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 اجلزء السابع

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) عليهما السالم(شبكة اإلمامني احلسنني 
نصــه وتقدميــه بصــورة أفضــل يف فرصــة أخــرى قريبــة إنشــاء هللا �نتظــار أن يوفقنــا هللا تعــاىل لتصــحيح 

 .تعاىل
________________________________ 

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
٧٣٤ - ٧٨٦ 

 اجلزء السابع

 ح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية يف شر 

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد الثاين(زين الدين اجلبعي العاملي 
٩٦٥ - ٩١١ 
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 االهداء
إن كــان النــاس يتقربــون إىل االكــابر بتقــدمي جمهــودا�م فلــيس لنــا أن نتقــرب إىل أحــد ســوى ســيد� 

إليـــك � حـــافظ الشـــريعة عجـــل هللا تعـــاىل فرجـــه ف) االمـــام املنتظـــر(ومـــوال� إمـــام زماننـــا وحجـــة عصـــر� 
�لطافــك اخلفيــة، وإليـــك � صــاحب االمــر و�مـــوس احلقيقــة أقــدم جمهـــودي املتواضــع يف ســبيل إعـــالء  
كلمـــة الـــدين وشـــريعة جـــدك املصـــطفى وبقيـــة آ�ر آ�ئـــك االجنبـــني، دينـــا قيمـــا ال عـــوج فيـــه وال امتـــا 

 ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى إال شفاعتكم أهل البيت
 عبد الراجي
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كان املي وطيدا �لفوز فيما اقدمت عليه من مشـروع يف سـبيل ) عند الصباح حيمد القوم السرى(
فاردت اخلدمة �ذا الصدد الزيل بعـض ). الفقه االسالمي الشامل(اهلدف االقصى للدراسات الدينية 

مـــن هــــذا الكتــــاب  مشـــاكل الدراســــة واالن وقــــد حقـــق هللا عزوجــــل تلــــك االمنيـــة �خــــراج اجلــــزء االول
ـــين. الضـــخم إىل االســـواق ه بكـــل ولـــع  ا�الـــت الطلبـــة علـــى اقتنـــاء: فرأيـــت النجـــاح البـــاهر نصـــب عي

 .فله الشكر على ما انعم واحلمد على ما وفق. واشتياق
بيد أن االوضاع الراهنة، وما اكتسبته اال�م مـن مشـاكل إجنـازات العمـل وفـق املـراد اخـرجتىن بعـض 

تلك الصورة املنقحة املزدانة �شـكال توضـيحية، ويف اسـلوب شـيق كلفتـين فـوق مـا  فان الطبعة ب. الشئ
 .كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتين أن حتت عبثه الثقيل، وال من مؤازر أو مساعد

الــرتك حــىت يقضــي هللا امــرا كــان مفعــوال، أو االقــدام ا�هــد مهمــا كلــف : فرأيــت نفســي بــني امــرين
اخرتت الطريـــق الثـــاين واحتملـــت صـــعو�ته يف ســـبيل الـــدين، واالشـــادة بشـــريعة فـــ. االمـــر مـــن صـــعو�ت

. صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه وعلـــيهم امجعـــني) أئمـــة اهلـــدى املعصـــومني(، واحيـــاء آ�ر )ســـيد املرســـلني(
وكــل اعتمــادي . بعــزم قــوي، ونفــس آمنــة) �جلــزء الســابع) (اجلــزء الســادس(فاتبعــت بعــون هللا عزوجــل 

نه وتعاىل وتوسلي إىل صاحب الشـريعة الغـراء واهـل بيتـه االطهـار علـيهم صـلوات امللـك على هللا سبحا
 .عليه الصالة والسالم) امري املؤمنني(وال سيما وحنن يف جوار سيد� الكرمي موىل الكونني . العالم

ــك � مــوالي استشــفع إىل ريب ليســهل لنــا العقبــات ويــؤمن علينــا التبعــات إنــه ويل ذلــك والقــادر  فب
 .عليه

 السيد دمحم كالنرت
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 شكر وتقدير
والذي يعين بنشـر . وافتنا تقاريظ مجة من أفذاذ أعالم العلم والتقى مقدرة هذا العمل الذي قمنا به

صلوات هللا علـيهم أمجعـني الـذين اذهـب هللا عـنهم ) أهل البيت(املعارف االسالمية على ضوء مذهب 
ريا أهــل (مي بصــورته اجلميلــة علــى حســب مــا بينــه علمــاء واخــراج الفقــه االســال. الــرجس وطهــرهم تطهــ

 .عليهم الصالة والسالم الذين هم أدرى مبا يف البيت) البيت
وحنــن بــدور� نشــكر تقــديرا�م الفائضــة ونرجــو أن تكــون املــدة يف نشــاطنا املتواصــل إىل املســتقبل ان 

اللمعـــة (تــاب القـــيم الثمــني فـــان كنــا قـــد قمنــا فيمـــا مضــى �خــراج اجـــزاء مــن هـــذا الك. شــاء هللا تعــاىل
ها يف احلال ان شاء هللا نستعني البـاري عزوجـل أن يوفقنـا فيمـا  ونتواصل يف نشر بقية أجزاء) الدمشقية

لشـيخنا االنصـاري قـدس هللا ) املكاسـب(�يت من مستقبل قريب الخراج كتاب مثني آخـر وهـو كتـاب 
 .نفسه

 .آن اخليارات جزء. آن لبيع جزءا. املكاسب احملرمة. وقد ر�ناه على مخسة أجزاء
ونرى من الواجب نشر ما كتبه مساحة شيخنا العالمة الكبري جهبذة العلم استاذ الفقاهـة واالصـول 

فقــد تفضــل مساحتــه بتفــريظ قــيم انيــق حيــق ان يــزدان بــه هــذا . دام ظلــه) الشــيخ حســني احللــي(آيــة هللا 
وال غــرو فا�ــا خرجــت مــن قرحيــة عــامل ر�ين  .الســفر اجلليــل كمــا لتــربك بلمــس ســطوره وكلماتــه وحروفــه

ــت احلقيقــة ومعارفهــا ضــالته فوجــدها وألفهــا واعــرض عــن . حتــرر مــن ز�رج هــذه احليــاة وزخارفهــا فكان
 .غريها

 .واليك نص التقريظ
 جامعة النجف الدينية
 السيد دمحم كالنرت

 ١٣٨٨/  ٩/  ٥يف 
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���﷽ 
دمحم كالنــرت ايــده هللا وســدد خطــاه حتيــة مبتدئــة �لســالم عليــك مشــفوعة ولــد� العزيــز احلجــة الســيد 

�لدعاء والتوفيق ملناهج االصالح وكم لك منها مما نستوجب الثناء املضاعف ويستحق التقدير الالئـق 
لك ولكل من يقف موقفك املشكور وينتج كانتاجك العاىل الغاىل وبعد فقد وصلتىن هديتك االخـرية 

ادس متممــــا لالجــــزاء اخلمســــة الســـابقة مــــن كتــــاب اللمعــــة الدمشــــقية وتصــــفحته كمــــا وهـــو اجلــــزء الســــ
تصــفحت مــا ســبقه مــن االجــزاء وكلهــا طــراز واحــد واخــراج كامــل زاد يف �جتهــا وردعتهــا مبــا علقــت 
عليها تعليقا وافيا حبل مشـكال�ا واالشـارة إىل اسـانيدها وتوضـيح مـايوهم التعقيـد فيهـا فأر�بـت اكبـارا 

ت ان اخــط لـك هــذه السـطور معـر� عمــا مـال ضــمريى مـن االعجـاب وردده لســاىن مـن الشــكر ملـا رأيـ
والثناء مصنفا ذلك جلالئـل أعمالـك اخلالـدة وجهـادك املتواصـل يف خدمـة الـدين والعلـم وطاملـا اسـتطار 

ا يف النجـف االشـرف علـى امت مـ) بليب واستنطقىن هاتفا �الطـراء تشـييدك بنـاء اجلامعـة النجـف الدينيـة
يقتضــيه االتقــان وعلــى احســن مــا ينبغــي ان تكــون علميــة مــن الروعــة وعلــى اكمــل مــا فرضــته فيهــا مــن 
مناهج التدريس طلبة واساتذة وسهرك عليها بكل شـفقة مهيبـا �ـم للجـد املـنهج والعمـل املثمـر وفقـك 

 .هللا ووفقهم وجزاك هللا خري جزاء احلسنني
 والسالم عليك ورمحة أ� وبركاته

 ١٣٧٨ن شعبا ١٤
 االقل حسني احللى
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 كتاب الغصب
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 )١(كتاب الغصب
___________________________________ 

ب وزان ) ١( ــ ــئ قهـــرا رغـــم انـــف صـــاحبه) عـــرف يعـــرف(مصـــدر غصـــب يغصـ ) الشـــارح(وشـــرعا كمـــا أفـــاده . وهـــو اخـــذ الشـ
. 

* * * 
   



١٢ 

ربوا ســلطنة املالــك علــى مالــه مشــروعا ال؟ جــوز الحــد مــن النــاس معارضــته  ال شــك ان العقــالء اعتــ
كما اعتـربوا التطـاول علـى امـوال اآلخـرين تصـرفا �طـال، وتعـد� علـى احلقـوق املعـرتف �ـا . يف سلطانه
ربر م. لــدى اجلميــع ري مــ . شــروعومــن الظلــم الفــاحش ان ميــد انســان يــده إىل ملــك غــريه عــدوا� ومــن غــ

وهـــذا االخـــري يســـمي مثـــل هـــذا ). العقـــل والـــدين(وهـــذا النـــوع مـــن الظلـــم مـــذموم ومســـتقبح يف شـــريعة 
وقــــد أكــــد الــــدين احلنيــــف االســــالمي علــــى اقــــرار ســــلطنة . يف االصــــطالح) غصــــبا(التصــــرف الشــــنيع 

اولني علـــى أمـــوال كمـــا وأنـــه نـــدد �ولئـــك املتطـــ) النـــاس مســـلطون علـــى امـــواهلم: (قـــال : املـــالكني
 :وقال عز من قائل. الناس ظلما وعدوا�

وال تأ�لوا أ�وال�م ب�ن�م با�اطل وتد�وا بها إ� ا��م �أ�لوا فر�قا من أ�ـوال ا�ـاس (
 .١٨٤اآلية : البقرة )باالثم
النسـاء . )إن ا�ين يأ�لون أ�وال ا�تا� ظلما إنما يأ�لون � بطونهم نارا وسيصلون سع�ا(
 ١١: اآلية

 .واليك آي منها. اآل�ت بتهديد الظاملني كثرية جدا يف القرآن الكرمي
: البقـرة. )و�و يرى ا�ين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا �يعا وأن اهللا شديد العقـاب(
 ١٦١اآلية 
اآليـة : يـونس. )ثم قيل ��ين ظلموا ذوقوا عذاب ا�� هل �زون إال بما كنتم ت�سـبون(
٥٣ 

 ٨٧اآلية : النحل. )رأى ا�ين ظلموا العذاب فال �فف عنهم وال هم ينظرونواذا (
 .إنه �ديد الذع جدا ٢٨٨: الشعراء )وسيعلم ا�ين ظلموا اي منقلب ينقلبون(
إن الظلـم حلسـرة علـى الظـامل مـن  ٦٥: اآليـة: الزخرف )فو�ل ��ين ظلموا من عذاب يوم أ�م(

 .ذلك اليوم الفظيع
اي  ٢٣اآلية : الفرقان )يا ��� إ�ذت مع ا�رسول س�يال: الظا�م � يديه يقولو�وم يعض (

اختذت �جه احلـق فلـم اجتـاوز حـدود مـا انـزل هللا مـا افظـع حـال الظـامل يف آخـر سـاعة حياتـه مـن هـذه 
 .الدنيا، وعند سكرة املوت

انفسـ�م ا�ـوم و�و ترى إذ الظا�ون � غمرات ا�وت وا�الئ�ة باسطوا ايديهم اخرجـوا (
 ١٦اآليـة : االنبيـاء )يـا و�لنـا إنـا كنـا ظـا��: قا�وا( ٩٣اآليـة : االنعـام )�زون عذاب ا�ون

 ..اآل�ت �ذا الصدد تفوق احلصر
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االمـر الـذي يشـي مببلـغ اهتمـام الشـريعة املقدسـة . أما االحاديث الشريفة يف هذا املقام فكثرية جـدا
 -: ن التجاوزات االجتماعية رمبا بلغ فوق حدود التصوراالسالمية �ذه الناحية اخلطرة م

). لـيس لعـرق ظـامل حـق: (فيمن غصـب ارضـا لغـريه، وبـىن فيهـا وغـرس ) االمام الصادق(قال 
� هلــذا ). مــن اخــذ ارضــا بغــري حــق كلــف ان حيمــل ترا�ــا إىل احملشــر: (قــال رســول هللا : مث قــال

 ..ليف شاق مستحيلالتكليف من تك
من خان جاره شربا من االرض جعله هللا طوقا يف عنقـه : (يف حديث املناهي قال رسول هللا 

ولشــدة اهتمــام الشــارع املقــدس بقضــية ). مــن ختــوم االرض الســابعة حــىت يلقــى هللا يــوم القيامــة مطوقــا
رضـوان ) الفقهـاء(عقـد . دالـة واالنصـافالغصب الذي هو نوع مـن الظلـم الفـاحش واالسـالم ديـن الع

ث عــن احكــام  ب والغاصــبني(هللا علــيهم كتــا� خاصــا يبحــ . ، وعــن كيفيــة رد املظــامل إىل ار��ــا)الغصــ
اخذ هللا علـى العلمـاء ان ال : (حيث قال صلوات هللا وسالمه عليه) امري املؤمنني(وفاء بكالم موالهم 

 .سندرس ذلك يف هذا الكتاب �معان انشاء هللا تعاىلو ). يقاروا على كظة ظامل، وال سغب مظلوم
وهـــو  )٢(االقـــالل: واملـــراد �الســـتقالل. )١()وهـــو االســـتقالل �ثبـــات اليـــد علـــى مـــال الغـــري عـــدوا�(

 كما هو الغالب يف �ب  )٣(االستبداد به ال طلبه
___________________________________ 

 .اي ظلما من دون ان يكون للغاصب حق) ١(
 ).االنفراد �لشئ(وهو ) ٢(
استخرج املـاء : موضوعة غالبا للطلب كما يقال) االستفعال(أن صيغة : هذا دفع وهم حاصل الوهم. اي ال طلب املال) ٣(

ب خـروج املـاء ب التـوطن يف املدينــة. اسـتوطن البلـد اي طلــ زم ان يكـون . وطلــ ىن طلـب االقــالل ) االسـتقالل(فعلـى هـذا يلــ مبعــ
: فاجـاب . �لشئ مع أنه ليس االمر كذلك يف �ب الغصب، الن يـد الغاصـب �بتـة علـى املـال فعـال اي طلب االنفراد

 .أن املراد �الستقالل هنا نفس االقالل الذي هو االنفراد �لشئ جمردا عن معىن الطلب
   



١٤ 

اسـتقالل معـه  ال )٣(من ماله حىت تلف، وما )٢(ماال اثبات معه اصال كمنعه )١(االستفعال، وخرج به
ــك )٥(علــى ثوبــه )٤(كوضــع يــده وخــرج �ملــال االســتقالل . ال يســمى غصــبا )٦(الــذي هــو البســه فــان ذل

املــال إىل الغــري مــا لــو اســتقل  )٨(، و�ضــافة)٧(فانــه ال تتحقــق فيــه الغصــببة فــال يضــمن. �ليــد علــى احلــر
 �ثبات يده

___________________________________ 
 .الذي هو اثبات اليد على مال الغري) االستقالل(اي بقيد ) ١(
 .اي الغري كمنع الغاصب صاحب املال عن التصرف فيه) ٢(
اثبـات (ومرجـع الضـمري يف معـه . يد الغاصب اليت ال استقالل هلا مع اثبا�ا على مال الغري) االستقالل(اي وخرج بقيد ) ٣(
 .ل الغرياي ال استقالل هلذه اليد مع اثبا�ا على ما) اليد

 .اي يد املتعدي) ٤(
 .اي على ثوب املالك الذي هو البسه) ٥(
 .اي هذا االثبات) ٦(
 .اي احلر لو تلف بوضع يد املتعدي عليه) ٧(
 ).وهو االستقالل �ثبات اليد على مال الغري: (املال إىل الغري يف تعريفه الغصب بقوله) املصنف(اي وخرج �ضافة ) ٨(

    



١٥ 

علـى الرتكـة مـع الـدين فلـيس بغاصـب وإن  )٢(يف يد املر�ن، والوارث )١( كاملرهونعلى مال نفسه عدوا�
اثبات املر�ن، والويل، والوكيل، واملستأجر، واملستعري ايديهم على مـال  )٥(، و�لعدوان)٤(، أو ضمن)٣(أمث

مبـــا لـــو  )٧(هفينـــتقص التعريـــف يف عكســـ )٦(الـــراهن، واملـــوىل عليـــه، واملوكـــل، واملـــؤجر، واملعـــري، ومـــع ذلـــك
ب حبيــث مل يســتقل كــل منهمــا �ليــد فلــو ابــدل االســتقالل �الســتيالء  اشــرتك اثنــان فصــاعدا يف غصــ

 .لشمله، لصدق االستيالء مع املشاركة
___________________________________ 

 .فان وضع يد املالك على املرهون ال يعد غصبا، النه ماله، وان كان آمثا �ذا العمل) ١(
بناء على انتقال الرتكة اليه مبجرد . ي وكذا وضع يد الوارث على الرتكة قبل اداء ديون امليت ال يكون غصبا، ال�ا مالها) ٢(

 .موت املورث وان وجب عليه اداء الدين قبل التصرف يف الرتكة
 .كما يف صورة تلف مال املر�ن) ٣(
 .كما يف صورة تلف مال الرتكة قبل اداء الدين) ٤(
أي ان وضـع الـويل يـده علـى مـال املـوىل عليـه، او وضـع الـراهن يـده علـى . وخرج بقيد العدوان االشياء املذكورة كلهـاأي ) ٥(

ى املـــال املســـتعار، او املـــؤجر علـــى املـــال املســـتأجر او املوكـــل علـــى املـــال املوكـــل فيـــه ال يعـــد غصـــبا  ــري علـــ املـــال املرهـــون، او املعـ
 .وعدوا�

 .ت املذكروةآ أي ومع هذه االستثناء) ٦(
فــالتعريف ال ). مبــا لــو اشــرتك اثنــان فصــاعدا يف غصــب(يف انــه ال يكــون جامعــا لالفــراد ) املصــنف(أي ينــتقض تعريــف ) ٧(

 .يشمل هذا الفرد مع أنه من افراد الغصب

    



١٦ 

واملدرسـة والـر�ط وحنـوه ممـا  )٢(�ثبـات اليـد علـى حـق الغـري كـالتحجري وحـق املسـجد )١(و�الستقالل
ب متحقــقال يعــد مــا ب مــاال يتمــول عرفــا كحبــة احلنطــة فــان يتحقــق بــه)٣(ال فــان الغصــ  )٤(، وكــذا غصــ

جـنس املـال،  )٦(على مالكه مع عدم املالية، إال أن يـراد هنـا )٥(أيضا على ما اختاره املصنف وجيب رده
 .)٧(أو يدعى اطالق املال عليه

___________________________________ 
أيضا �نه ال يكون جامعا لالفراد فيما اذا وضع يده علـى حـق الغـري واسـتوىل عليـه كحـق التحجـري  أي وينتقض التعريف) ١(

خص آخـر) االراضـي املـوات(الذي حيجـره االنسـان مـن  فـالتعريف ال يشـمله، لعـدم وجـود مـال مـع حتقـق . مث يسـتويل عليـه شـ
 .الغصب

فان دفع االول واجللوس يف مكانه . وجلس يف مكانه مث جاء آخر ودفعه عنه) املسجد(كما لو كان شخص جالسا يف ) ٢(
ق االســـبقية لـــالول ب ومفهومـــه. يعـــد غصـــبا، حلـــ ف الغصـــ ف ال يشـــمله، النـــه أخـــذ املـــال يف تعريـــ وكـــذا االمـــر يف . لكـــن التعريـــ

. د غصـبافـان وضـع اليـد عليهـا مـع أسـبقية آخـرين يعـ). املدرسة والر�ط وغريمها من االماكن العامة اليت أعدت لعموم النـاس(
 .ال يشملها، النه أخذ املال يف تعريف الغصب ومفهومه) املصنف(لكن تعريف 

ب احلنطـة) ٣( فـان أخـذه وغصـبه يعـد غصـبا، لكـن التعريـف ال يشـمله، لعـدم . أي وكذا غصب ماال يقـال لـه مـال عرفـا كحـ
 .مالية احلبة

 .أي بوضع اليد على حب احلنطة وان مل يعد ماال) ٤(
 .يتمول إىل صاحبهأي رد ما ال ) ٥(
 ).الغصب(اي يف تعريف ) ٦(
 .اذن التعريف يشمله. إن املال يطلق على حبة احلنطة: اي يقال) ٧(

    



١٧ 

. احلـر والصـغري وا�نـون اذا تلـف حتـت يـده بسـبب )٣(بعيـد وعلـى )٢(وبني املتمـول وهـو )١(ويفرق بينه
ختـاره يف الـدروس فلـو ابـدل املـال فانه يضمن عند املصـنف ومجاعـة كمـا ا. كلدغ احلية، ووقوع احلائط
ت يــده. �حلــق لشــمل مجيــع ذلــك ريه  )٤(وأمــا مــن ترتبــ علــى يــد الغاصــب جــاهال بــه، ومــن ســكن دار غــ
ب مــن االفعــال احملرمــة  )٥(غلطــا، أو لــيس ثوبــه خطــأ فــا�م ضــامنون وإن مل يكونــوا غاصــبني، الن الغصــ

 )٦(يف الكتاب
___________________________________ 

فان االول ال يقابل �ملال وال يبذل �زائه، . ببذل املال: اي يفرق بني حب احلنطة الذي يطلق عليه املال، وبني املتمول) ١(
 .فهذا هو الفرق بني حب احلنطة، وبني ما يتمول. فانه يبذل �زائه مال. وان صدق عليه املال، خبالف الثاين

واطـالق املــال علــى حــب . ن الظــاهر مـن املتمــول مــا كـان مــاال حقيقــة وعرفــااي اطـالق املــال علــى غـري املتمــول بعيــد، ال) ٢(
 .احلنطة ليس اطالقا حقيقيا عرفيا، بل اطالق حقيقي فقط، اذا العرف ال يرى اطالق املال عليه اطالقا صحيحا

وا�نــون فيمــا اذا  �حلــر الصــغري) االســتقالل �ثبــات اليــد علــى مــال الغــري(وهــو : يف قولــه) املصــنف(اي ينــتقض تعريــف ) ٣(
 .مع ا�ما ليسا مبال. فا�ما يضمنان عند املصنف ومجاعة من الفقهاء. تلفا،، او نقص منهما

وهذا هو املعـرب . �ن وصله املال املغصوب من يد الغاصب، او وصله ممن وصله من الغاصب وهو ال يعلم أنه مغصوب) ٤(
 ).اليديتعاقب ا(، أو )ترتب االيدي(  عنه يف هذا الباب ب

 .أي ثوب غريه) ٥(
 ١٨٨اآلية : البقرة )وال تأ�لوا أ�وال�م ب�ن�م با�اطل(: يف قوله تعاىل) ٦(

    



١٨ 

، )٤(فــــال يتنــــاول غــــري العــــامل وإن شــــاركه يف بعــــض االحكــــام )٣(، ودليــــل العقــــل)٢(بــــل االمجــــاع )١(والســــنة
 االعتذار )٧(وكذا )٦(العدوان بغري حق ليتناوهلم من حيث إ�م ضامنون ليس جبيد، ملا ذكر�ه )٥(وابدال

___________________________________ 
 ).املسلم أخو املسلم ال حيل ماله اال عن طيب نفس منه: (يف قوله ) ١(
صـلوات هللا وسـالمه ) أمـري املـؤمنني(ويف قول  ٥االول احلديث كتاب الغصب الباب   ١٤٥ص  ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل(

على اليد ما اخـذت حـىت : (وقوله . ٣نفس املصدر احلديث ). وال جيوز أخذ مال املسلم بغري طيب نفس منه: (عليه
  ٣٣٤ص  ٥اجلـزء ) نيـل االوطـار) (يب نفسـهال حيل مال امرء مسلم اال بط: (وقوله  ٤نفس املصدر احلديث ) تؤدي

 .٢كتاب الغصب والضما�ت احلديث 
ـــه) ٢( ـــري اذنـ ـــري بغـ ـــال الغـ ـــدم جــــواز التصــــرف يف مـ ــى عـ ــ ت عل ــ ـــة االســــالمية أمجعــ ــن . إذ االمـ ــبح مــ ـــواز التصــــرف أصــ فعــــدم جـ
 ).الضرور�ت الدينية(
 .وهو قبح التصرف يف مال الغري بدون اذنه) ٣(
 .كالضمان) ٤(
ربه قــول الشــارح�لرفــع مب) ٥( غــري (بكلمــة ) العــدوان(ابــدل لفــظ ) لــو ان املصــنف: (فهــو دفــع ملــا يقــال). لــيس جبيــد: (تــدأ خــ

 .لشمل هذه املوارد املذكورة اليت يضمن فيها املال وان مل يكن االستيالء عدوانيا) حق
 .من ان هؤالء ليسوا بغاصبني) ٦(
ب االيـدي علــى املغصـوب مبعــىن الغصـب فيشــمله ) املصـنف(أي وكـذلك لــيس جبيـد لــو اعتـذر معتــذر عـن قبــل ) ٧( �ن تعاقــ

ــف وهنـــا لـــيس كـــذلك، لعـــدم علـــم اآلخـــر . أن الغصـــب مـــأخوذ يف مفهومـــه االعتـــداء والظلـــم: ووجـــه كونـــه لـــيس جبيـــد. التعريـ
 .فال يصدق مفهوم الغصب. �لغصب

    



١٩ 

االفتقــار إىل قيــد العــدوان  االســتغناء عــن القيــد أصــال ليشــملهم، بــل االجــود )١(بكونــه مبعنــاه او دعــوى
ق: وقــد تلخــص. الــدال علــى الظلــم الغــري عــدوا�، وان  )٢(أن االجــود يف تعريفــه أنــه االســتيالء علــى حــ

رب يف الضــمان االســتقالل واالســتيالء . )٣(أســباب الضــمان غــري منحصــرة فيــه فلــو منعــه مــن (وحيــث اعتــ
فليس بغاصـب ( )٤(كذلك) اك دابته املرسلةمن امس(منعه ) أو(ومل يثبت املانع يده عليها ) سكىن داره

زمـن املنـع، لعـدم اثبـات اليـد الـذي هـو جـزء مفهـوم  )٦(فـال يضـمن العـني لـو تلفـت، وال االجـرة) )٥(هلمـا
 �نه ال يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم احنصار )٧(ويشكل. الغصب

___________________________________ 
 .١٨ص  ٧ما ذكر�ه يف اهلامش رقم : ووجه كونه ليس جبيد. �الستغناء عن قيد العدوان: قيلأي وكذا ليس جبيد لو ) ١(
 .فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي. الن لكل مالك حق التصرف يف ماله. وهو يشمل املال أيضا) ٢(
 .أي يف الغصب) ٣(
 .اي من دون ان يستويل عليها) ٤(
 .أي للدار، والدابة) ٥(
 . يضمن اجرة الدار، والدابة ايضاأي وال) ٦(
 .أي عدم ضمان العني واالجرة يف الدار، والدابة) ٧(

    



٢٠ 

�ن اتفــق  )٣(مبــا ال يكـون املــانع سـببا يف تلــف العـني بــذلك )٢(، بـل ينبغــي أن خيـتص ذلــك)١(السـبب فيــه
لكثـري  )٥(ا يتفـقمع كون السكىن غري معتربة يف حفظها واملالك غـري معتـرب يف مراعـاة الدابـة كمـ )٤(تلفها

مــن الـــدور وللــدواب، أمـــا لــو كـــان حفظــه متوقفـــا علــى ســـكىن الــدار ومراعـــاة الدابــة لضـــعفها أو كـــون 
 .سببا قو� مع ضعف املباشر )٨(نظرا إىل كونه )٧(فان املتجه الضمان. مثال )٦(أرضها مسبعة

___________________________________ 
ففي ذلك الضمان، . مادة اجتماعهما اسوال الناس. والضمان عموم وخصوص من وجهفبني الغصب . أي يف الغصب) ١(

ب حـق املسـجد، واملدرسـة، أو الـر�ط وغريهـا، لصـدق . والغصب مادة االفرتاق من �حية عدم الضـمان مـع كونـه غصـبا غصـ
ي علـى مـال الغـري املغصـوب مادة االفرتاق من �حية الضمان مع عدم كونه غصبا، ما تعاقبت االيد. الغصب، دون الضمان

 .منه مع اجلهل بكونه غصبا، حيث يثبت الضمان وال يصدق الغصب
 .أي عدم الضمان) ٢(
 .أي بسبب منع الغاصب املالك) ٣(
 .أي تلف العني) ٤(
 .أي يتفق عدم توقف حفظ الدار على سكناها، وعدم توقف حفظ الدابة على مراعاة املالك) ٥(
 .ن احليوا�ت املفرتسةأي ذات سباع، وذ�ب م) ٦(
 .الن املانع هو السبب يف االتالف) ٧(
 .أي الظامل الذي منع صاحب الدار من سكناها، ومالك الدابة من امساكها هو السبب القوي يف االتالف) ٨(

    



٢١ 

ب )١(ومثلــه االم فمــات ولــدها جوعــا  )٢(مــا لــو منعــه مــن اجللــوس علــى بســاطه فتلــف أو ســرق أو غصــ
أمـا لـو منعـه . )٤(ختـاره املصـنف يف بعـض فوائـده وإن اتبـع هنـا ويف الـدروس املشـهورهو الـذي ا )٣(وهذا

من بيـع متاعـه فنقصـت قيمتـه السـوقية مـع بقـاء العـني وصـفا�ا مل يضـمن قطعـا الن الفائـت لـيس مـاال 
 .)٥(بل اكتسابه

خبــالف  ،)٨(، الســتقالله بــه)٧(عينــا وقيمــة) فهــو غاصــب للنصــف(يف داره ) معــه قهــرا )٦(ولــو ســكن(
 النصف الذي بيد املالك

___________________________________ 
 .اي ومثل منع صاحب الدار عن سكناها، ومالك الدابة عن امساكها) ١(
ــف فيهــا . فتلــف ولــدها. الشــرطية اي ومثلــه مــالو غصــب حيــوا�) لــو(عطــف علــى مــدخول ) ٢( يت يتخل فهــذه مــن املــوارد الــ

 .ان، دون الغصبالغصب عن الضمان، لوجود الضم
 .اي الضمان) ٣(
ث قـال) عـدم الضـمان(هنا يف اتباعه املشهور وهـو ) املصنف(عدم ظهور كالم : وال خيفى. وهو عدم الضمان) ٤( لـو : (حيـ

 ).عدم الضمان(فعبارته هذه ليس هلا ظهور يف ) منعه من سكىن داره، او امساك دابته فليس بغاصب
ب اليـــه ) ٥( ن بـــل هـــو مـــال مضـــمون كمـــا ذهـــ الطبعـــة القدميـــة ا�لـــة ) اجلـــواهر(راجـــع . رضـــوان هللا علـــيهم) علمائنـــا(مجاعـــة مـــ

 ).الغصب(كتاب   ٩٥السادس ص 
 .اي سكن الغاصب مع صاحب الدار) ٦(
ت �لفــة، بــل يضــمن االجــرة ) ٧( ت العــني موجــودة غــري �لفــة او قيمــة لــو كانــ ف الــدار عينــا لــو كانــ ب نصــ اي يضــمن الغاصــ

 .ايضا
 .ل الغاصب �لنصفاي الستقال) ٨(

    



٢٢ 

إذا شاركه يف سكىن البيت على االشاعة من غري اختصاص مبوضع معني، أما لـو اخـتص مبعـني  )١(هذا
، ولـو كـان قـو� )٤(من الدار وموضع خاص من البيت الواحد )٣(كما لو اختص ببيت  )٢(اختص بضمانه

 .)٥(جلميعمستوليا وصاحب الدار ضعيفا حبيث اضمحلت يده معه احتمل قو� ضمان ا
الــداخل علــى املالــك عــن مقاومتــه ولكــن مل مينعــه ) )٦(ضــعف الســاكن(الفــرض �ن ) ولــو انعكــس(

 .الستيفائه منفعته بغري إذن مالكه) أجرة ما سكن(الساكن ) ضمن( )٧(املالك مع قدرته
، لعــدم حتقـــق االســـتقالل )العـــني(الســـاكن ) وال يضــمن: (والقائـــل احملقــق والعالمـــة ومجاعـــة) وقيــل(

 .إىل القول يشعر بتوقفه فيه )١٠(ونسبته. )٩(ال يتحقق الغصب بدونه )٨(�ليد على العني الذي
___________________________________ 

 .اي صدق الغصب والضمان يف صورة سكىن الغاصب الدار قهرا) ١(
 .اي بضمان املعني من النصف، او الربع، او الثلث، او اخلمس وهكذا) ٢(
 ).الغرفة(من البيت  املراد) ٣(
 .كنصف الغرفة مثال) ٤(
 .وان مل يكن مستوليا اال على البعض) ٥(
 .اي الغاصب عن مقاومة املالك) ٦(
 .على منعه من السكىن كما لو كان الساكن رمحا، او صديقا للمالك حبيث يضر حباله اخراجه منها اجتماعيا) ٧(
 .ب التطابق بينها وبني صفتهاال العني، ال�ا مؤنثة جي) لالستقالل(صفة ) ٨(
 .اي بدون االستقالل �ليد على العني) ٩(
 .عدم الضمان إىل القول مشعر بتوقفه يف ذلك) املصنف(اي نسبة ) ١٠(

    



٢٣ 

املالـك علـى دفعـه ال ترفـع الغصـب  )٢(وقـدرة. ظهور استيالئه علـى العـني الـيت انتفـع بسـكناها )١(ووجهه
 .فال شبهة يف الضمان لتحقق االستيالء )٣(لك �ئيانعم لو كان املا. مع حتقق العدوان

ومـا ) غصـب للدابـة( )٥(بكسر املـيم وهـو احلبـل الـذي يشـد بزمامهـا أو جلامهـا) مقود الدابة )٤(ومد(
علــــى دفــــع القائــــد ) قــــو�(عليهــــا ) إال أن يكــــون صــــاحبها راكبــــا(يصــــحبها لالســــتيالء عليهــــا عــــدوا� 

ب حينئــذ) مســتيقظا( نعــم لــو اتفــق تلفهــا . ، لعــدم االســتيالء)٦(حالــة القــود غــري �ئــم فــال يتحقــق الغصــ
، )٨(القـود؟ حيتمـل قـو� ذلـكولو مل تتلف هـل يضـمن منفعتهـا زمـن . ضمنها، النه جان عليها )٧(بذلك

 ولو كان )٩(لتفويتها مبباشرته وإن مل يكن غاصبا كالضعيف الساكن
___________________________________ 

 .اي وجه التوقف) ١(
أن املالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، : وهو دفع وهم حاصل الوهم) ال ترفع(مرفوع على االبتداء خربه ) ٢(

أن القدرة على الدفع فقط ال ترفع الغصب مع حتقـق العـدوان : اذن ال يتحقق معىن الغصب فاجاب . عف الساكنولض
 .ولعل إخراجه منها موجب لالضرار حباله اجتماعيا. والظلم واالستيالء على الدار

 .اي بعيدا عن الدار) ٣(
 .اي سحب حبل الدابة) ٤(
 .الدابةوهو احلديد املعرتض يف فم ) ٥(
 .اي حني أن كان راكبا مستيقظا قو�) ٦(
 .اي مبد مقود الدابة) ٧(
 .اي ضمان املنافع) ٨(
 .يف ضمان العني لو كانت �قية، او القيمة لو كانت �لفة) ٩(

    



٢٤ 

الراكب ضعيفا عن مقاومته، او �ئما فـال ريـب يف الضـمان، لالسـتيالء ولـو سـاقها قدامـه حبيـث صـار 
�جلمـاح  )٣(، ولـو تـردت)٢(هلـا فهـو غاصـب، لتحقـق معنـاه )١(لكو�ـا حتـت يـده وال مجـاحمستوليا عليها 
 .)٦(للسببية )٥(فتلفت أو عابت ضمن )٤(حينئذ، أو غريه

، النه مغصوب كاحلامل، واالستقالل �ليد عليه حاصل �لتبعيـة )وغصب احلامل غصب للحمل(
يف البيع، النـه لـيس مبيعـا فيكـون أمانـة يف يـد  حيث ال يدخل )٧(المه، وليس كذلك محل املبيع فاسدا

 املشرتي، الصالة
___________________________________ 

مجح الفرس على راكبة اي تغلب عليه وذهب : يقال. مبعىن االمتناع، وعدم االنقياد) منع مينع(مصدر مجح جيمح وزان ) ١(
 .به فلم ميكنه االستيالء عليه

 .اي معىن الغصب) ٢(
. تـردت اي سـقطت يف البئـر، او الـوادى: من �ب التفعل مبعىن السـقوط يقـال) تردى يرتدى ترد�(فعل ماض مفرد من  )٣(

و�يت ايضـا مبعـىن ارتـداء . اي احليوان الذي سقط من جبل، او حائط، او يف بئر ال جيوز اكلـه )وا��دية(: ومنه قوله تعاىل
اي لــبس ثيــاب . املــوت محــرا فمــا ايت هلــا الليــل إال وهــي مــن ســندس خضــر تــردى ثيــاب: الثــوب اي لبســه كمــا قــال الشــاعر

 .املوت
 .اي سقطت بغري اجلماح) ٤(
 .اي ضمن سائق الدابة العني ان تلفت، وارشها لو عابت) ٥(
 .اي كان ضمان العني، او االرش الجل أن السائق صار سببا للتلف، او العيب) ٦(
وامنا قيد الشارح البيع �لفاسد، الن املشرتي يضمن االم . قا حىت اذا كان البيع فاسدااي ال يدخل احلمل يف املبيع مطل) ٧(

 .دون احلمل. يف البيع الفاسد

    



٢٥ 

 )٢(علـى اليـد مـا أخـذت حـىت تـؤدي" ، لعمـوم )١(مـع احتمـال. عـدم الضـمان، والنـه تسـلمه �ذن البـائع
) قـــوالن(للولـــد ) ففـــي الضـــمان(حـــني غصـــبها  )٤()ولـــو تبعهـــا الولـــد(قطـــع احملقـــق يف الشـــرائع  )٣(وبـــه". 

 .واالقوى الضمان وهو الذي قربه يف الدروس. سبب قوي )٦(وأنه. اثبات اليد عليه )٥(مأخذمها عدم
ــــدي ضــــمان( ــــة علــــى املغصــــوب اي ، ســــواء علمــــوا مجيعــــا �لغصــــب ام جهلــــوا ام )وااليــــدي املتعاقب

ل يف عموم، علـى اليـد مـا اخـذت حـىت تـؤدي، �لتفريق، لتحقق التصرف يف مال الغري بغري اذنه فيدخ
ب  ) او(مــنهم العــني واملنفعــة ) فيتخــري املالــك يف تضــمني مــن شــاء(وان انتفــى االمث عــن اجلاهــل �لغصــ

متسـاو�، الن جـواز الرجـوع علـى كـل واحــد  )٨(وإن مل يكـن )٧(بـدال واحـدا �لتقسـيط) اجلميـع(تضـمني 
ــع يســتلزم جــواز الرجــوع �لــبعض علــى ازيــد مــن واحــد، وتــرك  )٩(لــو تقســيط مــا يرجــع بــه وكــذا. �جلمي

 الباقني،
___________________________________ 

 .اي مع احتمال ضمان احلمل) ١(
 .٤احلديث  ١كتاب الغصب الباب   ١٤٥ص  ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل) (٢(
 .اي و�لضمان) ٣(
 .اي تبع الولد امه) ٤(
 .فال يدله على الولد حىت يضمن. تبع امه من دون قصد من الغاصبدليل لعدم ضمان الولد، النه ) ٥(
 .دليل للضمان، الن الغاصب لو مل يصحب االم ملا تبعها الولد) ٦(
 .اي يوزع بدل العني، او بدل املنفعة، او بدهلما معا على اجلميع �ن �خذ من كل واحد مساو� ملا �خذه اآلخر) ٧(
 .اي ما �خذه من كل واحد) ٨(
 .اي ما يريد ان يتقاضاه من قيمة العني، او املنفعة من الغاصبني) ٩(

    



٢٦ 

 .)١(ملا ذكر
فسـلطه علـى العـني، او املنفعـة ومل ) على مـن غـره(عليه  )٢(اذا رجع) ويرجع اجلاهل منهم �لغصب(

ــى الغاصــب العــامل وإن مل تتلــف العــني يف )٤(، وهكــذا اآلخــر)٣(يعلمــه �حلــال  إىل ان يســتقر الضــمان عل
مل يرجـع علـى  )٩(، وإال)٨(يف يده يـد ضـمان كالعاريـة املضـمونة )٧(اذا مل تكن يد من تلفت )٦(هذا. )٥(يده

 غريه، ولو كانت ايدي اجلميع
___________________________________ 

 .من أن جواز الرجوع على كل واحد جبميع البدل يستلزم جواز الرجوع على البعض، دون البعض اآلخر) ١(
 .اي املالك رجع على الغاصب اجلاهل) ٢(
 .هذا معىن تغرير الغاصب للجاهل �لغصبية) ٣(
 .وهو املرجوع عليه اوال فريجع على من غره ايضا وهكذا) ٤(
ب لـو . اي وان مل تتلف العني يف يد الغاصب العامل) ٥( لكنها تلفت يف يد اجلاهل �لغصب رجـع اجلاهـل علـى العـامل �لغصـ

 .ى اجلاهلرجع املالك عل
 .اي رجوع اجلاهل منهم �لغصب على غريه) ٦(
 .اي تلفت العني) ٧(
فلو كان احدى االيدى املتعاقبة قد استعارت العني املغصوبة من السابقة �لعارية املضمونة اي . مثال ملن يده يد ضمان) ٨(

ت علــى يــده ايــد أخــرىلكنــه بعــد ذلــك تعا. اشــرتط عليــه املعــري �لضــمان واملســتعري ال علــم لــه �لغصــبية فلــو رجــع املالــك . قبــ
ت يــده علــى العــني �لعاريــة املضــمونة فلــيس هلــذا املســتعري الرجــوع علــى مــن ســبقه وذلــك . االول االصــلي علــى هــذا الــذي ترتبــ

 .ملكان الشرط عليه
ت العـني عنــده يــد ضـمان كمــا يف العاريـة املضــمونة) ٩( ت يــد مـن تلفــ كمــا . مـن ســبقهفـال يرجــع هــذا املسـتعري علــى . ان كانـ

 .٢٦ص  ٨عرفت يف اهلامش 

    



٢٧ 

ت العــني يف يــده فريجــع غــريه )١(عاريــة ختــري املالــك كــذلك ن تلفــ لــو  )٣(عليــه )٢(ويســتقر الضــمان علــى مــ
 .، وكذا يستقر ضمان املنفعة على من استوفاها عاملا)٥(عليه دونه )٤(رجع
اذا كـان   )٧(هـذا. )٦(حتـت اليـدعينـا ومنفعـة، النـه لـيس مـاال فـال يـدخل ) واحلر ال يضمن �لغصـب(

كبريا عاقال امجاعا، او صغريا فمات مـن قبـل هللا تعـاىل، ولـو مـات بسـبب كلـدغ احليـة، ووقـوع احلـائط 
 ففي ضمانه قوالن

___________________________________ 
 .اي للمالك الرجوع على كل من ترتبت يده على املستعار) ١(
 .واخذ املالك منه العوض) الذي مل تتلف العني يف يده(ه وهو اي غري من تلفت العني يف يد) ٢(
ت العــني يف يـده(اي علـى ) ٣( ت العــني يف : فــاملعىن). مــن تلفـ ى مـن تلفــ أن الـذي اخــذ املالـك منــه القيمـة يرجــع بعوضـها علــ

 .يده، وليس ملن تلفت يف يده حق الرجوع على من مل تتلف يف يده
 .العني يف يدهاي املالك على من مل تتلف ) ٤(
مبعىن أن املالك مل يرجع على من تلفـت العـني يف يـده، بـل رجـع علـى مـن مل تتلـف يف . اي دون من تلفت العني يف يده) ٥(

كمـا عرفـت . ففي هذه الصورة يرجع الـدافع وهـو الـذي مل تتلـف العـني يف يـده علـى مـن تلفـت يف يـده. يده واخذ منه الغرامة
 .٢٦ص  ٨يف اهلامش 

 ).على اليد ما اخذت حىت تؤدي: (وله يف ق) ٦(
 .اى عدم ضمان احلر) ٧(

    



٢٨ 

للشــيخ، واختـــار املصـــنف يف الــدروس الضـــمان، النـــه ســـبب االتــالف، والن الصـــغري ال يســـتطيع دفـــع 
والظاهر أن حـد الصـغري العجـز عـن . السبب )٣(اكثري فمن مث رجح )٢(املهلكات عن نفسه، وعروضها

التمييـز، واحلـق بـه ا�نـون، ولـو كـان  )٥(عن نفسه حيث ميكن الكبري دفعها عـادة، ال عـدم )٤(دفع ذلك
 .به وجهان )٧(، او بلغ مرتبة الصغري لكرب، او مرض ففي إحلاقه)٦(�لكبري خبل

مل يضـمن اجرتـه اذا مل (هلـا أجـرة عـادة ) ولو حبس احلر مـدة(�لغصب، النه مال ) ويضمن الرقيق(
ت اليــد، الن )يســتعمله تبعــا لــه، ســواء كــان قــد اســتأجره لعمــل فاعتقلــه ومل  )٨(منــافع احلــر ال تــدخل حتــ

 .يستعمله ام ال
___________________________________ 

 .اي الغاصب) ١(
 .اي عروض هذه املهلكات يتفق كثريا) ٢(
 .) املصنف(اى ) ٣(
 .اي املهلكات) ٤(
 .عدم متييزه اي ليس حد الصغر الذي يضمن به) ٥(
 .مبعىن فساد العقل) علم يعلم(مصدر خبل بكسر العني مضارعه بفتحها وزان ) ٦(
أنــه كالصــغري يف عــدم امكــان : وعدمــه وجــه االحلــاق. االحلــاق: اي ففــي احلــاق هــذا القســم مــن الكبــري �لصــغري وجهــان) ٧(

 .واالول اوىل. أنه ليس صغريا: وجه عدم االحلاق. الدفع عن نفسه، لشدة الكرب او املرض
 ).على اليد ما اخذت حىت تؤدي: (وهو قوله ) ٨(

    



٢٩ 

ت زمــن اعتقالــه وهــو �ذل نفســه للعمــل اســتفرت االجــرة  )١(نعــم لــو كــان قــد اســتأجره مــدة معينــة فمضــ
 .)٣(النه مال حمض ومنافعه كذلك) خبالف الرقيق(، ال للغصب )٢(لذلك
مســـلما كـــان الغاصـــب ام كـــافرا، ال�ـــا مـــال ) حمـــرتم يضـــمن �لغصـــب(�ـــا ) ومخـــر الكـــافر املســـترت(

وكــان عليــه �نيـث ضــمائر اخلمــر، ال�ــا مؤنــث . )٦(ومل جتـز مزامحتــه فيــه )٥(وقــد أقــر عليــه )٤(�الضـافة اليــه
ولو غصبها من مسلم، او كافر متظاهر فال ضمان وإن كـان قـد اختـذها للتخليـل، اذ ال قيمـة . مساعي

، )بقيمتـه عنـد مسـتحليه(وحيـث يضـمن اخلمـر يعتـرب . �مث الغاصـب )٧(لكـن هنـا. سـالمهلا يف شـرع اال
 وإن كان حبسب القاعدة مثليا، لتعذر احلكم �ستحقاق اخلمر يف شرعنا وإن )٨(ال مبثله

___________________________________ 
 .ظرف للمضي اي مضت املدة املعينة يف زمن اعتقال العامل) ١(
 .الجل تفويت املستاجر على العامل وقته وهو �ذل نفسه للعملاي ) ٢(
 .اي مال حمض) ٣(
 .اي إىل الكافر) ٤(
 .اي من قبل السلطان يف شروط الذمة) ٥(
 .اي مزامحة الكافر يف هذا االقرار من قبل السلطان) ٦(
ب . عيأن عـدم الضـمان مـن حيـث احلكــم الوضـ: وال خيفــى. اي اذا كـان قـد اختـذها للتخليـل) ٧( وأمـا احلكـم التكليفـي فيجــ

 .عليه رد اخلمر اذا كانت للتخليل
ث مســاعي كمــا افــاده ) اخلمــر(مرجــع الضــمري ) ٨( ب اتيانــه مؤنثــا، ال�ــا مؤنــ وقــد اورد نفــس االشــكال  ) للشــارح(والواجــ

 .آنفا، ال عصمة اال �) املصنف(على 

    



٣٠ 

بــــني كــــون املتلــــف مســــلما او كــــافرا علــــى  )٢(ق يف ذلــــكاذا مل يتظــــاهروا �ــــا وال فــــر  )١(كنــــا ال نعرتضــــهم
ميكنــه دفعــه  )٤(يف حقــه مــن حيــث إنــه مثلــي مملــوك لــه )٣(يضــمن الكــافر املثــل، المكانــه: وقيــل. االقــوى
ؤدي إىل اظهـاره )٥(ورد �ن اسـتحقاقه كـذلك. سرا أن حيـبس غرميـه لـو امتنـع  )٧(الن حكـم املسـتحق )٦(يـ

 .ينايف االستتار )٩(حبقه وذلك )٨(من ادائه وإلزامه
 .)١٠(، إال أن ضمان قيمة اخلنزير واضح النه قيمي حيث ميلك)اخلنزير(احلكم يف ) وكذا(
 وهو موجد علة التلف كاالكل، واالحراق،) ولو اجتمع املباشر(

___________________________________ 
 .اي الكفار الذميني اذا كان استعماهلم للخمر سرا) ١(
 .لضمان �لقيمة لو كان صاحب اخلمر ذميااي يف ا) ٢(
 .اي المكان ضمان املثل يف حق الكافر) ٣(
 .اي للكافر املتلف) ٤(
 .اي استحقاق الكافر املتلف للخمر) ٥(
 .فاملصدر مضاف إىل الفاعل واملفعول حمذوف. اي إىل اظهار الكافر اخلمر) ٦(
 .وهو من يستحق املثل) ٧(
 .الغرمي املتلف بدفع حقه اي وملستحق املثل الزام) ٨(
 .اي حبسه والزامه وحماكمته بدفع املثل مناف الستتار اخلمر) ٩(
 .اي ميلك عند الكافر الذمي اذا استرت به، خبالف ما اذا مل يسترت به فانه ال ميلك) ١٠(

    



٣١ 

 )١(والقتل، واالتالف
___________________________________ 

. كــل هــذه االشــياء علــل للتلــف. �الكــل يف املطعومــات، والشــرب يف املشــرو�ت، واالحــراق يف االجســام القابلــة لــذلك) ١(
ب فمـن اوجـد االكـل يكـون مباشـرا لتلـف املـأكول �ن �كـل مـا حضـره مـن . فالشرب علة لتلف املاء، والنار علـة لتلـف احلطـ

ف املــا. الطعـام ومــن اوجــد سـبب االحــراق يكــون مباشـرا للحــرق �ن يلقــي . ء �ن يشـربهومــن اوجـد الشــرب يكــون مباشـرا لتلــ
ومن اطلـق الرصـاص، او اهـوى �لسـيف علـى شـخص فأصـاب مقتلـه فقـد اوجـد علـة التلـف وهـو اطـالق . النار على احلطب

ع علم الدافع وهكذا لو دفع انسان شخصا يف املاء م. مباشرا للتلف: واهلوي �لسيف فيكون مباشرا للقتل، او قل. الرصاص
ن الســباحة، او أن املكــان خطــرا، او شــد يديــه ورجليــه والقــاه يف املــاء ومــا شــاكل ذلــك كــل هــذه االشــياء يكــون . أنــه ال حيســ

أن معىن املباشرة عدم وجود واسطة بني التالف واملتلف كما هو املتبادر : وال خيفى. املتلف �ا مباشرا للتلف، النه اوجد علته
أمـا إتـالف املنفعـة فموجـد علـة تلفهـا هـو املسـتويف هلـا �ن سـكن الـدار، او اسـتخدم . مباشرة إتـالف العـنيهذا كله يف . منها

ع بقــاء عينــه فانــه قــد  العبــد، او محــل الدابــة، او زرع االرض، او لــبس الثــوب، او اســتفاد مــن اي شــئ كــان ممــا يســتفاد منــه مــ
ــامن اذا كــــا ــد�اوجــــد تلــــف املنفعــــة فصــــار مباشــــرا لالتــــالف فهــــو ضــ ــن القتــــل، واالكــــل،  ) الشــــارح(فمــــا افــــاده . ن معتــ مــ

مث إن االتـالف اعـم مـن اجلميـع فيشـمل اراقـة املـاء وتنجـيس مـاال يقبـل التطهـري اال . واالحراق، واالتالف كلها امثلـة للمباشـرة
 .ن تداركهابذهاب عينه كاملياه املضافة، وخلط شئ يف دواء املريض حبيث يذهب خاصيته الدوائية وال ميك

    



٣٢ 

 وهو فاعل ملزوم العلة كحافر )١()والسبب(
___________________________________ 

ت يف النعليقــة رقــم ) ١( ف ٣١ص  ١قــد عرفــ ىن املباشــر ومــا هــو علــة التلــ زوم العلــة . معــ ىن ملــ واآلن نشــرع حبولــه وقوتــه يف معــ
 .مثل له حبفر البئر ) والشارح(

ك غالبــا عــن ســقوط االنســان، او احليــوان فيهــاحفــر البئــر يف : فنقــول فالســقوط الزم حفــر البئــر، واحلفــر . طريــق املــارة ال ينفــ
ففاعـل احلفـر يكـون قـد اوجــد مـا يسـتلزم منـه السـقوط الـذي هــو الزم . او احليـوان، او شـئ آخــر فيـه. ملـزوم لسـقوط االنسـان

خص ان. فحافر البئر هو فاعل ملزوم العلـة. احلفر فـاملقتول قتـل بسـبب الـدافع . سـا� امـام سـيارة مـثال فقتلبهـاوكـذا لـو دفـع شـ
وكــذا مـن دفـع انســا� إىل ظـامل فقتلـه كـان الــدافع موجـدا ملـزوم العلــة . وان شـئت فقــل مبباشـرة سـائق السـيارة. ومباشـرة السـيارة

النسـان وتسـليطه عليـه هـو فعلـه بدفعه هـذا االنسـان إىل الظـامل مـع علمـه �نـه يقتلـه، الن قتـل الظـامل الزم اسـتيالئه علـى هـذا ا
ىن أنـه موجـد ملـزوم العلـة مثـال االجتمـاع كمـا يف الظــامل . أن السـبب واملباشـر قــد جيتمعـان يف واحـد وقـد يفرتقـان: مث اعلـم. مبعـ

وأمـا االفـرتاق . ففي املثالني اجتمع السبب واملباشر. حني استوىل على شخص فقتله، او حفر البئر مث دفع انسا� فيها فمات
ت امثلتــه عنــد ذكــر الســبب واملباشــر يف اهلــامش رقــم  وأمــا الضــمان يف صــورة التعــدد فهــل . وهــذا اهلــامش ٣١ص  ١فقــد عرفــ

 .قريبا ) الشارح(املباشر، او على السبب؟ يذكره 

    



٣٣ 

فيســتقر الضــمان يف الغــرور (للمباشــر ) إال مــع االكــراه، أو الغــرور(، النــه اقــوى ))١(ضــمن املباشــر(البئــر 
إىل  )٣(فكان السبب اقوى كمن قدم طعاما )٢(لضعف املباشر �ما) على الغار، ويف االكراه على املكره

هـذا يف املـال أمـا يف الـنفس . )٥(لـو ضـمن )٤(املغرور فأكله فقرار الضمان على الغـار فريجـع املغـرور عليـه
 .حيبس اآلمر حىت ميوت )٧(�ملباشر مطلقا، لكن هنا )٦(فيتعلق
اذا مل (علـى الفاعـل ) فـال ضـمان(فأفسـد ) مـاء يف ملكـه، او اجـج �را فسـرى إىل الغـري ولو ارسل(
 عن قدر احلاجة(يف املاء والنار ) يزد

___________________________________ 
ن اجتمــاع املباشــر والســبب كــون املباشــر غــري الســبب) ١( خص آخــر القــى انســا� . املــراد مــ خص، وشــ كمــا اذا حفــر البئــر شــ
فهنــا يكــون املباشــر اقــوى مــن الســبب، والضــمان متوجــه حنــوه، الن الفعــل صــدر منــه �الختيــار، وكمــال العقــل، وعــدم . افيهــ

 .االكراه والغرور
 .اي بسبب االكراه والغرور) ٢(
 .اي قدم طعام الغري إىل ضيفه مثال فاكله) ٣(
 .غرور أنه مال الغري، او أنه مغصوباي على الغار لو رجع املالك على املغرور �خذ العوض مع جهل امل) ٤(
 .اي لو أغرم املغرور بدفع العوض) املغرور(بصيغة ا�هول و�ئب الفاعل ضمري ) ٥(
 .اي الضمان، سواء كان مكرها ام مغرورا) ٦(
 .اي يف اجلناية على النفس) ٧(

    



٣٤ 

 )٢(لضـــرر، النحبيـــث علـــم، او ظـــن التعـــدي املوجـــب ل) عاصـــفة( )١(يف صـــورة االحـــراق) ومل تكـــن الـــريح
ــف شــاء عــن قــدر حاجتــه فالزائــد  )٣(نعــم لــو زاد. وا النــاس مســلطون علــى امــواهلم، وهلــم االنتفــاع �ــا كي

ري ولــو �لظــن، النــه ودفعــا لالضــرار  )٥(منــاط امثــال ذلــك مجعــا بــني احلقــني )٤(مشــروط بعــدم الضــرر �لغــ
 حلاجة يضمن به وان مل يقرتنان الزائد عن قدر ا )٨(وظاهر العبارة). ضمن )٧(واال(، )٦(املنفي

___________________________________ 
ت عاصــفة فانــه مــؤجج النــار يكــون ضــامنا، النــه عــامل ) ١( ث تطــري النــار، خبــالف مــا اذا كانــ �ن مل تكــن الــريح شــديدة، حبيــ

 .يكون الريح عاصفة فاجج النار واحرقت
 .اجج النار بشرط عدم الز�دة عن قدر احلاجةتعليل لعدم الضمان لو أرسل املاء يف ملكه، او ) ٢(
 .اي مرسل املاء، وموقد النار) ٣(
 .اي الظن مدار معرفة االضرار، وعدم االضرار) ٤(
. وحق اجلار اي القول �لضمان يف هذه الصورة وهي الز�دة عن مقدار احلاجة مع ظن السراية. حق املتصرف يف ملكه) ٥(

 .مجع بني احلقني وعدم الضمان يف الصورة االوىل
 ١احلــديث  ٩كتـاب احيـاء املـوات البـاب   ١٥٠ص  ٣ا�لـد ) مسـتدرك الوسـائل) (ال ضـرر وال ضـرار: (يف قولـه ) ٦(
٢. 
 .اي وان زاد عن قدر احلاجة، او كانت الريح عاصفة ضمن مرسل املاء ومؤجج النار) ٧(
ــمن: (يف قولــــه) املصــــنف(اي عبــــارة ) ٨( ن التعــــدي كمــــا فعــــل  )وإال ضــ ــ ــد حيــــث مل يقيــــد الضــــمان بظــ ــمان بــــال قيــ تفيــــد الضــ
 ).الشارح(

    



٣٥ 

فعـــدم . مظنـــة للتعـــدي )٣(علـــى حاجتـــه لكونـــه )٢(مـــع عصـــف الـــريح وان اقتصـــر )١(وكـــذا. بظـــن التعـــدي
ــى هــذا وعــدم ظهــور ســبب التعــدي كــالريح . عــدم الــز�دة عــن احلاجــة. مشــروط �مــرين )٤(الضــمان عل

يف الـدروس إال أنـه اعتـرب علـم املتعـدي، ومل يكتـف �لظـن ومل يعتـرب  )٥(ومثله. منفمىت انتفى احدمها ض
ن حاجتــه فبينهمــا ــزد عــ مغــايرة، ويف بعــض فتاويــة  )٦(اهلــواء فمــىت علمــه وان مل يكــن هــواء ضــمن وان مل ي

عتـرب وا. او غلبة الظن �لتعـدي. او عصف اهلواء. جماوزة احلاجة. اعترب يف الضمان احد االمور الثالثة
 مجاعة

___________________________________ 
 .تفيد الضمان بال قيد ظن التعدى) عاصفة: (يف قوله) املصنف(اي وكذا عبارة ) ١(
 .اي املؤجج اقتصر على قدر حاجته من النار، لكن الريح كانت عاصفة شديدة) ٢(
 .اي عصف الريح بنفسه والز�دة عن احلاجة مظنة للتعدى) ٣(
 .من عدم االحتياج إىل ظن التعدي) املصنف(على ما ذهب اليه اي ) ٤(
لكـن االطـالق خمتلـف هنـاك وهنـا، الن االطـالق هنـا ). الـدروس(اي ومثل ما افاده هنا من حيث االطالق ما افـاده يف ) ٥(

عصف الريح لكنه  واالطالق هناك لعدم تقييدا للضمان �لز�دة عن احلاجة، او. من حيث إنه مل يقيد الضمان بظن التعدي
 .فاالطالقان متغايران. قيده �لعلم

 .اي بني االطالقني) ٦(
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جمــاوزة احلاجــة وظــن التعــدي، او العلــم بــه : ومهــا. يف الضــمان اجتمــاع االمــرين معــا )١(مــنهم الفاضــالن
 .احوط )٢(وهذا قوي وان كان االول. فمىت انتفى احدمها فال ضمان

علــى اليــد مــا اخــذت حــىت : � فــور� امجاعــا، ولقولــه علــى مالكــه وجــو ) وجيــب رد املغصــوب(
ميكنـه ردهـا، سـواء كانـت علـى هيئتهـا يـوم غصـبها ام زائـدة ام �قصـة ) مادامت العـني �قيـة(، )٣(تؤدي

كاخلشـــبة يف بنائـــه، واللـــوح يف ســـفينته، الن البنـــاء ) ولـــو ادى رده إىل عســـر، وذهـــاب مـــال الغاصـــب(
ـــى املغصـــوب ال حر  ـــث خيشـــى تلفـــه، او غـــرق الســـفينة عل مـــة لـــه، وكـــذا مـــال الغاصـــب يف الســـفينة حي

إن (، او غرق حيوان حمرتم، او مال لغريه مل ينـزع إىل أن تصـل السـاحل )٤(نعم لو خيف غرقه. االقوى فـ
وهـــو املتســـاوي ) مثليـــا(املغصـــوب ) �ملثـــل ان كـــان(الغاصـــب ) ضـــمنه(رد العـــني لتلـــف وحنـــوه ) تعـــذر

 كاحلنطة، والشعري، وغريمها من احلبوب،  )٥(نفعة املتقارب الصفاتاالجزاء وامل
___________________________________ 

ث مـن طبعتنـا احلديثـة ص ) احملقـق(قدس هللا نفسهما وقد مضـى شـرح حـال ) احملقق والعالمة: (ومها) ١(  ٣٢٢يف اجلـزء الثالـ
 .٤١٠ ٤٠٤يثة ص يف اجلزء اخلامس من طبعتنا احلد) العالمة(وحال  ٣٢٤

 .يف بعض فتاويه احد االمور الثالثة جماوزة احلاجة او عصف اهلواء او ظن التعدى) املصنف(وهو اعتبار ) ٢(
 .٢٥ص  ٢تقدمت االشارة إىل احلديث يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اى غرق الغاصب) ٤(
الســتار عنهمــا، فاليــك خالصــة الكــالم يف املثلــي ملـا اجنــر الكــالم إىل املثلــي والقيمــي احببنــا ان نــذكر حوهلمــا مـا يكشــف ) ٥(

كما أنه ال شبهة يف ضمانه عند تلفه حتت يده اذا مل تكـن اليـد يـد امانـة ) من اتلف مال الغري(ال شبهة يف ضمان : والقيمى
ب اوال اداء العـني نفسـها، الشـتغال الذمـة �ـا ابتـداء. ومل يكن التلف بتفريط ملكلـف متمكنـا فمـا دام ا. وال ريب يف أن الواجـ

 .من �دية نفسها فال تصل النوبة إىل �دية بدهلا
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ب عليــه دفــع بــدهلا وعوضــها وملــا كــان العــوض والبــدل مــن �ب الوفــاء، ال انــه اداء لــنفس . أمــا يف صــورة عــدم الــتمكن فالواجــ

فعلــى هــذا الضــوء اذا كــان للعــني التالفــة يف اخلــارج مــا . اء بــدهلا وعوضــهافــالعني بنفســها �قيــة يف العهــدة والذمــة إىل اد. العــني
ب عليــه دفعهــا إىل مالكهــا، النــه اقــرب عنــد العــرف  ث االوصــاف املوجبــة الخــتالف القيمــة ز�دة ونقيصــة وجــ مياثلهــا مــن حيــ

يكـن هلـا يف اخلـارج مماثـل فالواجـب  وامـا اذا مل. فاذا مل يتمكن املكلف مـن رد نفسـها وجـب رد مماثلهـا. والعقالء إىل رد العني
ىن قـول . على املكلف دفع قيمة العني ال�ا اقرب إىل العني بنظر العرف ان البـدل يف : (رضـوان هللا علـيهم) الفقهـاء(وهـذا معـ

ب هــو املثــل يف املثليــات، والقيمــة يف القيميــات وى مث إنــه لــيس للمثــل حقيقــة شــرعية، او متشــرعية بــل هــو مبعنــاه اللغــ). الواجــ
يت يكــون مــدار ماليتهــا اجلهــات املشــرتكة بينهــا: (ومــن هنــا قــالوا. والعــريف وهــو املماثــل ن االعيــان اخلارجيــة الــ ) ان املثــل عبــارة عــ

مــثال احلنطــة تكــون ماليتهــا �عتبــار اجلــامع واجلهــات الكليــة املشــرتكة بــني مجيــع افرادهــا، وال تالحــظ املشخصــات الفرديــة يف 
ط يف معرفـــة االفـــراد واجلزئيـــات امنـــا هـــو �نطبـــاق تلـــك اجلهـــات الكليـــة عليهـــا مـــن احلنطيـــة، واحلمـــرة، مرحلـــة التقـــومي فـــان املنـــا

 .والصفرة، وحنوها اليت هي املناط يف ماليتها
فان مالية مجيع افرادها امنا هي . أن املثلي هو الكلي الذي يكون املدار يف ماليته جهاته الكلية كاحلنطة مثال: وبكلمة اخصر

فان املناط يف ماليته اجلهات الشخصية اخلارجيـة . والقيمى بعكس ذلك. اجلهات الكلية اجلنسية، والنوعية، والصنفيةبلحاظ 
 .مثال الفرس يعد من القيمى، الن مناط ماليته هي اجلهات الشخصية فيه، واالوصاف اخلارجية

وكل ما كان كـذلك فهـو . القيمة �ا ز�دة ونقيصة أن املثلي ما يكون له مماثل يف االوصاف واجلهات اليت تتفاوت: واحلاصل
بـــل املـــالك يف ماليتـــه االوصـــاف . والقيمـــي مـــاال يكـــون لـــه مماثـــل يف االوصـــاف واجلهـــات الـــيت �ـــا املاليـــة ز�دة ونقيصـــة. مثلـــي

وب وان  فـالث. وهـذا خيتلـف حبسـب االزمـان والبلـدان. الشخصية اخلارجية فيه القائمة بشخصه وكل ما كان كذلك فهـو قيمـي
أن تعريـف : ومن هنا يظهـر. كان معدودا من القيمى اال أنه يف عصر� احلاضر مع وجود هذه املعامل يعد مثليا كما ال خيفى

  .املثلي مبا تتساوى اجزاؤه من حيث القيمة �ظر إىل الغالب
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فـــان احلنطـــة . يف متـــام املثليـــات بشـــى اشـــكاهلا والوا�ـــا فـــاالمر لـــيس كـــذلكإن اريـــد مـــن التســـاوي التســـاوي �لكليـــة و : ان قيـــل

والشعري وحنومها تكون أفرادمها خمتلفة حبسب القيمة، فان قفيزا من حنطة كذا يساوى عشرين دينارا، ومن حنطة كـذا يسـاوي 
لتسـاوي التسـاوي يف اجلملـة فهـو وان اريـد مـن ا. وهكـذا يف الشـعري. مخسة عشر دينارا، ومن حنطة كذا يساوي عشـرة د�نـري

أمــا اوال فــالن مثــل هــذه التعريفــات  : قلنــا. موجــود يف بعــض القيميــات ايضــا كــاالرض، وبعــض اصــناف الثــوب، وماشــا كلهمــا
فاذن ال جمـال لالشـكال فيـه �لشـرد �رة  ). سعدانة نبت: (كلها من قبيل شرح االسم، وتبديل لفظ بلفظ اوضح منه كقولك

 .لشعري، و�لعكس اخرى كما يف االرض وبعض اصناف الثوبكما يف احلنطة وا
ــوا املثلـــي علـــى جـــنس احلنطـــة والشـــعري ــة . وأمـــا �نيـــا فـــالن االصـــحاب وان اطلقـ ن الظـــاهر ان هـــذا االطـــالق �عتبـــار مثليـ ــ لكـ

ب القيمـــة. انواعهمـــا واصـــنافهما ة احلمـــراء مـــثال افـــراد احلنطـــ. ومـــن املعلـــوم أن افـــراد كـــل نـــوع، او صـــنف منهمـــا متســـاوية حبســـ
ان كان املـراد مـن االجـزاء أجـزاء الكـل واملركـب فـال يصـدق التعريـف : ال يقال. وكذا أفراد احلنطة الصفراء. متساوية يف القيمة

وان كان املراد من االجزاء افراد الكلـي والطبيعـي . على احلنطة والشعري وحنومها، الننا فرضنا ان ليس هلما اجزاء، بل هلما افراد
. ويصـدق علـى بعـض اقسـام القيمـى ايضـا كـالثوب وحنـوه. على الدرهم والدينار الواحـد، الن هلمـا اجـزاء، ال افـرادفال يصدق 
انك قد عرفت أن هذا التعريف �ظر إىل الغالب وليس تعريفا حقيقيا حىت يشكل �رة يف طرده �حلنطة والشعري، : فانه يقال

وال خيفى أن . أنه ميكن ان يكون املراد من االجزاء االعم منها ومن االفراد واخرى يف عكسه �لدرهم والدينار هذا مضافا إىل
فـاذن يـدور االمـر مـدار حتقـق االمجـاع . مل يردا يف شئ من الروا�ت وامنـا وردا يف معقـد امجاعـات االصـحاب) اللفظني(هذين 

ت الضــمان �ملثــل، لعــدم وأمــا يف مــوارد اال. ففـي كــل مــورد مت االمجــاع علـى ان التــالف مثلــي فهــو مضــمون بـه خــتالف فـال يثبــ
هذه خالصة الكالم يف املثلي والقيمى وله احلمد علـى مـا انعـم والشـكر . اذن ال اثر الطالة الكالم فيهما. حتقق االمجاع فيها

 .على ما اهلم
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، الن كـــل حالـــة )فالقيمـــة العليـــا مـــن حـــني الغصـــب إىل حـــني التلـــف(يكـــن مثليـــا ) وإال(واالدهـــان 
ضـمنها فكـذا  )٤(أنـه لـو تلـف حينئـذ: )٣(يف ذلـك الوقـت مضـمونة كمـا يرشـد اليـه )٢(مـن حاالتـه )١(زائدة

 .)٥(اذا تلف بعدها
يضـــمن االعلـــى مـــن حـــني : والقائـــل بـــه احملقـــق يف أحـــد قوليـــه علـــى مـــا نقلـــه املصـــنف عنـــه) وقيـــل(

يمــي يضــمن مبثلــه  وهــذا القــول مبــين علــى أن الق. أي رد الواجــب وهــو القيمــة) إىل حــني الــرد(الغصــب 
 كاملثلي، وإمنا ينتقل إىل القيمة عند دفعها لتعذر املثل فيجب أعلى القيم إىل حني دفع القيمة،

___________________________________ 
 .وهي حالة اي صفة زائدة متصلة مضمونة على الغاصب. كالسمن او غالء سعره) ١(
غصب وقبل التلف املوجبة لـز�دة القيمـة وهـذه الـز�دة مضـمونة وان زالـت اي من حاالت املغصوب العارضة عليه بعد ال) ٢(

 .حني التلف
أن املغصوب لو كان تلف يف حني ز�دة تلك احلالة لكانت مضمونة مـع : اي يدل على ان تلك احلالة الفائتة مضمونة) ٣(

 .االصل إذن فهى مما يتعلق �ا الضمان
 .اي حني وجود تلك احلالة الزائدة) ٤(
 .اي بعد ذهاب تلك احلالة الزائدة) ٥(

    



٤١ 

ت يــده وهلــذا لــو دفــع العــني حالــة الــز�دة   )١(الن الزائــد يف كــل آن ســابق مــن حــني الغصــب مضــمون حتــ
وعلى القول املشـهور مـن ضـمان القيمـي بقيمـة ابتـداء ال . )٢(كانت للمالك فاذا تلفت يف يده ضمنها

�لقيمــة (علــى مــا نقلــه املصــنف يف الــدروس، امنــا يضــمن  والقائــل بــه االكثــر) وقيــل( )٣(وجــه هلــذا القــول
ري ب)يــوم التلــف ال غــ ب خماطــب بردهــا حينئــذ )٤(، الن الواجــ  )٥(زمــن بقائهــا امنــا هــو رد العــني، والغاصــ

فـاذا تلفـت وجبـت قيمـة العـني وقـت . أم �قصة من غري ضمان شئ من الـنقص امجاعـا )٦(زائدة كانت
 .ينئذ، لتعذر البدلح )٧(التلف، النتقال احلق اليها

أن املعترب القيمة يوم الغصب، بنـاء علـى أنـه أول وقـت ضـمان : ونقل احملقق يف الشرائع عن االكثر
 )١٠(كو�ا لو تلفت  )٩(حينئذ امنا يراد به )٨(ويضعف �ن ضما�ا. العني

___________________________________ 
 .اي حتت يد الغاصب) ١(
 .اي ضمن الز�دة) ٢(
 .اي القول بضمان اعال القيم )٣(
اذن فاالعتبـار . نعم عندما تتلف العني ينتقل الضـمان إىل قيمتهـا. أنه مادامت العني �قية فال وجه لضمان القيمة: يعىن) ٤(

 .بيوم التلف
 .حني وجود العني) ٥(
 .اي العني) ٦(
 .اي إىل القيمة حني تلف العني) ٧(
 .اي ضمان العني حني وجود العني) ٨(
 .اي �لضمان املذكور) ٩(
 .اي لو تلفت العني لكانت مضمونة بقيمتها. يعىن ان املراد بضمان العني حني وجودها هو الضمان التقديرى) ١٠(

    



٤٢ 

أيب  )٣(ويف صـحيح. إذ الواجـب مـع وجـود العـني منحصـر يف ردهـا )٢(، ال وجوب قيمتهـا)١(لوجب بدهلا
 .)٥(ما يدل على هذا القول )٤(ء البغل، وخمالفة الشرطيف إكرتا والد عن أىب عبدهللا 

___________________________________ 
 .وهي القيمة او املثل) ١(
 .حني وجود العني) ٢(
 ).ما يدل(خرب مقدم للمبتداء وهو ) ٣(
 ).النيل(وخمالفة الشرط هو الذهاب إىل ). ابن ايب هبرية(الشرط هو االكرتاء إىل قصر ) ٤(
صحيح (وملا كان حمل الشاهد مذكورا يف . نعم قيمة بغل يوم خالفته: (يف قوله ) ضمان القيمة يوم الغصب(وهو ) ٥(

 :اليك نص الصحيحة. رأينا من املناسب ذكر الصحيحة هنا بقدر موضع احلاجة) ايب والد
ت بغــال إىل قصــر : عــن ايب والد قــال رية(اكرتيــ ب غــرمي يل فلمــا صــرت ) ابــن ايب هبــ ت يف طلــ ذاهبــا وجائيــا بكــذا وكــذا وخرجــ

ب  ت حنــو ) النيــل(خــربت ان صــاحيب توجــه إىل ) قنطــرة الكوفــة(قريــ ربت أنــه توجــه إىل ) النيــل(فلمــا اتيــت ) النيــل(فتوجهــ خــ
ت إىل ) بغــداد( ك : (فقــال . ) ا� عبــدهللا(فــاخربت : إىل ان قــال) الكوفــة(فاتبعتــه فظفــرت بــه ورجعــ ارى لــه عليــ

ن بغــداد إىل الكوفــة  مثــل كــراء البغــل ذاهبــا مــن الكوفــة إىل النيــل، ومثــل كــري البغــل مــن النيــل إىل بغــداد، ومثــل كــري البغــل مــ
ت). ال النـك غاصـب( :قـال. قلت جعلت فداك قـد علفتـه بـدراهم فلـي عليـه علفـه: قال).وتوفيه ا�ه أرأيـت لـو عطـب : فقلـ

. فـان اصـاب البغـل كسـر، او دبـر، او عقـر: قلـت) نعم قيمة بغـل يـوم خالفتـه: (قال . البغل، او نفق أليس كان يلزمىن
 .إىل آخر احلديث) عليك قيمة ما بني الصحة والعيب يوم ترده: (فقال 
فموضـــع احلاجـــة مـــن . ٢٥البـــاب الثـــاين كتـــاب التجـــارة احلـــديث  ٢١٦ ٢١٥ص  ٧اجلـــرء الطبعـــة احلديثـــة ) التهـــذيب(راجـــع 

ب مـن ) قيمة بغل يوم خالفته( احلديث قوله  فاجلملة هذه تدل على ضمان القيمة يف اليوم الذي خـالف املكـرتي وذهـ
رية(قصــر  الطــالع عــن مفــاد هــذه الصــحيحة ومــا فيهــا مــن ومــن اراد مزيــد ا. عــن االكثــر ) احملقــق(كمــا نقلــه ) ابــن ايب هبــ

 .االمر السابع يف انه لو كان التالف املبيع فاسدا قيميا ) مكاسب الشيخ(الفوائد فلرياجع 

    



٤٣ 

 .إىل يوم التلف )٢(اعتبار االكثر منه )١(وميكن أن يستفاد منه
___________________________________ 

ب إىل يــوم  ٤٢ص  ٥شــار اليــه يف اهلــامش رقــم امل) صــحيح ايب والد(اي مــن ) ١( يســتفاد اعتبــار اكثــر القيمــة مــن يــوم الغصــ
عليـك قيمــة مــا بــني : (�نيــا مث قــال ). نعــم قيمــة بغــل يـوم خالفتــه: (قـال اوال أن االمــام : وجــه االســتفادة. التلـف

ب إىل يـــوم الـــرد : نـــه يســـتفادوم. فـــاعترب يـــوم التلـــف ويـــوم الـــرد) الصـــحة والعيـــب يـــوم تـــرده أن االعتبـــار �العـــال مـــن يـــوم الغصـــ
 .والتلف

 .اي من يوم الغصب) ٢(

    



٤٤ 

وموضــع . اقــوى )٢(، واال لكــان القــول بقيمتــه يــوم التلــف مطلقــا)١(وهــو قــوي عمــال �خلــرب الصــحيح
اخلــالف مــا اذا كــان االخــتالف بســبب اخــتالف القيمــة الســوقية أمــا لــو كــان لــنقص العــني، او لتعيبهــا 

امجاعــا،  )٣()ضــمن ارشــه(املغصــوب ومل تــذهب عينــه ) وان عــاب(فــال اشــكال يف ضــمان ذلــك الــنقص 
غاصب ام مـن وكالمها مضمون، سواء كان النقص من ال. )٤(النه عوض عن أجزاء �قصة، او أوصاف

 غريه، ولو من قبل هللا تعاىل، ولو كان العيب غري
___________________________________ 

 .٤٣ص  ١بعد ان استفيد منه ذلك على ما مر توضيحه يف اهلامش رقم ) صحيح ايب والد: (املراد �خلرب الصحيح) ١(
 .قال الضمان إىل القيمةسواء كانت قيمة يوم التلف اعلى القيم ام ال، النه يوم انت) ٢(
االرش عبـارة عـن بـدل الـنقص احلاصـل يف العـني املغصـوبة وهــي قيمـة التفـاوت مـا بـني الصـحيح واملعيـب �ن تقـوم العــني ) ٣(

ك العــني مــن الغاصــب ذلــك التفــاوت وقــد مــر مفصــال شــرح تفــاوت القيمــة مــا بــني الصـــحيح . صــحيحة ومعيبــة و�خــذ مالــ
 .فراجع ٤٩٦إىل ص  ٤٧٥بعتنا احلديثة كتاب التجارة من ص واملعيب يف اجلزء الثالث من ط

 .بنقصان صفة من صفا�ا) واخرى(بنقصان جزء منها، ) �رة(النقص يف العني ) ٤(
 .وما شاكل هذه االشياء. كذهاب عني احليوان، او يده، او رجله، او اذنه، او قرنه) االول(
 .، او كان صحيحا مث صار مريضا، او كان فتيا فصار عجوزاكما اذا كان احليوان مسينا مث صار هزيال) الثاين(

هذه كلها صفات قد نقصن يف العني يف احليـوان وأمـا يف غـري احليـوان فـيمكن تصـوير الـنقص يف الصـفة بغـري ذلـك مـن حيـث 
 .والقدم. اجلدة

    



٤٥ 

فعلـــى . او التصــرف فيــه )١(مســتقر بــل يزيــد علــى التــدريج فــإن مل ميكــن املالــك بعــد قــبض العــني قطعــه
اســـتناده إىل  )٥(مـــن. وجهـــان )٤(ففـــي زوال الضـــمان )٣(ايضـــا، وان امكـــن )٢(الغاصـــب ضـــمان مـــا يتجـــدد

 .املالك واستقرب املصنف يف الدروس عدم الضمان )٦(الغاصب وتفريط
___________________________________ 

ب). فـان مل ميكـن: (�لرفع فاعـل لقولـه) ١( وحيتمـل ان . ايقافـه عـن الـز�دة: و�لتصـرف فيـه. التـهاز : حيتمـل ان يـراد بقطـع العيـ
ويـراد �لتصـرف فيـه تقليـل الـز�دة . يراد ايقافه عند حده وعدم السر�ن إىل اكثر منه او قطع الز�دة من دون ان يزيل ما سـبق

 .املستلزم لتقليل الضمان
 .العيب احلادثأي من العيب فكلما يتجدد يكون الغاصب ضامنا كما كان ضامنا يف أصل ) ٢(
ن االمكـــان هنـــا) ٣( ــ ع عـــدم فعـــل املالـــك ذلـــك: لعـــل املـــراد مـ ــ ــع، او التصـــرف فيـــه مـ : والـــدليل علـــى ذلـــك قولـــه. امكـــان القطـ
 .اي فرط املالك ومل يفعل، وكان متمكنا من القطع، او التصرف فيه) وتفريط املالك(
 .أي زوال ضمان الغاصب ما يتجدد من العني) ٤(
 ).العيب املتجدد(الغاصب دليل لضمان ) ٥(
فهـو . أي ولتفريط املالك يف عدم قطع العيب، او التصرف فيه �يقافه على حـده) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(

 .متمكن من القطع ومل يفعل فهو دليل لضمان املالك، دون الغاصب

    



٤٦ 

، )اسـتعمله اوال(فيهـا، سـواء  الـيت غصـبه) ان كان له اجرة، لطول املدة )٢(اجرته(ايضا ) )١(ويضمن(
إن امكـن فعلهـا )٥(، والتفويـت)٤(فتضـمن �لفـوات )٣(الن منافعه اموال حتـت اليـد ، ولـو تعـددت املنـافع فـ

 )٨(كاخلياطـة، واحلياكـة، والكتابـة فأعالهـا  )٧(واال )٦(مجلة، او فعل اكثر من واحدة وجب اجرة مـا امكـن
 .االعلى )١٠(منافع متعددة ميكن مجعها ضمن اعلى منفردة عن )٩(اجرة، ولو كانت الواحدة

 امجاعا) يف ضمان االرش )١١(وال فرق بني �يمة القاضي، والشوكي(
___________________________________ 

 .أي الغاصب) ١(
املكـــائن وك. أي اجـــرة املغصـــوب كالـــدار، واال�ث، واحلـــانوت، والعقـــار، واالرض الصـــاحلة لالنتفـــاع �ـــا للزراعـــة، وغريهـــا) ٢(

 .الزراعية، واملعامل الصناعية
 .أي يد من استوىل على العني) ٣(
 .أي تضمن تلك املنافع الفائتة من العني اليت مل يستوفها املستويل عليها) ٤(
 .أي تضمن املنافع الفائتة ايضا لو كانت للعني منافع وقد استوفاها املستويل عليها) ٥(
 .واحدة يف آن واحد، أو أمكن فعل اكثر من واحدة من املنافعأي ما أمكن فعل املنافع مجلة ) ٦(
 .أي وان مل ميكن استفادة املنافع يف آن واحد) ٧(
 .أي فأعال املنافع اجرة) ٨(
 .أي املنفعة الواحدة أعلى اجرة اذا كانت منفردة من املنافع ا�تمعه) ٩(
 ).لو الشرطية(فعل ماض جواب ) ١٠(
ن . فــتح الشــني وســكون الــواو مجعــه أشــواك مــا خيــرج مــن النبــات شــبيها �البــرب) الشــوك(منسـوب إىل ) ١١( واملــراد منــه هنــا مــ

 .حيتطب الشوك لالرتزاق

    



٤٧ 

، وخــالف يف ذلــك بعــض العامــة فحكــم يف اجلنايــة علــى �يمــة القاضــي �لقيمــة و�خــذ )١(لعمــوم االدلــة
 .اجلاين العني نظرا إىل أن املعيب ال يليق مبقام القاضي

املقـــرر يف �ب ) فعلــى اجلـــاين ارش اجلنايــة(جـــان غــري الغاصـــب ) ىن علــى العبـــد املغصــوبولــو جـــ(
ز�دة فلـو كانـت اجلنايـة ممـا لـه مقـدر  ) وعلى الغاصب ما زاد عـن ارشـها مـن الـنقص إن اتفـق(الد�ت 

ثلثا قيمته فعلى اجلاين النصـف وعلـى الغاصـب  )٢(كقطع يده املوجب لنصف قيمة شرعا فنقص بسببه
فــال شــئ علــى الغاصــب بــل يســتقر الضــمان علــى  )٣(س الزائــد مــن الــنقص، ولــو مل حيصــل ز�دةالســد
، وضـمان اجلـاين )٥(أن ضمان الغاصب من جهة املالية فيضمن ما فـات منهـا مطلقـا )٤(:والفرق. اجلاين

 )٦(منصوص
___________________________________ 

ث ص ) الوســائل(راجــع . هــذا البــابأي أدلــة الضــمان وهــي االخبــار الــواردة يف ) ١( كتــاب   ٣٢٥الطبعــة القدميــة ا�لــد الثالــ
ب البــاب  زء . ١احلــديث  ٧الغصــ ايضــا الطبعــة القدميــة ) الوســائل(و . ٥٠احلــديث  ٢٢١ص  ٧التهــذيب الطبعــة احلديثــة اجلــ

 .كتاب الد�ت االحاديث  ٤٨٣ا�لد الثالث ص 
 .أي بسبب قطع يده) ٢(
 .لضمان على الغاصبأي ز�دة نقص توجب ا) ٣(
ــن الـــنقص بســـبب اجلنايـــة) ٤( ب دفـــع قيمـــة مـــا زاد مـ وبـــني عـــدم . أي الفـــرق بـــني حصـــول ز�دة الـــنقص فيجـــب علـــى الغاصـــ

 .حصول ز�دة يف النقص فال جيب على الغاصب دفع شئ
 .سواء كان تفويت مالية العني من قبل الغاصب أم من قبل غريه) ٥(
 .االحاديث ٤٨٣كتاب الد�ت ص   ٣ة ا�لد الطبعة القدمي) الوسائل(راجع ) ٦(

    



٤٨ 

اكثــر االمــرين  )٢(حــىت لــو كــان اجلــاين هــو الغاصــب فيمــا لــه مقــدر شــرعي فالواجــب عليــه )١(فيقـف عليــه
جــان، وإن كــان هــو االرش فهــو  )٣(مــن املقــدر الشــرعي، واالرش، الن االكثــر ان كــان هــو املقــدر فهــو

اجلـاين مل تثبـت  )٥(وم على اليد ما اخـذت حـىت تـؤدي والنحتت يده كغريه من االموال لعم )٤(مال فوته
واالقـوى عـدم الفـرق بـني اسـتغراق ارش . )٧(به ضمان املالية، خبالف الغاصـب )٦(بده على العبد فيتعلق

 )٩(، وعدمه)٨(اجلناية القيمة
___________________________________ 

فــال يضــمن اجلــاين اكثــر مــن . أي علــى اجلــاين الغاصــب) ٢(٤٧ ص ٦أي علــى املنصــوص املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ١(
ت يـــده يكـــون . املقـــدار الشـــرعي املنصـــوص عليـــه ــص حصـــل حتـــ اذن فالبـــاقي مـــن الـــنقص يكـــون علـــى الغاصـــب، الن كـــل نقـ

 .مضمو� عليه، سواء كان هو السبب أم غريه
 .أي الغاصب هو اجلاين فيجب عليه دفع املقدر الشرعي) ٣(
 ).الغاصب(ويف يده ). املال(ومرجع الضمري يف فوته . أي الغاصب) ٤(
ب بسـبب اجلنايـة، وبـني عـدم وجـوب دفـع القيمـة ) ٥( تعليل �ن للفرق بني وجوب دفع قيمـة مـا زاد مـن الـنقص علـى الغاصـ

جمـرد ومبا ان اجلاين مل تثبت يده على املغصوب فهو ال يضمن كـل نقـص حـدث فيـه بـل . الزائدة لو مل حتصل ز�دة يف النقص
 .ارش اجلناية فقط

 .مبعىن حىت أي حىت يتعلق �جلاين ضمان املالية) فيتعلق(الفاء يف ) ٦(
 .حيث إن يده �بتة على املغصوب) ٧(
 .كما لو كانت قيمة العبد مخسمائة دينار وارش اجلناية الواردة عليه كذلك) ٨(
ت قيمتــه اربعمائــة أي وال فــرق بــني عــدم اســتغراق ار ) بــني(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٩( ش اجلنايــة قيمــة العبــد كمــا لــو كانــ

ــة مخســــمائة ــار، وارش اجلنايــ ـــة وهــــي . دينــ ـــه ارش اجلنايـ ــاقص أوال، مث يعطــــى لـ ـــك العبــــد النــ ـــى للمالـ ــذه الصــــورة يعطـ فانــــه يف هــ
 .والزائد وهي املائة تكملة لالرش. أربعمائة جتاه قيمة العبد: اخلمسمائة

    



٤٩ 

 .)١(فما زادفيجتمع عليه رد العني والقيمة 
وغـرم قيمتـه (، )٢(كـل عبـد مثـل بـه فهـو حـر: ، لقول الصـادق )انعتق(الغاصب ) ولو مثل به(

علـــى موضـــع الوفـــاق وهـــو متثيـــل  )٤(، اقتصـــارا فيمـــا خـــالف االصـــل)٣(ال يعتـــق بـــذلك: وقيـــل). للمالـــك
هـــل هـــي عقوبـــة : ة يف عتقـــهعلـــى احلكمـــ )٦(وأمـــا بنـــاء احلكـــم. العامـــة ضـــعيفة الســـند )٥(املـــوىل، والروايـــة

 )٨(او جرب للمملوك؟ فينعتق هنا على الثاين )٧(للموىل
___________________________________ 

 .مفصال ٤٨ص  ٩أي مازاد عنها تكملة لالرش كما عرفت يف اهلامش رقم ) ١(
 .١احلديث  ٢٢كتاب العتق الباب   ٢٠٢ص  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .أي بتنكيل الغاصب) ٣(
 .وهو عدم االنعتاق بال عتق) ٤(
الدالـــة علــى عمــوم مــن مثــل �لعبــد ســـواء كــان املــوىل ام غــريه وأن التنكيــل موجـــب  ٢وهــي املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٥(

م االنعتـاق عـد(املخـالف لالصـل وهـو ) االنعتـاق(لكنها ضعيفة السند ال ميكن االعتماد عليها يف هذا احلكم وهو . لالنعتاق
 ).بال عتق

 .وهو انعتاق العبد بتمثيل الغاصب) ٦(
 .اذن ال ينعتق العبد لو مثل به الغاصب، بناء على هذه احلكمة) ٧(
اذن ينعتــق العبــد بنــاء علــى ). كــون احلكمــة يف انعتــاق العبــد جــربان اململــوك العقــاب املــوىل(أي علــى الوجــه الثــاين وهــو ) ٨(

 .هذا املالك واحلكمة

    



٥٠ 

نعــم لــو . واالقــوى عــدم انعتــاق )٣(إىل حكمــة جمهولــة مل يــرد �ــا نــص )٢(فهــو رد للحكــم )١١(االولدون 
 .، الن هذا السبب غري خمتص �ملوىل امجاعا)٤(اقعد، او عمي عتق وضمن الغاصب

) فتلـف احـدمها )٦(او الكتاب سـفرين )٥(مثل اخلفني، او املصراعني(ما ينقصه التفريق ) ولو غصب(
ــع . مــع اآلخــر ونقــص اآلخــر) جمتمعــا(اي قيمــة التــالف ) ضــمن قيمتــه(قبــل الــرد  فلــو كــان قيمــة اجلمي

ضـــمن ســـبعة، الن النقصـــان احلاصـــل يف يـــده . عشـــرة وقيمـــة كـــل واحـــد جمتمعـــا مخســـة، ومنفـــردا ثالثـــة
مستند إىل تلف عني مضمونة عليه، وما نقص من قيمة الباقي يف مقابلـة االجتمـاع فهـو بفـوات صـفة 

 يده، أما لو مل تثبت يده على الباقي، بل غصب احدمها مث تلف يف يده، او اتلفـه ابتـداء االجتماع يف
 )٧(ففي ضمان قيمة التالف جمتمعا

___________________________________ 
ت احلكمــة مــن انعتــاق العبــد �لتنكيــل عقـاب املــوىل فحينئــذ ال ينعتــق، الن التنكيــل مل حيصــل مــن قبــل املــ) ١( وىل وهـو مــا كانــ

 .ليعاقب
 .وهو انعتاق العبد) ٢(
 .النه قياس �طل ال نذهب اليه. فهذه احلكمة علة مستنبطة ال ميكن ابتناء االحكام الشرعية عليها) ٣(
 .النه نقص حدث حتت يده ولو كان من فعل غريه) ٤(
 .أي مصراعي الباب) ٥(
 .أي جملدين) ٦(
 .جوده، او االنتفاع به �آلخرأي حالة اجتماع املصراعني، وكل ما يرتبط و ) ٧(

    



٥١ 

، الســتناد الزائــد إىل )٥(اجودهــا االخــري. اوجبــه )٤(كــاالول  )٣(إىل نقــص البــاقي )٢(، او منضــما)١(او منفــردا
 .)٦(فقد صفة وهي كونه جمتمعا حصل الفقد منه

، الن الــز�دة )وال لــه(لعـدم النقصــان  )٧()ولـو زادت قيمــة املغصــوب بفعــل الغاصـب فــال شــئ عليــه(
، النـه مالـه )كالصـبغ فلـه قلعـه(من مـال الغاصـب ) عينا(الز�دة ) إال ان تكون(حصلت يف مال غريه 

رب �ن الغاصــب ) و( )٨(ولــو بــنقص قيمــة الثــوب مجعــا بــني احلقــني) إن قبــل الفصــل( نقــص الثــوب ينجــ
ممتنــع، خبــالف  )٩(يف مــال الغــري بغــري اذن وهــو وال يــرد أن قلعــه يســتلزم التصــرف) يضــمن ارش الثــوب(

 )١١(، النه)١٠(تصرف مالك الثوب يف الصبغ
___________________________________ 

 .أي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردا غري منضم إىل اآلخر) ١(
 .موجودا قبل تلفهأي يؤخذ من الغاصب قيمة التالف حال كون التالف منضما إىل اآلخر لو كان ) ٢(
 .أي مع نقص الباقي أي يؤخذ منه قيمة التالف املنضم إىل نقص الباقي) ٣(
 .فكان ضامنا هلما مع صفة االجتماع. وهو ما لو غصب االثنني معا) ٤(
 .وهو منضما إىل نقص الباقي) ٥(
 .أي فقد تلك الصفة وهي صفة االجتماع حصل من الغاصب) ٦(
 .أي على الغاصب) ٧(
 .وحق املالك. ي حق الغاصبأ) ٨(
 .أي التصرف يف مال الغري ممنوع) ٩(
 .أنه جيوز ملالك الثوب التصرف يف هذا الصبغ: �لكسر وهو نفس الصبغ الذي يصبغ به الثوب واملعىن) ١٠(
تعليل جلواز ) النه(والالم يف . أي الصبغ �لفتح املراد منه ايقاع الصبغ على الثوب وقع ظلما من الغاصب على الثوب) ١١(

 .تصرف مالك الثوب يف الصبغ �لكسر

    



٥٢ 

عـدوان آخـر، بـل غايتـه ان  )٣(، فـان ذلـك)٢(عدوا� ال يقتضـي اسـقاط ماليتـه )١(الن وقوعه. وقع عدوا�
ـــزع ولـــو طلـــب احـــدمها مـــا . )٦(، او اضـــمحال لـــه، للعـــدوان بوضـــعه)٥(وال يلتفـــت إىل نقـــص قيمتـــه )٤(ين

 .)٨(كما ال جيب قبول هبته  )٧(لصاحبه �لقيمة مل جتب اجابته
___________________________________ 

تعليـل جلـواز تصـرف الغاصـب يف الثـوب بقلـع الصـبغ �لكسـر وان ) الن(والـالم يف . أي وقوع الصـبغ �لكسـر يف الثـوب) ١(
 .استلزم نقصا يف الثوب، الن نقصه يتدارك �الرش

 .أي مالية الصبغ �لكسر) ٢(
فيكـون هـذا االمتنــاع . ليـة الصـبغ �لكســر لـو امتنـع مالــك الثـوب عـن اذن التصــرف يف الثـوب بقلـع الصــبغأي اسـقاط ما) ٣(

 .عدوا� من املالك على الغاصب
 .أي الصبغ �لكسر) ٤(
. أي قيمة الثوب واضمحالله كما هو املتعارف يف عصر� احلاضر مـن نـزع الصـبغ عـن الثيـاب بكسـبها يف اجهـزة خاصـة) ٥(

اضمحالل الثوب وحيتمل كون املراد مـن نقـص القيمـة، او االضـمحالل نقـص قيمـة الصـبغ أو اضـمحالله حبيـث  ورمبا يوجب
 .ال ينتفع به مرة أخرى

ب(وفاعلــه . واملصــدر اضــيف إىل املفعــول) الصــبغ(مرجــع الضــمري ) ٦( ب الصــبغ يف الثــوب عــدوا� ) الغاصــ ع الغاصــ أي بوضــ
 .وظلما

 ).يعين الثوب بقيمته: (او قال الغاصب للمالك).  الصبغ بقيمتهبعين: (�ن قال املالك للغاصب) ٧(
واملالك وهب الثوب . أي ال جيب على كل واحد منهما قبول هبة اآلخر فيما خيصه �ن وهب الغاصب الصبغ للمالك) ٨(

 .للغاصب

    



٥٣ 

 .)١(نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب اجابته، دون العكس
ري صــبغ ) ولــو بيــع مصــبوغا بقيمتــه مغصــو�( ب(بغــ . )٢(لعــدم الــز�دة بســبب مالــه) فــال شــئ للغاصــ

للسوق فالزائد للغاصب، الن نقصان السـوق  )٣(أما لو جتدد نقصانه. هذا اذا بقيت قيمة الثوب حباهلا
 )٤(بة املالنينعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نس. مع بقاء العني غري مضمون

___________________________________ 
 .أي دون ما اذا طلب الغاصب بيع الثوب املصبوغ) ١(
 .أي بسبب مال الغاصب وهو الصبغ) ٢(
ومع الصـبغ . أي جتدد نقصان قيمة الثوب الجل النقص يف القيمة السوقية �ن كان الثوب جمردا عن الصبغ قيمته دينارا) ٣(

ت قيمــة الثــوب عــن قيمتــه االوليــة �ن صــارت ثالثــة أر�ع الــدينار .دينــارا وربعــا ك الصــبغ . مث نزلــ ولكــن يبــاع بــدينار الجــل ذلــ
 .فالزائد عن ثالثة أر�ع للغاصب. حبيث لواله لكان يباع بثالثة أر�ع الدينار

ت قيمـة الكتـاب . كما لو غصب شخص كتا� من زيد عار� عن اجللد وكانت قيمته مخسـة دراهـم فجلـده بـدرهم) ٤( مث نزلـ
ــم ــبب التجليـــد ســـتة دراهــ ــم، ولكـــن بيــــع بسـ ــة دراهـ ــم، . فصـــارت أربعـ فاملالـــك �خـــذ قيمـــة الكتــــاب الســـوقية وهـــي أربعـــة دراهــ

ب فللمالــك . والغاصــب �خــذ قيمــة التجليــد وهــو الــدرهم الواحــد والــدرهم الزائــد يقســم بيهمــا بنســبة مــا ميلكــه املالــك والغاصــ
 .صب مخسهأربعة امخاس الدرهم، وللغا

    



٥٤ 

للسـوق  )٢(مـن غـري نقصـان، ولـو اختلـف قيمتهـا �لـز�دة والنقصـان )١(كما لو زادت القيمة عـن قيمتهـا
، فلو كان )٥(ويف الصبغ مطلقا )٤(، الن النقص غري مضمون يف املغصوب للسوق)٣(فاحلكم للقيمة اآلن

ــع بعشــرة إال أن قيمــة الثــوب ارتفعــت إىل ســبعة،  ت إىل قيمــة كــل واحــد مخســة وبي وقيمــة الصــبغ احنطــ
 .)٦(ثالثة فلصاحب الثوب سبعة، وللغاصب ثالثة و�لعكس

ب شــــاة فأطعمهــــا( ــــك جــــاهال )٧(ولــــو غصــــ لــــه، لضــــعف ) ضــــمنها الغاصــــب(بكو�ــــا شــــاته ) املال
 )١٠(وتسليطه )٩(�لغرور فريجع على السبب )٨(املباشر

___________________________________ 
 .فالزائد بينهما بنسبة املالني. لثوب من غري نقصان يف القيمة السوقيةأي عن قيمة الصبغ وا) ١(
 .�ن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، او �لعكس �ن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ) ٢(
 .أي �خذ كل واحد منهما ما يستحقه حبسب القيمة السوقية) ٣(
ت قيمــة الثــوب بغــري النقصــان الســوقي أي الجــل نقصــان القيمــة الســوقية وان كــان) ٤( ب ضــامنا لــو نقصــ وهــو املعــرب . الغاصــ

 .عنه �لنقص اخلارجي
 .أي واما نقصان القيمة يف الصبغ فال يضمنه املالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا ام خارجيا) ٥(
 .لصاحب الصبغ قيمته املرتفعةفلصاحب الثوب قيمته املنخفضة، و . �ن ارتفعت قيمة الصبغ واخنفضت قيمة الثوب) ٦(
 .واملالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة واطعمها مالكها) الغاصب(والفاعل يف اطعم ). الشاة(مرجع الضمري ) ٧(
 .وهو املالك) ٨(
 .وهو الغاصب) ٩(
ب ســلط املالــك علــى مالــه وجعلــه حتــ: فهــو دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ال يوجــب(�لرفــع مبتــداء خــربه ) ١٠( ت يــده ان الغاصــ

ب لعـدم الضــمان. ليتصـرف فيـه ب عــن : فاجـاب. فهـذا التســليط موجـ أن هـذا النـوع مــن التسـليط ال يوجـب برائــة ذمـة الغاصـ
أي وتسليط الغاصب املالـك علـى ) املالك(ويف بيده ). املال(ويف صريورته ). املالك(ومرجع الضمري يف ماله . املال املغصوب

 .ماله �ذا الوجه من التسلط

    



٥٥ 

رباء املالـك ة، الن التسـليم غــري �م فــان التســليم  علــى مالــه وصـريورته بيــده علــى هــذا الوجـه ال يوجــب الــ
التام تسليمه علـى أنـه ملكـه يتصـرف فيـه كتصـرف املـالك، وهنـا لـيس كـذلك، بـل اعتقـد انـه للغاصـب 

. ال خيفــىوأنــه ا�حــه اتالفــه �لضــيافة، وقــد يتصــرف بعــض النــاس فيهــا مبــا ال يتصــرفون يف امــواهلم كمــا 
يف ) ولو اطعمها غـري صـاحبها(يف غري الشاة من االطعمة، واالعيان املنتفع �ا كاللباس  )١(وكذا احلكم

مــن اآلكــل، والغاصــب، لرتتــب االيــدي  ) مــن شــاء(قيمتهــا ) جــاهال ضــمن املالــك(حالــة كــون اآلكــل 
الطعـام جمـا� مـع أن  ، لغـروره لآلكـل ��حتـه)على الغاصـب(اي قرار الضمان ) والقرار( )٢(كما سلف

 .يده ظاهرة يف امللك وقد ظهر خالفه
إن (بتمييـزة ) )٣(كلف قسـمته(، او امتزج يف يده بغري اختيار )املغصوب بغريه(الغاصب ) ولو مزج(
 كما لو خلط احلنطة �لشعري، او احلمراء �لصفراء لوجوب رد العني حيث) وإن شق(التمييز ) امكن

___________________________________ 
 .أي من عدم برائة ذمة الغاصب لو وقع املال يف يده مالكه يف هذه املوارد) ١(
 .يف تعاقب االيدي على املغصوب) ٢(
 .أي كلف الغاصب قسمة املال املختلط بتمييز املال املغصوب عن غري املغصوب) ٣(

    



٥٦ 

ضـمن املثـل إن مزجـه ( )١(الزيت مبثله، او احلنطة مبثلها وصفاالتمييز كما لو خلط ) ولو مل ميكن(ميكن 
، لتعذر رد العني كاملة، الن املزج يف حكم االستهالك من حيث اختالط كل جزء مـن مـال )�الردى

مبـين  )٣(وهـذا. ادون من احلق فال جيب قبولـه، بـل ينتقـل إىل املثـل )٢(املالك جبزء من مال الغاصب وهو
 .)٥(�لشركة، او قول يف املسألة )٤(رضاهعلى الغالب من عدم 

، الن حقـــه يف العـــني مل يســـقط، لبقائهـــا كمـــا لـــو )٦(واالقـــوى ختيـــريه بـــني املثـــل، والشـــركة مـــع االرش
ميزجـه �الردى، بـل �ملسـاوي، او االجـود ) وإال(مزجها �الجود، والنقص �خللط ميكن جربه �الرش 

قيمتـــه، الن الـــز�دة احلاصـــلة صـــفة حصـــلت بفعـــل الغاصـــب ، ال )٧(مبقـــدار عـــني مالـــه) كـــان شـــريكا(
 .وعلف الدابة فسمنت )٨(عدوا� فال يسقط حق املالك مع بقاء عني ماله كما لو صاغ النقرة

___________________________________ 
 .كاحتاد اللون محرة وصفرة) ١(
 .أي مال الغاصب) ٢(
 .أي ضمان املثل مبين على الغالب) ٣(
 .رضا املالك أي) ٤(
 .أي ضمان املثل يف مسألة املزج احد االقوال) ٥(
 .اذا مزجه �الردى) ٦(
 .الن قيمة ماله أقل من قيمة ا�موع خللطه �الجود. أي وز�، ال قيمة) ٧(
 .السبيكة أيضا مجعه نقار: القطعة من الذهب والفضة املذابة ويقال هلا: بضم النون وسكون القاف) ٨(

    



٥٧ 

ري الغاصــب بــني الــدفع مــن العــني، النــه متطــوع )١(ط حقــه مــن العــنييســق: وقيــل ، لالســتهالك فيتخــ
 .)٢(واالقوى االول. �لزائد، ودفع املثل

كله اذا مزجه جبنسـه، فلـو مزجـه   )٣(هذا. ، لوقوع الشركة بفعله تعد�)ومؤنة القسمة على الغاصب(
تثبـت الشـركة هنـا ايضـا كمـا : وقيـل. )٥(تهفهـو اتـالف، لـبطالن فائدتـه وخاصـي )٤(بغريه كالزيت �لشـريج

 )٧(�ن جـــرب املالـــك علـــى اخـــذه )٦(ويشـــكل. لـــو مزجـــاه �لرتاضـــي، او امتزجـــا �نفســـهما، لوجـــود العـــني
ــزام بغــري اجلــنس يف املثلــي وهــو خــالف القاعــدة ب)٨(�الرش، او بدونــه ال اثبــات لغــري  )٩(، وجــرب الغاصــ

 .اجود، ووجود العني غري متميزة من غري جنسها كالتالفة املثل عليه بغري رضاه، فالعدول إىل املثل
___________________________________ 

 .أي يسقط حق املالك بسبب االختالط، الن االختالط، موجب للتلف) ١(
 .وهو كون املالك شريكا مع الغاصب يف صورة اختالط ماله �الجود أو املساوي) ٢(
 .اذا مزج �الردى، او االجود، او املاويأي ضمان املثل وحكم املال ) ٣(
 ).دهن السمسم(وهو ) ٤(
 .أي لبطالن فائدة دهن الزيت بعد االختالط) ٥(
 .أي القول �لشركة) ٦(
 .أي اخذ هذا املختلط) ٧(
 .ان املثلي جيب ان يتدارك �ملثل، والقيمي �لقيمة: اذ القاعدة) ٨(
 .أي على الشركة) ٩(

    



٥٨ 

ب( )١(الغاصــب) ولــو زرع( علــى ) فــالزرع والفــرخ للمالــك(فــأفرخ ) او أحضــن البــيض(فنبــت ) )٢(احلــ
، ومنـاء امللــك للمالــك وإن  )٣(اصـح القــولني، النـه عــني مــال املالـك وامنــا حــدث �لتغـري اخــتالف الصــور

للغاصــب تنــزيال لــذلك منزلــة االتــالف، والن النمــاء بفعــل  )٤(وللشــيخ قــول �نــه. كــان بفعــل الغاصــب
 .ظاهر )٥(ماوضعفه. الغاصب

وإن اســـتوعبت ) ومؤنـــة نقلـــه(إىل بلـــد املالـــك ) ولـــو نقلـــه إىل غـــري بلـــد املالـــك وجـــب عليـــه نقلـــه(
ب عليــه الــرد مطلقــا وال جيــب اجابــة املالــك إىل اجــرة الــرد مــع  )٦(اضــعاف قيمتــه، الن عــاد بنقلــه فيجــ

اليـه  )٧(الـذي نقلـه) ولـو رضـي املالـك بـذلك املكـان(ابقائه فيما انتقل اليه، الن حقه الرد، دون االجـرة 
 .فلو رده حينئذ كان له الزامه برده اليه )٨(السقاط املالك حقه منه. الرد على الغاصب) مل جيب(

رباء)بولــو اختلفــا يف القيمــة حلــف الغاصــ( ة مــن الزائــد والنــه منكــر مــا مل يــدع مــا يعلــم   ، الصــالة الــ
 فيكلف )٩(كذبه كالدرهم قيمة للعبد

___________________________________ 
 .�لرفع) ١(
 .البيض املغصوب. وكذا املراد من البيض. أي احلب املغصوب) ٢(
 .والبيض فرخا. وهي صريورة احلب زرعا) ٣(
 .أي الزرع والفرخ) ٤(
 .تنزيل الزرع والفرخ مبنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب: ومها) ٥(
 .سواء كانت مؤنة نقله اكثر من قيمة عينه أم ال) ٦(
 .أي نقل الغاصب املال إىل ذاك املكان) ٧(
 .أي من الغاصب) ٨(
 .أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثال) ٩(

    



٥٩ 

وهـــو . )٢(حيلـــف املالـــك مطلقـــا: وقيـــل. )١(ل املالـــك حينئـــذبـــدعوى قـــدر ميكـــن، مـــع احتمـــال تقـــدمي قـــو 
 .ضعيف

، الصـــالة عـــدمها، )يزيـــد �ـــا الـــثمن )٣(صـــناعة(اثبـــات ) لـــو ادعـــى املالـــك(حيلـــف الغاصـــب ) وكـــذا(
ب ) وكــذا(، )٥(لــو كــان االخــتالف يف تقــدمها لتكثــر االجــرة، الصــالة عدمــه )٤(وكــذا لــو (حيلــف الغاصــ

الصــل، المكــان صــدقه، فلــو مل يقبــل قولــه لــزم ختليــده احلــبس لــو خــالف ا )٦(وإن كــان) ادعــى التلــف
مــا لــو اقــام املالــك بينــة ببقائــه مــع امكــان كــذب البينــة، الن ثبــوت البقــاء  )٧(فــرض التلــف، وال يــرد مثلــه

ــت  ــب �لبــدل وان كان شــرعا جمــوز لالهانــة والضــرب إىل أن يعلــم خالفــه ومــىت حلــف علــى التلــف طول
وان قطــــع  )٨(، للعجــــز عنهــــا �حللــــف كمــــا يســــتحق البــــدل مــــع العجــــز عنهــــاالعــــني �قيــــة بــــزعم املالــــك

 الغاصب) او ادعى(اوىل  )٩(بوجودها، بل هنا
___________________________________ 

 .أي حني ان ادعى دعوى يقطع بكذ�ا) ١(
 .سواء ادعى الغاصب دعوى يقطع بكذ�ا ام ال) ٢(
 .كوجود التطريز يف الثوب) ٣(
 .وكذا حيلف الغاصب لو ادعى املالك وجود الصناعة قبل الغصب وأ�ا متقدمةأي ) ٤(
 .أي عدم التقدم) ٥(
 .أي دعوى التلف) ٦(
وهو ختليد الغاصب يف احلـبس علـى تقـدير تلـف املـال حقيقـة فيمـا اذا أقـام املالـك البنيـة علـى بقـاء عـني مالـه مـع أ�ـا يف ) ٧(

 .والعني �لفة. الواقع كاذبة
 .ما يستحق املالك البدل مع العجز عن العني وان قطع املالك بوجود العنيأي ك) ٨(
وهي صورة حلف الغاصب على التلف فالغاصب أوىل من أن يطالب �لبدل من صورة ما اذا كان الغاصب عاجزا عن ) ٩(

 رد العني وهي موجودة

    



٦٠ 

منه ومنافعـه فيكـون مـا معـه يف وحنوهـا، الن العبـد بيـده، وهلـذا يضـ) )١(متلك ما على العبـد مـن الثيـاب(
 .يده فيقدم قوله يف ملكه

، او )٢(، الصــالة عدمــه، وكــذا لــو ادعــى رد بدلــه مــثال، او قيمــة)ولــو اختلفــا يف الــرد حلــف املالــك(
مـــا لـــزم يف  )٦(وال يلـــزم هنـــا )٥(، الصـــالة عـــدم التقـــدم)٤(وادعـــى املالـــك موتـــه قبلـــه )٣(تقـــدم رده علـــى موتـــه

ابتـداء، او  )٨(إىل البدل حيث يتعذر ختليص العـني منـه، لكـن هـل ينتقـل اليـه )٧(دعوى التلف، لالنتقال
 .بعد احلبس والعذاب إىل ان تظهر امارة عدم امكان العني نظر

___________________________________ 
 .فيحلف على أن ما على العبد من الثياب ملكه. فان القول قول الغاصب) ١(
 .ايضا يف هذه الصورة أي يقدم قول املالك) ٢(
 .أي موت املغصوب اذا كان حيوا�) ٣(
 .أي قبل الرد) ٤(
 .أي الصالة عدم تقدم الرد على املوت) ٥(
ب واملالـــك يف : أي يف صــورة تقـــدم مـــوت املغصـــوب، وهـــذا دفـــع ملـــا يتــوهم حاصـــل الـــوهم) ٦( أنـــه يف صـــورة اخـــتالف الغاصـــ

ب حبجــة أنــه لــو مل يقــدم لــ ــف يقــدم قــول الغاصــ ت العــني �لفــة يف الواقــعالتل وهنــا أي يف صــورة . زم ختليــده يف احلــبس لــو كانــ
حيث إنه جيوز ان يكون . اختالفهما يف تقدم موت املغصوب و�خره يلزم ايضا ختليد الغاصب يف احلبس لو قدم قول املالك

 .املالك على تقدم موته على الرد أن املغصوب امليت ينتقل إىل البدل بعد حلف: فأجاب . الغاصب يف الواقع صادقا
 .تعليل لعدم اللزوم هنا ما يلزم يف التلف) ٧(
 .أي إىل البدل مبجرد احللف) ٨(

    



٦١ 

�لعـني  )٤(، وتكليفـه)٣(يوجـب الرجـوع إىل قولـه )٢(اوجه، الن االنتقال إىل البـدل ابتـداء )١(ولعل الثاين
 .غري منقح )٨(وكالمهم هنا. متجه )٧(، فالوسط)٦(كاالول  )٥(مطلقا قد يوجب خلود حبسه

___________________________________ 
 .وهو انتقال العني إىل البدل بعد احلبس والعذاب) ١(
 ).وهو القول االول) (٢(
ب مبعــىن) ٣( ىن الرجـوع إىل قولــه. ان الرجـوع إىل البــدل ابتــداء تصــديق للغاصـب: أي إىل قـول الغاصــ فلــم تبــق اذن . وهــذا معــ

 .يف حلف املالكفائدة 
 .وهذا هو القول الثالث. أي وتكليف الغاصب برد العني مطلقا على كل حال) ٤(
فـاحللف يوجـب ختليـده . واملالـك حلـف علـى عـدم الـرد. النه من املمكن ان الغاصـب رد العـني ويكـون صـادقا يف دعـواه) ٥(

 .يف احلبس إىل أن يقضى عليه �ملوت
 .لو قدم قول املالك) يف أصل التلفاختالف املالك والغاصب (وهو ) ٦(
واملـراد مـن العـذاب ضـربه �لسـوط يوميـا، أو ايقافـه علـى رجـل واحـدة . وهو انتقال العني إىل البدل بعـد احلـبس والعـذاب) ٧(

 .وما شابه ذلك. بعض الوقت، او منعه من النوم كذلك، او تقليل وجبات اكله
 .أنه غري حمقق وغري مهذب): غري منقح(املراد من و ). �ب الغصب(أي يف املسألة االخرية يف ) ٨(

 كتاب اللقطة

    



٦٢ 

   



٦٣ 

   



٦٤ 
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 )١(كتاب اللقطة
___________________________________ 

 :بسكون العني يستعمل لثالث معان حسب حركات الفاء) فعلة(إعلم ان وزن ) ١(
 .أي أكال واحدا. أكلةتستعمل مصدرا مبعىن املرة حنو أكلت : فعلة بفتح الفاء وسكون العني ١
ت إكلــة، أي نوعـــا مــن االكــل. تســتعمل مصــدرا لبيــان النـــوع: فعلــة بكســر الفــاء وســكون العـــني ٢ وحنــو جلســـت . حنــو أكلــ

 .جلسة، اي نوعا من اجللوس
ا اسـم ملـ: ولقمـة. اسم ملا يؤكل: حنو اكلة. تستعمل إمسا أي اسم جنس ملا يقع عليه الفعل: فعلة بضم الفاء وسكون العني ٣
 .يلقم

* * * 
ىن اسـم الفاعـل وفيـه شـئ مـن املبالغـة) فعلة(وأما  ٤ أي كثـري . حنـو رجـل ضـحكة. بضم الفاء وفـتح العـني فتسـتعمل وصـفا مبعـ

 .ورجل لقطة أي كثري االلتقاط. أي مهاز. ورجل مهزة. الضحك

* * * 
وقـد يكـون . االوىل للمرة، والثانيـة للنـوع ).فعلة(و ) فعلة(وذلك اذا كان على وزن . واحلاصل أن هذا الوزن قد يكون مصدرا

 ).فعلة(وذلك اذا كان على وزن . وقد يكون وصفا). فعلة(وذلك اذا كان على وزن . إمسا

    



٦٦ 

 )٣(كبـاب فعلـة كهمـزة وملـزة. )٢(، او للملـتقط)١(بضم الالم وفتح القاف اسم للمال امللقوط) اللقطة(
 ).وفيه فصول( )٥(مل االنسان تغليباواطلق على ما يش )٤(او بسكون القاف اسم للمال

___________________________________ 
قـال . ولكـن علـى رأي االكثـر فالصـحيح هـو سـكون القـاف. بناء على رأي مجاعة من النحاة كاالصـمعي وابـن االعـرايب) ١(
 .سم للفاعلوأما �لفتح فهو اسم للملتقط أي ا. هي �لتسكني ال غري: كبري النحاة) اخلليل بن أمحد(
 .بناء على الرأي املشهور. أي فاعل االلتقاط) ٢(
ىن اســم الفاعــل) فعلــة(أي قياســا علــى �ب ) ٣( ىن اهلــامز. الــذي يســتعمل مبعــ ىن الالمــز. كهمــزة مبعــ زة مبعــ ىن . واللمــ ولقطــة مبعــ

 .الالقط
 .طاسم للمال امللقو : فلقطة. اسم ملا يقع عليه الفعل، كاللقمة واالكلة) فعلة(الن ) ٤(
فيما اذا كـان اللقـيط مملوكـا، أو  . �عتبار ماال احيا�. فاطالقه على االنسان يكون جمازا. النه لو كان امسا للمال امللتقط) ٥(

 .كان لقيط دار حرب

 )يف اللقيط - الفصل االول (
�عتبار حالتيـه  )٦(واختالف امسيه. ويسمى منبوذا. وهو فعيل مبعىن مفعول كطريح وجريح) اللقيط(

وال (حالـــة االلتقـــاط ) وهـــو انســـان ضـــائع ال كافـــل لـــه(فانـــه ينبـــذ اوال اي يرمـــى مث يلقـــط  )٧(اذا ضـــاع
 )يستقل بنفسه

___________________________________ 
 .وهو اطالق اسم اللقيط عليه �رة واسم اللقطة أخرى) ٦(
 .ط ويؤخذ من االرض مسي لقطةفباعتبار اوله حيث يرمى وينبذ مسي لقيطا، و�عتبار آخره حيث يلق) ٧(

    



٦٧ 

فيلــتقط الصــيب ( )١(اي �لســعي علــى مــا يصــلحه ويــدفع عــن نفســه املهلكــات املمكــن دفعهــا عــادة
ــزا علــى االقــوى، لعــدم اســتقالهلما �نفســهما ) والصــبية ــع التقاطهمــا حينئــذ، ) مــا مل يبلغــا(وإن مي فيمتن

بــالغ التلــف يف مهلكــة وجــب انقــاذه كمــا نعــم لــو خــاف علــى ال. الســتقالهلما، وانتفــاء الواليــة عنهمــا
جيـــب انقـــاذ الغريـــق، وحنـــوه، وا�نـــون حبكـــم الطفـــل وهـــو داخـــل يف اطـــالق التعريـــف وإن مل خيصـــه يف 

ال كافـــل لـــه، عـــن معلـــوم الـــويل، او : واحـــرتز بقولـــه. التفصـــيل وقـــد صـــرح �دخالـــه يف تعريـــف الـــدروس
مــع ) او الوصــي، او امللــتقط الســابق(ان صــعدت وإن عــال، واالم و ) فــاذا علــم االب، او اجلــد(امللــتقط 

 .وجو�، لسبق تعلق احلق �م فيجربون على اخذه) وسلم اليهم(التقاطه ) مل يصح( )٢(انتفاء االولني
عدم  )٤(او وكيله ويفهم من اطالقه) حىت يصل إىل املالك(وجو� ) مملوكا حفظ )٣(ولو كان اللقيط(

 )٧(، وبه)٦(مطلقا )٥(جواز متلكه
___________________________________ 

 .ال من قبيل املوت واملرض السماوي) ١(
 .االب واجلد: ومها) ٢(
 .وهو امللتقط �لفتح) ٣(
حيث مل يقيد احلفظ بشـئ عـدم متلـك ) حفظ حىت يصل إىل مالكه: (يف قوله ) املصنف(أي فهم من اطالق كالم ) ٤(

 .امللتقط �لكسر اململوك
 .والفاعل وهو امللتقط �لكسر حمذوف. واملصدر مضاف إىل املفعول). اململوك(مرجع الضمري ) ٥(
 .قبل احلول أم بعده. سواء كان قبل التعريف ام بعده) ٦(
 .أي وبعدم جواز متلك امللتقط �لكسر اململوك مطلقاً، سواء كان قبل التعريف ام بعده) ٧(

    



٦٨ 

. ففـي القواعـد قطـع جبـواز متلـك الصـغري بعـد التعريـف حـوال. واختلف كالم العالمـة. صرح يف الدروس
�ن العبـد  )٢(حمتجـا )١(وهو قول للشيخ، النه مال ضائع خيشى تلفه، ويف التحرير اطلـق املنـع مـن متلكـه

وميكـن العلـم برقيتـه �ن يـراه . )٤(ال يـتم يف الصـغري، ويف قـول الشـيخ قـوة )٣(وهـو. يتحفظ بنفسـه كاالبـل
 .من اللون وغريه، الصالة احلرية )٦(مالكه، ال �لقرائن )٥(اق مرارا قبل أن يضيع وال يعلميباع يف االسو 

نعــــم ( )٨(.لــــالذن يف قبضــــه شــــرعا فيكــــون امانــــة )٧()إال �لتفــــريط(لــــو تلــــف، او ابــــق ) وال يضــــمن(
مــــا  اي مقــــار� للبلــــوغ، ال�) اذا كــــان �لغــــا، او مراهقــــا(اي أخــــذ اململــــوك ) االقــــرب املنــــع مــــن أخــــذه

 كالضالة املمتنعة
___________________________________ 

 .أي من متلك امللتقط �لكسر اململوك) ١(
 .دليل لعدم متلك اللقيط اململوك مطلقا) ٢(
ببيـــان أن اللقـــيط : مـــن ان العبـــد يـــتحفظ بنفســـه. يف دليلــه ) العالمـــة(ردا علـــى مـــا أفـــاده  ) الشـــارح(هــذا كـــالم ) ٣(
عــدم متلـك امللـتقط �لكسـر اللقــيط (فالـدليل خــاص ال يشـمل املـدعى وهـو . ملـوك اذا كـان صـغريا كيـف ميكنــه حتفـظ نفسـهامل

 ).اململوك
 .وهو متلك امللتقط �لكسر اللقيط اململوك الصغري بعد تعريفه حوال كامال) ٤(
 .أي ال يعرف امللتقط �لكسر مالك العبد الصغري حينئذ) ٥(
 .االعتماد على رقيته �لقرائن مثل اللون، واملالبس اخلاصة أي ال ميكن) ٦(
 .من قبل امللتقط �لكسر) ٧(
 .أي امانة شرعية، ال مالكية) ٨(
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مطلقـا أنـه  )١(ووجـه اجلـواز. على دفع املهلكات عن نفسه) خبالف الصغري الذي ال قوة معه(بنفسها، 
معاونـة  )٣(خموف التلف ولو �ال�ق، النه )٢(انمال ضائع خيشى تلفه، وينبغي القطع جبواز اخذه اذا ك

ــع لضــرورة املضــطر ــرب، ودف ــى ال حيصــل الفــرق بــني احلــر واململــوك،  )٦(و�ــذا. اجلــواز )٥(واقــل مراتبــه. )٤(عل
حيــث اشــرتط يف احلــر الصــغر، دون اململــوك، النــه ال خيــرج �لبلــوغ عــن املاليــة، واحلــر امنــا حيفــظ عــن 

إن املميــز ال جيــوز : قيــل )٨(�لصــغري، ومــن مث )٧(نته وحفظــه فيخــتصالتلــف، والقصــد مــن لقطتــه حضــا
 .لقطته
فـــال يصـــح التقـــاط الصـــيب وا�نـــون مبعـــىن أن حكـــم اللقـــيط يف ) وال بـــد مـــن بلـــوغ امللـــتقط وعقلـــه(

 )١٠(، ويفهم من اطالقه)٩(يديهما ما كان عليه قبل اليد
___________________________________ 

 .أخذ اململوك مطلقا، سواء كان �لغا ام الأي وجه جواز ) ١(
 .أي العبد اللقيط) ٢(
 .٢اآلية : املائدة )وتعاونوا � ال� وا�قوى(: أي اخذه معلونة على الرب لقوله تعاىل) ٣(
 .وهو املالك) ٤(
 .أي أقل مراتب االمر �لتعاون على الرب يف اآلية الكرمية هو اجلواز) ٥(
 .اململوك مطلقا، سواء كان صغريا ام كبرياأي جواز التقاط ) ٦(
 .أي جواز االلتقاط) ٧(
 .أي من اجل ان التقاط احلر الجل حضانته وحفاظته) ٨(
 .فيكون التقاطا جيري عليه أحكام اللقطة. أي يصح للعاقل البالغ اخذ اللقطة من يديهما) ٩(
 .حيث مل يعترب شرطا آخر) وعقلهوال بد من بلوغ امللتقط : (يف قوله) املصنف(أي من اطالق ) ١٠(
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فيصــــح مــــن الســــفيه، الن حضــــانة اللقــــيط ليســــت  )١(أنــــه ال يشــــرتط رشــــده: اشــــرتاطهما، دون غريمهــــا
واســتقرب املصـــنف يف . مــوىل عليـــه غــري مــانع )٤(، ومطلــق كونــه)٣(وإمنــا حيجــر علــى الســـفيه لــه. )٢(مــاال

الـــه فعلـــى الطفـــل ومالـــه أوىل �ملنـــع، والن الـــدروس اشـــرتاط رشـــده، حمتجـــا �ن الشـــارع مل �متنـــه علـــى م
وفيه نظـر، الن الشـارع امنـا مل �متنـه علـى املـال، ال علـى غـريه، . االلتقاط إئتمان شرعي والشرع مل �متنه

مـــال ميكـــن اجلمـــع بـــني القاعـــدتني  )٦(مطلقـــا، وعلـــى تقـــدير أن يوجـــد معـــه )٥(بـــل جـــوز تصـــرفه يف غـــريه
ـــ: الشـــرعيتني ومهـــا ـــيت مـــن مجلتهـــا  )٧(و�هيلـــه. ذر علـــى املـــالعـــدم اســـتئمان املب لغـــريه مـــن التصـــرفات ال

 .االلتقاط واحلضانة فيؤخذ املال منه خاصة
ممتنـع مـن املبـذر، السـتلزامه التصـرف  )٨(وهـو. إن صـحة النقاطـه يسـتلزم وجـوب انفاقـه: نعم لو قيل

 آلخر )١٠(، وجعل التصرف فيه)٩(املايل
___________________________________ 

 .أي رشد امللتقط) ١(
 .حىت يدخل يف احلجر) ٢(
 .وهنا ليس مال موجودا حىت حيجر عليه. أي الجل أن ماله حيجر عليه) ٣(
 .أي كون السفيه موىل عليه من قبل احلاكم غري مانع منم صحة التقاطه) ٤(
 .أي يف غري املال مطلقا، سواء كان له ام لغريه) ٥(
 .أي مع اللقيط) ٦(
 .ون أن الشارع أهل السفيه للتصرفات غري املاليةأي ولك) ٧(
 .أي االنفاق) ٨(
 .والسفيه حمجور عليه من هذه اجلهة) ٩(
 .أي يف املال مبعىن أن يعطى مقدارا من املال يوميا الجل االنفاق على الطفل ولكن بيد آخر، ال بيد السفيه) ١٠(
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 .فالقول �جلواز اجود )٣(وإال )٢(حتقق الضرر بذلك )١(يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اموره، امكن
ربة �لتقــاط العبــد ) وحريتــه(  )٥(مضــيق، فــال يتفــرغ )٤(، الن منافعــه لــه، وحقــه)إال �ذن الســيد(فــال عــ

للحضـــانة، أمـــا لـــو أذن لـــه فيـــه ابتـــداء او أقـــره عليـــه بعـــد وضـــع يـــده جـــاز وكـــان الســـيد يف احلقيقـــة هـــو 
 .)٦(امللتقط والعبد �ئبه، مث ال جيوز للسيد الرجوع فيه

بني القن، واملكاتب، واملدبر، ومن حترر بعضـه، وام الولـد، لعـدم جـواز تـربع واحـد مـنهم  )٧(وال فرق
ــك مبالــه، وال مبنافعــه إال مهــا�ة املــبعض وإن وىف زمانــه املخــتص �حلضــانة،  )٨(�ذن الســيد وال يــدفع ذل

 لعدم
___________________________________ 

 ).لو الشرطية(  جزاء ل) ١(
 .أي بتوزيع امور الطفل) ٢(
 .ازأي وان مل حيصل الضرر على الطفل فالقول جبواز التقاط السفيه للطفل احسن واجود من عدم اجلو ) ٣(
 .أي حق املوىل على العبد منحصر يف شخصه، وليس للعبد ان يصرف من حق مواله لغريه) ٤(
 .أي العبد ليس له ان يصرف وقته حلضانة الطفل) ٥(
 .أي يف االذن، سواء كان ابتدائيا ام بعد وضع العبد يده على اللقيط) ٦(
 .أي وال فرق يف عدم جواز التقاط العبد) ٧(
أن دليل عـدم جـواز التقـاط العبـد وهـو : هذا دفع وهم، حاصل الوهم. دم جواز التقاط العبد مها�ة العبدأي ال يدفع ع) ٨(

اخـدم : عدم جواز تربع واحد من العبيد مباله، وال مبنافعه ال جيري يف العبد املها� الذي قسم اوقاته بينه، وبـني مـواله �ن قـال
أن التقـاط العبــد املهــا� ممنــوع : فاجــاب . للقــيط يف اليــوم الــذي يكـون لــهلـك يومــا، ولنفســي يومـا، جلــواز حضــانته العبـد ا

وقد اشـري إىل لفـظ املهـا�ة ومعناهـا يف كتـاب العتـق مـن هـذه الطبعـة يف . ايضا، لعدم لزوم املها�ه، جلواز فسخها من اجلانبني
 .فراجع ٢٧٣اجلزء السادس ص 
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ت  )١(لزومهــا فجــاز تطــرق املــانع عــم لــو مل يوجــد لللقــيط كافــل غــري العبــد وخيــف عليــه التلــف ن. كــل وقــ
وهـذا يف . إنـه جيـب حينئـذ علـى العبـد التقاطـه بـدون اذن املـوىل: �البقاء فقد قال املصنف يف الدروس

احلقيقـــة ال يوجـــب احلـــاق حكـــم اللقطـــة، وامنـــا دلـــت الضـــرورة علـــى الوجـــوب مـــن حيـــث انقـــاذ الـــنفس 
ب عليــه انتزاعــه منــهاحملرتمــة مــن اهلــالك، فــاذا وجــد مــ ، )٣(وســيده مــن اجلملــة )٢(ن لــه أهليــة االلتقــاط وجــ

 .)٤(النتفاء اهلية العبد له
النتفـاء السـبيل للكـافر علـى املسـلم، والنـه ال يـؤمن أن ) واسالمه إن كان اللقيط حمكوما �سالمه(
ره جـــاز التقاطـــه عـــن دينـــه فـــإن التقطـــه الكـــافر مل يقـــر يف يـــده، ولـــو كـــان اللقـــيط حمكومـــا بكفـــ )٥(يفتنـــه

 )وقيل( ))٦(وا�ين �فروا بعضهم أو�اء بعض(: للمسلم، وللكافر، لقوله تعاىل
___________________________________ 

 .وهو الفسخ يف كل آن من اآل�ت) ١(
 .اي من العبد امللتقط) ٢(
 .اي من مجلة من هلم االهلية لاللتقاط) ٣(
 .اي لاللتقاط) ٤(
 .دينهاي يضله عن ) ٥(
 .٧٣اآلية : االنفال) ٦(
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، الفتقار االلتقاط إىل احلضـانة وهـي اسـتئمان ))١(وعدالته: (والقائل الشيخ والعالمة يف غري التحرير
ؤمن أن يســرتقه و�خــذ مالــه واالكثــر علــى العــدم، لالصــل، والن املســلم . ال يليــق �لفاســق، والنــه ال يــ

بغــــري  )٤(�لتقــــاط الكــــافر مثلــــه، جلــــوازه )٣(يــــا، والنتفاضــــهلــــيس اســــتئما� حقيق )٢(حمــــل االمانــــة، مــــع أنــــه
، الن )٥(�شـرتاطها: نعم لو كان له مال فقد قيل. وهذا هو االقوى، وإن كان اعتبارها احوط. خالف

وأوىل  )٨(�نتزاع احلاكم ماله منـه كاملبـذر )٧(�مكان اجلمع. )٦(ويشكل. اخليانة يف املال أمر راجح الوقوع
 بوجوب نصب احلاكم )١٠(، واحلكم)٩(�جلواز التقاط املستور

___________________________________ 
 .اي ويشرتط عدالة امللتقط) ١(
 .اي االلتقاط) ٢(
 .اي والنتقاض اشرتاط العدالة) ٣(
 .دأ حاال من الكافروالفاسق املسلم ليس �ر . اي وجلواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بال خالف عند�) ٤(
 .اي �شرتاط العدالة يف امللتقط حينئذ) ٥(
 .اي يشكل اشرتاط العدالة يف امللتقط لو كان مع اللقيط مال،) ٦(
واحلـاكم ينتـزع منـه . اي �مكان اجلمع بني جواز التقاط الصىب، وعدم جواز اخذ امللتقط املـال �ن �خـذ امللـتقط الصـيب) ٧(

 .املال
 .واملال يف يد غريه. حيث قلنا جبواز التقاطه .وهو السفيه) ٨(
 .وهو الذي ال يعلم فسقه، وال عدالته) ٩(
 ).بعيد(مرفوع على االبتداء خربه ) ١٠(

    



٧٤ 

 .فينتزع منه، بعيد )٢(ال يعلم به إىل أن حتصل الثقة به، او ضدها )١(مراقبا عليه
لـه  )٦(، الداء التقاطهمـا))٥(السـفر بـه ومـن يريـد )٤(، فينتزع مـن البـدوي)٣(حضره(يعترب ايضا ): وقيل(

 )٩(بعــدم لــزوم ذلــك )٨(ويضــعف. )٧(إىل ضــياع نســبه �نتقاهلمــا عــن حمــل ضــياعه الــذي هــو مظنــة ظهــوره
 )١٢(، فالقول بعدمه اوضح، وحكايته)١١(، وأصالة عدم االشرتاط تدفعه)١٠(مطلقا، بل جاز العكس

___________________________________ 
 .ى املستوراي عل) ١(
 .اي ضد الثقة) ٢(
 .اي يكون امللتقط مقيما غري مسافر) ٣(
 .وهو الساكن يف الصحراء خارج املدن اى تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته) ٤(
 .اي يقصد اخذ اللقيط معه يف السفر، سواء كان امللتقط مقيما ويريد اخذه ام مسافرا ويريد اصطحابه معه) ٥(
 .التقاط البدوي ومن يريد السفراي ) ٦(
 .اي ظهور نسبه) ٧(
 .اي لزوم اشرتاط احلضرية يف امللتقط) ٨(
 .وهو ضياع النسب يف مجيع احلاالت واملوارد، بل قد يتفق ذلك، ال مطلقا يف مجيع املوارد) ٩(
 .د يف السفرالنه موجب لظهور نسبه، المكان ان يكون اصله من بعيد فيوج) اصطحابه يف السفر(وهو ) ١٠(
 .اي أصالة عدم اشرتاط احلضرية، النه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار احلضرية) ١١(
 .العدالة واحلضرية: اشرتاط هذين االمرين ومها) املصنف(اي حكاية ) ١٢(
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ــزع  )١(وقــد حكــم يف الــدروس بعدمــه، ولــو مل يوجــد غريمهــا. اشــرتاط هــذين قــوال يــدل علــى متريضــه مل ينت
وهـــو تعهـــده، والقيـــام ) حضـــانته �ملعـــروف(علـــى امللـــتقط ) والواجـــب( )٢(قطعـــا، وكـــذا لـــو وجـــد مثلهمـــا

بضرورة تربيته بنفسه، او بغريه، وال جيب عليه االنفاق عليه من ماله ابتداء، بل مـن مـال اللقـيط الـذي 
مـــع امكانـــه، وإال أنفـــق  )٣(وجـــد حتـــت يـــده، او املوقـــوف علـــى امثالـــه، او املوصـــى بـــه هلـــم �ذن احلـــاكم

 .بنفسه وال ضمان
مـــن  )٦(برفـــع االمـــر إىل االمــام النـــه معـــد للمصــاحل وهـــو) ينفـــق عليــه مـــن بيـــت املــال )٤(ومــع تعـــذره(

 )٧(مــن ســهم الفقــراء واملســاكني، او ســهم ســبيل هللا ان اعتــرب� البســط، وإال فمنهــا) او الزكــاة(مجلتهــا، 
 .خرعلى اآل )٨(مطلقا وال يرتتب احدمها

 وجيب) �ملسلمني(امللتقط ) استعان(كله   )٩(ذلك) فان تعذر(
___________________________________ 

 .اي غري البدوي، وغري من يريد السفر بناء على اشرتاط احلضرية) ١(
 .اي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر) ٢(
ن  القيـد للجميـع اي يكـون االنفـاق علـى اللقـيط مـن مالـه، او مـن) ٣( مـال اللقـيط او مـن املـال املوقـوف علـى اللقطـاء، او مــ

 .مال املوصى به هلم �ذن احلاكم الشرعي
 .اي ومع تعذر وجود مثل هذه االموال �ن ليس للملتقط مال، وال لللقيط، وال موقوف عليهم، وال موصى به هلم) ٤(
 .اي بيت املال) ٥(
 .اي االنفاق على اللقيط من مجلة املصاحل) ٦(
 .اي من الزكاة بال تعيني سهم خاص) ٧(
 .اي بيت املال والزكاة يف االنفاق على هذا اللقيط يف عرض واحد من غري ان يكون احدمها مقدما على االخر) ٨(
 .) الشارح(اي االنفاق على اللقيط �ي حنو من احنائه من املوارد اليت ذكرها ) ٩(
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فان وجـد متـربع مـنهم، وإال كـان  )١(لوجوب إعانة احملتاج كذلك مطلقاعليهم مساعدته �لنفقة كفاية، 
 .يف الوجوب )٢(امللتقط، وغريه ممن ال ينفق إال بنية الرجوع سواء

ولـو مل ينـوه كـان متربعـا ال رجـوع لـه،  ) اذا نـواه(بعـد يسـاره ) ورجـع عليـه(امللتقط ) فان تعذر انفق(
ــربع فلــ ــك )٥(بنيــة الرجــوع فلــه )٤(بــه ولــو انفــق غــريه )٣(م يســتعنكمــا ال رجــوع لــه لــو وجــد املعــني املت . ذل

عليه بدون اليمني، ولو كـان اللقـيط  )٦(واالقوى عدم اشرتاط االشهاد يف جواز الرجوع وان توقف ثبوته
، أو �مـــره )٧(مملوكـــا ومل يتـــربع عليـــه متـــربع �لنفقـــة رفـــع أمـــره إىل احلـــاكم لينفـــق عليـــه، او يبيعـــه يف النفقـــة

 إن مل ميكن )١٠(أنفق عليه بنية الرجوع مث �عه فيها )٩(ان تعذر، ف)٨(به
___________________________________ 

 .لقيطا كان احملتاج ام غريه) ١(
�لنصب خرب كان اي كان امللتقط، وغريه يف وجوب االنفاق على اللقيط متساويني حني تعذر كل ذلك وكـان االنفـاق ) ٢(

 .بنية الرجوع
 .لتقط �ذا املعنياي امل) ٣(
 .اي انفق غري امللتقط بنية الرجوع واخذ النفقة من اللقيط بعد) ٤(
 .اي للملتقط ايضا االنفاق بنية الرجوع حيث ال تربع يف البني) ٥(
 ).امللتقط(ومرجع الضمري يف عليه . اي ثبوت االنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على امللتقط) ٦(
 .اللقيط لشخص وتكون نفقته مثنا له�ن يبيع احلاكم ) ٧(
 .اي �مر احلاكم امللتقط �النفاق عليه اللقيط) ٨(
 .اي تعذر رفع االمر إىل احلاكم) ٩(
 .اي يف النفقة) ١٠(
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 .بيعه تدرجيا
، وال لغريه من املسلمني، خالفا للشيخ بل هو سائبة يتوىل مـن شـاء، وان )وال والء عليه للملتقط(

 .فمرياثه لالماممات وال وارث له 
مـع  )١(كما جيب حفظ كل نفس حمرتمة عنه) وجب اخذه كفاية(واجده عليه التلف ) واذا خاف(

أخــذه، الصــالة عــدم الوجــوب مــع مــا فيــه مــن املعاونــة ) اســتحب(خيــف عليــه التلــف ) وإال(االمكــان، 
ر، واختــاره ، النــه معــرض للتلــف، ولوجــوب اطعــام املضــط)٢(بــل جيــب كفايــة مطلقــا: وقيــل. علــى الــرب

 .ة وال خيفى ضعفه ، الصالة الرباء)٣(يستحب مطلقا: وقيل. املصنف يف الدروس
كــالفراش، ) او حتتـه(عنـد التقاطــه مـن املــال، او املتـاع كملبوســه، واملشـدود يف ثوبــه ) وكـل مـا بيــده(

، لداللة ))٤(هفل(كاللحاف، واخليمة، والفسطاط اليت ال مالك هلا معروف ) او فوقه(والدابة املركوبة له 
مـا لـو كـان بيـده قبـل االلتقـاط مث زالـت عنـه لعـارض كطـائر أفلـت مـن  )٥(ومثلـه. اليد ظاهرا على امللـك

 ،)٦(يده، ومتاع غصب منه، او سقط، ال ما بني يديه
___________________________________ 

 .اي عن التلف) ١(
 .سواء خيف عليه التلف ام ال) ٢(
 .التلف حىت اذا خيف عليه) ٣(
 ).اللقيط(ومرجع الضمري يف له ). وكل ما بيده(اجلار وا�رور مرفوع خربا للمبتداء وهو ) ٤(
 .اي ومثل هذه االشياء اليت حكم أ�ا لللقيط االشياء اليت كانت بيده قبل التقاطه) ٥(
وامامــه حبكــم اللقطــة جيــري عليــه مــا وال خيفــى أن املــال الــذي بــني يديــه . اي الشــئ الــذي بــني يديــه وامامــه لــيس لللقــيط) ٦(

 .جيري عليها

    



٧٨ 

 .او إىل جانبه، او على دكة هو عليها على االقوى
النــه وليــه مــع امكانــه، أمــا مــع تعــذره ) إال �ذن احلــاكم(عليــه امللــتقط، وال غــريه  )١(وال ينفــق منــه(

 .)٢(فيجوز للضرورة كما سلف
يشــــيع أمرهــــا  )٥(فــــان اللقطــــة )٤(وحريتــــه لــــه، ولنســــبه، )٣(صــــيانة) ويســــتحب االشــــهاد علــــى أخــــذه(

 .، لالصل)٨(وال جيب )٧(إال على وجه �در )٦(�لتعريف، وال تعريف للقيط
ميكــن تولــده ) ، او يف دار احلــرب وفيهــا مســلم)٩(وحيكــم �ســالمه إن الــتقط يف دار االســالم مطلقــا(

 ا مل يتوال احدا بعد بلوغه ومل يظهر، دون امللتقط اذ)وعاقلته االمام(�جرا، أو أسريا  )١٠(منه وإن كان
___________________________________ 

 .اي من هذا املال الذي لللقيط) ١(
 ).والواجب حضانته �ملعروف: () املصنف(عند قول ) ٢(
 .اي الجل حفاظة اللقيط) ٣(
 .حىت ال يستعبد) ٤(
 .فال يستحب االشهاد فيها. على امللتقط التعريفاي لقطة املال يشيع أمرها �لتعريف، النه جيب ) ٥(
 .اذا كان انسا�) ٦(
 .كما اذا كان صغريا مملوكا) ٧(
 .اي االشهاد) ٨(
 .اي ولو ملك دار االسالم اهل الكفر) ٩(
 .اي املسلم الذي يف دار الكفر �جرا، او اسريا) ١٠(

    



٧٩ 

ب فديــة جنايتــه خطــأ عليــه للقــيط بعــد بلوغــه قصاصــا  )٣(طرفــا، و )٢(، وحــق قصاصــه نفســا لــه)١(لــه نســ
 .لالمام قبله كما جيوز ذلك لالب، واجلد على أصح القولني )٤(ودية، وجيوز تعجيله

) او(امللـــتقط وانكـــره اللقـــيط،  )٥(فادعـــاه) يف االنفـــاق(امللـــتقط واللقـــيط بعـــد البلـــوغ ): ولـــو اختلفـــا(
ـــى اصـــله، واختلفـــا  ـــف امللـــتقط يف قـــدر املعـــرو (اتفقـــا عل عليـــه وإن  )٦(، لداللـــة الظـــاهر)فيف قـــدره حل

 فيه، النه على تقدير )٨(أما ما زاد على املعروف فال يلتفت إىل دعواه )٧(عارضه االصل
___________________________________ 

 .اي على االمام ) ١(
 .) لالمام(اي اذا قتل شخصا فحق اخذ القصاص من القاتل ) ٢(
مبعىن أنه . قطعت يده، أو رجله، او فقأت عينه، وغري ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من اجلاين قصاصا، او ديةاي اذا ) ٣(

 .خمري بني الدية، أو القصاص
 .اي تعجيل القصاص قبل البلوغ) ٤(
 .اي االنفاق) ٥(
هـذا . لـتقط يف الظـاهروهو كون اللقيط يف يده فاكل وشـرب ولـبس عنـده فهـذه القـرائن كلهـا تـدل علـى صـحة دعـوى امل) ٦(

 .اذا كان االنفاق بقصد الرجوع
لكــن الظــاهر مقــدم عليــه، لكونــه . وكــذا الظــاهر يعــارض االصــل. وهــو عــدم انفــاق امللــتقط علــى اللقــيط فيعــارض الظــاهر) ٧(

 .اقوى منه
 .اي إىل دعوى امللتقط اكثر من املعروف يف االنفاق، النه ليس له الرجوع فيه) ٨(

    



٨٠ 

 .وال ظاهر يعضدها. )٢(فاالصل عدمها )١(و قدر عروض حاجة اليهول. صدقه مفرط
) اقـــرع( )٣(جامعـــان للشـــرائط يف أخـــذه قـــدم الســـابق إىل أخـــذه فـــان اســـتو�) ولـــو تشـــاح ملتقطـــان(

من االضرار �للقـيط،  )٦(يف احلضانة، ملا فيه )٥(ملن أخرجته القرعة، وال يشرك بينهما )٤(بينهما وحكم به
. بـــه )٨(، حلصـــول الغـــرض فيجـــب علـــى اآلخـــر االســـتبداد)تـــرك احـــدمها لآلخـــر جـــازولـــو ( )٧(او �مـــا

واحرتز� جبمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر، او عدل وفاسق حيث يشـرتط العدالـة، او حـر 
 وعبد فريجح االول بغري قرعة، وان كان

___________________________________ 
 .عروف كمرض، او سفر ضرورياي إىل االنفاق اكثر من امل) ١(
اي االصل عدم عروض احلاجة إىل االنفاق اكثر من املعروف، اذ ال ظاهر يعضد احلاجة الضرورية إىل االنفاق اكثر من ) ٢(

 .فاذا مل يوجد يقدم قول اللقيط. املعروف حىت حيتاج إىل االشهاد
 .اي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة) ٣(
 .اي �الخذ) ٤(
 .بني املتشاحنياي ) ٥(
 .اي يف التشريك) ٦(
اي �للقيط او �ملتشاحني لو شركنامها يف االخذ وقلنا بثبوت يدمها عليه أما االضرار �للقيط فالن كل واحد اذا صرف ) ٧(

أمـا االضـرار و . اذن تنحـرف تربيتـه. وهكذا الثاين يريد ان جيعل تربيته على ما يراه ايضا. عليه يريد ان جيعل تربيته على ما يراه
 .�لشريكني فيمكن تصويره بز�دة املشقة هلما يف حضانة اللقيط

 .اي االستقالل �حلضانة �للقيط) ٨(

    



٨١ 

علـــى  )٢(ويف تـــرجيح البلـــدي علـــى القـــروي، والقـــروي علـــى البـــدوي، والقـــار. )١(امللقـــوط كـــافرا يف وجـــه
مأخـذة النظـر إىل . )٣(االنقـض قـول املسافر، واملوسر على املعسر، والعدل على املستور، واالعدل علـى

 .)٤(واالقوى اعتبار جواز االلتقاط خاصة. مصلحة اللقيط يف ايثار االكمل
مـــن االمـــور  )٥(، النـــه)فالقرعـــة(الحـــدمها، او لكـــل منهمـــا بينـــة ) ولـــو تـــداعى بنوتـــه اثنـــان وال بينـــة(

اللقـيط حمكومـا �سـالمه  وان كـان) )٧(وال ترجيح الحدمها �السـالم(لكل أمر مشكل  )٦(املشكلة وهي
. فــيمن تــداعوا نســبا، لتكافؤمهــا يف الــدعوى )٨(يف اخلــالف، لعمــوم االخبــار) علــى قــول الشــيخ(ظــاهرا 

 ورجح يف املبسوط دعوى املسلم لتأييده �حلكم �سالم
___________________________________ 

 .اي يف احتمال) ١(
 .اي املستقر يف مكان) ٢(
 ).يف ترجيح(خربه مبتداء مؤخر ) ٣(
 .اي يقدم من جيوز له االلتقاط على من ال جيوز له االلتقاط فال تعترب املرجحات االخر، بل يعتربان كفؤين يف االلتقاط) ٤(
 .اي تداعى البنوة) ٥(
 .اي القرعة) ٦(
 .رتجيحفاالسالم ال يكون سببا لل. اي ال يرجح احد املتداعيني لو كان احدمها مسلما واآلخر كافرا) ٧(
 .االحاديث ١٣الباب  ٤٠٠كتاب القضاء ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٨(

    



٨٢ 

حمكومـا بكفـره،  )٣(تنـازع احلـر والعبـد مـع احلكـم حبريـة اللقـيط؟ ولـو كـان )٢(ومثلـه. )١(اللقيط على تقـديره
 .ةللكافر حيكم بكفره على االقوى للتبعي )٥(وحيث حيكم به. الرتجيح )٤(او رقه أشكل

ان يكـــون قـــد  )٧(، بـــل امللـــتقط كغـــريه يف دعـــوى نســـبه، جلـــواز))٦(�اللتقـــاط(تـــرجيح ) ال(كـــذا ) و(
 ملتقطا )١٠(نعم لو مل يعلم كونه. )٩(، او نبذه مث عاد إىل أخذه، وال ترجيح لليد يف النسب)٨(سقط منه

___________________________________ 
 .وما �سالمهاي على تقدير أن يكون اللقيط حمك) ١(
اي ومثل تنازع الكافر واملسلم يف اللقيط، وترجيح املسلم على الكافر لو كان اللقيط حمكوما �سـالمه تنـازع احلـر والعبـد ) ٢(

 .على اللقيط، وانه يرجح احلر على العبد لو كان اللقيط حرا
 .اي اللقيط) ٣(
صـورة تـداعي (اشكل تـرجيح املسـلم علـى الكـافر يف االول وهـي اي لو كان اللقيط كافرا، او رقا ) لو الشرطية(  جواب ل) ٤(

صــورة تــداعي احلــر والعبــد علــى (وتــرجيح احلــر علــى العبــد يف الثــاين وهــي ). املســلم والكــافر علــى اللقــيط وكــان اللقــيط كــافرا
 ).اللقيط لو كان اللقيط رقا

 .لى ذلك فحينئذ حيكم بكفر اللقيطاي حيكم �ن اللقيط للكافر لو خرج امسه �لقرعة، او أقام بينة ع) ٥(
 .فال يرجح امللتقط على املدعي اآلخر. �ن ادعى امللتقط وغريه بنوة اللقيط) ٦(
 .تعليل الحتمال ترجيح قول امللتقط) ٧(
 .اي من امللتقط) ٨(
 .يف �ب االلتقاط. على احتمال ترجيح امللتقط على غريه ) الشارح(هذا رد من ) ٩(
 .املدعياي ) ١٠(

    



٨٣ 

هـو ابـين : هـو لقـيط وهـو ابـين فهمـا سـواء، وإن قـال: ، فـان قـال)١(وال صـرح ببنوتـه فادعـاه غـريه فنازعـه
 .ومل يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب يف الدروس ترجيح دعواه عمال بظاهر اليد )٢(واقتصر

___________________________________ 
 .فيما ادعاهاي �زع امللتقط الغري ) ١(
 .لقيط: اي ومل يقل) ٢(

 )يف لقطة احليوان -الفصل الثاين (
كثرية احملمول على الكراهيـة   )٣(للنهي عنه يف أخبار) وتسمى ضالة، واخذه يف صورة اجلواز مكروه(
، بـل قـد جيـب كفايــة اذا ))٥(ولــو حتقـق التلـف مل يكـره(علـى اخـذ الضـالة ) ويسـتحب االشـهاد( )٤(مجعـا

) اذا وجـد يف كـالء ومـاء(من الدابة، والبقرة، وحنومهـا ) والبعري وشبهه(، وإال ابيح خاصة عرف مالكها
، )تـــرك(غـــري مكســـور وال مـــريض، او صـــحيحا ولـــو مل يكـــن يف كـــالء ومـــاء ) صـــحيحا(يف حالـــة كونـــه 

 )٦(المتناعه
___________________________________ 

 .االحاديث ١كتاب اللقطة الباب . ٣٣٠ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٣(
راجـــع . وبـــني االخبـــار الدالـــة علـــى اجلـــواز. ٣اي مجعـــا بـــني االخبـــار الدالـــة علـــى النهـــي كمـــا اشـــري اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٤(

 .٢ ١احلديث  ١٣الباب  ٣٣٢كتاب اللقطة ص   ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد 
 .اي االلتقاط) ٥(
 .الدفاع عن نفسهاي النه قادر ومتمكن على ) ٦(

    



٨٤ 

اطــالق  )٤(مــن. بنيــة احلفــظ ملالكــه قــوالن )٣(ويف جــوازة. )٢(بنيــة التملــك مطلقــا )١(وال جيــوز أخــذه حينئــذ
ــى التقــديرين )٦(، واالحســان)٥(االخبــار �لنهــي حــىت يصــل إىل مالكــه، او إىل ) فيضــمن �الخــذ( )٧(وعل
 .)٨(احلاكم مع تعذره

ــــث ال يــــر ) وال يرجــــع آخــــذه �لنفقــــة( أمــــا مــــع وجوبــــه، او اســــتحبابه  )٩(جح أخــــذه، لتربعــــه �ــــاحي
مع نيتة، النه حمسن، والن اذن الشارع له يف االخذ مع عـدم االذن يف النفقـة ضـرر  )١٠(فاالجود جوازه

اخــذه ) ال يف كــالء ومــاء ابــيح(ملــرض او كســر، او غريمهــا  )١٢(، وعطــب)مــن جهــد )١١(ولــو تــرك(وحــرج 
 عينهومكله اآلخذ وإن وجد مالكه و 

___________________________________ 
 .اي حني كونه قادرا على الدفاع وكان يف ماء وكالء) ١(
 .اي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف ام ال) ٢(
 .اي ويف جواز اخذ احليوان املمتنع) ٣(
 .دليل لعدم جواز اخذه) ٤(
 .٨٣ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي ومن ان اخذه احسان اليه هذا دليل جلواز االخذ) من اجلارة(على مدخول �جلر عطفا ) ٦(
 .اجلواز، وعدمه: ومها) ٧(
 .اي تعذر املالك) ٨(
 .اي لتربع اآلخذ �لنفقة) ٩(
 .اي جواز الرجوع مع نيته) ١٠(
 .اي ترك احليوان الجل تعبه) ١١(
 .رس اي انكسر بعض اعضائهعطب الف: كسر بعض االعضاء يقال: بفتح العني والطاء) ١٢(

    



٨٥ 

مــن اصــاب مــاال، او : " يف صــحيحة عبــدهللا بــن ســنان قائمــة يف أصــح القــولني، لقــول الصــادق 
عليهـا  )٣(صاحبها ملا مل تتبعه فأخذها غريه فأقام )٢(وسيبها )١(بعريا يف فالة من االرض قد كلت وقامت

عليهـا، وإمنـا هـي مثـل الشـئ  )٤(فهي له، وال سبيل لـهوأنفق نفقة حىت أحياها من الكالل، ومن املوت 
قـد كلـت : ، بـدليل قولـه)٧(أن املراد �ملال ما كان مـن الـدواب الـيت حتمـل، وحنوهـا )٦(، وظاهره" )٥(املباح

ت وقــــد ســــيبها صــــاحبها ملــــا مل تتبعــــه والظــــاهر أن الفــــالة املشــــتملة علــــى كــــالء، دون مــــاء، او . وقامــــ
وإن كــان  لعــدم قيــام احليــوان بــدو�ما، ولظــاهر قــول أمــري املــؤمنني  ،)٨(�لعكــس حبكــم عادمتهمــا

 .)٩(تركها يف غري كالء، وال ماء فهي للذي احياها
___________________________________ 

 .اي بقيت هناك ومل تتمكن من السري) ١(
 .اي امهلها وتركها) ٢(
 .اي امللتقط بقي عندها حىت صحت) ٣(
 .ملالكها االولاي ) ٤(
 .٢احلديث  ١٣الباب  ٣٣٢الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب اللقطة ص ) الوسائل) (٥(
 ).من اصاب ماال: () االمام(اي ظاهر قول ) ٦(
ت فانه ال يوضع عليها شئ للنقل واالنتقال، وا. اي وحنو هذه الدواب من احليوا�ت االهلية اليت ال حتمل كالبقرة) ٧( ن كانـ

 .قد تستعمل الغراض اخر كحرث االرض، وكر�ا
 .اي حبكم انعدام املاء والكالء) ٨(
 .٣احلديث  ١٣الباب  ٣٣٢الطبعة القدمية ا�لة الثالث كتاب اللقطة ص ) الوسائل) (٩(

    



٨٦ 

ـــع(جـــوازا، ) تؤخـــذ(الـــيت خيـــاف عليهـــا فيهـــا الســـباع ) والشـــاة يف الفـــالة( مـــن صـــغري  )١(ال�ـــا ال متتن
. يتملكها ان شاء )٣(وحينئذ( )٢(هي لك، او الخيك، او للذئب: فهي كالتالفة، ولقوله ) اعالسب

جـزم بـه املصـنف يف الـدروس، لعمـوم ) وجـه(ملالكها على تقدير ظهوره، او كونه معلومـا ) ويف الضمان
 )٥(عينهـا ضـمن قيمتهـا، وال ينـايف ذلـكومـىت ضـمن . )٤("فـاذا جـاء طالبـه رده اليـه : " قول البـاقر 

عمـوم صـحيحة ابـن سـنان  )٧(ووجـه العـدم. النه ملك متزلزل )٦(جواز متلكها �لقيمة على تقدير ظهوره
، وال ريـب أن )١١(عدم الضمان مطلقا )١٠(هي لك إىل آخره فان املتبادر منه:  )٩(، وقوله)٨(السابقة

 .الضمان احوط
___________________________________ 

 .اي ال تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغرية) ١(
 .٨٥ص  ٩نفس املصدر السابق هامش رقم ) ٢(
 .اي حينما وجد امللتقط احليوان على هذه الصفة) ٣(
 .٢احلديث  ٤الباب  ٣٣١كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لة ) الوسائل) (٤(
 .الشاةاي وجوب رد ) ٥(
 .اي ظهور مالكه) ٦(
 .اي دليل عدم ضمان اللقطة) ٧(
 .٨٥ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٩(
 .٨املشار اليها يف اهلامش رقم ) صحيحة ابن سنان(اي املتبادر من عموم ) ١٠(
 .طالبه املالك ام ال، ظهر املالك ام ال) ١١(

    



٨٧ 

ــى التعريــف؟ قيــلوهــل يتوقــف مت واالقــوى . )١(نعــم، ال�ــا مــال فيــدخل يف عمــوم االخبــار: لكهــا عل
إىل ان يظهـر ) امانـة(يف يـده ) او يبقهـا(من االمـوال،  )٥(فهو سنة كغريها )٤(وعليه. )٣(، ملا تقدم)٢(العدم
الــك، مث مــع تعــذر الوصــول إىل امل) او يــدفعها إىل احلــاكم(، او يوصــله ا�هــا ان كــان معلومــا )٦(مالكهــا

 .احلاكم حيفظها، او يبيعها
 .)٧(والقائل الشيخ يف املبسوط والعالمة ومجاعة بل أسنده يف التذكرة إىل علمائنا مطلقا) وقيل(
ريان، وال قــوة، وإن  ) مــن صــغري الســباع(مــن احليــوان ) كــل مــا ال ميتنــع(حكــم ) وكــذا( بعــدو، وال طــ

 قر، ونسبه املنصف إىل القيلكان من شأنه االمتناع اذا كمل كصغري االبل والب
___________________________________ 

يعرفهـا ســنة فــان جــاء هلــا : (اللقطـة جيــدها الرجــل و�خــذها؟ قــال : يف ســؤال الــراوي ) االمــام الصــادق(عـن ) ١(
ب، واال فهــي كســبيل مالــه ث إن جــواب االمــام ) طالــ ىل اخــره مطلــق مفــاده مفــاد العــام يشــمل مــا إ) يعرفهــا ســنة: (حيــ

 .االخبار ٢الباب  ٣٣٠ ٢كتاب اللقطة   ٣راجع الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ). اثبات وجوب التعريف(حنن بصدده وهو 
 .اي عدم توقف التملك على التعريف) ٢(
املشـــار اليـــه يف  ) العظـــمالرســـول ا(، وقـــول ٨٥ص  ٥املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) صـــحيحة ابـــن ســـنان(وهـــي ) ٣(

 .٨٦ص  ٢اهلامش رقم 
 .اي وعلى تقدير توقف التملك على التعريف فهو سنة) ٤(
 .اي كغري الشاة من االموال اليت يتوقف متلكها على التعريف) ٥(
 .اذا مل يكن مالكها معلوما عند االلتقاط) ٦(
 .القول إىل العلماء من دون ان يعني اشخاصهم) العالمة(�سم الفاعل حال لفاعل اسنده اي اسند ) ٧(

    



٨٨ 

لعــدم نــص عليــه خبصوصــه وامنـــا ورد علــى الشــاة فيبقــى غريهــا علـــى أصــالة البقــاء علــى ملــك املالـــك، 
ــــه  وحينئــــذ فيلزمهــــا حكــــم اللقطــــة فتعــــرف ســــنة، مث يتملكهــــا إن شــــاء، او يتصــــدق �ــــا، لكــــن يف قول

حيــــث إ�ــــا ال متتنــــع مــــن الســــباع، ولــــو امكــــن  )١(الخيــــك، او للــــذئب اميــــاء اليــــههــــي لــــك، او : 
إال ان خيـاف ضـياعها، فـاالقرب اجلـواز  )٣(، او الطريان مل جيز اخـذها مطلقـا)٢(امتناعها �لعدو كالضباء

، وهـو حسـن، ملـا فيـه مـن االعانـة. )٥(�ـذه النيـة )٤(وقيـل جبـواز اخـذ الضـالة مطلقـا. بنية احلفـظ للمالـك
حمفوظـــة بنفســـها غـــري   )٧(علـــى االخـــذ بنيـــة التملـــك والتعليـــل بكو�ـــا )٦(واالحســـان وحتمـــل اخبـــار النهـــي

 )٩(، الن االمثان)٨(كاف يف املنع
___________________________________ 

 ).الشيخ(مشعر مبا ذهب اليه  ٨٦ص  ٢كما يف اهلامش رقم   اي قوله ) ١(
 .وهو الغزال) ٢(
 .سواء قصد التعريف ام ال، قصد التملك ام ال) ٣(
 .سواء كان ممتنعا ام غري ممتنع، وسواء كان يف املاء والكالم ام ال) ٤(
 .اي بنية احلفظ للمالك) ٥(
 .االحاديث ١الباب  ٣٣٠ا�لد الثالث الطبعة القدمية كتاب اللقطة ص ) الوسائل) (٦(
 .فسها عن إضرار السباع �ا، او كو�ا حمفوظة يف حمل ال جيوز لالنسان اخذهااي التعليل بكون الضالة متتنع بن) ٧(
 .اي يف املنع عن اخذها) ٨(
ن اخــذها يف االخبــار املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٩( ع ذلــك جيــوز اخــذها بنيــة  ٦اي االمــوال كــذلك يف كو�ــا منهيــة عــ ومــ

 .التعريف

    



٨٩ 

 .يف احلكم )٢(بعد ذلك )١(عريف وإن فارقتهاكذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية الت
ــيت ال خيــاف عليهــا فيهــا مــن الســباع، وهــي مــا قــرب مــن ) ولــو وجــدت الشــاة يف العمــران( وهــي ال

فـــإن مل جيـــد صـــاحبها �عهـــا وتصـــدق (مـــن حـــني الوجـــدان ) ثالثـــة ا�م(الواجـــد ) احتبســـها(املســـاكن 
ئهـا بغـري بيـع، وابقـاء مثنهـا امانـة إىل أن يظهـر وضمن ان مل يرض املالك علـى االقـوى، ولـه ابقا) بثمنها

والــذي صــرح بــه  )٤(ان جــاز اخــذها كمــا يظهــر مــن العبــارة )٣(املالــك، او ييــأس منــه، وال ضــمان حينئــذ
ريه عــدم جــواز االخــذ شــئ مــن العمــران، ولكــن لــو فعــل لزمــه هــذا احلكــم وكيــف كــان . يف الشــاة )٥(غــ

والفتـوى عـدم وجـوب التعريـف  )٧(، وظـاهر الـنص)٦(صـلفليس له متلكها مع الضـمان علـى االقـوى، لال
 ،)٨(حينئذ

___________________________________ 
حيث إن االموال ال بد فيها من التعريف سنة كاملـة، خبـالف الضـالة . اي فارقت االموال الضالة بعد االخذ، يف احلكم) ١(

 .فا�ا ال حتتاج إىل التعريف حوال كامال
 .ز االخذاى بعد جوا) ٢(
 .اي حني ان جاز اخذها) ٣(
 .حيث مل يذكر الضمان) فان مل جيد صاحبها �عها وتصدق بثمنها: (يف قوله) املصنف(اي من عبارة ) ٤(
 .وهو وجوب الفحص عن صاحبها، وبيعها بعد الياس والتصدق بثمنها) ٥(
 ).عدم جواز متلك مال الغري اال �ذنه(وهو ) ٦(
 .٦احلديث  ١٣الباب  ٣٣٣ ٣٣٢الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب اللقطة ص ) الوسائل(راجع ) ٧(
 .اي حني ان اخذ الشاة من العمران) ٨(

    



٩٠ 

الشاة جيب مع اخذه تعريفه سـنة كغـريه مـن املـال، او حيفظـه ملالكـه مـن غـري تعريـف، او يدفعـه  )١(وغري
 .إىل احلاكم

إال (، وغريهــا )٣(الشــروط املعتــربة يف آخــذ اللقــيط�ســم الفاعــل شــئ مــن ) )٢(وال يشــرتط يف اآلخــذ(
�ملصــدر مبعــىن أنــه جيــوز التقاطهــا يف موضــع اجلــواز للصــغري، والكبــري، واحلــر، والعبــد، واملســلم، ) االخـذ

ــى الضــالة مــع بلوغــه، وعقلــه، ) فتقــر يــد العبــد( )٤(والكــافر، لالصــل الــويل علــى لقطــة غــري (يــد ) و(عل
حفـظ ماله،النـه ال يـؤمن علـى اتالفـه، فـان امهـل  )٥(فيه كما جيب عليهمن طفل، وجمنون، وس) الكامل

 .االوىل للملتقط من متلك وغريه )٦(الويل ضمن، ولو افتقر إىل تعريف تواله الويل مث يفعل بعده
ت واحلــاكم ينفــق ) كمــا مــر(علــى الضــالة ) واالنفــاق( يف االنفــاق علــى اللقــيط مــن أنــه مــع عــدم بيــ

إال �النفـاق، وإالجيـاب اذن مـن الشـارع  )٧(ح القولني لوجـوب حفظهـا وال يـتمويرجع مع نيتة على اص
 .مع نيته )٩(فيستحقه )٨(فيه

___________________________________ 
 .كالدجاجة، وبعض الطيور االهلية) ١(
 .اي آخذ احليوان) ٢(
 .اي يف لقيط االنسان) ٣(
واملــراد مــن االصــل هنــا العــدمي اي االصــل عــدم . يف آخــذ لقــيط االنســانتعليــل لعــدم اشــرتاط شــئ مــن الشــروط املعتــربة ) ٤(

 .اعتبار الشرط املشكوك فيه
 .اي على الويل حفظ مال غري الكامل) ٥(
 .اي بعد التعريف ما كان اوىل وانفع) ٦(
 .اي احلفظ) ٧(
 .اي يف الرجوع) ٨(
 .اي يستحق امللتقط الرجوع مع نيته) ٩(

    



٩١ 

وقـد ظهـر ضـعفه، وال . النـه انفـاق علـى مـال الغـري بغـري اذنـه فيكـون متربعـا، )١(ال يرجع هنـا: وقيل
 )٥()قــاص( )٤(، واخلدمــة)٣(، والــدر)٢(اآلخــذ �لظهــر) ولــو انتفــع(يشــرتط االشــهاد علــى االقــوى، لالصــل 

وظاهر الفتـوى . )٧(يكون االنتفاع �زاء النفقة مطلقا: وقيل. بفضله )٦(املالك �لنفقة، ورجع ذو الفضل
 اآلخذ) وال يضمن(از االنتفاع الجل االنفاق، سواء قاص ام جعله عوضا جو 

___________________________________ 
 .اي يف لقطة احليوان) ١(
 .�ن ركب الدابة، او محل عليها شيئا) ٢(
 .�ن حلب لنب الشاة، او البقرة، او الناقة مثال) ٣(
 .رض، وكر�ا�ن استخدم الدابة يف أغراض اخر كحرث اال) ٤(
ب القاعـدة املشـهورة) ٥( قـاص الرجـل مبـا  : يقـال. وزان ضارب من �ب املفاعلة اصله قاصص ادغمت االوىل يف الثانيـة حسـ

أن آخـذ اللقطـة الـذي انتفـع �لدابـة امللتقطـة : فـاملعىن. كان له عليه اي إن املقاص حيبس عن مدينة مبقـدار مـا عليـه مـن املـال
 .والفاعل يف قاص اآلخذ. منصوب على املفعول به) واملالك. (نفقة اليت صرفهايقاص مالكها يف قبال ال

ىن. أيهمــا كــان) ٦( أنــه صــرف علــى الدابــة اكثــر ممــا انتفــع بــه رجــع �لزائــد علــى املالــك : فــان كــان ذو الفضــل آخــذ اللقطــة مبعــ
ىن. واخــذ عوضــه ك مبعــ يت: وان كــان ذو الفضــل املالــ  صــرفها علــى الدابــة رجــع املالــك علــى ان اآلخــذ انتفــع اكثــر مــن النفقــة الــ

 .امللتقط واخذ عوض الزائد
 .اي بال رجوع وتقاص) ٧(

    



٩٢ 

يف ) )٣(او قصـد التملـك( )٢(مـا يشـمل التعـدي )١(واملـراد بـه) إال �لتفـريط(الضالة حيث جيوز لـه اخـذها 
ري موضـــع اجلـــواز ضــمن مطلقـــا )٤(موضــع جـــوازه، وبدونـــه الغـــري  ، للتصـــرف يف مـــال)٥(ولـــو قبضــها يف غـــ

 .عدوا�
___________________________________ 

ب احلاصـل يف الشـئ بفعـل الفاعـل وهنـا بفعـل امللـتقط: أي �لتفريط) ١( والتفـريط هـو التسـامح . ما يشمل التعـدي وهـو العيـ
 .يف حفظ الشئ

 .ملصنف كلمة التفريطاي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو االفراط كما يف هذا املورد الذي اطلق ا) ٢(
ت اللقطــة يف مفــازة بــال كــالء، وال ) ٣( ك اللقطــة يف موضــع جــواز قصــد التملــك كمــا لــو كانــ اي يضــمن اآلخــذ لــو قصــد متلــ

 ).قصد التملك(ومرجع الضمري يف جوازه . ماء، او ال ميتنع من صغار السباع
 .للقطة فهنا بطريق اوىل يكون ضامنااي ويضمن اآلخذ ايضا لو مل جيز له قصد التملك وان جاز له اخذ ا) ٤(
 .سواء فرط يف حفظها ام ال، وسواء قصد التملك ام ال) ٥(

 )يف لقطة املال - الفصل الثالث (
قلـــيال كـــان ام   )٨(بنيــة التملـــك مطلقـــا) يف احلـــرم حـــرم اخـــذه )٧(ومـــا كــان منـــه( )٦(غــري احليـــوان مطلقـــا
 ا�م يروا انا(: كثريا، لقوله تعاىل

___________________________________ 
 .بقدر قيمة الدرهم ام اكثر. يف أي مكان كان) ٦(
 .اي من املال) ٧(
 .قليال كان ام كثريا) ٨(

    



٩٣ 

ويف بعضــها عــن الكــاظم  )٣(الدالــة علــى النهــي عنــه مطلقــا )٢(ولالخبــار(، ))١(جعلنــا حرمــا آمنــا
وذهــب . )٤("وهــا جلــاء صــاحبها وأخــذها لقطــة احلــرم ال متــس بيــد، وال رجــل ولــو أن النــاس ترك"  

فمــن حيــث الداللــة، وأمـــا يف  )٦(استضـــعافا لــدليل التحــرمي، أمــا يف اآليـــة )٥(بعضــهم إىل الكراهــة مطلقــا
 .املصنف يف الدروس وهو اقوى )٨(واختاره. فمن جهة السنة )٧(اخلرب
النه يصري بعد االخـذ ، )، وإن تلف بغري تفريط مل يضمن)٩(لو اخذه حفظه لربه(على التحرمي ) و(

 .امانة شرعية
___________________________________ 

 .٦٧اآلية : العنكبوت) ١(
 .٢ ١احلديث  ١٧الباب  ٣٣٣كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .قليال كان املال ام كثريا) ٣(
 .٣احلديث  ١الباب  ٣٣٠كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
 .قليال كان املال ام كثريا) ٥(
 .حيث إ�ا ال تدل على التحرمي. ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 ).بعض اصحابنا(  حيث إن بعض الرواة مل يذكر امسه يف السند وعرب عنه ب. ٤املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
 .اي الكراهة) ٨(
ا� رب االبل وللبيت (سالم هللا عليه ) عبداملطلب(ب مبعىن املالك والصاحب كما يف قول اي لصاحبه ومالكه، الن الر ) ٩(

ث اخــرب مبــا ســيكون ووقــع كمــا  وهــذا مــن كراماتــه . مــا تريــد: ملــك احلبشــة ملــا ســأله) ابرهــة(يف جــواب ) رب حيميــه حيــ
 .اخرب

    



٩٤ 

ـــك ـــف يصـــري امانـــة منـــهالشـــارع عـــن اخـــذ )٢(علـــى القـــول �لتحـــرمي، لنهـــى )١(ويشـــكل ذل ، )٣(ها فكي
بـــل (قبـــل التعريـــف، وال بعـــده ) ولـــيس لـــه متلكـــه( )٤(واملناســـب للقـــول �لتحـــرمي ثبـــوت الضـــمان مطلقـــا

 حـوال عـن مالكـه، سـواء قـل ام كثـر، لروايـة علـي بـن محـزة عـن الكـاظم ) يتصدق به بعد التعريـف
" بئس ما صـنع مـا كـان ينبغـي لـه أن �خـذه "  :سألته عن رجل وجد دينارا يف احلرم فأخذه قال: قال
ت" يعرفــه " قلــت قــد ابتلــى بــذلك قــال : قــال يرجــع إىل : " فإنــه قــد عرفــه فلــم جيــد لــه �غيــا فقــال: قلــ

 .)٥("بلده فيتصدق به على اهل بيت من املسلمني فإن جاء طالبه فهو له ضامن 
يف وجــوب تعريفــه مطلقــا، وعلــى  وقــد دل احلــديث �طالقــه علــى عــدم الفــرق بــني القليــل، والكثــري

 .مينع ذلك كله )٨(على ضمان املتصدق لو كره املالك، لكن ضعف سنده )٧(، وكذلك)٦(حترمي االخذ
___________________________________ 

 .اي عدم الضمان) ١(
 .٩٣ص  ٢كما اشري اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي من الشارع، بل ال يرضى �خذه) ٣(
 .ال فرط ام) ٤(
 يف قولــه ) �غيــا(واملــراد مــن . ٢احلــديث  ١٧البــاب  ٣٣٣كتــاب اللقطــة ص   ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) الوســائل) (٥(
 ).إن هللا حيب بغاة العلم(كما جاء �ذا املعىن يف حديث فضيلة العلم ) الطالب(
 .اي ويدل احلديث ايضا على حترمي االخذ من احلرم) ٦(
 .يدل احلديث على ضمان املتصدق وهو امللتقط لو ظهر املالك وكره التصدق اي وكذلك) ٧(
مينـع ذلـك كلـه وهـو عـدم الفـرق بـني القليـل والكثـري يف وجـوب التعريـف،  ٥اي سند احلديث املشار اليـه يف اهلـامش رقـم ) ٨(

ان اخلـــرب مينـــع هـــذه : فـــاملعىن. وضـــمان املتصـــدق إن مل يـــرض املالـــك. وحتـــرمي االخـــذ مـــن دون فـــرق بـــني القليـــل والكثـــري ايضـــا
 .املذكورات براسها

    



٩٥ 

واالقوى ما اختاره املصنف يف الدروس مـن جـواز متلـك مـا نقـص عـن الـدرهم، ووجـوب تعريـف مـا 
 .زاد كغريه

 )١(منشـؤه مـن) خالف(لو تصدق به بعد التعريف وظهر املالك فلم يرض �لصدقة ) ويف الضمان(
 )٣(ومـن"  )٢(علـى اليـد مـا اخـذت حـىت تـؤدي: " عموم قوله داللة اخلرب السالف على الضمان، و 
 )٥(كونـه امانـة قـد دفعهـا �ذن الشـارع فـال يتعقبـه الضـمان، والصـالة  )٤(اتالفه مال الغري بغـري اذنـه، ومـن

 وإن كان) مل حيرم(والتعريف ) ولو اخذه بنية االنشاد(اقوى  )٦(والقول بضمان ما جيب تعريفه. ة الرباء
___________________________________ 

 .٩٤ص  ٥واملراد من اخلرب السابق املشار اليه يف اهلامش رقم . دليل للضمان) ١(
 .وهو وجه �ن للضمان ٤احلديث  ١الباب  ١٤٥كتاب الغصب   ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل) (٢(
 .وجه �لث للضمان) ٣(
 .دليل لعدم الضمان) ٤(
 .عدم اشتغال الذمة بشئ) أصالة الربائة(واملراد من . وجه �ن لعدم الضمان) ٥(
 ).مازاد عن الدرهم(وهو ) ٦(

    



٩٦ 

مل يكـن  )٣(االكثر مطلقا ولـو متـت )٢(الدالة على التحرمي مطلقة وعمل �ا )١(كثريا، النه حمسن واالخبار
قلـــيال كـــان ام كثـــريا اخـــذه بنيـــة االنشـــاد ام ال، ) ب تعريفـــه حـــوال علـــى كـــل حـــالوجيـــ(التفصـــيل جيـــدا 

ت مـا فيـه )٤(الطالق اخلري السالف مـا كـان مـن الفضـة ) )٦(ومـا كـان يف غـري احلـرم حيـل منـه( )٥(وقد عرفـ
، ولكـن لـو ظهـر مالكـه )مـن غـري تعريـف( )٧(او ما كانت قيمته دونه لـو كـان مـن غريهـا) دون الدرهم(

تصـرف  )٨(أنـه: مأخـذمها: �قية وجب رده عليه على االشـهر ويف وجـوب عوضـه مـع تلفـه قـوالنوعينه 
 .االستحقاق )٩(وظهور. شرعي فال يتعقبه ضمان

) يتخـري الواجـد فيـه بعـد تعريفـه حـوال(وهو ما كان بقدر الدرهم او ازيد عينا، او قيمـة ) وما عداه(
 عقيب االلتقاط مع االمكان متتابعا حبيث

___________________________________ 
ــى ) الشــارح(وهــذا رد مــن  ٩٣ص  ٢املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١( ث إن التحــرمي يف هــذه ) املصــنف(عل ــ رمحهمــا هللا حي

 .االخبار مطلق مل يقيد بعدم قصد االنشاد
ــا مــــن دون عمــــل اكثـــر االصـــحاب مطلقــــا اي ع ٩٣ص  ٢اي �ـــذه االخبـــار املشـــار اليهــــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٢( لـــى اطالقهـ

 .تقييدها بعدم قصد االنشاد
لـــو صـــحت مل يكـــن هـــذا التفصـــيل وهـــو جـــواز اخـــذه بقصـــد  ٩٣ص  ٢اي هـــذه االخبـــار املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٣(

 .االنشاد، وعدم جواز اخذه بعدم قصد االنشاد جيدا
 .٩٤ص  ٥املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
 .وهو ضعف السند) ٥(
 .املال امللتقطاي من ) ٦(
 .اي لو كان املال امللتقط من غري الفضة) ٧(
 .دليل لعدم الضمان) ٨(
 .دليل لوجوب العوض) ٩(

    



٩٧ 

يف موضــع االلتقــاط مــع االمكــان ان كــان بلــدا، ولــو   )٢(، ولــيكن)١(يعلــم الســامع أن التــايل تكــرار ملتلــوه
و اراد الســفر قبــل التعريــف يف بلــد اذا حضــر يف بلــده، ولــ )٤(مث اكملــه )٣(كــان بريــة عــرف مــن جيــده فيهــا

عرفـــه يف بلـــده حبيـــث يشـــتهر خـــربه، مث  )٦(فـــإن امكنـــه االســـتنابة فهـــي اوىل، وإال )٥(االلتقـــاط او اكمالـــه
ــب  )٧(يكملــه رب احلــول مــن حــني الشــروع، ويرتت ــ ن وقــت االلتقــاط اختيــارا امث واعت يف غــريه، ولــو اخــره عــ
، حلصـول الغـرض �مـا، لكـن )بنفسه، وبغـريه(وز التعريف وجي )١٠(على االقوى )٩(احكامه مطلقا )٨(عليه

بـني الصــدقة (يشـرتط يف النائـب العدالـة واالطـالع علـى تعريفـه املعتـرب شـرعا اذ ال يقبـل إخبـار الفاسـق 
 على مستحق الزكاة حلاجته،) به

___________________________________ 
 .اي تكرار للسابق) ١(
 .اي التعريف) ٢(
 .خيرب امللتقط الشخص الذي يف الربيةاي ) ٣(
 .اي اكمل امللتقط التعريف يف بلده اذا وجد املال يف الربية) ٤(
ف �ن بقــي بعــض ) قبــل(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٥( ــ اي لــو اراد امللــتقط الســفر مــن بلــد االلتقــاط قبــل ان يكمــل التعري

 .السنة
 . بلد االلتقاطاي وان مل ميكن االستنابة عرف امللتقط اللقطة يف) ٦(
 .اي التعريف يف غري بلد االلتقاط) ٧(
 .من صحة متلكه، ومن ختري امللتقط بني الصدقة به، وقصد التملك. اي يرتتب على مطلق التعريف احكامه) ٨(
 .سواء كان التعريف متصال �اللتقاط ام متاخرا عنه) ٩(
 .اخر التعريفويف مقابل االقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط اذا ) ١٠(

    



٩٨ 

 ).)٢(والتملك بنيته(وكثرت  )١(وإن احتد
ــك ) ويضــمن( اذا مل يــرض �لصــدقة، ولــو  )٥(مطلقــا، ويف االول )٤(يف الثــاين) )٣(فيهمــا(لــو ظهــر املال
رجوعه �ا لو طلبهـا، او ختـري امللـتقط بـني دفعهـا، ودفـع البـدل مـثال،  )٧(ففي تعيني. العني �قية )٦(وجد

 .)٨(او قيمة قوالن
___________________________________ 

 .اي امللتقط كان واحدا، ولكن اللقطة كانت كثرية مهما بلغت كثر�ا) ١(
 .وبني متلكها بقصد التملك. أن امللتقط خمري بني اعطاء اللقطة صدقة عن صاحبها: مبعىن. اي بنية التملك) ٢(
 .تملكويف صورة متلكها بنية ال. اي يف صورة التصدق �ا) ٣(
ك اللقطــة مطلقــا، ســواء رضــي املالــك �ــذا ام ال) ٤( فــامللتقط يكــون ضــامنا ال حمالــة، الن املالــك اذا رضــي . وهــي صــورة متلــ

 .�لتملك فهو يريد العوض فيجب عليه دفعه
نـــه خبـــالف مـــا اذا مل يـــرض فا. وهنـــا ال يكـــون امللـــتقط ضـــامنا اذا رضـــي املالـــك �لصـــدقة. وهـــي صـــورة التصـــدق �للقطـــة) ٥(

 .ضامن
 .بصيغة املعلوم اي وجد املالك العني) ٦(
 .اي ففي رجوع املالك �لعني لو طلبها من امللتقط وان كان قد قصد متلكها قبل ظهور املالك) التعني(يراد من التعيني ) ٧(
البـدل مـثال او قيمـة،  ودفـع. وقول بتخيرب امللتقط بـني دفـع العـني. قول بتعني رجوع املالك وال اثر لقصد امللتقط التملك) ٨(

 .وان مل يرض املالك، الن العني اصبحت ملكا له بعد نية التملك وقبل ظهور املالك، وليس انتزاعها منه جائزا إال برضاه

    



٩٩ 

ضــمن ارشــها  )٣(ولــو عابــت )٢(، واســتقرب املصــنف يف الــدروس الثــاين)١(ويظهــر مــن االخبــار االول
علـى الثـاين علـى االقـوى، والـز�دة املتصـلة للمالـك، واملنفصـلة  )٥(وكذا. قبوله معها على االول )٤(وجيب
 )٦(للملتقط

___________________________________ 
وهو تعني رجوع املالك �لعني لو طلبها وليس للملـتقط االمتنـاع، النـه بعـد ظهـور املالـك يبطـل قصـد التملـك مـع وجـود ) ١(

ث كتــاب اللقطــة ص العــني راجــع الوســائل الطبعــة القدميــة ا�لــد  البــاب  ٣٣٣وص  ٦البــاب  ٣٣١وص  ٢البــاب  ٣٣٠الثالــ
١٤. 

 .وهو ختيري امللتقط بني دفع العني، ودفع البدل مثال، او قيمة) ٢(
لـو  ) تعـني الرجـوع(اي العني لو عابت يف يـد امللـتقط ضـمن ارشـها لـو اراد املالـك الرجـوع �لعـني علـى القـول االول وهـو ) ٣(

ت العــني موجــودة ختيــري امللــتقط بــني دفــع العــني، والبــدل (او اختيــار امللــتقط دفــع العــني للمالــك علــى القــول الثــاين وهــو . كانــ
ــك) مــثال، او قيمــة ىت ظهــور املال ك حــ ب عليــه دفــع العــني املعيبــة مــع ارشــها، ســواء طلبهــا . او مل يقصــد امللــتقط التملــ فهنــا جيــ
 .املالك ام ال

 ).تعني الرجوع(وهو ) القول االول(اخذ العني املعيبة على اي جيب على املالك قبول االرش مع ) ٤(
القـول (اي وكذا جيب على املالك قبول االرش مع اخذ العني املعيبة لو اختارامللتقط دفع العني وان مل يرض املالـك علـى ) ٥(

 ).ختيري امللتقط بني دفع العني، ودفع البدل مثال، او قيمة(وهو ) الثاين
ت الن الز�دة ) ٦( املنفصلة حصلت يف ملك امللتقط كما اذا التقط شـجرة خضـراء مطروحـة فاخـذها مث غرسـها فنمـت واورقـ

ك، وبعـــد اكمـــال التعريـــف ســـنة كاملـــة. وازهـــرت وامثـــرت ــ وأمـــا الـــز�دة قبـــل . فهـــذه الـــز�دة املنفصـــلة للملـــتقط بعـــد قصـــد التملـ
وما كان منها بعـد التعريـف . واء كانت متصلة ام منفصلةوقبل قصد التملك من امللتقط فهي للمالك، س. التعريف ويف ا�مه

 .فاملنفصلة للملتقط، واملتصلة للمالك. حوال، وبعد قصد التملك

    



١٠٠ 

واالقـوى أن ضـما�ا ال حيصـل مبجـرد التملـك، او الصـدقة، . )١(اما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعـني
وال يشـكل �ن  )٣(على مطالبتـه ايضـا، )٢(توقفه بل بظهور املالك سواء طالبه ام مل يطالب، مع احتمال

توقفــه علــى ثبــوت  )٥(عليــه لــدار، ملنــع )٤(اســتحقاق املطالبــة يتوقــف علــى ثبــوت احلــق، فلــو توقــف ثبوتــه
 .)٦(وهو هنا كذلك. احلق، بل على امكان ثبوته

___________________________________ 
 .٩٩ص  ٦رقم  اي أ�ا للمالك كما عرفت مفصال يف اهلامش) ١(
 .اي توقف الضمان على مطالبة املالك) ٢(
 .اي كما أنه يشرتط يف ضمان امللتقط ظهور املالك، كذلك يشرتط مطالبته) ٣(
أن صــحة املطالبــة : اي لــو توقــف ثبــوت احلــق علــى املطالبــة لــزم الــدور ببيــان) املطالبــة(ويف عليــه ). احلــق(مرجــع الضــمري ) ٤(

 .فاذا توقف وجود احلق على املطالبة لزم الدور احملال. بوت احلق متوقف على املطالبةمتوقفة على وجود احلق، وث
ف علـى املطالبـة: حاصل الدفع. دليل لدفع الدور املتخيل) ٥( أمـا صـحة املطالبـة فليسـت متوقفـة علـى . أن ثبـوت احلـق متوقـ

 .لب املالك العني الستحقها فال يلزم الدورانه لو طا: مبعىن. وجود احلق، بل متوقفة على امكان ثبوت احلق �ملطالبة
 .اي أن املطالبة هنا متوقفة على امكان ثبوت احلق) ٦(

    



١٠١ 

 )٣(دينا يف ذمته قبل ذلك فال يسقط عليه )٢(يف عدم ثبوته )١(وتظهر الفائدة
___________________________________ 

 .او ضمانه بظهور املالك ومطالبته. ر املالكضمان امللتقط مبجرد ظهو : اي الفائدة بني القولني ومها) ١(
). ضـمان امللـتقط مبجـرد ظهـور املالـك(اي يف عدم ثبوت املال يف ذمة امللتقط قبل ظهور املالك علـى القـول االول وهـو ) ٢(

 ).توقف ضمان امللتقط على املطالبة بعد الظهور(وقبل املطالبة على القول الثاين وهو 
ــع اي عــدم الضــمان علــى ) فــال يقســط(والفــاء يف ). امللــتقط(ويف مالــه ). صــاحب العــني(مرجــع الضــمري يف عليــه ) ٣( للتفري

 .امللتقط قبل ظهور املالك او قبل املطالبة
ك بنـاء علـى القـول االول وهــو : فـاملعىن أن امللـتقط لـو افلـس ال يقسـط مالـه علـى صـاحب العــني، اي مالكهـا قبـل ظهـور املالـ

كضــمان امللــتقط مبجــرد ظهــور ا( عــدم حصــول الضــمان للملــتقط إال بعــد (او قبــل املطالبــة بنــاء علــى القــول الثــاين وهــو ). ملالــ
ىت ). ظهـور املالــك ومطالبتــه مــن امللــتقط فلــو قسـط مــال امللــتقط يف صــورة إفالســه علــى الغرمـاء ال يعــد املالــك احــد الغرمــاء حــ

هور املالك كمـا هـو القـول االول، وإمـا لعـدم مطالبتـه  إما لعدم ظ. جيعل له نصيب من املال فال تصيبه حصة من مال امللتقط
فعلـى القـول االول وهـو الضـمان مبجـرد الظهـور يسـتحق املالـك التقسـيط فيجعـل لـه . فـاذا ظهـر املالـك. كما هو القول الثاين

 .وأما على القول الثاين وهو الضمان بعد الظهور وبعد املطالبة فيجعل له نصيبه بعد املطالبة. نصيبه

    



١٠٢ 

يف اآلخـرة  )٣(، وال غارما بسببه، وال يطالبه بـه)٢(وال يعد مديو�( )١(ماله لو افلس، وال جيب االيصاء به
 .)٥(موضوعا يف حرز امثاله) امانة(يف يده ) وبني ابقائه( )٤(لو مل يظهر يف الدنيا إىل غري ذلك

كالطعـام ) كـان ممـا ال يبقـى  ولو(ما مل يفرط هذا اذا كان مما ال يضره البقاء كاجلواهر ) وال يضمن(
 ، او �عه وحفظ مثنه)قومه على نفسه(

___________________________________ 
هذا ايضا فرع على عدم ضمان امللتقط قبل ظهور املالك اي ال جيب على امللتقط ان يوصي �للقطة كما كان االيصـاء ) ١(

ــك�لــديون واجبــا عليــه، لعــدم ثبــوت ضــمان عليــه مــا مل يظهــر  لعــدم كــون اللقطــة دينــا بعــد إمــا لعــدم ظهــور املالــك، او . املال
 .ظهوره وملا يطالب

 .أنه ال يرتتب عليه احكام املدين: اي امللتقط ال يعد بعد مديو� مبعىن) ٢(
فبينهمـا عمـوم . فيكـون اخـص مـن املـدين. اي ال يكون امللتقط من الذين عالهم الدين، وال جيدون ما يقضون به الدين) ٣(

) املـال امللـتقط(ومرجـع الضـمري يف بسـببه . فـال يعطـى مـن الزكـاة. وخصوص مطلق اذ كل غارم مدين، وليس كل مدين غارمـا
 .اي ال يكون امللتقط غارما بسبب املال امللتقط بعد ان تصدق به، او متلكه بنية التملك

 .من االحكام اليت ترتتب على من بيده مال الغري، او يف ذمته) ٤(
وان كانت ا�ث البيت حتفظ يف مكان ). قاصة(  كانت اللقطة ذهبا حيفظ يف صندوق حديد ويعرف يف عصر� ب  فان) ٥(

ب . �رد ان كان املناخ حارا وتنشر عليها االدوية املانعة من نفوذ العث واالرضة وان كانت اللقطة كتا� جيعـل يف خـزائن الكتـ
 .وحيتفظ به وهكذا حفاظة كل شئ حبسبه

    



١٠٣ 

ـــف، او عـــاب  )٢(واال تعـــني عليـــه االول )١(ان وجـــده) او دفعـــه إىل احلـــاكم(، مث عرفـــه فـــإن اخـــل بـــه فتل
ــق احلكــم �ــا عنــد خــوف  )٣(ضــمن، ولــو كــان ممــا يتلــف علــى تطــاول االوقــات ال عــاجال كالثيــاب تعل

 .)٤(التلف
ــف ) ولــو افتقــر ابقــاؤه إىل عــالج( جيعــل �ن ) اصــلحه احلــاكم ببعضــه(كالرطــب املفتقــر إىل التجفي

ــع وجيــب  بعضــه عوضــا عــن اصــالح البــاقي، او يبيــع بعضــه وينفقــه عليــه وجــو�، حــذرا مــن تلــف اجلمي
 .يتواله بنفسه، حذرا من الضرر برتكه )٦(إن مل يعلم، ومع عدمه )٥(على امللتقط اعالمه حباله

ايضـــا  )٨(بـــه )٧(�لكســـر وهـــي املطهـــرة) االداوة(مـــا تكثـــر منفعتـــه وتقـــل قيمتـــه مثـــل ) ويكـــره التقـــاط(
 )١٠(جمهوال ميتة، او حيمل على ظهور امارات تدل على ذكاته )٩(غري اجللد، الن املطروح منه) والنعل(

___________________________________ 
 .اي ان وجد احلاكم) ١(
 .وهو حفظ مثنه بعد تقوميه، او بيعه على نفسه) ٢(
 .اي املال امللتقط) ٣(
مـن تقوميـه علـى نفسـه، او بيعـه وحفـظ مثنـه، او دفعـه إىل . تب عليـه احـد االشـياء املـذكورةاي مىت حتقق خوف التلف تر ) ٤(

 .احلاكم
ب علـى امللـتقط اعـالم املصـلح الـذي يصـلح اللقطــة ) املصـلح(ويف إعالمـه ) املـال امللـتقط(مرجـع الضـمري يف حبالـه ) ٥( اي جيــ

 .هذه لقطة: �ن يقول له
 .اي ومع عدم وجود املصلح) ٦(
 .ء يتطهر بهإ�) ٧(
 .اي بكسر امليم يف املطهرة ايضا) ٨(
اي اذا كان النعل املطروح على االرض من اجللد، وال يعلم أنه من اي جلد هو من امليتة ام من املذكي حيمل على امليتة ) ٩(

 .النعل بغري اجللد) املصنف(فلهذا قيد 
 .ككون النعل مطروحا يف بال املسلمني) ١٠(

    



١٠٤ 

تـدل  )٣(ولعلهـا. هنـا مطلقـا تبعـا للروايـة )٢(وذكـره )١(املصنف يف بعض كتبه التعويـل عليهـافقد يظهر من 
قالـه  )٤(�لكسر وهي كل ما اختصره االنسان بيده فامسكه من عصى، وحنوها) واملخصرة(على الثاين 

 وهي) والعصا( )٥(اجلوهري والكالم فيها اذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق
___________________________________ 

 .اي على االمارات الدالة على ذكاته) ١(
او �مارات تدل على تذكيته اذا كان النعل من اجللد، . النعل هنا مطلقا من دون تقييده بغري اجللد) املصنف(اي وذكر ) ٢(

ص احلـــديث عـــن عبـــدالرمحن بـــن ايب عبـــدهللا قـــال. الجـــل متابعتـــه للروايـــة ك نـــ عـــن النعلـــني،  ) عبـــدهللا ا�(ســـألت : واليـــ
حيث إن الرواية يف السؤال تدل علـى النعـل املطلـق مـن ) ال ميسها: (واالداوة، والسوط جيدها الرجل يف الطريق اينتفع �ا قال

لـد الثالـث  الطبعـة القدميـة ا�) الوسـائل(راجـع . دون تقييده بغري اجللد، او �مارات تدل على تذكيتـه اذا كـان النعـل مـن اجللـد
 .٢احلديث  ١٢الباب  ٣٣٢كتاب اللقطة ص 

، لوجـود )كـون النعـل مـن اجللـد، وانـه مـن املـذكى(لعلهـا تـدل علـى الثـاين وهـو  ٢اي الرواية املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٣(
اجللد فال بد من  حيث إ�ما يتخذان من . وتلك االمارات هي االداوة والسوط. امارات يف نفس الرواية تدل عليه هذا املعىن

وكـذلك السـوط فانـه ال جيـوز ان يتخـذ مـن جلـد . كو�ما مذكيني، الن االداوة هي املطهرة فال جيوز ان يتخـذ مـن جلـد امليتـة
 .امليتة اذن حيمل النعل على اجللد وعلى كونه مذكا

 .ليشري به اذا خاطب) امللك(كالذي �خذه ) ٤(
اال اذا كـان عليـه امـارات التذكيـة الـيت تـدل علـى أن اجللـد مـذكى والنعـل قـد اخـذ  يف النعل اذا كان من اجللد فهـي ميتـة،) ٥(
 .منه

    



١٠٥ 

�لكسـر خشـبة حمـددة ) والشـظاظ(غريها  )١(على ما ذكره اجلوهري اخص من املخصرة وعلى املتعارف
ــى البعــري )٢(الطــرف تــدخل يف عــروة اجلــوالقني  واحلبــل( )٣(واجلمــع أشــظة. ليجمــع بينهمــا عنــد محلهــا عل

 )٤(حيــرم بعــض هــذه: وقيــل. �لكســر وهــو حبــل يشــد بــه قائمــة البعــري) والعقــال(بكســر وســطه ) والوتــد
 .للنهي عن مسه

ا�كــــم "  عــــن علــــي  )٧(ملــــا روي )٦(وإن �كــــدت يف الســــابق )٥(مطلقــــا) ويكــــره أخــــذ اللقطــــة(
ال �كـل الضـالة إال الضـالون "  وعـن الصـادق " واللقطة فا�ا ضالة املؤمن وهي مـن حريـق النـار 

")٨( 
___________________________________ 

انه بناء على متعارف : فاملعىن). العصا(ومرجع الضمري يف غريها . مبتداء) وغريها: (اجلار وا�رور مرفوع حمال خرب مقدم) ١(
 .العرف فالعصا غري املخصرة

وهو العدل املعمـول مـن ) جواليق(مجعه . وجوالق بكسر اجليم وكسر الالم. يم وفتح الالمهو مثىن مفرده جوالق بضم اجل) ٢(
 ).جوخل(معرب اصله ) فارسي(الصوف، او الشعر، او القطن وهو 

 .وهو بفتح االول وكسر الثاين وتشديد الثالث وزان اشعة مجع شعاع) ٣(
 ١٢البــاب  ٣٣٢كتــاب اللقطــة ص   ٣لطبعــة القدميــة ا�لــد ا) الوســائل(اي بعــض هــذه املــذكورات، للنهــي الــوارد راجــع ) ٤(

 .٢احلديث 
 .سواء كانت من املذكورات ام ال) ٥(
 .اي وان �كدت الكراهة يف املذكورات) ٦(
 .٨احلديث  ١الباب  ٣٣٠كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٧(
 .٥نفس املصدر احلديث ) ٨(

    



١٠٦ 

 )٣(علــى اخــذها بنيــة عــدم التعريــف، وقــد روي يف اخلــرب الثــاين )٢(ومحــل النهــي )١(وحرمهــا بعضــهم، لــذلك
لــيس أهــال حلفــظ مــال الغــري بغـــري  )٤(، الن االول)خصوصــا مــن الفاســق واملعســر(ز�دة اذا مل يعرفوهــا 

، الن اللقطـــة يف معـــىن )٦(، وإمنــا جـــاز مـــع ذلــك)٥(اذنــه، والثـــاين يضــر حبـــال املالـــك اذا ظهــر وقـــد متلـــك
 وجب على احلاكم انتزاعها )١٠(، وإال)٩(اذا مل يعلم خيانته )٨(هذا. ، ال استئمان حمض)٧(اباالكتس

___________________________________ 
 .١٠٥ص  ٨ ٧اي الجل الروايتني املذكورتني املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ١(
 .١٠٥ص  ٨اي النهي املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .٤احلديث  ٢لكنه روي يف نفس املصدر السابق يف الباب . ١٠٥ص  ٨اليه يف اهلامش رقم  وهو املشار) ٣(
 .وهو الفاسق) ٤(
 .وهو املعسر) ٥(
 .اي وامنا جاز االلتقاط للفاسق واملعسر مع أن الفاسق ليس اهال لاللتقاط واملعسر يضر حبال املالك لو متلك) ٦(
 .فيجوز هلما االكتساب) ٧(
 .لتقاط لكل واحد من الفاسق واملعسر مكروهااي كون اال) ٨(
حيـث إنـه . مـن الضـمري خصـوص الفاسـق ) الشـارح(لكن حيتمل ان يريد . اي خيانة كل واحد من الفاسق واملعسر) ٩(

 .هو الذي يقع ففي معرض اخليانة
 .م انتزاع اللقطة منهاي وان علم خيانة الفاسق �ن صدرت منه خيا�ت متعددة قبل هذا وجب على احلاك) ١٠(

    



١٠٧ 

ث ال جيــوز لــه التملــك ــك )٢(، او ضــم مشــرف اليــه)١(منــه حيــ ريه  )٣(مــن �ب احلســبة، وال جيــب ذل يف غــ
لـــز�دة ) تزيـــد الكراهـــة(، )٤(أي الفســـق واالعســـار املـــدلول عليهمـــا �ملشـــتق منهمـــا) ومـــع اجتماعهمـــا(

 .سببها
تنزيهــا لنفســه عــن الطمــع فيهــا، ومنعــا ) مســتحبا(عنــد اخــذها عــدلني ) عليهــا(امللــتقط ) وليشــهد(

، )٧(كالعــدة) الشــهود بعــض االوصــاف )٦(ويعــرف(لــو فلــس  )٥(لوارثــه مــن التصــرف لــو مــات، وغرمائــه
 ، ال مجيعها حذرا من شياع)١٠(، والوكاء)٩(، والعفاص)٨(والوعاء

___________________________________ 
 .كما يف اثناء حول التعريف) ١(
 .لفاسق الذي علم خيانته من �ب احلسبةاي إىل ا) ٢(
وضـم املشـرف إىل الفاسـق . ورفعهـا. االمـر �ملعـروف والنهـي عـن املنكـر، والعمـل علـى دفـع املنكـرات: بكسـر احلـاء) واحلسبة(

 .من هذا الباب اي من �ب دفع املنكرات
 .ال يعلم خيانته اي ليس مسبوقا �خليانة اي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، او ضم مشرف اليه ال جيب يف الفاسق الذي) ٣(
 .�ن كان فاسقا معسرا) الفاسق واملعسر(ومها لفظتا ) ٤(
 .اي ومنعا لغرمائه) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 .اي امللتقط يبني للشاهدين بعض االوصاف، ال مجيعها) ٦(
 .سالح�لضم وهو ما أعد حلوادث الدهر من مال، او متاع، او ) ٧(
 .وهو كيس، او صندوق، او جوالق) ٨(
 .جيعل فيها النفقة) حمفظة وحقيبة: (وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد او خرقة، او صوف ويقال له) ٩(
فـاملعىن يف مجيـع هـذه االلفـاظ مـن العـدة، والوعـاء، والعفــاص، . اخلـيط الـذي يشـد بـه الصـرة والكـيس وغريمهـا: �لكسـر) ١٠(

ــا: والوكـــاء  ــتقط حـــني االشـــهاد �لعـــدلني يقـــول هلمـ ــندوقا، او : أن امللـ إين وجـــدت مـــاال، او ســـالحا او متاعـــا أوكيســـا، او صـ
وال . كتـا�، او منـديال، او سـاعة، او مسـبحة �لكسـر، او نظـارة، وهكـذا: او يقـول. جوالق، او حمفظة، او حقيبة، او خيطا

 .يبني اكثر من ذلك

    



١٠٨ 

 .تحقها فيدعيها ويذكر الوصفخربها فيطلع عليها من ال يس
أن (لكــن جيــب ) و(وإن كــان غــري مكلــف أو مملوكــا ) مــن لــه أهليــة االكتســاب(للمــال ) وامللــتقط(

وكـذا (، النه ال يؤمن عليـه، )١(كما جيب عليه حفظ ماله، وال ميكنه منه) حيفظ الويل ما التقطه الصيب
مـــا هـــو االغـــبط هلمـــا مـــن التملـــك، والصـــدقة، مث فعـــل هلمـــا  )٣(فـــان افتقـــر إىل تعريـــف عرفـــه )٢()ا�نـــون

 .)٤(واالبقاء امانة
كــامال وقــد تقــدم، وامنــا اعــاده لريتــب ) حــوال(أي اللقطــة البالغــة درمهــا فصــاعدا ) وجيــب تعريفهــا(

 متفرقا أنه ال يعترب وقوع التعريف كل يوم من ا�م )٦(ومعىن جوازه )٥(وما بعده) ولو متفرقا: (عليه قوله
___________________________________ 

 .اي مينع الويل الصيب من التصرف يف املال الذي التقطه) ١(
 .اي حيفظ الويل ما التقطه ا�نون) ٢(
 .اي الويل عرف امللتقط �لفتح نيابة عن الصيب وا�نون) ٣(
 .اي امانة شرعية) ٤(
 ).سواء نوى التملك ام ال: (ا بعد ولو متفرقا وهو قولهوم) ولو متفرقا: (على احلول قوله ) املصنف(اي لريتب ) ٥(
أن امللـتقط يعـرف اللقطـة يف ضـمن احلـول ولـو كـان التعريـف متفرقـا اي يعـرف يومـا، مث : اي ومعىن جواز التعريف متفرقا) ٦(

بـل الغايـة التعريـف حـوال   ال انه يعرف سنة كاملـة متواليـة اال�م واالسـابيع واالشـهر،. يرتك، مث يعرف، مث يرتك ا�ما، مث يعرف
 .كامال ولو حصل التعريف متفرقا

    



١٠٩ 

ـــف التـــايل تكـــرار ملـــا ســـبق، ال للقطـــة جديـــدة فيكفـــي التعريـــف يف  ـــرب ظهـــور أن التعري احلـــول، بـــل املعت
، وال خيـــتص )١(االبتـــداء كـــل يـــوم مـــرة، أو مـــرتني، مث يف كـــل اســـبوع، مث يف كـــل شـــهر مراعيـــا ملـــا ذكـــر�ه

جمـز�، بـل املعتـرب أن  )٣(وإن كان ذلك: وأسبوعا ببقية الشهر، وشهرا ببقية احلول )٢(تكراره أ�ما �سبوع
ما ذكـر، لداللـة العـرف  )٥(بقدر فيعترب فيه )٤(ال ينسى كون التايل تكرارا ملا مضى، الن الشارع مل يقدره

 .)٦(عليه
___________________________________ 

 .ال أنه تعريف للقطة جديدة: ملا سبق من التعريفمن اظهار أن هذا التعريف تكرار ) ١(
ع يف . اي ال يعتــرب التعريــف أ�مــا معلومــة يف االســبوع كيــومني، او ثالثــة ا�م او اربعــة يف االســبوع) ٢( وكــذلك ال يعتــرب ان يقــ

لك ال يعترب ان يقع يف وكذ. ليلة اجلمعة، او يومها، وكذلك ال يعترب ان يقع يف اسابيع معلومة يف الشهر كاسبوعني، او ثالثة
ث إن . أشهر معلومة يف السـنة كاربعـة اشـهر، او مخسـة مـثال اذن فـاملعترب يف . مل يقـدر مقـدار التعريـف يف احلـول) الشـارع(حيـ

لكـن بشـرط ان يظهـر املعـرف يف كـل تعريـف أنـه تكـرار ملـا سـبق، ال أنـه تعريـف للقطـة . التعريف ما يوافق عليه العرف والعادة
 .قدس هللا نفسه) الشارح(ما يفهم من عبارة هذا . جديدة

 .وهي اال�م يف االسبوع، واسبوعا ببقية الشهر، وشهرا ببقية احلول) ٣(
 .التعريف يف احلول بقدر ما، �ن قدره يف ا�م، او اشهر، او اسابيع) الشارع(اي مل يقدر ) ٤(
داء كل يوم مرة، او مرتني، مث يف كـل اسـبوع مـرة، مث يف كـل متواليا ابت) التعريف: (اي يف التعريف يف احلول ما ذكر وهو) ٥(

 .شهر مرة
 .اي على مثل هذا التعريف وانه عرف حوال) ٦(

    



١١٠ 

ـــف يف بعضـــه ـــرب )١(ولـــيس املـــراد جبـــوازه متفرقـــا أن احلـــول جيـــوز تلفيقـــه لـــو فـــرض تـــرك التعري ، بـــل يعت
عنـد االطـالق خالفـا لظــاهر التـذكرة حيـث اكتفــى  )٢(اجتماعـه يف حـول واحـد، النــه املفهـوم منـه شــرعا

امللــتقط ) ســواء نــوى(ووجــوب التعريــف �بــت . ومبــا ذكــر�ه مــن تفســري التفــرق صــرح يف القواعــد. )٣(بــه
الشامل للقسمني، خالفـا للشـيخ حيـث شـرط  )٥(يف اصح القولني، الطالق االمر به) او ال )٤(التملك(

خفـاء اللقطـة، و�ن التملـك  )٨(�سـتلزامه )٧(ويشـكل. )٦(مل جيبيف وجوبه نية التملك، فلو نوى احلفظ 
 .)١٠(وكأنه أراد به الشرط )٩(غري واجب فكيف جتب وسيلته

 فال يضمنها لو) يف احلول وبعده(يف يد امللتقط ) وهي أمانة(
___________________________________ 

ف يقـــع يف ) ١( ــن التعريـــ ىن ان قســـما مـ هـــذه الســـنة، وقســـما منـــه يف الســـنة الثانيـــة، وقســـما يف الســـنة اي يف بعـــض احلـــول مبعـــ
 .الثالثة

 .انه عرفه يف ضمن سنة: معناه) عرفه حوال: (النه ان قيل) ٢(
 .اي بتلفيق احلول على سنني متعددة) ٣(
 .بعد مضي احلول، ال قبله فانه ال يصح قصد التملك قبله) ٤(
 .وعدمها. نية التملك: ومهااي الطالق االمر �لتعريف الشامل لقسمية ) ٥(
 .اي التعريف) ٦(
 .اي يشكل عدم وجوب التعريف اذا نوى حفظ اللقطة) ٧(
 .اي عدم التعريف) ٨(
 .وهو التعريف) ٩(
 ).ان قصد التملك شرط لوجوب التعريف: (�ذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو) الشيخ(اي اراد ) ١٠(

    



١١١ 

قبــل احلــول، مث ال تعــود أمانــة لــو  )٣(�لنيــة وان كــان )٢()ضــمنمــا مل ينــو التملــك في( )١(تلفــت بغــري تفــريط
، لكــن لــو مضــى احلــول مــع )٦(ملــا ثبــت ومل تفــد النيــة امللــك يف غــري وقتهــا )٥(استصــحا� )٤(عــاد إىل نيتهــا

مـن تنجيـز الضـمان، أو  )٨(بـين بقـاء الضـمان، وعدمـه علـى مـا سـلف )٧(قيامـه �لتعربـف ومتلكهـا حينئـذ
 .توقفه على مطالبة املالك

ضـمن بعـد (أو بعـده : قبـل التعريـف) فلـو اتلفهـا(كـاحلر ) ولو التقط العبد عرف بنفسه، أو بنائبـه(
ري اذنــه  )٩(ويســاره كمــا يضــمن غريهــا) عتقــه ري الــيت يتصــرف فيهــا مــن غــ وال جيــب علــى (مــن أمــوال الغــ
 املالك

___________________________________ 
 .حيث إن امللتقط امني) ١(
اي يضمن اللقطة لو قصد متلكها بعد احلول مبجرد النية، خبالف مالو مل ينو فانه يعترب حمافظا على مال غريه فال يكون ) ٢(

 .ضامنا
ك وكـان خائنـا ف. انه ال يصـح لـه التملـك قبـل احلـول: وال خيفى. اي التملك) ٣( يضـمن فـان قصـد التملـك قبـل احلـول ال ميلـ

 .لو تلف، خليانته
 .فالضمان �ق بعد ان ثبت يف ذمته بنية التملك. اى إىل نية االمانة �ن تكون عنه امانة) ٤(
فيستصـحب . تعليل عدم اللقطة امانة، ولبقاء الضمان، الن الضمان �بت عليه، سواء كان التملك قبل احلـول ام بعـده) ٥(

 .الضمان الثابت
 .احلولوهو ما كان قبل ) ٦(
 .اي بعد التعريف، وبعد احلول) ٧(
 .ان الضمان هل يتنجز مبجرد ظهور املالك، او يتوقف على مطالبته: من قوله) ٨(
 .اي غري اللقطة) ٩(

    



١١٢ 

ة مــن وجــوب حفــظ مــال  الصــالة الــرباء) امينــا(العبــد ) وإن مل يكــن(قبــل التعريــف وبعــده ) انتزاعهــا منــه
برتكهـا يف يــد غـري االمــني،  )٣(يضـمن: وقيــل. )٢(ود يــد متصـرفةخصوصــا مـع وجـ )١(الغـري مـع عــدم قبضـه

ــز فقــد قــال املصــنف يف الــدروس. وهــو ممنــوع. )٤(لتعديــه ان املتجــه ضــمان : نعــم لــو كــان العبــد غــري ممي
مبنزلــة البهيمــة اململوكــة يضــمن مالكهــا مــا تفســده مــن مــال الغــري مــع  )٥(الســيد نظــرا إىل أن العبــد حينئــذ

ة  نظر، للفرق بصالحية ذمة العبد لتعلق مال الغري �ا، دون الدابـة، واالصـل بـراء وفيه. امكان حفظها
نعــم لــو أذن لــه يف االلتقــاط اجتــه الضــمان مــع عــدم . ذمــة الســيد مــن وجــوب انتــزاع مــال غــريه وحفظــه

 على احتمـال مـن حيـث إن يـد )٧(يف االنتزاع قطعا، ومع عدم التقصري )٦(متييزه، او عدم امانته اذا قصر
 .العبد يد املوىل

 ، أو)٨(مع علم املوىل به) وجيوز للموىل التملك بتعريف العبد(
___________________________________ 

 .اي مع عدم قبض مالك العبد اللقطة، ال�ا يف يد عبده ومل تصل إىل يده حىت يلزم حبفظها) ١(
 .وهي يد العبد) ٢(
 .لقطة يف يد العبد غري االمنياي مالك العبد وهو املوىل لو ترك ال) ٣(
 .اي لتعدى املوىل) ٤(
 .اي حني ان ال يكون مميزا) ٥(
 .اي املوىل) ٦(
 .اي ويتجه الضمان ايضا وإن مل يقصر) ٧(
 .اي علم املوىل �لتعريف) ٨(
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كـون العبــد ثقـة ليقبــل خــربه، وللمـوىل انتزاعهــا منــه قبـل التعريــف وبعـده ولــو متلكهــا العبـد بعــد التعريــف 
 .جيوز ملواله مطلقا )١(صح على القول مبلكه، وكذا

ال �الوصـــاف (العادلـــة أو الشـــاهد واليمـــني ) اال �لبينـــة( )٢(اللقطـــة إىل مـــدعيها وجـــو�) وال تـــدفع(
حبيث يغلب الظـن بصـدقه، لعـدم اطـالع غـري املالـك عليهـا غالبـا كوصـف وز�ـا، ونقـدها  )٣()وإخنفيت

 .)٤(ووكائها، لقيام االحتمال
 وظاهره كغريه جواز الدفع مبطلق )٥()م جيوز الدفع �انع(

___________________________________ 
 .اي وكذا جيوز ملوىل العبد متلك اللقطة اليت يف يد العبد مطلقا، سواء متلكها العبد ام ال) ١(
 .أ�ا للمدعي تدفع اليه وجو� فاذا قامت البينة على. قيد للدفع اي ال جيب الدفع إىل مدعي اللقطة اال �لبينة) ٢(
 .وان كانت تلك االوصاف اليت اظهرها املدعي خفية حبيث مل يطلع عليها اال املالك) ٣(
 .اي الحتمال أن اللقطة ليست للمدعي) ٤(
وحيتمــل أن يكــون االوصــاف اخلفيــة وكلمــة . مرجــع الضــمري حيتمــل ان يكــون مطلــق االوصــاف، ســواء كانــت خفيــة ام ال) ٥(
بــل جيــوز الــدفع إىل . مــن ان الــدفع إىل املــدعي ال يكــون واجبــا بــال قيــام البينــة ) املصــنف(هنــا اســتدراك عمــا افــاده ) نعــم(

 .مدعيها، سواء كانت االوصاف اليت اظهرها خفية ام ال

    



١١٤ 

مبالغــة ويف الــدروس شــرط  )٣(احلكــم لــيس منحصــرا يف االوصــاف اخلفيــة وامنــا ذكــرت )٢(، الن)١(الوصــف
 الوجه، الن )٥(يف الوصف، أو رجحان عدالته وهو )٤(جواز الدفع اليه ظن صدقه الطنابهيف 

___________________________________ 
) نعم جيوز الدفع �ا: (اي وظاهر عبارة املصنف يف قوله) عبارة املصنف(ويف وظاهره ). املصنف(مرجع الضمري يف غريه ) ١(

حمل �مل، الن ) الشارح(لكن هذا االستظهار من . االوصاف املطلقة، ال االوصاف اخلفية) �ا(فظهر أن مرجع الضمري يف 
فما كان . اذ االوصاف اخلفية اقرب للضمري من االوصاف املطلقة. مرجع الضمري هي االوصاف اخلفية، ال مطلق االوصاف

 .اقرب فهو اوىل من ان يكون مرجعا للضمري
ــدفع وعـــدم و ) ٢( ــرا علـــى االوصـــاف اخلفيـــةاي احلكـــم جبـــواز الـ ــالالم تعليـــل لعـــدم قصـــر االوصـــاف يف . جوبـــه لـــيس منحصـ فـ

 .االوصاف اخلفية
ن عــدم الــدفع إىل مــدعي اللقطــة وان ) ٣( ك االوصــاف اخلفيــة مــع عــدم احنصــارها يف اخلفيــة مبالغــة و�كيــدا وترقيــا عــ اي تلــ

 .اف غري اخلفية ايضاأما احلكم جبواز الدفع إىل مدعيها فيعم االوص. اظهر االوصاف اخلفية
وهكـذا يظهـر ). الـدروس(يف ) املصـنف(االطناب يف الوصف ورجحان العدالة مما يوجبان الظـن بصـدق املـدعي يف نظـر ) ٤(

ــارح(مــــن  ــا) الشــ ن بصــــدق املــــدعي. ايضــ ــ ــا الظــ ــاش معهمــــا اذا اوجبــ ــوارد. وال نقــ ــة املــ ــاقش يف اجيا�مــــا للظــــن يف عامــ . لكــــن ينــ
 .وال يلزم من الظن �ا الظن �لصدق. الة املدعي، بل الظن بعدالتهورجحان العدالة ليس معناه عد

ب اليــه ) الشـارح(�ييـد مـن ) ٥( يف الـدروس مـن توقـف جـواز الــدفع علـى الظـن، وعلـل ذلـك �ن االحكــام ) املصـنف(ملـا ذهـ
ب يف ثبو�ــا الظــن ــ ب. الشــرعية الغال : الوجــه هنــا الصــحة يقــالواملــراد مــن . فلــيكن احلكــم جبــواز الــدفع هنــا جــار� جمــرى الغالــ

 .اي الصحيح ويقال ليس لكالمه وجه اي ليس كالمه صحيحا) الوجه ان يكون كذا(
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لـــزعم عـــدم وصـــوهلا إىل مالكهـــا   )٢(اقامـــة البينـــة غالبـــا، فلـــواله )١(منـــاط اكثـــر الشـــرعيات الظـــن، ولتعـــذر
 ارشاد اليه، ومنع ابن ادريس من دفعها )٤(ويف بعض االخبار. )٣(كذلكك

___________________________________ 
ببيـان ان اقامـة البينـة متعـذرة . ال البينـة. يف اعتبـار الظـن يف جـواز الـدفع إىل مـدعي اللقطـة ) الشـارح(تعليل �ن من ) ١(

 .فاذا اعرب�ها لزم عدم وصول اللقطة إىل صاحبها غالبا فحينئذ يكتفى �لظن. من املدعي غالبا
 .اعتبار الظن يلزم ما ذكر من عدم وصول اللقطة إىل صاحبها غالبا لتعذر اقامة البينةاي فلو ال ) ٢(
 .اي غالبا) ٣(
ك نـص احلــديث عــن . اي يف بعـض االخبــار مـا يرشــد إىل جــواز الـدفع مبطلــق الوصــف املفيـد للظــن) ٤( ن عمــر (واليــ سـعيد بــ

لما خرجت من عنده وجدت على �به كيسا فيه سبعمائة دينار ف: إىل قوله ) على ايب عبدهللا(دخلت : قال) واجلعفي
إىل ان ) اي حمال االجتماعات(� سعيد اتق هللا عزوجل وعرفه يف املشاهة : فرجعت اليه من فوري ذلك فاخربته فقال 

� صـاحب الكـيس ا: من يعـرف الكـيس فـاول صـوت صـوته اذا رجـل علـى راسـي يقـول: قال الراوي يف صدد تعريفه �لكيس
ما عالمة الكيس فاخربين بعالمته فدفعته اليه فتنحى �حية فعدها فاذا الد�نري على حاهلا، مث عد منها سـبعني دينـارا : فقلت
ــى ). خــذها حـــالال خــري لـــك مــن ســبعمائة حرامـــا: (فقــال فاخربتــه كيـــف  ) ايب عبـــدهللا(فاخــذت الســـبعني ودخلــت عل

فاخـذت الثالثـني وا� : قـال الـراوي). أمـا أنـك حـني شـكوت امـر� لـك بثالثـني دينـارا: (ل تنحيت، وكيـف صـنعت فقـا
 .من احسن قومي حاال

لواجـــد الـــد�نري يف  فتقريـــر االمـــام . ١احلـــديث  ٦البـــاب  ٣٣١كتـــاب اللقطـــة ص   ٣الطبعـــة القدميـــة ا�لـــد ) الوســـائل(
مث إن املراد من سـبعمائة حرامـا يف قـول صـاحب الكـيس . جواز االعطاء مبطلق الوصفاعطائها ملدعيها �لوصف دليل على 

 .لو مل يعرفه) نفس الكيس الذي وجده(

    



١١٦ 

 .)٣(وعليه )٢(واالشهر االول. ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة)١(بدون البينة، الشتغال الذمة حبفظها
، الن البينـة حجـة )اسـتعيدت منـه( )٥(بعـد دفعهـا اليـه) بينة )٤(�ا(أي غري الواصف ) فلو أقام غريه(

 انتزاعها) فان تعذر(على الظاهر  )٦(شرعيه �مللك، والدفع �لوصف إمنا كان رخصة وبناء
___________________________________ 

 .فاالشتغال اليقيين مستلزم للربائة اليقينية) ١(
 .لوصف املطلقوهو جواز الدفع إىل مدعي اللقطة �) ٢(
 ).جواز الدفع �لوصف(وهو ) القول االشهر(اي وعلى ) ٣(
 .اي �للقطة) ٤(
 .اي إىل الواصف االول) ٥(
وحيتمــل ان يكـون نصــبه علـى أنــه . اي الـدفع كــان الجـل البنــاء علـى الظـاهر. حيتمـل ان يكـن نصــبه علـى املفعــول الجلـه) ٦(

 .شارع، وبناء على الظاهراي الدفع كان رخصة من ال) كان(معطوف على خرب 

    



١١٧ 

مبــا غرمــه، ) علــى القــابض(الغــارم ) ورجــع(لــذي البينــة مثلهــا، أو قيمتهــا ) ضــمن الــدافع(مــن الواصــف 
 )٤(العرتافـه )٣(�مللك فال يرجع لو رجـع عليـه )٢(، والنه عاد إال أن يعرتف الدافع له)١(الن التلف يف يده

واصـف القـابض ابتـداء فـال يرجـع علـى امللـتقط، سـواء بكون االخذ منه ظلما، وللمالك الرجوع على ال
 الرجوع )٦(ولو كان دفعها إىل االول �لبينة مث أقام آخر بينة حكم. أم ال )٥(تلفت يف يده

___________________________________ 
 .اي يف يد القابض الذي هو املدعي الواصف) ١(
 .اي للقابض املدعي) ٢(
والفاعـل يف ). القـابض املـدعي(ومرجـع الضـمري يف عليـه االول ) مالك اللقطة(والفاعل يف رجع . )الدافع(مرجع الضمري ) ٣(

ىن). للــدافع(يرجــع  ــى : واملعــ ك للقــابض فــال يرجــع الــدافع عل ــ ف �عرتافــه ��ــا مل ان الــدافع لــو دفــع اللقطــة إىل املــدعي الواصــ
 .القابض املدعي رجع املالك على الدافع

ف املــدعي القــابضتعليــل لعــدم رجــوع ا) ٤( ك للواصــ فعلــى . لــدافع علــى القــابض املــدعي اي العــرتاف الــدافع �ن اللقطــة ملــ
 .هذا يكون اخذ الدافع اللقطة، او البدل منه ظلما يف حق القابض، الن الدافع اعرتف ��ا ملك له

ان يعـرتف الـدافع للقـابض �ن  بـني) التلـف يف يـد القـابض(ال خيفى انـه ال فـرق يف هـذا احلكـم وهـو . اي يف يد القابض) ٥(
ت اللقطـة : وال خيفى ايضا. اللقطة ملك للقابض، وبني ان ال يعرتف ان تعميم القـول برجـوع املالـك علـى القـابض، سـواء تلفـ

ك حـق الرجـوع علـى القـابض حيـث إنـه يف صـورة عـدم  يف يده ام ال الجل عدم توهم انه يف صورة تلف العني ال يكون للمالـ
 .اشكال يف جواز رجوع املالك على القابضتلف اللقطة ال 

انه يف صورة اقامة املدعي الثاين البينة حيكـم احلـاكم ملـن كانـت بينتـه ارجـح مـن : واملعىن. جمهوال) حكم(حيتمل ان يكون ) ٦(
 ).حكم يف الرجوع إىل ارجح البينتني: (ولكن حقها ان يقال هكذا. هذا ما يفهم من العبارة. فتعطى اللقطة له. اآلخر
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، فلـو خرجـت القرعـة للثـاين )٢(فان تساو� أقرع، وكذا لـو اقاماهـا ابتـداء )١(�رجح البينتني عدالة، وعددا
مـــن االول، وان تلفـــت فبـــدهلا مـــثال، أو قيمـــة وال شـــئ علـــى امللـــتقط ان كـــان دفعهـــا حبكـــم  )٣(انرتعهـــا

 )٥(للثاين رجعولو كان امللتقط قد دفع بدهلا لتلفها مث ثبتت . )٤(احلاكم وإال ضمن
___________________________________ 

وكـذلك لـو كانـت . فان كانت بينة االول اعـدل مـن بينـة املـدعى الثـاين، او اكثـر عـدداً منهـا فـالقول قـول االول ويكـم لـه) ١(
 .بينة املدعي الثاين اكثر عددا من بينة املدعي االول، او اعدل منها فالقول قول الثاين وحيكم له

 .١٠٧ص ) كتاب القضاء(اي يقرع بني املدعيني عند تعارض البينتني راجع اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة  )٢(
وأمـا لـو اقامـا البينـة دفعـة واحـدة فتعطـى اللقطـة . اي انتزع الثاين اللقطـة مـن املـدعي االول الـذي اقـام بينـة، مث اقـام الثـاين) ٣(

 .�مسه ملن كانت بينته ارجح، أو من خرجت القرعة
: او رجـح إحـدى البينتـني بنفسـه. اي لو كـان امللـتقط دفـع اللقطـة إىل مـن اقـام البينـة مـن دون ان يراجـع احلـاكم الشـرعي) ٤(

 .فدفع على طبق ترجيحه
ن تســاوى البينتــني) ٥( واال . اي رجــع الثــاين علــى امللــتقط يف صــورة رجحــان بينتــه عــددا، او عدالــة، او خــروج القرعــة �مســه مــ

 .صورة عدم ترجيح بينته، او عدم خروج القرعة �مسه فال حق للثاين يف الرجوع على امللتقطففي 

    



١١٩ 

، ويرجع امللتقط على االول مبـا اداه ان مل يتعـرف )١(على امللتقط، الن املدفوع إىل االول ليس عني ماله
ظـــاهر وقــــد تبــــني علــــى ال )٢(لـــه �مللــــك، ال مــــن حيـــث البينــــة، امــــا لـــو اعــــرتف الجلهــــا مل يضـــر، لبنائــــه

 .)٣(خالفه
ونقــل اجلــوهري . القفــر واجلمــع املفـاوز قالــه ابــن االثـري يف النهايــة )٤(وهــي الربيـة) واملوجـود يف املفــازة(

أو مـــدفو� يف (الـــيت �د أهلهـــا ) واخلربـــة(عــن ابـــن االعـــرايب أ�ـــا مسيـــت بـــذلك تفــاؤال �لســـالمة وللفـــوز 
ـــف(ظـــاهرا ) أرض ال مالـــك هلـــا مـــن ) اذا مل يكـــن عليـــه اثـــر االســـالم(وإن كثـــر ) يتملـــك مـــن غـــري تعري
يكــن كــذلك �ن وجــد عليــه اثــر ) وإال(، )٥(ســم ســلطان مــن ســالطني االســالم وحنــوهالشــهادتني، او ا

، )٦(ميلــك مطلقــا: وقيــل. ، لداللــة االثــر علــى ســبق يــد املســلم فتستصــحب)وجــب التعريــف(االســالم 
 دمحم بن مسلم أن للواجد )٧(لعموم صحيحة

___________________________________ 
 .مللتقط يف صورة تلف املال يف يده قد دفع البدلاي عني مال الثاين، الن ا) ١(
 .اي لبناء االعرتاف على الظاهر) ٢(
 .اي قد تبني ان اللقطة ليست ملكا لالول) ٣(
قفــار بكســر القــاف وقفــور : مجعــه. والنــاس. االرض اخلاليــة مــن املــاء والكــالء: والققــر). بــراري(مجعهــا ) الصــحراء(الربيــة ) ٤(

 .بضمها
 .االسالم كاسم البلدة اليت ضربت الد�نري فيها مما يدل على) ٥(
 .فواجده) املفازة(فكل ما وجد يف . سواء وجد عليه اثر االسالم ام ال) ٦(
 .٢ ١احلديث  ٥الباب  ٣٣١الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب اللقطة ص ) الوسائل) (٧(
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علـى االسـتحقاق  )٢(ومحلـت الروايـة )١(ما يوجد يف اخلربة، والن اثـر االسـالم قـد يصـدر عـن غـري املسـلم
ــف فيمــا عليــه االثــر ن تقييــد املوجــود يف . اشــهر )٥(بعيــد، إال أن االول )٤(وهــو. )٣(بعــد التعري ويســتفاد مــ

مطلقـــا،  )٧(يف االولـــني، بـــل ميلـــك مـــا يوجـــد فيهمـــا )٦(االرض الـــيت ال مالـــك هلـــا �ملـــدفون عـــدم اشـــرتاطه
ــنص كلــه اذا    )١٠(هــذا. فهــو لقطــة )٩( املــدفون يف االرض املــذكورة، والفتــوى، أمــا غــري)٨(عمــال �طــالق ال

 كانت يف دار االسالم، أما يف دار احلرب
___________________________________ 

  وهـو املعـرب عنـه يف عصـر� احلاضـر ب. كما يتفق كثريا لغري املسلم من ضرب السكة املغشوشة علـى مثـال سـكة املسـلمني) ١(
 ).الدينار املزيف(او ) النقود املزيفة(
 .١١٩ص  ٧املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي اثر االسالم) ٣(
على استحقاق امللـتقط  ١١٩ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن مسلم(اي محل الرواية املذكورة وهي صحيحة ) ٤(

ف اذا كــان عليــه اثــر االســالم بعيــد، الن الروايــة آبيــة فــان  (يف الصــحيحة  عــن هــذا احلمــل، الن قولــه  اللقطــة بعــد التعريــ
ت خربــة قــد جلــى عنهــا اهلهــا فالــذي وجــد املــال احــق بــه مطلــق لــيس فيــه ايــة اشــارة إىل اســتحقاق امللــتقط اللقطــة بعــد ) كانــ

 .التعريف
 .وهو وجوب التعريف ان وجد عليه اثر االسالم) ٥(
 .املفازة واخلربة: ولني ومهااي عدم اشرتاط خلو االرض من املالك يف اال) ٦(
 .اي يف املفازة، واخلربة مطلقا، سواء كان هلما مالك ام ال) ٧(
 .١١٩ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن مسلم(وهي صحيحة ) ٨(
 .اي وجد يف االرض اليت ال مالك هلا �ن كانت اللقطة مطروحة عليها من دون ان تكون مدفونة فيها) ٩(
 .خلو اللقطة عن اثر االسالماي ) ١٠(
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 .)١(فلواجده مطلقا
اي ادعـى أنـه لـه دفعـه اليـه مـن ) مالـك عرفـه فـان عرفـه(الـيت وجـد مـدفو� فيهـا ) ولو كـان لـالرض(

ولـو  )٢(مع انتفـاء اثـر االسـالم، وإال فلقطـة كمـا سـبق) فهو للواجد(يدعيه ) وإال(غري بينة، وال وصف 
ون فهو لقطة، إال انه جيـب تقـدمي تعريـف املالـك فـان ادعـاه فهـو لـه  وجده يف االرض اململوكة غري مدف

 .كما سلف، واال عرفه
لسبق يده، وظهـور كونـه مـن مالـه دخـل  )٣(كما سبق) وكذا لو وجده يف جوف دابة عرفه مالكها(

لبعـد وجـوده يف الصــحراء واعتالفـه، فـان عرفـه املالــك، وإال فهـو للواجـد، لصـحيحة عبــدهللا : يف علفهـا
اسأله عن رجل اشرتى جزورا، أو بقرة لالضاحي فلما ذحبها وجـد  )٥(كتبت إىل الرجل: بن جعفر قال

ــري أو جــوهرة عرفهــا البــائع فــان مل  فوقــع : ملــن تكــون؟ فقــال يف جوفهــا صــرة فيهــا دراهــم، او د�ن
 يكن

___________________________________ 
 .سواء كان عليه اثر االسالم ام ال) ١(
 .اي جتري عليها احكام اللقطة من التعريف حوال، وجواز متلكها بعد ذلك، او التصدق �ا، او حفظها ملالكها) ٢(
 ).ولو كان لالرض مالك عرفه): (املصنف(يف قول ) ٣(
ب االخبــار ). علــى بــن جعفــر(مجيعــا ) اللمعــة(يف نســخ ) ٤( عبــدهللا بــن ) (الــوايف. التهــذيب. الوســائل. الكــايف(ولكــن يف كتــ

ن حســني بــن مالــك بــن جــامع احلمــريى(فهــو ) جعفــر قــدم الكوفــة ســنة . القمــي شــيخ القميــني ووجههــم) عبــدهللا بــن جعفــر بــ
 .وكان ثقة ) مام اهلادياال(وكان من اصحاب  ٢٩٧

 .) االمام ايب احلسن اهلادي(هو ) ٥(
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عـــدم الفـــرق بـــني وجـــود اثـــر االســـالم  )٢(، وظـــاهر الفتـــوى، والـــنص)١(يعرفهـــا فالشـــئ لـــك رزفـــك هللا ا�ه
عـــا بـــني فهـــو لقطــة مج )٥(مبــا ال اثـــر عليــه، وإال )٤(، واختصــاص احلكـــم)٣(واالقــوى الفـــرق. عليــه، وعدمـــه

 اثر االسالم على يد )٧(، ولداللة)٦(االدلة
___________________________________ 

 .١احلديث  ٩الباب  ٣٣١كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
مطلـق يشـمل مـا اذا  ) ععرفهـا البـاي: (بعـد قولـه) فالشـئ لـك: (فقولـه . ١وهـي الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٢(

 .كان عليه اثر االسالم ام ال
 .اي الفرق بني ما عليه اثر االسالم، وبني ما ليس عليه اثر االسالم) ٣(
 .وهو ان ما وجد يف جوف الدابة فهو لواجده ان مل يعرفها البايع بعد ان عرفه الواجد) ٤(
 .اي وان كان على ما وجد اثر االسالم) ٥(
الطبعة القدمية ) الوسائل(راجع . لة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة اثر االسالم ام الاي االدلة الدا) ٦(

ث ٢البـاب  ٣٣١كتاب اللقطة ص   ٣ا�لد  يت دلـت عـل متلـك مـا يف جـوف الدابـة بـدون التعريـف وهـي . االحاديـ واالدلـة الـ
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) عبدهللا بن جعفر(رواية 

: وال خيفى. دليل �ن الختصاص احلكم وهو جواز متلك ما يف جوف الدابة بدون التعريف اذا مل يكن عليه اثر االسالم) ٧(
وذلــك يف . ان امللــتقط ميلــك اللقطــة مطلقــا، ســواء كــان عليــه اثــر االســالم ام ال: قــدس هللا روحــه ظهــر منــه قريبــا) الشــارح(ان 

 ).ومحلت الرواية على االستحقاق بعد التعريف فيما عليه االثر وهو بعيد: (قوله املال املدفون يف ارض ال مالك هلا عند
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، ال�ـا امنـا ملكـت �حليـازة، واحمليـز امنـا قصـد )أما مـا يوجـد يف جـوف السـمكة فللواجـد(املسلم سابقا 
بنــاء علــى أن املباحــات امنــا متلــك  )٢(خاصــة، لعــدم علمــه مبــا يف بطنهــا فلــم يتوجــه قصــده اليــه )١(متلكهــا

، لعــني مـــا )٤(فتكــون كالدابـــة )٣()حمصـــورة يف مــاء تعلـــف(الســمكة ) إال ان تكـــون(�لنيــة واحليـــازة معــا، 
، فلـو كانـت وحشـية ال تعتلـف )٧(االهليـة كمـا يظهـر مـن الروايـة: يظهر أن املـراد �لدابـة )٦(ومنه. )٥(ذكر

 له اذا مل يكن اثر االسالم عليه،ك  )٩(، وهذا)٨(من مال املالك فكالسمكة
___________________________________ 

 .اي متلك السمكة) ١(
 .اي إىل ما يف جوفها) ٢(
 .اي تطعم) ٣(
اي حكم ما وجد يف جوف هذه السمكة حكم ما يوجد يف جوف الدابة اململوكة فكما انه جيـب تعريـف مـا يف جـوف ) ٤(

 .السمكة احملصورة يف مثل هذا املاء، ال�ا مملوكة الدابة كذلك جيب تعريف ما يف جوف
 .وهو سبق يد املالك، وظهور كون ما يف جوفها من مال املالك) ٥(
 .اي ويظهر من حكم السمكة يف وجوب تعريف ما يف جوفها اذا كانت حمصورة يف املاء) ٦(
 .١٢٢ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) عبدهللا بن جعفر(وهي رواية ) ٧(
 .اي حكم الدابة الوحشية حكم السمكة غري احملصورة يف عدم وجوب تعريف ما يف جوفها) ٨(
 .اي عدم وجوب التعريف فيما اذا كانت الدابة وحشية، والسمكة غري حمصورة) ٩(
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 .والفتوى )٤(الطالق النص )٣(فيهما )٢(، مع احتمال عموم احلكم)١(واال فلقطة كما مر
يف التصــرف فيهمــا ) مــع مشــاركة الغــري لــه(، او غريمهــا مــن امالكــه )و دارهواملوجــود يف صــندوقه، ا(

أمــا مــع عــدم احلصــر فظــاهر، النــه مبشــاركة ) لقطــة(حمصــورا، او غــري حمصــور علــى مــا يقتضــيه اطالقهــم 
غريه ال يدل خبصوصـه فيكـون لقطـة، وأمـا مـع احنصـار املشـارك فـالن املفـروض أنـه ال يعرفـه فـال يكـون 

، النــه بعــدم اعــرتاف املشــارك يصــري  )٦(وحيتمــل قــو� كونــه لــه مــع تعريــف املنحصــر. عريــفبــدون الت )٥(لــه
ـــع ملكـــه ) حـــل(أي ال مـــع املشـــاركة ) وال معهـــا(كمـــا ال مشـــارك فيـــه  للمالـــك الواجـــد، النـــه مـــن تواب

 .احملكوم له به
___________________________________ 

 ).طة مجعا بني االدلةواال فهو لق: () الشارح(يف قول ) ١(
ك مـا يف جـوف الدابـة اذا كانـت وحشـية، والسـمكة غـري حمصـورة، وكـان اثـر ) ٢( اي مع احتمال عموم احلكم وهـو جـواز متلـ

 .االسالم على ما يف جوفهما، او مل يكن عليهما اثر االسالم
 .اي يف الدابة الوحشية، والسمكة غري احملصورة) ٣(
 .٤احلديث  ١٠الباب  ٣٣٢لقدمية ا�لد الثالث ص الطبعة ا) الوسائل(راجع ) ٤(
 .اي للملتقط) ٥(
 .اي تعريف امللتقط شريكه املنحصر الذي ال يشاركه غريه يف املكان) ٦(

    



١٢٥ 

، إال ان  )٤(اشكل احلكم بكونـه لـه، بـل ينبغـي ان يكـون لقطـة )٣(، وإال)٢(اذا مل يقطع �نتفائه عنه )١(هذا
، وال فرق يف وجوب تعريف املشـارك هنـا بـني مـا نقـص عـن )٦(مطلق كما ذكره املصنف )٥(كالمهم هنا

إىل البينة، وال الوصـف،  )٧(الدرهم، وما زاد، الشرتاكهم يف اليد بسبب التصرف وال يفتقر مدعيه منهم
ك يف امـــره فلـــم يعرتفـــوا بـــه ومل ينفـــوه، فـــان كـــان االشـــرتا )٨(النـــه مـــال ال يدعيـــه احـــد، ولـــو جهلـــوا مجيعـــا

ـــك، وان كـــان االشـــرتاك يف  التصـــرف خاصـــة فهـــو للمالـــك مـــنهم، وان مل يكـــن فـــيهم مالـــك فهـــو للمال
 .امللكك والتصرف فهم فيه سواء

للتملــك ) مــن النيــة(بعــد احلــول ) بــل البــد(ملــا جيــب تعريفــه ) وال يكفــي التعريــف حــوال يف التملــك(
 وامنا حيدث التعريف حوال ختري امللتقط

___________________________________ 
 .اي كون ما وجده حال للمالك) ١(
ىن). املــال امللـتقط(ويف انتفائــه ). امللـتقط(مرجـع الضــمري ) ٢( ك اذا مل يقطـع �نتفــاء املــال : واملعــ أن كـون مــا وجــده حـال للمالــ

 .امللتقط عنه وأما اذا قطع �نه ليس له فيشكل احلكم حبليته له
 .منتفيا عنهاي وان قطع بكون ما وجده ) ٣(
 .فيجب عليه تعريفه حوال كامال) ٤(
 .اي يف �ب ما وجد يف صندوقه او داره) ٥(
هنـا مطلـق، ) املصـنف(حيث إن كـالم ) واملوجود يف صندوقه، او داره مع مشاركة الغري له لقطة وال معها حل: (يف قوله) ٦(

 .سواء قطع �ن ما وجده ليس له ام مل يقطع بذلك
 .املال من الشركاء املنحصريناي مدعي ) ٧(
 .اي جهل مجيع الشركاء املنحصرين امر ما وجدوه) ٨(

    



١٢٦ 

هــو املشــهور مــن  )٣(هــذا. ملالكــه )٢(، وبــني إبقائــه يف يــده امانــة)١(بــني التملــك �لنيــة، وبــني الصــدقة بــه
ن غــري  يف امللــك قهــرا )٦(احــدمها دخولــه. )٥(، وفيهــا قــوالن آخــران علــى طــريف النقــيض)٤(حكــم املســألة مــ

فان جاء هلا طالب، وإال فهـي كسـبيل : احتياج إىل أمر زائد على التعريف، لظاهر قول الصادق 
كسبيل ماله ال يقتضي حصول امللك   )٩(للتعقيب، وهو قول ابن ادريس ورد �ن كو�ا )٨(، والفاء)٧(ماله
 .)١٠(حقيقة

___________________________________ 
 .ال امللتقطاي �مل) ١(
 .اي امانة شرعية) ٢(
 .اي مرور احلول ال يوجب التملك ان مل ينوه) ٣(
 .اي مسألة اللقطة) ٤(
 .اي متناقضان احدمها خمالف لآلخر) ٥(
 .اي دخول املال امللتقط) ٦(
 .١احلديث  ٢الباب  ٣٣٠كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٧(
اي يرتتب على التعريف حوال كامال جواز التصرف يف املال امللتقط كيف شاء، ) واال فهي كسبيل: (اي يف قوله ) ٨(

 .وال نعين �لتملك إال هذا وليس يف الرواية ما يشعر �شرتاط النية يف التملك
 .اي كون اللقطة) ٩(
اي يصـلح ان يكـون مـاال . مـال امللـتقط �لكسـر فيجوزأن يراد أن املال امللـتقط واقـع يف طريـق. الن السبيل هو الطريق) ١٠(

 .على صريورته ماال له بال حاجة إىل امر آخر من نية وحنوها) كسبيل ماله(اذن فلم يدل . له �لنية

    



١٢٧ 

اخــرتت متلكهــا وهــو قــول أيب الصــالح وغــريه، : والثــاين افتقــار ملكــه إىل اللفــظ الــدال عليــه �ن يقــول
ري . جممــع علــى ملكــه )١(النـه معــه وإال فاجعلهــا : " ، لقولــه )٣(واالقــوى االول. ال دليــل عليــه )٢(هوغــ

ــك  ان يكــون  )٧(فيســتدعي )٦(لالمــر، وال اقــل مــن أن يكــون لال�حــة )٥(وصــيغة افعــل. )٤("يف عــرض مال
 املأمور به مقدورا بعد التعريف، وعدم جمئ

___________________________________ 
 .ل على ملكه عالوة على قصد التملكاي مع اللفظ الدا) ١(
 .وهو التملك بغري اللفظ) ٢(
 .وهي كفاية نية التملك من دون اعتبار اللفظ الدال عليه) ٣(
 .١٠احلديث  ٢الباب  ٣٣٠كتاب اللقطة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
 .واالمر للوجوب. امر) اجعل(وهي كلمة ) ٥(
 .االمر على الوجوببناء على عدم داللة ) ٦(
مقدورا بعد التعريف، وبعد جمـئ املالـك، هـذا رد ) فاجعلها يف عرض مالك(اي االمر يستدعي أن يكون املامور به وهو ) ٧(

من أن اللقطة تدخل يف ملكه بعد التعريف حوال كـامال ان مل جيـئ مالكهـا يف  ) ابن ادريس(على ما افاده ) الشارح(من 
ف قهــرا يســتلزم ان يكــون ادخاهلــا يف ملكــه مــن قبــل : خالصــة الــرد. اثنـاء احلــول أن دخــول اللقطــة يف ملــك الواجــد بعــد التعريــ

بنــاء علــى قــول . وهــذا حمــال. قــد امــره ان يــدخلها يف ملكــه حمــاال، الن االدخــال حتصــيل للحاصــل، وهــو حمــال واالمــام 
 .والشارع ال �مر مبا هو حمال). ابن ادريس(

    



١٢٨ 

جيمـــع  )٤(علـــى انتفـــاء الثـــاين وبـــه )٣(علـــى انتفـــاء االول، والثـــاين )٢(فـــدل االول )١(الـــك ومل يـــذكر اللفـــظامل
 كسبيل: ، وبني قوله )٥(بينه

___________________________________ 
الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش  يف أن قول االمـام : رمحهما هللا خالصته) ايب الصالح(على ) الشارح(هذا رد من ) ١(

مـن  ) ابوالصالح(فما افاده . ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك �للفظ) فاجعلها يف عرض مالك: (١٢٧ص  ٤رقم 
 .اخرتت متلكها غري مفيد: احتياج التملك إىل اللفظ الدال على التملك كقوله

 ).ابن ادريس(كما افاده ) التملك القهرى(ء االول وهو وهو كون املامور به مقدورا دل على انتفا) ٢(
ــى انتفــاء الثــاين وهــو  ١٢٧ص  ٤وهــو عــدم ذكــر اللفــظ يف الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٣( ــك (يــدل عل احتيــاج متل

 ).ابوالصالح(كما افاده ) اللقطة إىل اللفظ
 .دون احتياجه إىل اللفظ الدال على التملك فقط من) احتياج التملك إىل النية(اي و�لقول االول وهو ) ٤(
ــى نفـــي االحتيـــاج إىل النيـــة، وعلـــى عـــدم التملـــك ) فاجعلهـــا يف عـــرض ملـــك: (اي بـــني قولـــه ) ٥( حيـــث إنـــه يـــدل علـ

ث يـدل ) واال فهـي كسـبيل مالـه: (وبـني قولـه . ١٢٧ص  ٤كما يف اخلرب املشار اليه يف اهلامش رقم . القهري علـى حيـ
ك إىل النيــة، واىل الــتلفظ الــدال عليــه ن دون احتيــاج التملــ ك القهــري مــ ص  ٧كمــا يف اخلــرب املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم . امللــ

 .فاجلمع بني هذين اخلربين هو التملك مع النية ١٢٦

    



١٢٩ 

 .للشيخ )٣(واالقوال الثالثة. سابقا )٢(لكان ظاهره امللك القهري، ال كما رد )١(ماله، وإال
___________________________________ 

 ).واال فهي كسبيل ماله: (اي ولو ال هذا اجلمع لكان ظاهر قوله ) ١(
سابقا من أن اللقطة كسـبيل مالـه ال يقتضـي حصـول امللـك حقيقـة، بـل الـرد الصـحيح عليـه ) ابن ادريس(اي ال كما رد ) ٢(
 .هذا

 ).ابوالصالح(كما افاده ) التملك �لنية متلفظا �ا(و ). التملك �لنية(و ) ادريسابن (كما افاده ) التملك القهري) (٣(

 كتاب احياء املوات

    



١٣٠ 

   



١٣١ 

   



١٣٢ 

   



١٣٣ 

 )٢(املوات )١(كتاب احياء
، أو لعـدم املـاء عنـه )٤(او السـتيجامه )٣(لعطلتـه(منهـا ) ماال ينتفع بـه(أي املوات من االرض ) وهو(

اعم منها كان اجود وال فرق بـني  )٥(االقسام أفرادا لعطلته، ال�اولو جعل هذه ) او الستيالء املاء عليه
يـتم مـع  )٧(وهـذا )٦(أن يكون قد سـبق هلـا إحيـاء مث ماتـت، وبـني مو�ـا ابتـداء علـى مـا يقتضـيه االطـالق

 ا�دة اهله حبيث ال يعرفون وال بعضهم
___________________________________ 

 .ىي احياءمصدر �ب االفعال من احىي حي) ١(
 .مصدر مات ميوت مو�� مبعىن خلو االرض من العمارة والسكان ال من مات ميوت مو� مبعىن حلول املوت به) ٢(
 .بضم العني، وسكون الطاء مبعىن البقاء بال انتفاع) ٣(
واالرض . لكثريواالرض ذات القصب ا. االرض ذات الشجرة الكثرية امللتف: واالجم). اجم(من استأجم اي حتول إىل ) ٤(

 .املسبعة �ن تكون مأوى السباع
 .اي العطلة اعم من هذه االقسام، ال�ا تشملها) ٥(
 .، سواء كانت حمياة ابتداء مث ماتت، ام كانت موا� من االبتداء)وهو ما ال ينتفع به): (املصنف(اي اطالق قول ) ٦(
 .ماتت ال يتم إال مع ا�دة اهلها اي تعميم اطالق املوات على االراضي اليت كانت حمياة مث) ٧(

    



١٣٤ 

فلو عرف احمليي مل يصـح احياؤهـا علـى مـا صـرح بـه املصـنف يف الـدروس وسـيأيت ان شـاء هللا تعـاىل مـا 
ــت آ�ر . فيــه رب يف حتقــق مو�ــا العــارض ذهــاب رســم العمــارة رأســا، بــل ضــابطة العطلــة وان بقي وال يعتــ

 )٤(�لتحجري حيث إنه )٣(، وال يلحق ذلك)٢(ظاهر التذكرةخالفا ل )١(اال�ار، وحنوها، لصدقه عرفا معها
منتفيـان هنـا، بـل التحجـري  )٦(ومهـا. شـرطه بقـاء اليـد، وقصـد العمـارة )٥(لو وقع ابتـداء كـان حتجـريا، الن
فكأنـه قـد حجـر علـى غـريه �ثـرة  )٨(مبعـىن الشـروع فيـه حيـث ال يبلغـه )٧(خمصوص �بتداء االحيـاء، النـه

 .ره �حياء، وغريهأن يتصرف فيما حج
___________________________________ 

 .اي لصدق املوات عرفا مع وجود اآل�ر) ١(
 .أن اآل�ر قائمة مقام التحجري وأ�ا مبنزلته يف التذكرة حيث افاد ) للعالمة(اي خالفا ) ٢(
فكمـا أنـه ال جيـوز . إن اآل�ر مبثابة التحجري: يقالاي بقاء اآل�ر ال يلحق �لتحجري يف عدم جواز التصرف للغري حىت ) ٣(

الحد التصرف يف االرض احملجرة، كذلك ال جيوز له التصـرف يف االرض ذات اآل�ر القدميـة كمـا يف املـدن البائـدة الـيت تركهـا 
 .اهلها وبقيت خربة

 .الحد التصرف فيهااي التحجري لو وقع ابتداء يف االرض غري احملياة سابقا كان حتجريا فال جيوز ) ٤(
 .تعليل لعدم احلاق اآل�ر �لتحجري اي شرط التحجري) ٥(
 .وقصد العمارة منتفيان هنا اي يف االرض ذات اآل�ر والرسوم. اي بقاء اليد) ٦(
 .اي التحجري مبعىن الشروع يف االحياء والعمارة) ٧(
 .اي ال يبلغ التحجري مرتبة االحياء فهو شروع يف االحياء) ٨(

    



١٣٥ 

ســواء يف ذلــك ) مــع غيبــة االمــام (اذا قصــد متلكــه ) يتملكــه مــن احيــاه(حكــم املــوات أن ) و(
 كو�ــا لالمــام   )٢(وال يقــدح يف ذلــك".  )١(مــن احيــا ارضــا ميتــة فهــي لــه" املســلم، والكــافر، لعمــوم 

، )٧(كــاخلمس، واملغنــوم بغــري اذنــه  )٦(مــن غريهــا )٥(ال يقصــر عــن حقــه )٤(، الن ذلــك)٣(علــى تقــدير ظهــوره
 .أوىل )٨(فانه بيد الكافر واملخالف على وجه امللك حال الغيبة، وال جيوز انتزاعه منه فهنا

امجاعا، مث ان كان مسلما ملكهـا �ذنـه، ) إىل اذنه(االحياء ) افتقر(غائبا  يكن االمام ) وإال(
 امنا االشكال يف جواز اذنه له )٩(ال فيه لو حصلويف ملك الكافر مع االذن قوالن، وال اشك

___________________________________ 
 .٥احلديث  ١الباب  ٣٢٧كتاب احياء املوات ص   ١٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .اي يف متلك االرض �الحياء مطلقا، سواء كان احمليي مسلما ام كافرا) ٢(
 .) الماما(اي على تقدير ظهور ) ٣(
 .اي متلك االرض احملياة لكل من احياها، سواء كان مسلما ام كافرا) ٤(
 .اي عن حق االمام الذي خيتص به) ٥(
 .اي من غري االرض احملياة) ٦(
ك االرض كــذل. ) لالمــام(فكمــا أن اخلمــس واملغنــوم بغــري اذنــه يكــو�ن ملــن بيــده مــع أ�مــا . اي بغــري اذن االمــام) ٧(

 .) االمام(احملياة اليت احياها االنسان فهي حملييها، سواء كان مسلما ام كافرا ولو ظهر 
 .اي يف صورة االحياء) ٨(
 .اي لو حصل االذن فانه حينئذ تكون االرض احملياة ملكا للكافر) ٩(
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 .)١(والنزاع قليل اجلدوى. نظرا إىل ان الكافر هل له اهلية ذلك أم ال
 )٤(بكسـر الشـني واصـله احلـظ) والشـرب( )٣(املفضـي اليـه) وتوابعه كالطريق )٢(وال جيوز إحياء العامر(

واملـراد هنـا النهـر وشـبهه  )٦( )�ا �ب يوم ول�م �ب يوم معلـوم(: قولـه تعـاىل )٥(ومنـه. من املـاء
بفـتح العـني ) املفتوحـة عنـوة(اء احيـ) وال(من مرافق العامر وحرميـه  )٨(، وكذا غريمها)٧(املعد ملصاحل العامر

حـــال القـــتح ) اذ عامرهـــا(أي قهـــرا وغلبـــة علـــى أهلهـــا كـــارض الشـــام، والعـــراق وغالـــب بـــالد االســـالم 
ــف اتفــق كمــا ســيأيت ) للمســلمني( قاطبــة مبعــىن أن حاصــلها يصــرف يف مصــاحلهم ال تصــرفهم فيهــا كي
غــامر، الن املــاء يبلغــه : امنــا قيــل لــهو : �ملعجمــة وهــو خــالف العــامر �ملهملــة قــال اجلــوهري) وغامرهــا(

 وهو فاعل مبعىن مفعول كقوهلم سر كامت، وماء. فيغمره
___________________________________ 

 .يعرف تكليفه ) االمام(بل عدمي اجلدوى والفائدة، الن ) ١(
): املصـنف(اطالق االحياء على العامر جمـاز، النـه حتصـيل للحاصـل فالعـامر ال يعمـر وامنـا ذكـره متهيـدا ملـا بعـده يف قـول ) ٢(
ىن املفعـول كمــا يف قولـه تعــاىل. واملـراد مــن العـامر املعمــور. اخل) وتوابعـه كـالطريق والشــرب( ال �صــم (: فاسـم الفاعــل هنـا مبعــ

 .وماي ال معص )ا�وم من ا�ر اهللا
 ).الدرب(، او )ا�از(واملراد من الطريق . اي إىل العامر) ٣(
 .اي له حق ونصيب من املاء) ٤(
 .اي ومن هذا املعىن وهو النصيب واحلظ) ٥(
 .١٠٥اآلية : الشعراء) ٦(
 .وهو احملىي، سواء كان املاء لشرب اهل العامر، او ملاشية وسقي زرعه) ٧(
 .بل، واماكن احلراسةاي غري الطريق والشرب كاالصط) ٨(
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ـــين علـــى فاعـــل ليقابـــل بـــه العـــامر)١(دافـــق ـــزرع ممـــا حيتمـــل: وقيـــل. ، وامنـــا ب  )٢(الغـــامر مـــن االرض مـــا مل ي
، واملـراد هنـا )٣(غـامر نظـرا إىل الوصـف املتقـدم: الزراعة، وما ال يبلغه املاء مـن مـوات االرض ال يقـال لـه

يصـــح احيــاؤه بغـــري اذنــه مــع حضـــوره، أمــا مـــع غيبتــه فيملكهـــا فــال ) لالمـــام ( )٤(ان موا�ــا مطلقــا
ضرب اخلـراج واملقامسـة،  )٦(ومنها. إىل القرائن )٥(احمليي، ويرجع اآلن يف احملىي منها وامليت يف تلك احلال

وكـذا كـل (فيحكم ملن بيـده منهـا شـئ �مللـك او ادعـاه،  )٨(فاالصل يقتضي عدم للعمارة )٧(فان انتفت
فـال يصـح احيـاؤه إال �ذنـه مـع  فانـه لالمـام ) مل جير عليه ملك املسلم(ن االرض أي موات م) ما

 ما جرى عليه )٩(ومثله. حضوره ويباح يف غيبته
___________________________________ 

 .اي ماء مدفوق، وسر مكتوم) ١(
 .اي يصلح للزراعة) ٢(
 .ما يبلغه املاء فيغمره: الن الغامر) ٣(
 .سواء كانت اراضي املوات يغمرها املاء ام ال )٤(
 .اي يف حال الفتح) ٥(
ك القــرائن ) ٦( يت توضــع مــن قبــل احلكومــات علــى االراضــي) الضــرائب املاليــة(اي ومــن تلــ ت الضــرائب موجــودة . الــ فــان كانــ

 .حينئذ فاالراضي تعد حمياة، وان مل تكن موجودة فهي موات
 ).الضرائب(اي ) ٧(
 .حأي حني الفت) ٨(
ك مســلم وأ�ــا ) ٩( يت مل جيــر عليهــا ملــ ملــك مســلم �د اهلــه عنــه فانــه حبكــم املــوات وأنــه  ) لالمــام(اي ومثــل املــوات الــ

 .فال جيوز احياؤه يف زمن حضوره اال �ذنه، ويباح ذلك يف زمن غيبته عجل هللا له الفرج. لالمام 
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 .ملكه مث �د أهله
وال ينتقــل عنــه (كغـريه مــن االمـالك ) فهــو لـه ولوارثــه بعــده(معـروف ) ملــك مســلمولـو جــرى عليـه (

حمصــور ولــيس  )٢(، الصــالة بقــاء امللــك وخروجــه حيتــاج إىل ســبب �قــل وهــو)١(مطلقــا) بصــريورته مــوا�
ميلكها احمليي بعد صريور�ا موا� ويبطل حق السابق، لعموم مـن أحيـا أرضـا ميتـة : وقيل. اخلراب )٣(منه
إن ( وجــد� يف كتــاب علــي : قــال أيب خالــد الكــابلي عــن البــاقر  )٥(، ولصــحيحة)٤(لــه فهــي

فـان تركهـا واخر�ـا : إىل ان قـال. )٦( )االرض هللا يورثها مـن �شـاء مـن عبـاده والعاقبـة �لمتقـ�
، وقـــول )٧(هـــافأخـــذها رجـــل مـــن املســـلمني مـــن بعـــده فعمرهـــا، او احياهـــا فهـــو احـــق �ـــا مـــن الـــذي ترك

 ا�ارها، وعمرها فان عليه )٨(أميا رجل أتى خربة �ئرة فاستخرجها، وكرى: الصادق 
___________________________________ 

 .سواء كان امللك املذكور �الحياء او �لشراء) ١(
 .اي السبب الناقل حمصور، النه إما البيع او اهلبة، او الوقوف، او غريها) ٢(
 .اي من السبب الناقل) ٣(
 .٥الباب االول احلديث  ٣٢٧كتاب احياء املوات ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
ث استشــهد . ٢احلــديث  ٣البــاب  ٣٢٧كتــاب احيــاء املــوات ص   ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) الوســائل) (٥( عليــه ) االمــام(حيــ

 .الصالة والسالم �آلية الشريفة
 .١٢٨اآلية : االعراف) ٦(
 .١نفس املصدر السابق احلديث ) ٧(
 .جعل االرض صاحلة للزراعة: واملراد من إستخراجها. مبعىن احلفر والتنظيف عن الرواسب) ٨(
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ــت أرضــا لرجــل قبلــه فغــاب عنهــا وتركهــا واخر�ــا مث جــاء بعــد يطلبهــا فــان  فيهــا الصــدقة، فــان كان
مــــا إذا كــــان الســــابق قــــد ملكهــــا  )١(وضــــع اخلــــالفوهــــذا هــــو االقــــوى، وم. االرض �، وملــــن عمرهــــا

مل يـــزل ملكـــه عنهـــا امجاعـــا علـــى مـــا نقلـــه العالمـــة يف  )٢(فلـــو كـــان قـــد ملكهـــا �لشـــراء وحنـــوه. �الحيـــاء
 .التذكرة عن مجيع أهل العلم

علــى ) فهـي هلـم(كاملدينـة املشـرفة، والبحـرين واطــراف الـيمن ) وكـل ارض اسـلم عليهـا اهلهـا طوعــا(
املعتـربة ) الشـرائط(اجتمـاع ) ولـيس علـيهم فيهـا سـوى الزكـاة مـع(فون فيها كيـف شـاؤوا اخلصوص يتصر 

وكــل ارض تــرك : ()٣(وهــذا اذا قــاموا بعمار�ــا، أمــا لــو تركوهــا فخربــت فا�ــا تــدخل يف عمــوم قولــه. فيهــا
عليهــا  مــنهم ال مبعـىن ملكــه هلــا �الحيـاء، ملــا ســبق مـن ان مــا جــرى )٤()اهلهـا عمار�ــا فــاحمليي احـق �ــا

ــيت هــي أعــم مــن املــوت اوىل، بــل مبعــىن اســتحقاقه  ــك مســلم ال ينتقــل عنــه �ملــوت فبــرتك العمــارة ال مل
 .الذين تركوا عمار�ا) الر��ا(أي اجر�ا  )٥()وعليه طسقها(التصرف فيها مادام قائما بعمار�ا 

___________________________________ 
 .لو تركت وماتت، مث احياها آخر هل ميلكها ام ال اى اخلالف يف أن االرض احملياة) ١(
 .كاالرث واهلبة) ٢(
 .١٣٨ص  ٤وقد اشري اليه يف اهلامش رقم ) من احيا ارضا ميتة فهي له: (وهو قوله ) ٣(
" تسك " او " تشك " معرب ) ٥(١٣٨ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ايب خالد الكابلي(هذا مضمون صحيحة ) ٤(

 .وهو قدر معني من اخلراج
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سـليمان  )٢(، وأما جواز احيائها مع القيام �الجرة فلروايـة)١(أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم
وجيري ا�ارهـا ويعمرهـا ويزرعهـا فمـاذا  )٣(بن خالد وقد سأله عن الرجل �يت االرض اخلربة فيستخرجها

دالـة علـى عــدم  )٥(فليـؤد اليـه حقـه، وهـي: صـاحبها قـال فـان كـان يعـرف: قلـت )٤(الصـدقة: عليـه؟ قـال
مقطوعــــة الســــند  )٧(، إال ا�ـــا)٦(خـــروج املــــوات بــــه عـــن امللــــك أيضــــا، الن نفـــس االرض حــــق صــــاحبها

 )١٠(فاحلـاكم، فـان تعــذر )٩(، وشـرط يف الـدروس اذن املالــك يف االحيـاء، فـان تعـذر)٨(ضـعيفة فـال تصـلح
 جاز االحياء بغري اذن، وللمالك

___________________________________ 
 ).ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده): (املصنف(يف قول ) ١(
 .٣احلديث  ٣الباب  ٣٢٧كتاب احياء املوات ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .اى يصلح االرض للزراعة) ٣(
 .واما غريه فمستحب اعطاء زكاته. الزكاةاي يعطي زكاة الزرع اذا كان ما زرعه مما يوجب ) ٤(
ى عــدم خــروج مثــل هــذه االرض احمليــاة بواســطة اصــالحها، واجــراء املــاء فيهــا، وزرعهــا عــن ملــك ) ٥( اي هـذه الروايــة دالــة علــ

 .كما مل خترج مبو�ا عن ملكه. حمييها االول
 .اي ال تزال االرض ملكا لصاحبها وان احياها احمليي) ٦(
 .اية سندها مقطوعاي هذه الرو ) ٧(
 .اي لالستدالل) ٨(
 .اي املالك �ن مل يكن موجودا، او مل ميكن الوصول اليه، او مل �ذن يف االحياء) ٩(
 .اي احلاكم �ن مل يوجد، او مل ميكن الوصول اليه) ١٠(
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ت عـن ملكـه. غري واضح )٢(ودليله. طسقها )١(حينئذ رة جـاز احياؤهـا بغـري اجـ )٣(واالقـوى أ�ـا ان خرجـ
ري اذنــه نعــم . )٦(خروجهــا عــن ملكــه، وعدمــه )٥(وقــد تقــدم مــا يعلــم منــه. )٤(وإال امتنــع التصــرف فيهــا بغــ

 .)٧(تقبيل اململوكة املمتنع اهلها من عمار�ا مبا شاء النه أوىل �ملؤمنني من انفسهم لالمام 
___________________________________ 

يف الـدروس غـري ) الشـهيد االول(اي دليـل ) ٢(حياها عليـه اجـرة االرض فيـدفعها إىل صـاحبهااي حني ان تصرف �ا وا) ١(
فانـه حيتـاج إىل اذن املالـك . أن دليله واضح بعد ان حكمنا بعدم خـروج االرض عـن ملـك صـاحبها االول: وال خيفى. واضح

 .لو امكن، واال احلاكم لو امكن
 .اي االرض خرجت عن ملك املالك االول) ٣(
ىت مــع اذن احلــاكم) ٤( ك االول لــو مل ختــرج عــن ملكــه حــ ميلكهــا احمليــي بعــد : قيــل(اي ممــا تقــدم وهــو ) ٥(اي بغــري اذن املالــ

 ).صريور�ا موا� ويبطل حق السابق، لعموم من احيا ارضا ميتة
صـور ولـيس منـه وخروجه حيتاج إىل سبب �قل وهـو حم. اي وعدم خروج االرض عن ملك صاحبها، الصالة بقاء امللك) ٦(

 .اخلراب
) الشـارح(اآليـة الشـريفة كمـا اسـتدل �ـا . ٦اآليـة : االحـزاب )ا�� او� با�ؤمن� من انفسهم(: اشارة إىل قولـه تعـاىل) ٧(
ىن ان لـه التصـرف يف امـواهلم . على اموال املؤمنني وانفسـهم ) الرسول االعظم(  �دف إىل اثبات والية عامة ل  مبعـ

وانفســهم، ســواء رضــوا بــذلك ام ال، الن ســلطنته وواليتــه �الســتخالف عــن هللا عزوجــل، لكونــه خليفتــه يف ارضــه جــل امســه 
 .ذصحيح �ف فكل تصرف منه . فواليته وسلطنته يف طول والية هللا وسلطنته على خلقه

هـذه (  االعـرتاف ب بال شك وارتيـاب مث مـن بعـده لالئمـة علـيهم السـالم وقـد اخـذ  وهذه الوالية حق �بت له 
). بلىاللهم : (قالوا. ؟)الست اوىل بكم من انفسكم: (فقال . اوال) غدير خم(من عموم املسلمني يوم ) الوالية العامة

امـري املـؤمنني علـي بـن (وبعـد ذلـك ابـدى ان هـذا احلـق قـد انتقـل مـن بعـده إىل وصـيه وخليفتـه ). اللهم فاشهد: (فقال 
 .صلوات هللا وسالمه عليه) ايب طالب
فجعلـوا يبـاركون . ) الرسـول االعظـم(فبايعه املسلمون علـى ذلـك منـذ عينـه ). فمن كنت مواله فعلي مواله: (فقال �نيا

ج لـك : صلوات هللا عليه �مرة املؤمنني ويقـول كـل واحـد مـنهم) عليا امري املؤمنني( اصـبحت مـوالى ) � بـن ايب طالـب(نـج نـ
 .وموال كل مؤمن ومؤمنة

يب ) امــري املــؤمنني(ان الشــيعة �خــذ �ــذا املوقــف نصــا �بتــا علــى خالفــة  بــال فصــل فقــد  عليــه الصــالة والســالم بعــد النــ
ب؟ نعــم إن  ق يف ذلــك اليــوم الرهيــ بعــد اذعــا�م �ملوقــف، و�لــنص املتــواتر �ولــون لفــظ ) اخواننــا الســنة(نصــبه امامــا علــى اخللــ

 )املـوىل(حيـث إن اللفـظ املـذكور . لكـن التاويـل �طـل). احملـب أو الصـديق(لعـل املـراد بـه : ويقولـون. على غري ظـاهره) املوىل(
 .مشرتك يف لغة العرب وال شك ان استعمال اللفظ املشرتك يف احد معانيه غري جائز اال مصحو� �لقرينة املعينة

. عريب صميم فلم يشذ عن القاعدة املذكورة وال بد من نصب قرينة تدل على مراده من هذه اللفظة وال ريب ان النيب 
ت اوىل بكـم (اخذ االعرتاف من عموم املسلمني اوال  النه . دها واضحة جليةوحنن اذ نفحص عن هذه القرينة جن السـ

  فهو حق �بت ل. يعىن أن املقام الذي تعرتفون به �لنسبة ايل). فمن كنت مواله فعلي مواله: (مث قال ). من انفسكم
ربى، او االمامـــة . اي واليتـــه علـــى املـــؤمنني امتـــداد لـــوالييت) عامـــةمقـــام الواليـــة ال(وهـــو . ) علـــي( وهـــذه هـــي اخلالفـــة الكـــ

  .العظمى، او الوالية العامة اليت هي تعابري مرتادفة
   



١٤٢ 

 ):غدير خم(واليك خالصة واقعة 
علــى اخلــروج إىل احلــج واذن يف النــاس  ) الرســول االعظــم(يف الســنة العاشــرة مــن اهلجــرة عــزم 

ري �متــون بــه يف تلــك الســنة الــيت يقــال هلــا) املدينــة املنــورة(فقــدم . بــذلك ) عــام حجــة الــوداع: (خلــق كثــ
يا ايها ا�رسول بلـغ (: لقولـه تعـاىل) عام حجة البالغ: (ويقال هلا) البيت الشريف(مع  لوداعه 

االيـة : املائـدة )�م تفعل فما بلغت رسا�ه واهللا يعصـمك مـن ا�ـاس ما انزل ا�ك من ر�ك فام
عــــام حجــــة التمــــام : (ويقــــال هلــــا. أمــــر يف تلــــك الســــنة �حلــــج لتبليــــغ الواليــــة فــــان الرســــول . ٧١

 وسالمه عليـه صلوات هللا) عليا( لتمامية النعمة على املسلمني، واكمال اميا�م بنصبه ) والكمال
ا�وم اكملت ل�م دين�م واتممت علي�م نعمـ� ورضـيت (: يف قولـه تعـاىل) لالمرة والوالية(

  .٥اآلية : املائدة )ل�م االسالم دينا
   



١٤٣ 

ري هــذه احلجــة منــذ هــاجر مــن  ) الرســول االعظــم(مل حيــج  إىل ان توفــاه هللا ) مكــة املكرمــة(غــ
ــيب . عزوجــل يــوم الســبت اخلــامس والعشــرين او الســادس والعشــرين مــن ذي العقــدة مــن  خــرج الن

ه كلهــن يف  معـه نسـاء اخـرج ). ازار ورداء(مغتسـال مـرتجال متجـردا يف ثــوبني صـحاريني ) املدينـة(
. ل العـرب وأفنــاء النــاساهلـوادج وســار معـه اهــل بيتـه وعامــة املهـاجرين واالنصــار ومـن شــاء هللا مـن قبائــ

 .من املدينة وقد اصاب الناس جدري، او حصبة منعت كثريا من الناس من احلج معه خرج 
ــف: قيــل. ومــع هــذه الكارثــة خــرج معــه مجــوع ال يعلمهــا اال هللا تعــاىل : قيــل. خــرج معــه تســعون ال

. اكثـر مـن ذلـك: قيـل. واربعة وعشرون الفـا مائة: قيل. مائة وعشرون الفا: قيل. مائة واربعة عشر الفا
وأما الذين حجوا معه فهـم اكثـر مـن ذلـك كـاملقيمني يف مكـة والـذين . هؤالء عدة من خرج معه 

ـــيمن(اتـــوا مـــن    يـــوم االحـــد ب اصـــبح . صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه) علـــي امـــري املـــؤمنني(مـــع ) ال
. وانصــرف منهــا) الروحــاء(مث نــزل ) عــرق الظبيــة(  غــرب والعشــاء هنــاك، والصــبح بصــلى امل). يلملــم(

، )اال�بـــة(  وتعشـــى بـــه، وصـــلى الصـــبح ب) املتعشـــى(  ، واملغـــرب والعشـــاء ب)املنصـــرف(  صـــلى العصـــر ب
يـــوم االربعـــاء، ) الســـقياء(نـــزل ). عقبـــة اجلحفـــة) (حلـــى مجـــل(  واصـــبح يـــوم الـــثال�ء �لعـــرج واحـــتجم ب

) الغمـيم(سافر مـن عسـفان إىل ). عسفان(  يوم اجلمعة ويوم االحد ب) اجلحفة(نزل ) االبواء(  واصبح ب
مشـي سـريع دون ): (اسـتعييوا �لنسـالن: (اعرتض املشاة فصفوا صفوفا فشكوا اليـه املشـي فقـال 

 .ففعلوا ذلك فوجدوا لذلك راحة) العدو
) ســرف(  حـىت امســى وغربـت لـه الشـمس ب يـوم االثنــني مـا بـرح ) نمـر الظهـرا( دخـل 

املدينـة (مناسكه وانصرف راجعا إىل  قضى ) مكة املكرمة(املغرب يف  صلى الرسول االكرم 
) اجلحفـة(  ب) ملدينـة املنـورةمكـة وا(موضـع بـني ) غـدير خـم(وصـل . ومعه من اجلموع املذكورات) املنورة

مــن اهلجــرة وكــان يومــا شــديد احلــر حــىت أن الرجــل مــن  ١٠يــوم اخلمــيس �مــن عشــر ذى احلجــة ســنة 
� ايهـا الرسـول : (عـن هللا عزوجـل بقولـه) جربئيـل االمـني(نـزل اليـه . شدة احلر ليضع ردائه حتت قدميـه

  ).هللا يعصمك من الناسبلغ ما انزل اليك من ربك فان مل تفعل فما بلغت رسالته و
   



١٤٤ 

لرســوله (حيــث يقــول هللا عزوجــل ) االمــرة والواليــة(ايهــا القــاري الكــرمي انظــر إىل عظمــة االمــر اي 
) علـــي(اي لـــو مل تفعـــل مـــا أمـــرت بـــه مـــن نصـــب ) فـــان مل تفعـــل فمـــا بلغـــت رســـالته: () االعظـــم

فاهلدف االمسى من التبليغ . فما بلغت رسالة ربك) لالمرة والوالية واخلالفة(صلوات هللا وسالمه عليه 
ربة لــه)االمــرة والواليــة( اذ كيــف ميكــن مــع . ، ال تبليــغ بعــض أحكــام طفيفــة كمــا يقــول بعــض مــن ال خــ

إخفـاء االحكـام  ) للرسـول االعظـم(مث كيف يسـوغ . أ�ا بلغت بتمامها ومل يبق منها شئ مل تبلغ
يتنـاىف مـن  )واهللا يعصمك من ا�ـاس(: مث إن قولـه تعـاىل). حجة الـوداع(ها إىل االهلية وعدم تبليغ

فاخلشــية إمنــا  . تبليــغ االحكــام، الن االحكــام ليســت ممــا خيشــى ذكرهــا حــىت يعصــم هللا رســوله االعظــم
كمــــا يدعيــــه الــــبعض، الن ) تبليــــغ االحكــــام(ال الجــــل ) االمــــرة والواليــــة(كانــــت الجــــل هــــذه املهمــــة 

فــال خــوف . ك فيهــا املســلمون قاطبــة ولــيس الحــد فيهــا نــزاع الســيما ويف بدايــة االســالماالحكـام يشــرت 
  .منهم يف االحكام حىت يعصمه هللا من الناس ) للرسول(وال خشية 

   



١٤٥ 

يف مجع الناس بعد ثالثة وعشرين سنة مـن دعوتـه املباركـة  ومن السخافة جدا القول �ن النيب 
طـول هـذه املـدة مـن  ) الرسـول االعظـم(ايـن كـان . ذلك اليوم الشديد احلر الجل تبليـغ االحكـام

فالعبـادات، والعقـود، . التبليغ وهل يسوغ له اخفاؤها خالل املدة املذكورة وماذا كان املسلمون يعملون
ن علمهـم فيالسـخافة الـراي مـن قبـول وااليقاعات اليت كانت تقع على ايدي املسلمني من جاء �ـا ومـ

هذه االراجيف والتمسك �ا إىل هنا نقف وحنيل االمـر والقضـاء فيـه إىل مـن كـان منصـفا ولعلـه يوجـد 
يــوم الثــامن عشــر مــن ) غــدير خــم(النــاس يف  ) النــيب(اآلن مــن ينصــفنا، او �يت يف املســتقبل مجــع 

د احلــر مــن شــدة الرمضــاء يضــع الرجــل بعــض ردائــه علــى راســه، وكــان يومــا شــدي) ذي احلجــة احلــرام(
  .وبعضه حتت قدميه

   



١٤٦ 

مــن صــالته قــام  بثــوب علــى شــجرة مســرة مــن الشــمس فلمــا انصــرف  ظلــل لرســول هللا 
احلمد � ونسـتعينه، ونـؤمن بـه، : خطيبا وسط القوم على اقتاب االبل وامسع اجلميع رافعا عقريته فقال

ونتوكــل عليــه، ونعــوذ �� مــن شــرور انفســنا ومــن ســيئات اعمالنــا الــذي ال هــادي لــه، ملــن ضــل، وال 
 .لهمضل له ملن هدى، واشهد ان ال اله اال هللا، وان دمحما عبده ورسو 

ؤمن بنـيب اال مثـل نصـف عمـر الـذي قبلـه واين : ايها الناس قد نبأين اللطيف اخلبري: اما بعد اله مل يـ
نشـهد انـك قـد بلغـت : قـالوا. فماذا انتم قائلون. اوشك ان أدعى واجبت وإين مسئول وانتم مسئولون

ا عبـده ورسـوله، السـتم تشـهدون أن ال الـه اال هللا وأن دمحم: (قـال. ونصحت وجهدت فجـزاك هللا خـريا
وأن جنتـــه حـــق، و�ره حـــق، وأن املـــوت حـــق، وأن الســـاعة آتيـــة ال ريـــب فيهـــا وأن هللا يبعـــث مـــن يف 

 ).اللهم اشهد: (قال). بلى نشهد بذلك: (قالوا). القبور
احلــوض وانــتم  فــاين فــرط علــى: (قــال . نعــم: قــالوا). ايهــا النــاس اال تســمعون: (مث قــال 

واردون علــى احلــوض وأن عرضــه مــا بــني الصــفاء، وبصــرى فيــه اقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة فــانظروا  
 .فنادى مناد فما الثقالن � رسول هللا. كيف ختلفوين يف الثقلني

ــــد هللا عزوجــــل وطــــرف �يــــديكم ومتســــكوا بــــه ال (الثقــــل االكــــرب : قــــال  ــــاب هللا طــــرف بي كت
واآلخـــر االصـــغر عـــرتيت، وأن اللطيـــف اخلبـــري نبـــأيت أ�مـــا لـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض، ). تضـــلوا

  .وسألت ذلك هلما ريب، فال تقدمومها فتهلكوا، وال تقصروا عنهما فتهلكوا
   



١٤٧ 

ايها النـاس : (فقال . فرفعها حىت راي بياض آ�طهما وعرفه القوم امجعون) علي(مث اخذ بيد 
إن هللا مــــوالى وا� مــــوىل : (قــــال. هللا ورســــوله اعلــــم: فقــــالوا). مــــن اوىل النــــاس �ملــــؤمنني مــــن انفســــهم

امحـد (ثـالث مـرات ويف لفـظ : يقوهلـا). املؤمنني وا� اوىل �م من انفسهم فمن كنت مواله فعلـي مـواله
اداه، واحـب مـن احبـه، اللهم وال من وااله، وعـاد مـن عـ: (مث قال. امام احلنابلة اربع مرات) بن حنبل

أال فليبلـــغ ). (وابغــض مــن ابغضــه، وانصــر مـــن نصــره، واخــذل مــن خذلـــه، وادر احلــق معــه حيــث دار
 ).الشاهد الغائب

ت لكـــم ديـــنكم وامتمـــت علـــيكم نعمـــيت : وحـــاله بقولـــه) االمـــني(مث مل يتفرقـــوا حـــىت نـــزل  اليـــوم اكملـــ
 اكرب على كماله، وامتام النعمـة، ورضـى الـرب برسـاليت، هللا: (مث قال . ورضيت لكم االسالم دينا
وممـن هنـأه . صـلوات هللا وسـالمه عليـه) امـري املـؤمنني(مث طفق القوم يهنـاؤن ). والوالية لعلي من بعدي

اصـــبحت ) � بــن ايب طالــب(نــج نــج لــك : كــل يقــول) الشــيخان ابــوبكر وعمــر(يف مقــدم الصــحابة 
  .وجبت وهللا يف اعناق القوم): ابن عباس(وقال . ؤمنةوامسيت موالى وموال كل مؤمن وم

   



١٤٨ 

قـــل : فقـــال. ابيـــا� تســـمعها) علـــي(ذن يل � رســـول هللا ان اقـــول يف  إء): حســـان بـــن �بـــت(وقـــال 
� معشــر مشــيخة قــريش اتبعهــا قــويل بشــهادة مــن رســـول هللا يف : فقــال) حســان(علــى بركــة هللا فقــام 
 :الوالية املاضية مث قال

 خبم فامسع �لرسول مناد�* م الغدير نبيهم يناديهم يو 
ومــــن اراد التفصــــيل واالحاطــــة جبميــــع مواقــــف الغــــدير ). غــــدير خــــم(هــــذا جممــــل القــــول يف واقعــــه 

ــف ) الغــدير(وخصوصــياته فعليــه بكتــاب  حفظــه هللا تعــاىل ) احلجــة ا�اهــد العظــيم الشــيخ االميــىن(�لي
دار ) املطبعـــة احليدريـــة) (طهـــران(لطبعـــة الثانيـــة إىل آخـــر اجلـــزء ا ٩مـــن كـــل ســـوء اجلـــزء االول مـــن ص 

وقـد اصـفقت االمـة االسـالمية علـى هـذا، . سيوافيك هناك تفصيل الفاظهـا ١٣٧٢الكتب االسالمية 
ولو اطلق يومه فال ينصـرف . وليست يف العامل كله وعلى مستوى البسيطة واقعة اسالمية غديرية غريها

اجلحفة مل يعـرف احـد مـن البحاثـة ) مكة املكرمة واملدينة املنورة(يه حمله فهذا املكان ب: اال اليه وان قيل
 .واملنقبني مكا� سواه

    



١٤٩ 

علــى أن االرض  ، او االمــام وقــد صــاحلوا النــيب ) وارض الصـلح الــيت �يــدي اهــل الذمــة(
ولـو اسـلموا صـارت كـاالرض . ةمـا دامـوا اهـل ذمـ) عليهم اجلزيـة(عمال مبقتضى الشرط ) فهي هلم(هلم 

هلـم بغـري عـوض، ولـو وقـع الصـلح ابتـداء علـى االرض للمسـلمني  )١(اليت اسلم اهلها عليها طوعـا ملكـا
 فهي كاملفتوحة )٢(كارض خيرب

___________________________________ 
 .بيدهم وكانوا يدفعون اجلزيةاي صارت االرض ملكا مستقرا هلم بعد ان مل تكن ملكهم وان كانت ) صارت(خرب ) ١(
مسـي �ســم . علــى اجلانـب االيسـر مــن الـذاهب اليهــا) املدينــة املنـورة(حصــن كبـري كــان لليهـود قـرب : وزان صـيقل) خبـري) (٢(

ن العمــاليق نــزل �ــا وهـو  ت مدينـة كبــرية ذات حصــون ومــزارع وخنــل  ). خيــرب بــن �نيــة بــن عبيـل بــن مهــالن(رجـل مــ وخيــرب كانــ
 .ا من احلصون سبعة �ذه االساميوكان فيه. كثري

ث. (بفــتح القــاف وزان ذلــول) قمــوص: الثــاين). (�عــم: االول( . بكســر الشــني وســكون القــاف) شــق: الرابــع). (كتيبــة: الثالــ
 ).سالمل: السابع. (بفتح الواو) وطيح: السادس. (بفتح النون) نطاة: اخلامس(

ت يف مجــادى االوىل، او يف حمــرم ســنة ) احلديبيــة(مــن  ) الرســول االعظــم(ســبع مــن اهلجــرة بعــد رجــوع  هــذه الواقعــة كانــ
). املدينـة املنـوة(عشـرين يومـا يف  بقـي . ، وبني قـريش وبقيـة كفـار العـربومتت شروط الصلح واملهادنة بني النيب 

خــرج اليهــود . وحــل بقــرب خيــرب. مــن املســلمني، ومائتــا فــرس ١٤٠٠يهــود خيــرب ومعــه  قاصــدا) املدينــة(مــن  مث خــرج 
ت انظـــارهم علـــى  وأصـــحابه فنـــادوا وهللا هـــذا دمحم ) الرســـول االكـــرم(للزراعـــة علـــى عـــاد�م ومعهـــم املســـاحي والز�بيـــل فـــاذا وقعـــ

يب . وأصــحابه فهربــوا وحتصــنوا يف قالعهــم الســبع املــذكورة ت : (هــذا العمــل مــنهم تفائــل و�دى ملــا رأى النــ هللا اكــرب خربــ
 ).خيرب إ� ما نزلنا بساحة قوم اال وساء صباح املنذرين

اجتمع رجال اليهـود احملـاربون . ) الرسول االعظم(وعزموا على حماربة ) كتيبة(أدخل اليهود النساء واالطفال يف حصن 
فـتح اليهـود ذات يـوم �ب خيـرب . عل املسلمون يناوشون اليهـود مـن بـني أيـدي حصـو�م وجنبا�ـاج). نطاة(ودها�م يف قلعة 

  .وقد خندقوا على انفسهم خندقا
   



١٥٠ 

___________________________________ 
وكـان مقـداما عنـدهم مشـهورا . عظيم اهلامة. وكان من رجال اليهود طويل القامة إىل أصحاب الرسول ) مرحب(خرج 

ب فلـم يـتمكن احـد مـن املسـلمني علــى . بشـجاعته وبسـالته وكلمـا خـرج قـرن مـن املسـلمني إىل سـاحة احلـرب حيمـل عليـه مرحـ
) رسـول هللا(دعـا . مـن احلضـور يف ميـدان احلـرب بوجـع يف شـقيقته املباركـة فلـم يـتمكن ابتلى الرسول االعظـم . مقاومته
خــذ الرايــة فاخـــذها وجــاء �ــا مــع مجــع مــن املهـــاجرين إىل ســاحة احلــرب فلــم يــتمكن مــن حماربـــة : فقــال لــه) أ� بكــر( 

 .فعاد خائبا يؤنب القوم الذين اتبعوه، ويؤنبونه) مرحب(
فأعطى الراية له فجاء �ا إىل احلرب فلـم يـتمكن مـن املقاومـة ) عمر( وآله عليه اهللا صلى) الرسول(فلما صار الغد دعا 

 .فرجع جينب أصحابه، وجيبنونه
العطـني الرايـة اليـوم رجـال حيـب هللا ورسـوله، وحيبـه هللا ورسـوله : (فقال يف اليوم الثالث) ليست هذه ملن محلها: (فقال 

وما أعظـم . وما اعظم قائلها). حيب هللا ورسوله، وحيبه هللا ورسوله(ما اعظم هذه الكلمة ). اريفتح هللا على يديه كرارا غري فر 
نعـم وهللا إ�ـا لعظيمـة جـدا لعظـم فضـيلتها لـو امعـن االنسـان واعطاهـا حقهـا متجـردا لنفسـه عـن النزعـات . من قبلت يف حقـه

كلهـم يرجـون ان   مـا اصـبحوا غـدوا علـى رسـول هللا �ت الناس يدوكون جبملتهم أيهم يعطاها فل. والعصبيات الشيطانية
  .يعطاها

   



١٥١ 

___________________________________ 
ــال  ن أيب طالــــب: (قــ ــ ــالوا). أيــــن علــــي بــ ــال : فقــ ــول هــــو يشــــتكي عينيــــه قــ ــأيت بــــه فجعــــل : � رســ ــه فــ فأرســــلوا اليــ
قـــال علـــي ). اللهـــم اكفـــه احلـــر والـــربد: (مث قـــال . ن ريـــق فمـــه علـــى عينيـــه ودعـــا لـــه فـــربأ كـــأن مل يكـــن بـــه وجـــعمـــ 

ك حــرا وال بــردا: (صــلوات هللا وســالمه عليــه � رســول هللا أقــاتلهم : (عليــه الصــالة والســالم) علــي(قــال ) فمــا وجــدت بعــد ذلــ
ىت تنـزل بسـاحتهم، مث ادعهـم إىل االسـالم واخـربهم مبـا جيـب علـيهم مـن : (قال ) حىت يكونوا مثلنا انفذ على رسلك حـ

 ).حق هللا فو هللا لئن يهدي هللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم
 :و يرجتزكعادته كل يوم وه) مرحب(خرج ) قموص(صلوات هللا عليه الراية وجاء �ا مهروال حىت حصار ) علي(أخذ 

 شاكي السالح بطل جمرب* قد علمت خيرب أين مرحب 
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___________________________________ 
 ):علي(فأجابه 

 ضرغام آجام وليث قسورة. أ� الذي مستين أمي حيدرة 
لوجهـه عليـه الصـالة والسـالم فضـربه ضـربة سـقط منهـا ) أمـري املـؤمنني(ان حيمـل علـى ) مرحـب(اراد : اشتبكت احلـرب بينهمـا

وكان ) عنرت(على  مث محل . وكان من صناديد اليهود وشجعا�م فقتله) ربيع بن أيب احلقيق(على  مث محل . فقتل
وأمثاهلمـا فقـتلهم فبقـتلهم ا�ـزم اليهـود وحتصـنوا يف ) مرة و�سـر(مث محل على . من االبطال ومن رجال اليهود وشجعا�م فقتله

 .واغلقوا الباب عليهم) قموص(قلعة 
من ) صفية بنت حي بن أخطب(صلوات هللا وسالمه عليه فوقف لدى الباب وهزه هزا عنيفا وقعت من جرائها ) علي(جاء 

ــا ـــع . عرشــــها واخنــــدش وجههــ ــو  فقلـ ــف هــ ــيش االســــالمي ووقــ ـــربه اجلــ ـــى اخلنــــدق ليعـ ــرة علـ ــه قنطــ يف  البــــاب وجعلــ
ش ودخلوا قالع اليهود، مث رمى �لباب إىل أربعني ذراعا فاراد أربعون شخصا من املسلمني ان حيركوا حىت عرب اجلي) اخلندق(

 :الشهرية ومنها) العينية(املعتزيل يف قصيدته ) ابن أيب احلديد(واىل هذا املعىن أشار . الباب فلم يتمكنوا
 *عجزت اكف اربعون واربع* � قالع الباب الذي عن هزه 

    



١٥٣ 

 .)١(عنوة
) يف مصـــاحل املســـلمني(احمليـــاة حـــال الفـــتح ) حاصـــل االرض املفتوحـــة عنـــوة ويصـــرف االمـــام (

مع حضور االمام، أما مع غيبتـه فمـا  )٢(هذا. الغامنني وغريهم كسد الثغور، ومعونة الغزاة، وارزاق الوالة
 كان منها بيد اجلائر

___________________________________ 
 .) لالمام. وغامرها اي خرا�ا. مرها للمسلمنييف أن عا) ١(
 .حاصل االرض املفتوحة عنوة احملياة حالة الفتح يف مصاحل املسلمني الغامنني ) االمام(اي صرف ) ٢(
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�بـــة، وشـــراء، واســـتقطاع،  )٢(فيصـــح تنـــاول اخلـــراج واملقامســـة منـــه )١(جيـــوز املضـــي معـــه يف حكمـــه فيهـــا
ومـا ميكـن اسـتقالل �ئـب االمـام بـه وهـو احلـاكم الشـرعي فـأمره . )٤(ممـا يقتضـيه حكمـه شـرعا )٣(وغريها

 .)٥(اليه يصرفه يف مصاحل املسلمني كاالصل
أي بيع االرض املفتوحة عنوة احمليـاة حـال الفـتح ال�ـا للمسـلمني قاطبـة مـن وجـد ) وال جيوز بيعها(

وهـو صــرف . ، ال مبعـىن ملــك الرقبـة، بــل �ملعـىن الســابقمـنهم ذلـك اليــوم، ومـن يتجــدد إىل يـوم القيامــة
بوجــه مــن الوجــوه اململكــة ملــا ذكــر�ه مــن ) وال هبتهــا، وال وقفهــا، وال نقلهــا. (حاصــلها يف مصــاحلهم

: اختيـاره لـه )٧(والقائل به مجاعة من املتأخرين ومنهم املصنف وقد تقدم يف كتاب البيع) وقيل. ()٦(العلة
 مجيع) إنه جيوز(

___________________________________ 
التصـرف يف مثـل هـذه  ) االمـام(اي جيـوز للمسـلمني مـع غيبـة ) اجلائر(ويف حكمه ومعه ). االرض(مرجع الضمري ) ١(

 .االرض احملياة اليت بيد احلاكم اجلائر والعمل حبكمه كلما حيكم ويقتضي حكمه طبقا ملذهبه
 .اي من اجلائر) ٢(
 .وغري هذه املذكورات مما يقتضيه حكم اجلائر ومذهبهاي ) ٣(
 .ونصب شرعا على التميز). الشارح(اي فيصح شرعا تناول اخلراج واملقامسة إىل آخر قول ) فيصح: (قيد لقوله) ٤(
 .) االمام(اي كنفس ) ٥(
 .ما بعد وتصرف منافعها يف مصاحلهمالن االرض املفتوحة عنوة ملك املسلمني قاطبة املوجود منهم ومن يوجد في) ٦(
وال االرض املفتوحـة عنـوة اال تبعـا : (رمحه) املصنف(يف قول  ٢٤٧من طبعتنا احلديثة كتاب البيع ص ) اجلزء الثالث(يف ) ٧(

 ).ال�ر املتصرف
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من بناء، وغرس ويستمر احلكم مـا دام شـئ مـن ) بتعا آل�ر املتصرف(ما ذكر من البيع والوقف وغريه 
ولـو كانـت ميتـة حـال الفـتح، او عـرض هلـا . )١(ثـر �قيـا، فـاذا زال رجعـت االرض إىل حكمهـا االولاال

، أو وجدت يف يد أحد يدعي ملكهـا حيـث ال يعلـم )٣(مث أحياها حمي، أو اشتبه حاهلا حالته )٢(املو�ن
يـف شـاء بغـري يتصـرف �ـا املالـك ك )٤(فساد دعـواه فهـي كغريهـا مـن االرضـني اململوكـة �لشـرط السـابق

 .اشكال
ري: ســتة(اململــك للمحيــي ) وشــروط االحيــاء( ن االرض امليتــة، فلــو كــان عليهــا يــد ) انتفــاء يــد الغــ عــ

ـــك ظـــاهرا اذا مل يعلـــم انتفـــاء ســـبب صـــحيح ـــى املل  )٥(حمرتمـــة مل يصـــح احياؤهـــا لغـــريه الن اليـــد تـــدل عل
 .مل يلتفت إىل اليد )٧(، وإال)٦(للملك أو االولوية

___________________________________ 
 .وهو أن االرض ملك جلميع املسلمني) ١(
 .بعد الفتح) ٢(
 .اي حالة الفتح) ٣(
 .او حضوره مع اذنه. ) االمام(وهي غيبة ) ٤(
. كــاالرثوســائر العقـود او قهــرا  . والصــلح. واهلبـة. املـراد مــن السـبب الصــحيح هــو احـد االســباب اململكــة اختيـارا كــالبيع) ٥(

لكنـه اذا شـك يف ذلـك فحينئـذ . فـاذا علـم أن ذا اليـد قـد تسـلط علـى االرض مـن غـري سـبب صـحيح شـرعي فـال اعتبـار بيـده
 .تكون اليد امارة ظاهرية للملك، وال جيوز الحد معارضته فيه

 .اي سبب صحيح لالولوية كالتحجري لغرض االحياء) ٦(
 .لملك واالولويةاي ان علمنا �نتفاء االسباب الصحيحة ل) ٧(
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، او مســـامل فلـــو كانـــت مملوكـــة الحـــدمها مل يصـــح )٢(ملســـلم )١(لـــالرض قبـــل مو�ـــا) وانتفـــاء ملـــك ســـابق(
مبنيــان علــى مــا ســبق مــن عــدم بطــالن  )٤(استصــحا� للملــك الســابق وهــذان الشــرطان )٣(احياؤهــا لغــريه

 .)٨(ما فيه من التفصل املختار )٧(وقد تقدم )٦(�ملوت مطلقا )٥(امللك
، الن مالــك العــامر اســتحق حرميــه، النــه مــن مرافقــه وممــا يتوقــف كمــال )وانتفــاء كونــه حرميــا لعــامر(

كعرفـة، واملشـعر ومـىن ) للعبـادة(أي حمـال ) وانتفـاء كونـه مشـعرا(، وسـيأيت تفصـيل احلـرمي )٩(انتفاعه عليـه
 لباب مزامحة )١١(كان يسريا ال مينع املتعبدين، سدا  )١٠(ولو

___________________________________ 
 .اي موت االرض) ١(
. واملراد مـن املسـامل اهـل الذمـة. اي انتفاء ملك سابق ملسلم) ملك سابق(وهو ) مدخول االنتفاء(  اجلار واجلرور متعلق ب) ٢(

 .واملعاهدون
 .اي لغري مالكها املسلم، او املعاهد) ٣(
 .وانتفاء ملك سابق. انتفاء يد الغري: ومها) ٤(
 .اي امللك السابق )٥(
 .سواء كان ملك السابق �الحياء ام بغريه، وسواء بقيت اآل�ر ام مل تبق) ٦(
فلو كان ملكها �لشراء وحنوه مل يزل ملكه . وموضع اخلالف ما اذا كان السابق قد ملكها �الحياء): (الشارح(يف قول ) ٧(

 ).عنها امجاعا
 .ملالك االول قد ملكها �الحياء مث امهل االرض حىت ماتتوهو أن امللكية ال تزول إال اذا كان ا) ٨(
 .اي على هذا احلرمي) ٩(
 .اي وان كان ما احياه يسريا" االحياء " واسم كان ضمري " وصلية " لو ) " ١٠(
 .وان كان موضع االحياء يسريا" واملشعر " " وعرفات " " مىن " تعليل لعدم جواز احياء أرض ) ١١(
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الدائـه إىل تفويـت هـذا الغـرض  )٢(فـال يسـوغ متلكهـا مطلقـا )١(لق حقوق الناس كافـة �ـاالناسكني، ولتع
 )٧(�در وعليـه )٦(وهـو. غـري ملـك الحـد )٥(، لعـدم االضـرار مـع انـه)٤(وجوز احملقق اليسري منه. )٣(الشرعي

 )١٠(وهـو )٩(مل جيـز، للنهـي عـن التصـرف يف ملـك الغـري، ال� بنينـا عليـه )٨(لو عمد بعض احلاج فوقف به
 .املكان )١١(مفسد للعبادة اليت هي عبارة عن الكون ومن ضرور�ته

___________________________________ 
 .أي بتلك املشاعر) ١(
 .سواء زاحم أم ال) ٢(
 .وهي العبادة، النه يستلزم إحداث ابنية كثرية شيئا فشيئا حىت يستوعب البناء متام تلك املشاعر) ٣(
 .االحياءأي من ) ٤(
لعـدم تطاولـه علـى حـق . فـال جيـوز معارضـته يف ذلـك. أي مع أن ذلك اليسري قبـل االحيـاء ال يكـون ملكـا خاصـا الحـد) ٥(

 .احد
 ).احملقق(أي قول ) ٦(
 .أي وعلى القول جبواز إحياء اليسري من املشاعر وحصول امللك به) ٧(
 .أي �ذا احمليا من أرض املشعر) ٨(
والزم ذلك هو متلك احملىي هلذا املقدار الذي أحياه، فال جيوز لغريه التصرف فيه . ذلك االحياء اليسرييعين فرضنا صحة ) ٩(

 .�لوقوف، او بغريه من دون اذنه
 .أي النهي) ١٠(
. ، الن الكـون الـذي هـو نفـس العبـادة املطلوبـة يف ذلـك املوقـف إمنـا يتحقـق �ملكـان)املكان(اي من ضرور�ت الكون ) ١١(

 .ه جزء مفهومهحيث إن
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�لتفصــــيل بضــــيق املكــــان  )٤(وآخــــر )٣(مجعــــا بــــني احلقــــني )٢(وجــــه �جلــــواز )١(وللمصــــنف تفريعــــا عليــــه
 )٧(فال، واثبات )٦(، وبسعته)٥(فيجوز

___________________________________ 
 .) احملقق(كما افاده ) جواز احياء اليسري من املشاعر(اي على هذا القول وهو ) ١(
 .اى وجبواز وقوف احلاج يف املكان اليسري الذى احياه املسلم) ٢(
 .وحق احلاج جبواز الوقوف يف هذا املكان. حق املسلم جبواز االحياء اليسري يف املشاعر: ومها) ٣(
ضيق املكان وهو التفصيل بني . القائل جبواز احياء اليسري يف املشاعر وجه آخر) احملقق(اي وللمصنف تفريعا على قول ) ٤(

 .فيجوز الوقوف، وبني السعة فال جيوز الوقوف فيه
 .اي جيوز للحاج الوقوف يف املكان احمليا اذا كان ضيقا) ٥(
 .فال جيوز للناسك الوقوف يف املقدار احمليا. اي بسعة املكان) ٦(
ت يف اهلــامش رقــم اجلــواز مطلقــا مجعــا بــني احلقــني  : ومهــا. يف كــال وجهيــه) املصــنف(علــى ) الشــارح(رد مــن ) ٧( . ٣كمــا عرفــ

أنـه بنـاء علـى جـواز احيـاء اليسـري يف الشـاعر يكـون : والقول �لتفصيل بني السعة فال جيوز، وبـني الضـيق فيجـوز خالصـة الـرد
ك، وعــدم . احمليـي مالكــا لـالرض مطلقــا مــن دون تقييـد للجــواز فهــذه املالكيـة كغريهــا مــن دون فـرق بــني هــذه، وتلـك يف التملــ

اذن فااللتزام �ن مثل هـذا . ، فال وجه لرتخيص التصرف يف مال الغري بدون اذنه والقول جبواز وقوف احلاج فيهتقييدها بشئ
ك ميلـــك مطلقـــا �ىب الـــوجهني  جـــواز الوقـــوف مطلقـــا مجعـــا بـــني احلقـــني والتفصـــيل بـــني الضـــيق فيجـــوز : ومهـــا) الســـابقني(املالـــ

 .الوقوف، والسعة فال جيوز
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 .)٣(لو جعله مشروطا �حد االمرين )٢(��مها، وامنا يتوجهان )١(امللك مطلقا
ريه   ، او االمـام مـن النــيب ) أو مقطعـا( ري اوىل مـن غــ الحــد املسـلمني، الن املقطــع لـه يصــ

ـــــيب  )٧(، وقـــــد روي)٦(وإن مل يفـــــد ملكـــــا )٥(فـــــال يصـــــح لغـــــريه التصـــــرف بـــــدون اذنـــــه )٤(كـــــالتحجري ان الن
 )٨(اقطع بالل بن احلرث العقيق وهو واد بظاهر املدينة واسـتمر حتـت يـده إىل واليـة عمـر، واقطـع 

 الزبري بن العوام حضر فرسه �حلاء املهملة املضمومة والضاد املعجمة وهو
___________________________________ 

 .ن ميلكاي من غري قيد وشرط كما هو املفروض يف كل م) ١(
والقول �لتفصيل بني السـعة فـال . جواز الوقوف مطلقا من غري قيد وشرط: ومها) املصنف(اي الوجهان اللذان اختارمها ) ٢(

 .وبني الضيق فيجوز فرعا على القول جبواز االحياء يسريا يف املشاعر. جيوز الوقوف
او مشـروطا جبـواز وقـوف احلـاج مطلقـا . يتوجه التفصـيلجواز احيائه مشروطا بعدم املزامحة حىت ) املصنف(اي لو جعل ) ٣(

 .حىت يتوجه الوجه االول وهو اجلواز املطلق من غري قيد وشرط
 .فكما أن التحجري موجب لالولوية لو احجر املكان، كذلك املقطع له اوىل من غريه) ٤(
 .اي بدون اذن املقطع له، بل البد يف التصرف من اذنه) ٥(
 .افية يف عدم جواز التصرف بغري اذن من له االولويةفان االولوية ك) ٦(
 .الطبعة الثانية ٣٢٧كتاب احياء املوات ص   ٥اجلزء ) نيل االوطار) (٧(
 .نفس املصدر) ٨(
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أي عجـز عـن التقـدم فرمــى بسـوطه طلبـا للـز�دة علــى  )١(عـدوه مقـدار مـا جــرى فـأجرى فرسـه حـىت قــام
 .غريمها مواضع أخر احلضر فأعطاه من حيث وقع السوط، واقطع 

أي مشــروعا يف إحيائــه شــروعا مل يبلــغ حــد االحيــاء فانــه �لشــروع يفيــد أولويــة ال يصــح ) او حمجـرا(
لكـن يـورث ويصـح الصـلح عليـه، إال أن يهمـل . )٢(لغريه التخطي اليه، وإن مل يفد ملكا فال يصح بيعـه

ع يــده عنــه، فــان امتنــع اذن لغــريه يف االحيــاء، وان اعتــذر ، أو رفــ)٣(االمتــام، فللحــاكم حينئــذ الزامــه بــه
ويف الـــدروس جعـــل . غـــريه اليهـــا مـــا دام مهمـــال )٤(بشـــاغل أمهلـــه مـــدة يـــزول عـــذره فيهـــا، وال يتخطـــى

مـا خيرجهـا عـن املـوات �ن يتحقـق  )٧(اذن االمـام مـع حضـوره، ووجـود )٦(تسعة، وجعـل منهـا )٥(الشروط
 االحياء

___________________________________ 
 .)واذا اظلم عليهم قا�وا(: اي حىت وقف وضعف عن التقدم كما يف قوله تعاىل) ١(
 .النه مل ميلكه بعد) ٢(
 .اي للحاكم االمر �متام العمل حني أن امهل احملجر) ٣(
 .اي ال جيوز لغريه حتجري تلك االرض ما دامت مدة املهلة �قية) ٤(
 .اي شروط االحياء اململك) ٥(
 .فهذا هو الشرط االول من الشرائط الزائدة. مع حضوره ) االمام(اي وجعل من تلك الشروط التسعة اذن ) ٦(
ب عطفـــا علـــى مـــدخول ) ٧( ن ) وجعـــل(�لنصــ ك الشـــروط التســـعة وجـــود اي اجيـــاد وإحـــداث مـــا خيـــرج االرض عـــ أي مـــن تلـــ

دون االجيـاد، الن االحيـاء ) الوجـود(لفـظ   ب ) الشـارح(تعبـري وأمـا . فهـذا هـو الشـرط الثـاين مـن الشـروط الزائـدة. املوات
 .اما جمرد االجياد من غري حتقق الوجود فال يفيد االحياء. يتحقق حبصول ذلك
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ــرب فيــه، وإن افــاد الشــروع حتجــريا ال يفيــد ســوى االولويــة كمــا مــر . إذ ال ملــك قبــل كمــال العمــل املعت
مل ميلك كحيازة سائر املباحـات  )٣(أوال مع قصد )٢(التملك فلو فعل أسباب امللك بقصد غريه )١(وقصد

والثــاين . )٥(قــد ذكــره هنــا يف أول الكتــاب )٤(والشــرط االول. مــن االصــطياد، واالحتطــاب واالحتشــاش
 .اخل )٧(عرفواملرجع يف االحياء إىل ال: شروط االحياء مضافا إىل ما سيأيت من قوله )٦(يلزم من جعلها

___________________________________ 
ك الشـروط التســعة) املصــنف(اي وجعــل ) وجعــل منهـا(�لنصـب عطفــا علــى مــدخول ) ١( وهــذا هــو . قصــد التملــك. مــن تلــ

 .الشرط الثالث من الشرائط الثالثة الزائدة على الست املذكورة يف الكتاب
 .، او اخيه مثالولكن بقصد ولده. كما لو احىي احياء �ما) ٢(
 .�ن كان عابثا بذلك االحياء) ٣(
 .مع حضوره ) اذن االمام(وهو ) ٤(
 .حاضرا احتاج االحياء إىل اذنه ) االمام(اي وان كان ) واال افتقر إىل اذنه): (املصنف(عند قول ) ٥(
فـان مـن لـوازم ). وشـروط االحيـاء سـتة): (املصـنف(ل فهـذا الشـرط يسـتفاد مـن قـو ). وجـود مـا خيرجهـا عـن املـوات(وهو ) ٦(

 ).الشروط الستة املذكورة يف الكتاب) (من جعلها(ومرجع الضمري يف . االحياء اجياد ما يصدق معه االحياء
وشروط االحياء ): (املصنف(أن قول : فالعرف يرى ان االحياء �جياد شئ يف االرض خيرجها عن املوات وحاصل املعىن) ٧(

اجيــاد شــئ خيــرج االرض عــن (ينــتج هــذا الشــرط الثــاين وهــو ) واملرجــع يف االحيــاء إىل العــرف: (بعــد انضــمامه إىل قولــه) ســتة
ق اال مبــا خيــرج االرض عــن املــوات). املــوات ث إن الشــروط الســتة املــذكورة ال تتحــ واخــراج االرض عــن املــوات موكــول إىل . حيــ
مالزمــة االحيــاء الحـــداث واجيــاد شـــئ يف االرض (وهـــي . �ـــذه املالزمــةعــن ذكـــر الشــرط الثــاين ) املصـــنف(فاســتغىن . العــرف

 ،)خيرجها عن املوات

    



١٦٢ 

يتملكـه مـن احيـاه اذ التملـك يسـتلزم القصـد اليـه فـان : يستفاد من قوله يف أول الكتـاب )١(والثالث
ميكــن و . ال يفيــد )٢(وهــو. املوجــود يف بعــض النســخ يتملكــه �لتــاء بعــد اليــاء، ويوجــد يف بعضــها ميلكــه

ملـن اراد الـزرع، وملـن اراد البيـت فـان االرادة ملـا : )٤(مـن قولـه بعـد حكمـه برجوعـه إىل العـرف )٣(استفادته
وحيــث بــني أن مــن الشــرائط ان ال . خبصوصــه )٦(، وحنــوه تكفــي يف قصــد التملــك وان مل يقصــده)٥(ذكــر

حوهلـا مـن  ) عـني الـف ذراعوحـرمي ال: (يكون حرميا لعـامر نبـه هنـا علـى بيـان حـرمي بعـض االمـالك بقولـه
 )٧()الرخوة، ومخسمائة يف الصلبة(االرض ) يف(كل جانب 

___________________________________ 
 ).وهو قصد التملك(اي والشرط الثالث ) ١(
 .فان التملك ال يكون إال �لقصد. اي ولفظ ميلكه ال يفيد اعتبار التملك، خبالف يتملكه) ٢(
 ).املصنف(الشرط الثالث وهو قصد التملك من قول اي وميكن استفادة ) ٣(
 .اي يف االحياء) ٤(
 .وهو الزرع، والبيت) ٥(
 .اي وان مل يقصد التملك) ٦(
وحيتمل ان تكون بضـم الصـاد ). صلبة وأصالب(مجعها . حيتمل أن تكون بفتح الصاد والالم وهو ما صلب من االرض) ٧(

 ).صلبة(مجعها . غليظ احلجروسكون الالم وهي االرض القوية واملكان ال

    



١٦٣ 

ري اســتنباط والتحديــد . )٢(ال املنــع مــن مطلــق االحيــاء. عــني أخــرى يف هــذا القــدر )١(مبعــىن أنــه لــيس للغــ
ابـن اجلنيـد مبـا ينتفـي معـه الضـرر، ومـال اليـه العالمـة يف  )٥(وحده. وفتوى. )٤(هو املشهور رواية )٣(بذلك

جـــواز  )٨(علـــى موضـــع الضـــرر ومتســـكا بعمـــوم نصـــوص )٧(، واقتصـــارا)٦(املختلـــف استضـــعافا للمنصـــوص
 االحياء، وال فرق بني العني اململوكة

___________________________________ 
 .أي االستخراج) ١(
 .من الزرع والغرس والبناء) ٢(
 .اي �اللف يف االرض الرخوة، واخلمسمائة يف االرض الصلبة) ٣(
 .٣احلديث  ١١الباب  ٣٢٩الثالث كتاب إحياء املوات ص  الطبعة القدمية ا�لد) الوسائل) (٤(
أن عدم جواز استخراج العني لآلخر إىل حد يتضرر صـاحب : خالصة هذه العبارة). ابن اجلنيد(أي وحدد حرمي العني ) ٥(

 .وأما اذا استخرج يف مكان ال يتضرر منه صاحب العني فليس لصاحبها منعه عن االستخراج. العني من االستخراج
يف االرض الرخوة، واخلمسمائة يف الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش . وهو الف ذراع) ٦(

 .٤رقم 
 .اي اقتصارا يف حد العني على موضع الضرر حبيث حيصل الضرر �حيائه) ٧(
 .٥احلديث  ١الباب  ٣٢٧كتاب احياء املوات ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٨(

    



١٦٤ 

 .واملرجع يف الرخاوة، والصالبة إىل العرف. واملشرتكة بني املسلمني
مـن مجيـع اجلوانـب، ) سـتون ذراعـا( )٢(البعـري يسـتقى عليـه للـزرع، وغـريه )١(وهـو) وحرمي بئـر الناضـح(

رك االبـل واحد املعاطن وهي مبا) املعطن(حرمي بئر ) و( )٤(حبفر بئر اخرى، وال غريه )٣(وال جيوز احياؤه
ــيت يســتقى منهــا لشــرب االبــل  مــن كــل ) اربعــون ذراعــا(عنــد املــاء لتشــرب قالــه اجلــوهري، واملــراد البئــر ال

 .جانب كما مر
مــن حجــر، وتــراب، وغريمهــا علــى تقــدير ا�دامــة ملســيس احلاجــة اليــه ) وحــرمي احلــائط مطــرح آالتــه(
ـــث حيتـــاج ) ثلوجهـــا، ومســـيل مائهـــاو (، )٦(وحـــرمي الـــدار مطـــرح ترا�ـــا ورمادهـــا، وكناســـتها( )٥(عنـــده حي
 .اليهما
ال  )٨(ولـو �زورار )٧(إىل أن يصـل إىل الطريـق أو املبـاح) ومسلك الدخول واخلروج يف صـوب البـاب(

 )٩(يوجب ضررا كثريا، أو بعدا
___________________________________ 

 ).للناضح(تفسري ) ١(
 .كالشرب والغسل) ٢(
 .الذي هو حرمي البئر اي احياء الستني ذراعا) ٣(
 .كاحداث عني، او زراعة) ٤(
 .اي عند ا�دام احلائط، وارادة جتديد بنائه) ٥(
 .بضم الكاف ما يكنس يف الدار من االوساخ واالقذار فرتمى خارجها) ٦(
 .اي يصل إىل الطريق املباح للجميع) ٧(
ــق املســـتقيم) ٨( لـــدخول واخلـــروج إىل الـــدار مـــزورا بعـــد ان كـــان حبيـــث يصـــبح مســـلك ا. اي ولـــو �عوجـــاج، وميـــل عـــن الطريـ

 .معتدال
فكيـف اذا اوجـب االزورار ضـررا . اي ال يوجب االزورار بعدا كثريا حبيث يضر على مسـلك الـدار حـىت يصـري غـري جـائز) ٩(

 .او بعدا كثريين

    



١٦٥ 

ولــه منــع مــن حيفــر بقــرب حائطــه بئــرا، أو �ــرا، او يغــرس . حــرمي حائطهــا مبــا ســلف )١(ويضــم إىل ذلــك
ربز اغصــانه، او عروقــه إىل  شــجرة تضــر حبائطــه او داره وكــذا لــو غــرس يف ملكــه، أو أرض احياهــا مــا تــ

 )٥(ءكلـه اذا احيـا هـذه االشـيا  )٤(هذا. ابتداء )٣(وللغارس منعه )٢(املباح ولو بعد حني مل يكن لغريه احياؤه
أما االمـالك املتالصـقة فـال حـرمي الحـدها علـى جـاره، لتعارضـها فـان كـل واحـد منهـا حـرمي : يف املوات

�لنســبة إىل جــاره وال أولويــة، والن مــن املمكــن شــروعهم يف االحيــاء دفعــة فلــم يكــن لواحــد علــى آخــر 
 .حرمي
مــن ) الشــجر )٦(عضــدك(، لعــدم ورود شــئ معــني فيــه مــن الشــارع )واملرجــع يف االحيــاء إىل العــرف(

 )٧(عليها) وقطع املياه الغالبة(االرض 
___________________________________ 

وهــذا مــن قبيــل ذكــر . وحــرمي احلــائط. اي إىل حــرمي الــدار حائطهــا فتصــبح الــدار ذات حــرميني مســلك الــدخول واخلــروج) ١(
ق احلــائط ســـواء كــان  واملــراد مـــن . حـــائط الــدار ام البســـتان ام حــائط العرصـــةاخلــاص بعــد العـــام، اذ احلــائط املـــذكور قــبال مطلـــ

 .احلائط هنا حائط الدار فقط
 .اي احياء ذاك املوضع الذي تصل اليه أغصان الشجرة) ٢(
 .اي للغارس حني يغرس منع من يريد احياء املكان الذي تصل اليه أغصان شجرته فيما بعد وان مل تكن موجودة اآلن) ٣(
 .رمياي ما ذكر منم احل) ٤(
 .وهي البئر، والعني، والدار، واحلائط) ٥(
 .اي قطع الشجر كما اذا فرض االحياء يف الغابة) ٦(
 .اي على االرض) ٧(

    



١٦٦ 

بكسر امليم وهو مجع الرتاب حول مـا يريـد ) أو مرز(من طني، أو حجر ) حبائط( )١(حوهلا) والتحجري(
. يم وهـو حنـو املـرز، ورمبـا كـان ازيـد منـه تـرا�بضـم املـ )٢()او مسـناة(ه من االرض ليتميز عن غريه  احياء
اليها حيث حيتاج إىل السـقي ) وسوق املاء( )٤(نصب القصب واحلجر، والشوك، وحنوها حوهلا )٣(ومثله

وظـــاهر هـــذه العبــــارة أن . �حيـــاء االرض) ملـــن اراد الــــزرع والغـــرس( )٥(كـــل ذلـــك). او اعتيـــاد الغيـــث(
كانت مشتملة على شجر واملـاء مسـتول عليهـا ال يتحقـق احياؤهـا   االرض اليت يراد احياؤها للزراعة لو

حوهلــا، وســوق مــا حيتــاج اليــه مــن املــاء  )٦(إال بعضــد شــجرها وقطــع املــاء عنهــا، ونصــب حــائط وشــبهه
فلـو اخـل احـد هـذه ال يكـون احيـاء، بـل حتجـريا، وإمنـا مجـع  )٧(اليها ان كانت ممـا حتتـاج إىل السـقي بـه

ليها جلواز أن يكون املاء الـذي حيتـاج إىل قطعـه غـري مناسـب للسـقي �ن يكـون بني قطع املاء وسوقه ا
 وصوله

___________________________________ 
 .اي حول االرض) ١(
 ).الدكة من الرتاب املرتاكم املضغوط(بضم امليم وتشديد النون ) ٢(
 .اي ومثل احلائط واملسناة واملرز يف كو�ا احياء) ٣(
 .الرضاي حول ا) ٤(
 .اي كل واحد من سوق املاء، واعتياد الغيث) ٥(
 .كاملرز، واملسناة، ونصب احلجر والشوك) ٦(
 .اي املاء) ٧(

    



١٦٧ 

ن غـري أن ينفــع يف السـقي وحنــو ذلـك )١(اليهـا علــى وجـه الرشــح وإال فلــو كـان كثــريا  )٢(املضـر �الرض مــ
ولــو جعــل الــواو يف هــذه االشــياء . ميكــن الســقي بــه كفــى قطــع القــدر املضــر منــه وابقــاء البــاقي للســقي

مبعىن او كان كل واحد منها كافيا يف حتقيق االحياء، لكن ال يصح يف بعضها، فان مـن مجلتهـا سـوق 
. )٣(قـــف احيـــاؤه علـــى شـــئ مـــن ذلـــكاملـــاء أو اعتيـــاد الغيـــث، ومقتضـــاه أن املعتـــاد لســـقي الغيـــث ال يتو 

لــــو فــــرض عــــدم الشــــجر، او عــــدم امليــــاه الغالبــــة مل يكــــن مقــــدار مــــا يعتــــرب يف االحيــــاء  )٤(وعلــــى االول
 .)٦(ويكفي كل واحد مما يبقى على الثاين )٥(مذكورا

بعضـــد االشـــجار والتهيئـــة لالنتفـــاع، وســـوق املـــاء، أو اعتيـــاد  )٧(ويف الـــدروس اقتصـــر علـــى حصـــوله
 وحيصل: ، قال)٨( يشرتط احلائط واملسناة، بل اشرتط أن يبني احلد مبرز وشبههالغيث، ومل

___________________________________ 
 .املاء الذي يصل إىل االرض شيئا فشيئا اي تدرجيا حبيث يكون وصوله اليها مضرا وال ينفع الزرع: بفتح الراء) ١(
 .كما لو كان املاء املوجود ماحلا) ٢(
 .والتحجري، وسوق املاء. و عضد الشجر وقطع املياء الغالبةوه) ٣(
 .وهو كون الواو مبعىن اجلمع اي اجلمع بني هذه االشياء) ٤(
فـاالرض العاريـة واخلاليـة مـن االشـجار، وامليـاه الغالبـة مل تكـن  . النه اذا كان االحياء يتوقف على اجلمع بني هذه االشياء) ٥(

 .كيفية احيائها مذكورة
ــه لـــو مل يكــــن يف االرض الشــــجر، او امليـــاه الغالبــــة يكفـــي يف االحيــــاء كــــل واحـــد ممــــا بقــــي  وهـــ) ٦( ىن او فانــ ــ و كــــون الـــواو مبعــ

 .كالتحجري واحلائط وسوق املاء
 .اي حصول االحياء) ٧(
 .كاملسناة) ٨(

    



١٦٨ 

امجـع، و�قـي عبـارات االصـحاب  )٢(االكتفاء به عن البـاقي )١(وظاهره. االحياء ايضا بقطع املياه الغالبة
مـــع ســـوق املـــاء  )٤(واالقــوى االكتفـــاء بكـــل واحـــد مــن االمـــور الثالثـــة الســابقة. كثـــريا  )٣(خمتلفــة يف ذلـــك
، او احـــدمها )٧(اكتفـــى �حـــدها خاصـــة، هـــذا اذا مل يكـــن املانعـــان االوالن )٦(، واال)٥(حيـــث يفتقـــر اليـــه
الشــجر مســتوليا عليهــا واملــاء كــذلك مل يكــف احلـــائط، فلــو كــان  )٩(مل يكتــف �لبــاقي )٨(موجــوداً، وإال
ــك   )١٢(مل يكــف دفــع املــاء، و�لعكــس )١١(وكــذا لــو كــان الشــجر )١٠(وكــذا احــدمها لداللــة العــرف علــى ذل

 اما احلرث والزرع فغري شرط فيه قطعا، النه انتفاع �حملي. كله
___________________________________ 

 .االكتفاء بقطع املياه الغالبة: ه العبارةاي ظاهر املصنف يف هذ) ١(
 .وهو قطع الشجر والتحجري حبائط، او مرز، او حائط) ٢(
 .اي يف املعترب يف االحياء) ٣(
 .وهو عضد الشجر، وقطع املياه الغالبة والتحجري) ٤(
 .كما لو اراد الزرع) ٥(
 .التحجري. قطع املياه الغالبة. عضد الشجر. رةاي وان مل تفتقر إىل املاء اكتفى �حد االمور الثالثة املذكو ) ٦(
 .واملياه الغالبة. الشجر: ومها) ٧(
 .اي وان كان املانعان االوالن، او احدمها موجوداً ) ٨(
 .وهو التحجري، وسوق املاء، او اعتياد الغيث) ٩(
 .وهو املاء، او الشجر) ١٠(
 .دون قطع الشجراي وكذا لو كان الشجر موجودا مل يكف دفع املاء من ) ١١(
 .فانه ال يكفي يف االحياء، بل ال بد من دفع املاء ايضاً . �ن يكون املاء موجودا ويقطع الشجر) ١٢(

    



١٦٩ 

نعم لو كانت االرض مهيأة للزراعة والغرس ال يتوقف إال على املاء كفى سـوق . كالسكىن حمليي الدار
ب، ) وكاحلـائط(يزهـا �ملـزر، وشـبهه املاء اليها مع غرسها، او زرعها، الن ذلك يكون مبنزلة مت ولـو خبشـ

املعـدة للغـنم وحنـوه او لتجفيـف الثمـار أو جلمـع احلطـب ) احلظـرية(�حياء االرض ) ملن أراد(أو قصب 
ب واحلشــيش وشــبه ذلــك، وامنــا اكتفــى فيهــا ) و( )٣(هــو املعتــرب عرفــا فيهــا )٢(�حلــائط الن ذلــك )١(واخلشــ

ب املعتـــاد  )٥(، أو طـــرح)٤(خبشـــب، أو عقـــد) مـــع الســـقف(كاحلـــائط  واكتفـــى يف ) إن أراد للبيـــت(حبســـ
مـــن االقســـام الـــيت حيصـــل �ـــا  )٧(املعتـــرب يف احلظـــرية وغـــريه )٦(التـــذكرة يف متلـــك قاصـــد الســـكىن �حلـــائط

 االحياء لنوع مع قصد غريه الذي
___________________________________ 

 .اي يف احلظرية) ١(
 .اي احلائط) ٢(
 .ظريةاي يف احل) ٣(
 .وهي تداخل اللنب املبين �ا السقف. مجع عقدة: بضم العني وفتح القاف) ٤(
 .وهو بناء السقف بعيدان يطرح عليها البور�، مث الرتاب. مجع طرحة: بضم الطاء وفتح الراء) ٥(
ــى: (اجلـــار وا�ـــرور متعلـــق بقولـــه) ٦( حلـــائط حوهلـــا ولـــو مل يف صـــدق احيـــاء االرض مبجـــرد بنـــاء ا) العالمـــة(اي اكتفـــى ) اكتفـ

 .يسقف، ان كان قصده السكىن فيها
. الثـاين) غـريه(ولفـظ الـذي جمـرور حمـال صـفة لكلمـة ). النـوع(ومرجـع الضـمري يف غـريه الثـاين ). احلائط(�جلر عطفا على ) ٧(

صـل بـه االحيـاء، كذلك يصدق بغري احلائط مـن اي قسـم مـن االقسـام ممـا حي). احلائط(انه كما حيصل االحياء ببناء : فاملعىن
فحفـر بئـرا يف االرض واجـرى فيهـا ) معمـل(كمـا لـو اراد اجيـاد . وان كان ذلك �لنسبة إىل غرضه غري موافق للنوع الذي اراده

مع . ا�بيب املاء فبمجرد حفر البئر وجر اال�بيب يصدق االحياء يف هذه االرض، وان كان سببه حفر البئر وهو غري احلائط
ده غـــري كـــاف يف اجيـــاد املعمـــل، الن اجيـــاده حيتـــاج إىل تـــوفري مجيـــع ادواتـــه وتركيبهـــا حـــىت يصـــدق انـــه اوجـــد أن حفــر البئـــر بوحـــ

فهـذا املقـدار مـن البنـاء يكفـي يف صـدق االحيـاء وان كـان مـا اسـتفاده مـن املـاء وهـو الـزرع . مث اسـتفاد مـن املـاء للـزرع. املعمل
 .و املعملفان النوع الذي اراده ه. خمالفا للنوع الذي اراده

    



١٧٠ 

البـــاب للحظـــرية واملســـاكن فلـــيس مبعتـــرب عنـــد� النـــه للحفـــظ ال لتوقـــف  )١١(وأمـــا تعليـــق. ال حيصـــل بـــه
 .السكىن عليه

 )القول يف املشرتكات(
ــق خــاص : وهــي أنــواع ترجــع اصــوهلا إىل ثالثــة. بــني النــاس يف اجلملــة وإن كــان بعضــها خمتصــا بفري

املســــاجد واملشــــاهد، واملــــدارس، والــــر�ط، والطــــرق، ومقاعــــد : ســــتةاملــــاء، واملعــــدن، واملنــــافع، واملنــــافع 
 .املنصف يف مخسة أقسام )٢(االسواق، وقد أشار اليها

 .ما دام �قيا فيه) فمن سبق إىل املكان منه فهو أوىل به( )٣(ويف معناه املشهد) فمنها املسجد(
 ولو حلاجة كتجديد طهارة) فلو فارق(

___________________________________ 
 .اي نصبه) ١(
 .اي إىل املشرتكات) ٢(
 ).العتبات املقدسة(اي ) ٣(

    



١٧١ 

وهـــو شـــئ مـــن أمتعتـــه ولـــو ) إال أن يكـــون رحلـــه(وان كـــان �و� للعـــود ) بطـــل حقـــه(أو ازالـــة جناســـة 
 ).ينوي العود(مع ذلك ) و(يف املوضع ) �قيا( )٣(يشد به وسطه، وخفه )٢(وما )١(سبحته

 )٥(وهـــو. مل يـــذكره كثـــري )٤(وهــذا الشـــرط. العـــود ســقط حقـــه وان كـــان رحلـــه �قيـــافلــو فـــارق ال بنيـــة 
، والرحـل ال مـدخل لـه )٦(حسن، الن اجللوس يفيد أولوية فاذا فارق بنية رفع االولويـة سـقط حقـه منهـا

 )٩(، الطالق النص)٨(مبجرده مع احتماله )٧(يف االستحقاق
___________________________________ 

 .احملذوفة اي ولو كان الشئ الذي يرتكه يف املكان سبحته) كان(  لنصب خرب ل�) ١(
احملذوفة اي ولو كان الشـئ الـذي يرتكـه يف املكـان مـا يشـد ) كان(  فهو خرب ايضا ل) سبحته(منصوب حمال عطف على ) ٢(

 .به ظهره كاحلزام
 .الشئ الذي يرتكه يف املكان خفه كالنعل احملذوفة عطف ايضا على سبحته اي ولو كان) كان(  �لنصب خرب ل) ٣(
 .وهي نية العود بعد املفارقة يف بقاء حقه) ٤(
 ).نية العود(يؤيد اشرتاط  ) الشارح(اي اشرتاط نية العود يف بقاء حقه بعد املفارقة ومن هذه اجلملة من كالم ) ٥(
 .اي من االولوية احلاصلة �جللوس) ٦(
 .ولوية مبجرد بقاء الرحل يف املكان اذا مل ينضم اليه اجللوس، او نية العود بعد املفارقةاي يف استحقاق اال) ٧(
 .اي مع احتمال ان يكون للرحل مدخلية يف االولوية، وعدم سقوط حقه) ٨(
دمحم (عـن : وأمـا اطـالق الـنص فاليـك الروايـة. الالم تعليـل الحتمـال مدخليـة بقـاء الرحـل يف االولويـة، وعـدم سـقوط حقـه) ٩(

اي ) احلـــرية(، او )�ملدينـــة(، او )مبكـــة(نكـــون : قلـــت لـــه: قـــال ) ايب عبـــدهللا(عـــن ) صـــحابنا(عـــن بعـــض ) بـــن امساعيـــل
يت يرجـى فيهــا الفضــل(، او )علــى مشــرفها اآلف الثنـاء والتحيــة) (احلـائر احلســيين( فرمبــا خـرج الرجــل يتوضــأ فيجــئ ) املواضــع الــ

 ".من سبق إىل موضع فهو احق به يومه وليلته : " ؟ فقال .آخر فيصري مكانه
 .١احلديث  ٥٦كتاب الصالة الباب   ٥٤٢ص  ٣الطبعة القدمية احلديثة اجلزء ) الوسائل(

    



١٧٢ 

علـــى االول لـــو كـــان رحلـــه ال يشـــغل مـــن املســـجد مقـــدار حاجتـــه يف  )١(والفتـــوى، وإمنـــا تظهـــر الفائـــدة
 ،)٢(اجللوس والصالة

___________________________________ 
 ).اشرتاط نية العود يف بقاء احلق ببقاء الرحل، واولوية املفارق �ملكان(اي فائدة نية العود على القول االول وهو ) ١(
ن املســجد، او احــد املشــاهد وقــد تــرك فيــه رحــال وهــو ينــوي العــود فحقــه �ق) ٢(  وأمــا اذا مل. كمــا اذا فــارق الرجــل مكانــه مــ

فيكــون . وكــذلك يســقط حقــه اذا مل ينــو العــود وان كــان رحلــه �قيــا يف املكــان. يــرتك فيــه رحــال فحقــه يســقط وان نــوى العــود
ن الســابق يف الصــورتني االخريتــني ومهــا ــأخر اوىل �ملكــان مــ ونيــة العــود وان تــرك . عــدم نيــة الســابق العــود وان يــرتك رحــال: املت

 :كان على قسمنيمث إن الرحل الذي يرتك يف امل. رحال
 .ما كان واسعا حبيث ميكن إيقاع الصالة والعبادات فيه على وجهها اال كمل) االول(
. ما كان ضيقا حبيث ال يسع اداء العبادة فيه كما اذا ترك منديال صغريا، او سبحة، او تربة للسجود عليها، أو كتـا�) الثاين(

وعدمها، الن الشخص الذي جيئ بعده ال جيـوز لـه التصـرف يف رحـل املتقـدم ففي القسم االول ال تظهر الفائدة يف نية العود 
نعـم تظهـر فائـدة نيـة العـود، وعـدمها يف القسـم الثـاين وهـو مـا كـان الرحـل ضـيقا ال . وان كان ال ينوي العود وقد زالت اولويته

لتصرف يف املكان الفارغ عن الرحـل اذا فان يف هذه الصورة لو نوى العود فال جيوز للشخص الثاين ا. يسع اداء العبادات فيه
خص االول اليــه، النــه اوىل وأمــا اذا مل ينــو العــود فالثــاين اوىل مــن . فحقــه �ق، ولــو شــغله الثــاين وجــب عليــه ختليتــه. عــاد الشــ

ال جيــوز وأمــا املكــان الــذي فيــه الرحــل فــ. هــذا يف املكــان الفــارغ عــن الرحــل. االول �ملكــان وال جيــوز لــالول ازاحتــه عــن املكــان
 .للثاين التصرف فيه وازالة الرحل عنه مطلقا، سواء نوى العود ام ال

    



١٧٣ 

مـن حيـث عـدم  )٢(فلـو كـان كبـريا يسـع ذلـك فـاحلق �ق. هو املستثىن علـى تقـدير االولويـة )١(الن ذلك
 جواز رفعه بغري اذن مالكه،

___________________________________ 
فعلـى فـرض اولويـة الثـاين �ملكـان . قد فارقه االول هو املستثىن مـن جـواز تصـرف الغـري فيـهاي املكان الفارغ عن الرحل و ) ١(

وأمـا املكـان املشـغول فـال جيـوز للثـاين التصـرف فيـه . تكون اولويته �ملكـان الفـارغ عـن الرحـل لـو مل ينـو االول العـود إىل املكـان
 .ف فيهوهذا ال يكون مستثىن من جواز التصر . وان مل ينو العود اليه

اذن فـال جيـوز . اي حق االول وهو صاحب الرحل �ق على ما كان، لعدم جواز رفع الرحل عن املكان بغري اذن مالكه) ٢(
أن عدم جواز رفـع : وال خيفى. التصرف يف ذلك املكان، الستلزامه التصرف يف الرجل برفعه وهو غري جائز فيبقى حق االول

. ء حق االول اذا مل ينو العود اذن فال يبقى لالولوية جمال، وان مل جيز التصرف يف املكانالرحل بغري اذن مالكه ال يستلزم بقا
ــى هــذا  ب عل فلــو ابقــى االول الرحــل ومل ينــو العــود وكــان الرحــل مزامحــا للمصــلني، او الزائــرين يعــد غاصــبا وعاصــيا وان مل يرتتــ

 .الغصب ضمان

    



١٧٤ 

فيصـــح  )٣(علـــى ذلــك التقــدير )٢(ط حقــه مطلقــايف موضــع مشــرتك كاملبـــاح، مــع احتمــال ســـقو  )١(وكونــه
هـــل  )٦(مث علــى تقــدير اجلــواز. حــذرا مـــن تعطيــل بعــض املســجد ممــن ال حـــق لــه )٥(الجــل غــريه )٤(رفعــه

مجعـــا بـــني . يضـــمن الرحـــل رافعـــه حيتلمـــه، لصـــدق التصـــرف وعـــدم املنافـــاة بـــني جـــواز رفعـــه، والضـــمان
 )٨(، ولعموم)٧(احلقني

___________________________________ 
اي ومــن حيـث كــون الرحــل يف مكـان مشــرتك بــني النــاس فهـو كاملكــان املبــاح لــه ) مــن اجلــارة(�جلـر عطفــا علــى مـدخول ) ١(

هـذا دليـل �ن لعـدم سـقوط حقــه ولـو مل ينـو العـود وال خيفـى عـدم صـحة هـذا الـدليل يف صــورة . حـق اشـغاله فـال يسـقط حقـه
 .مزامحة املصلني، أو الزائرين

 .بقي رحله ام مل يبقسواء ) ٢(
 .وهو اشرتاط نية العود يف بقاء حقه) ٣(
 .اي رفع الرحل) ٤(
 .اي الجل غري صاحب الرحل) ٥(
 .اي جواز رفع الرحل) ٦(
 .وحق املصلي يف جواز الرفع حذرا من تعطيل املسجد. حق صاحب الرحل يف الضمان: ومها) ٧(
ا�لـد الثالـث كتـاب ) مسـتدرك الوسـائل(تصـرف يف مـال الغـري فيضـمن حيث إنه يشمل املقام، النه . دليل �ن للضمان) ٨(

 .٤الباب االول احلديث  ١٤٥الغصب ص 

    



١٧٥ 

. )٢(الن ال حـق لـه فيكـون تفريغـه منـه مبنزلـة رفعـه مـن ملكـة )١(على اليد ما أخذت حىت تؤدي، وعدمـه
 )٥(فأزعجــه )٤(و بقــاء رحلــه، أ)٣(ومل أجــد يف هــذه الوجــوه كالمــا يعتــد بــه، وعلــى تقــدير بقــاء احلــق لبقائــه

ق االول �ملفارقــة،  )٨(، لســقوط)٧(بعــد ذلــك حيتملــه )٦(وهــل يصــري أوىل منــه. مــزعج فــال شــبهة يف امثــه حــ
 .حق )١٠(، للنهي فال يرتتب عليه)٩(وعدمه

___________________________________ 
 .اي وحيتمل عدم الضمان) وحيتمله(�لرفع عطف على مدخول ) ١(
اي تفريـغ املكـان مــن رحـل املصـلي الـذي ذهـب يكـون تفريغـا عـن ملكــه، الن ) الرحـل(ويف رفعـه ) الرافـع(مرجـع الضـمري ) ٢(

ب حــق صــاحب الرحــل وصــار املكــان  املكــان مشــرتك بــني املســلمني فــاذا ذهــب صــاحب الرحــل وجــاء آخــر مكانــه فقــد ذهــ
 .هذا بناء على عدم نية رجوع صاحب الرحل. للجائي فهو اوىل منه

 .اي لبقاء املصلي) ٣(
بقـاء حـق صـاحب الرحـل (وهـو . على تقدير ذهاب املصلي وبقـاء الرحـل مـع نيـة العـود، او عـدمها علـى بعـض الفـروض) ٤(

 ).مطلقا
 .اي ازاله عن مكانه) ٥(
 .اي هل يصري املزعج اوىل من االول بعد ان دفعه عن مكانه وازاله عنه) ٦(
 .ن االولاي حيتمل أن الثاين يصري اوىل م) ٧(
 .كيف يسقط حق االول �ملفارقة على هذا الوجه) ٨(
 .�لرفع عطف على مدخول وحيتمله اي وحيتمل عدم السقوط الجل النهي الوارد يف املقام) ٩(
 .اي على احتالل هذا املكان �ذا الوجه) ١٠(

    



١٧٦ 

لويــة التحجــري ال ان حــق أو : مجاعــة مــن االصــحاب )٢(آتيــان يف رفــع كــل أولويــة، وقــد ذكــر )١(والوجهــان
، واشرتط املصنف يف الـذكرى )٥(، وعدمه)٤(صحة صالة الثاين )٣(يسقط بتغلب غريه، وبتفرع على ذلك

مع بقاء الرحـل أن ال يطـول املكـث، ويف التـذكرة اسـتقرب بقـاء احلـق مـع املفارقـة لعـذر   )٦(يف بقاء حقه
 .كاجابة داع، وجتديد وضوء، وقضاء حاجة، وان مل يكن له رحل

 )٨(، الحنصـار االولويــة)اقـرع( )٧(بينهمـا) ومل ميكـن اجلمـع(دفعـه إىل مكـان واحــد ) لـو اسـتبق اثنـانو (
 فيهما، وعدم امكان اجلمع

___________________________________ 
وعدمـــه يف رفـــع كـــل اولويـــة كمـــا يف الوقـــف لـــو كـــان الثـــاين مـــن املوقـــوف علـــيهم فجـــاء وازعـــج االول . ســـقوط احلـــق: ومهـــا) ١(
 .وكما يف املدرسة، والر�ط، وماشا �هما. اخرجه من مكانهو 
 .هذا �ييد للقول الثاين وهو عدم سقوط حق االول �زعاجه عن مكانه) ٢(
 .اي على سقوط حق االول وعدمه) ٣(
 .لو قلنا بسقوط حق االول) ٤(
 .اي بعدم صحة صالة الثاين لو قلنا بعدم سقوط حق االول) ٥(
 .اي حق االول) ٦(
إما الن كليهما يريدان الصالة، أو يريدان اجللوس للذكر والدعاء، أو الز�رة وال يسعهما املكان، أو احدمها يريد الصالة ) ٧(

 .واآلخر الدماء واملكان ال يسع الداء الوظيفتني معا
اآلخـر واسـتوىل علـى املكـان فعلى هذا لـو دفـع احـدمها . أما مها فال اولوية الحدمها على اآلخر. اي االولوية على غريمها) ٨(

لكن بشرط أال يكون دفعه اهانة . فال يبعد صحة تصرفه يف املكان ويصبح اوىل من املدفوع وال تصل النوبة حينئذ إىل القرعة
ن املكــان وان كـــان ممكنــا لـــه او حـــاول . لــالول نعـــم تصــل النوبـــة إىل القرعــة اذا مل يـــرد كـــل منهمــا ازعـــاج صــاحبه، واخراجـــه مـــ

 .كنه مل يتمكن من ذلكاخراجه، ل

    



١٧٧ 

، الن القرعــة )٣(، والقرعــة لكــل امــر مشــكل مــع احتمــال العــدم)٢(الحــدمها اذ منعهمــا معــا �طــل )١(فهــو
أن احلكــم �لقرعــة غــري  )٥(وقــد تقــدم. )٤(لتبيــني ا�هــول عنــد� املعــني يف نفــس االمــر، ولــيس كــذلك هنــا

كلـه   )٩(هنـا هـو الوجـه، وال فـرق يف ذلـك )٨(ليهـااخلـرب يدفعـه والرجـوع ا )٧(، وعمـوم)٦(منحصر يف ما ذكـر
 بني املعتاد لبقعة معينة، وغريه، وان كان اعتياده لدرس

___________________________________ 
 .والوجه ظاهر. هذا ممنوع، بل احلق لكليهما، النه ال ميكن احلكم �ن املكان الحدمها معينا، او غري معني) ١(
 .أنه ال جيوز لغريمها منعهما: معا �طل، او املعىن اي احلكم مبنعهما) ٢(
 .اي عدم القرعة) ٣(
فلــيس للقرعــة جمــال هنــا، لعــدم كــون املكــان معلومــا يف الواقــع . ا معــا دفعــة واحــدة ونعلــم عــدم اســبقية احــدمها ال�مــا جــاء) ٤(

 .اليهما
 .٢٩٢يف كتاب العتق اجلزء السادس من طبعتنا احلديثة ص ) ٥(
 .كان معلوما واقعا، وجمهوال ظاهراوهو ما  ) ٦(
ن معلومـا . عام يشـمل مـا كـان معلومـا يف الواقـع وجمهـوال يف الظـاهر) القرعة لكل امر مشكل(اي خرب ) ٧( ويشـمل مـا مل يكـ

 ).يدفعه(ولفظ العموم مبتدا خربه . فيدفع هذا اخلرب احتمال عدم القرعة. يف الواقع ونفس االمر
 ).تزاحم اثنني على مكان واحد( �ب اي الرجوع إىل القرعة يف) ٨(
ى مكــان واحــد لــو تســابقا دفعــة واحــدة) ٩( زاحم شخصــني علــ ك املكــان. اي يف �ب تــ ويف . ولــو كــان احــدمها معتــادا يف ذلــ

 .فهو اوىل وان كان غريه قد اعتاد اجللوس فيه. غري هذا الباب كمن سبق إىل مكان

    



١٧٨ 

واسـتقرب املصـنف يف الـدروس بقـاء اولويـة . )١(وغـريه، للعمـوموامامة، وال بني املفارق يف اثناء الصـالة، 
حمتجــا ��ــا صــالة  )٥(، او اوىل منــه)٤(مكــا� مســاو� لــالول )٣(اضــطرارا، إال أن جيــد )٢(املفــارق يف اثنائهــا

 .)٦(وال خيفى ما فيه. واحدة فال مينع من امتامها
) ممــن لــه الســكىن( )٨(م مبكــان خمصــوص، او أقــا)املدرســة، والــر�ط فمــن ســكن بيتــا منهمــا )٧(ومنهــا(

 �ن يكون متصفا �لوصف املعترب
___________________________________ 

 .٥٤٢ص  ٣  راجع الوسائل ج). عموم من سبق إىل موضع فهو احق به(اي ) ١(
 .اي يف اثناء الصالة كما لو دفعه شخص، او اضطر ملفارقة املكان بسبب ازدحام الناس) ٢(
 .ملفارق اضطرارااي ا) ٣(
 .وهو املكان الذي فارقه اضطراراً ) ٤(
 .اي املكان الثاين احسن من املكان االول الذي فارقه اضطرارا) ٥(
ب . فكيــف يصــدق وحــدة الصــالة املطلوبــة فيهــا. الن املفارقــة علــى هــذا الوجــه موجبــة لقطــع الصــالة قهــرا) ٦( نعــم اذا مل يوجــ

 .موجه  )املصنف(املفارقة قطع الصالة فكالم 
 .اي ومن املشرتكات) ٧(
 .كالساحة منهما، او السطح، او السرداب) ٨(

    



١٧٩ 

�ن يكــون مشــتغال �لعلــم يف املدرســة أو حيســب الشــرط �ن تكــون  )٢(، إمــا يف أصــله)١(يف االســتحقاق
أحق به  )٦(فهو( )٥(ويتصف الساكن به )٤(، أو املذاهب)٣(موقوفة على قبيلة خمصوصة، أو نوع من العلم
واحتمل املصـنف يف . �ن يشرتط الواقف امدا فينتهي) وان تطاولت املدة، إال مع خمالفة شرط الواقف

ــك، وقــوى االحتمــال )٧(الــدروس يف املدرســة، وحنوهــا االزعــاج اذا تــرك التشــاغل  )٨(اذا مت غرضــه مــن ذل
مـن  )١٠(، ملـا فيهـا)ن يشـاركهولـه أن مينـع مـ( )٩(�لعلم وان مل يشرتط الواقف، الن موضـوع املدرسـة ذلـك

فلـو أعـد ملـا فوقـه مل يكـن لـه منـع الزائـد عنـه إال ) معـدا لواحـد(الذي أقـام بـه ) اذا كان املسكن(الضرر 
 .ان يزيد عن النصاب املشروط

 )لغري عذر بطل حقه(ساكن املدرسة والر�ط ) ولو فارق(
___________________________________ 

 .قوف عليهم�ن يكون من املو ) ١(
املبنيــة للدارســة واالشــتغال �لعلــوم ) كاملدرســة(اي الوصــف املعتــرب يف اصــل الوقــف ) املعتــرب: (اجلــار وا�ــرور متعلــق بقولــه) ٢(

 .فهو متصف �ذا الوصف. الدينية
 .كالفقه، او التفسري) ٣(
 .اي نوع من املذاهب كالشيعة، او السنة) ٤(
 .اي �لشرط) ٥(
 .�الوصاف املعتربة ما دام ساكنا يف ذلك املكان او مقيما فيهاي املتصف ) ٦(
 .اي االخراج من املدرسة وحنوها لو مت غرض الساكن املتصف �لوصف) ٧(
 .اي احتمال لزوم االخراج، او جوازه) ٨(
 .وهو التشاغل �لعلم فاذا تركه وجب اخراجه) ٩(
 .اي يف مشاركة الغري هلذا) ١٠(

    



١٨٠ 

وخلــــو املكــــان املوجــــب  )١(ال، وســــواء طالــــت مــــدة املفارقــــة ام قصــــرت لصــــدقهاســــواء بقــــي رحلــــه أم 
مـع طـول  )٤(ويشـكل. )٣(انه لو فارق لعذر مل يسـقط حقـه مطلقـا: )٢(ومفهومه. الستحقاق غريه اشغاله
ويف التــذكرة أنــه اذا فــارق ا�مــا قليلــة لعــذر فهــو احــق، . بطــالن حقــه �ملفارقــة )٥(املــدة، واطلــق االكثــر

  )٧(زوال حقــه: أوجهــا )٦(ويف الــدروس ذكــر يف املســألة. ضــهم بقــاء الرحــل، وعــدم طــول املــدةوشــرط بع
وبقــاؤه ان قصــرت املــدة، دون مــا اذا . ، النــه �ســتيالئه جــرى جمــرى املالــك)٨(وبقــاؤه مطلقــا. كاملســجد

ــت املــدة، وبقــاؤه إن بقــي رحلــه، أ ــئال يضــر �ملســتحقني، وبقــاؤه إن خــرج لضــرورة وان طال ــت، ل و طال
واالقــوى أنــه مــع بقــاء الرحــل وقصــر . صــالحا )٩(خادمــه، مث اســتقرب تفــويض االمــر إىل مــا يــراه النــاظر

 .املدة ال يبطل حقه، وبدون الرحل يبطل، إال ان يقصر الزمان حبيث ال خيرج عن االقامة عرفا
___________________________________ 

 .اي لصدق املفارقة وان قصرت املدة) ١(
 ).ولو فارق لغري عذر بطل حقه: () املصنف(ومفهوم قول  اي) ٢(
 .سواء قصرت مدة املفارقة ام طالت) ٣(
 .اي بقاء احلق مع طول مدة املفارقة) ٤(
 .اي مل يقيد اكثر الفقهاء بطالن حقه ال بقصر املدة، وال بطوهلا، ال بعذر، وال بغري عذر) ٥(
 .ه هل يبقى حقه يف هذه الصورة ام الاي مسألة مفارقة املدرسة يف أن) ٦(
 .طالت املدة ام قصرت، لعذر كانت ام لغريه. مبجرد املفارقة) ٧(
 .كانت املفارقة لعذر ام ال. قصرت املدة ام طالت) ٨(
 .وهو املتويل الشرعي) ٩(

    



١٨١ 

حينئـذ فـرع ويشكل الرجوع إىل رأي النـاظر مـع اطـالق النظـر اذ لـيس لـه اخـراج املسـتحق اقرتاحـا فرأيـه 
 .فال اشكال )٢(االمر مطلقا )١(نعم لو فوض اليه. االستحقاق وعدمه

�لنسـبة إىل املنفعـة املـأذون  )٤()االسـتطراق والنـاس فيهـا شـرع(يف االصـل ) الطـرق وفائـد�ا )٣(ومنها(
ال ) منفعــة املــارة )٥(ممــا يفــوت بــه(املــذكور وهــو االســتطراق ) ومينــع مــن االنتفــاع �ــا يف غــري ذلــك(فيهــا 
إال مع السعة حيـث (، وغريمها من االعمال، واالكوان )للبيع والشراء(�ا ) فال جيوز اجللوس( )٦(مطلقا
على املارة لو مروا يف الطريق بغـري موضـعة، ولـيس هلـم حينئـذ ختصـيص املمـر مبوضـعه اذا كـان ) ال ضرر

ك يف مجيــع االصــقاع وال هلــم عنــه مندوحــة، لثبــوت االشــرتاك علــى هــذا الوجــه، واطبــاق النــاس علــى ذلــ
 .)٨(ما للمسلمني يف اجلملة )٧(فرق يف ذلك بني املسلمني وغريهم، الن الهل الذمة منه

___________________________________ 
 .اي إىل املتويل الشرعي) ١(
 .اي من دون حتديد للمتويل الشرعي) ٢(
 .اي ومن املشرتكات بني عامة الناس) ٣(
 .ترجيح الحد من الناس على اآلخر اي سواء من دون) ٤(
 .اي بسبب غري االستطراق) ٥(
 .اي ال مينع مطلقا، بل لو كان غري االستطراق مفو� لالستطراق) ٦(
 .اي من احلق) ٧(
قيد للحق اي الهل الذمة من حق االستطراق واالستفادة من الطريق حق يف اجلملة غري �م، ال�ـم ال يسـتحقون املـرور ) ٨(

املؤدية إىل امكنة العبادة كاملساجد واملشاهد لو كانت الطرق منحصرة اليها كما لو كان الطريـق إىل الـدار منحصـرا  يف الطرق
 .فليس لغري اهل الدار حق املرور

    



١٨٢ 

ريه ) فـــاذا فـــارق( ـــع، وغـــ كـــان متعلقـــا   )٢(، النـــه)١(مطلقـــا) بطـــل حقـــه(املكـــان الـــذي جلـــس فيـــه للبي
ــــكوان كــــان  )٤(فيــــه وقــــد زال )٣(بكونــــه �ملســــجد، وأطلــــق املصــــنف يف  )٥(رحلــــه �قيــــا، الختصــــاص ذل

ري املــؤمنني ســوق املســلمني كمســجدهم : " : الـدروس ومجاعــة بقــاء حقــه مــع بقــاء رحلـه، لقــول امــ
بــني تضــرره  )٨(مبنزلــة الســوق، وال فــرق مــع ســقوط حقــه علــى التقــديرين )٧(والطريــق علــى هــذا الوجــه )٦("

مـــع الضـــرر، الن اظهـــر املقاصـــد ان يعـــرف  )١٠(ه واحتمـــل يف الـــدروس بقـــاء. مـــهوعد )٩(بتفـــرق معامليـــه
 ،)١١(إال مع طول زمان املفارقة. مكانه ليقصده املعاملون

___________________________________ 
 .سواء بقي رحله ام ال) ١(
 .اي حقه) ٢(
 .مبعىن وجود الشخص يف ذلك املكان) ٣(
 .بسبب املفارقةاي كونه يف ذلك املكان ) ٤(
 .اي بقاء الرحل) ٥(
 .١احلديث  ٥٦كتاب الصالة الباب   ٥٤٢ص  ٣الطبعة احلديثة اجلزء ) الوسائل) (٦(
ــري املـــؤمنني(، ال مـــن تتمـــة احلـــديث اي علـــى هـــذا الوجـــه يف التشـــبيه يف قـــول ) الشـــارح(هـــذه اجلملـــة مـــن كـــالم ) ٧( ) امـ

 ).سوق املسلمني كمسجدهم: (
 .وعدم سقوط حقه مع بقاء رحله. سقوط حقه مطلقا، سواء كان رحله �قيا ام ال: ومها) ٨(
 .اي ولو تفرق عنه معاملوه) ٩(
 .اي بقاء حقه مع تفرق معامليه) ١٠(
 .فان احلق يسقط عنه حينئذ اي حني ان طال زمن املفارقة، السناد التفرق إىل نفسه) ١١(
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فلـو دخـل الليـل سـقط .  التـذكرة قيـد بقـاء حقـه مـع الرحـل ببقـاء النهـارويف. الستناد الضرر حينئذ اليـه
 )٢(ويشـكل. فمـن سـبق إىل مكـان فهـو أحـق بـه إىل الليـل: حيـث قـال فيـه )١(حقه حمتجا �خلرب السـابق

والوجــه بقــاء حقــه مــع . �ن الروايــة تــدل �طالقهــا علــى بقــاء احلــق إىل الليــل، ســواء كــان لــه رحــل ام ال
بـني الزائـد عـن مقـدار الطريـق شــرعا،  )٣(مل يطـل الزمـان، أو يضـر �ملـارة وال فــرق يف ذلـك بقـاء رحلـه مـا

وحيث جيوز لـه اجللـوس جيـور التظليـل . )٤(وما دونه، إال أن جيوز إحياء الزائد فيجوز اجللوس فيه مطلقا
 عليه مبا ال يضر �ملارة،

___________________________________ 
سوق املسلمني كمسـجدهم : (عليه الصالة والسالم) امري املؤمنني(يف قول  ١٨٢ص  ٦وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١(

 .غاية بقاء احلق إىل الليل ) االمام(حيث حصر ). فهو احق به إىل الليل
ث إن الروايــة املشـار اليهـا. اي بقـاء حقـه ببقـاء رحلـه يف النهـار مشـكل) ٢( طلقـة، ال تقييـد فيهـا يــدل  ١يف اهلـامش رقـم  حيـ

 .على بقاء احلق ببقاء الرحل، بل تدل على بقاء احلق مطلقا
). سـبعة(، او )مخسـة اذرع(بـني الزائـد عـن مقـدار الطريـق شـرعا وهـي ) بقاء حقه ببقاء رحلـه(اي يف احلكم املذكور وهو ) ٣(

 ).اخلمسة، او السبعة(ه حكم من احتل مكا� يف ضمن فحكم) اخلمسة، او السبعة(فلو احتل شخص مكا� زاد عن 
 .سواء اضر �ملارة ام ال) ٤(
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وكذا . )٤(وقد تقدم )٣(، إال على الوجه املرخص يف الطريق مطلقا)٢(دكة، وغريها )١(دون التسقيف، وبناء
مبــا ذكــر  )٦(يف مقاعــد االســواق املباحــة، ومل يــذكرها املصــنف هنــا، وصــرح يف الــدروس �حلاقهــا )٥(احلكــم

 .يف حكم الطريق
، والغيـــوث، واال�ـــار الكبـــار  )٩(، واآل�ر املباحـــة)٨(كميـــاه العيـــون يف املبـــاح) امليـــاه املباحـــة )٧(ومنهـــا(

فمن سـبق (فان الناس فيها شرع . )١٠(كالفرات، ودجلة، والنيل، والصغار اليت مل جيرها جمر بنية التملك
 )ه مع نية التملكإىل اغرتاف شئ منها فهو أوىل به، وميلك

___________________________________ 
 .�جلر عطفا على مدخول دون اي دون بناء الدكة) ١(
 .كتبليط احملل، ورصه، ورصفه) ٢(
 .ملن اراد اجللوس وغريه) ٣(
 .إىل آخر ما ذكره) ومنها الطرق وفائد�ا): (املصنف(يف قول ) ٤(
 .ل اي الكالم يف مقاعد االسواق كالكالم يف نفس االسواقوهو بقاء احلق مطلقا، أو إىل اللي) ٥(
 .اي املقاعد) ٦(
 .اي ومن املشرتكات بني عامة الناس) ٧(
 .الخراج اململوك) املباح(فقيد . اي يف املكان غري اململوك) ٨(
 .اي املياه املسبلة) ٩(
. يكـون ملكــا حينئـذ �ريــه، بـل هــو �ق علـى عمومــهفـان نفــس املـاء ا�ــرى ال . بـل يف سـبيل املصــلحة العامـة، او عبثــا) ١٠(

 .وذلك الن قصد التملك شرط يف حصول ملك احملاز للمحيز
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أن االولوية حتصل بدون نية التملك، خبـالف  )١(الن املباح ال ميلك إال �الحراز والنية ومقتضى العبارة
يشــكل هنــا �نــه إن نــوى �الحــراز امللــك  )٥(، وهــو)٤(قبــل النيــة منزلــة التحجــري )٣(، تنــزيال للفعــل)٢(امللــك

 .كان كالعابث ال يستفيد أولوية  )٧(، وإال)٦(فقد حصل الشرط
علــى أصــح ) ملــك املــاء ا�ــرى فيــه(بنيــة التملــك ) �ــرا(أي مــن امليــاه املباحــة ) ومــن أجــرى منهــا(

: النــاس شــركاء يف ثــالث: القــولني، وحكــي عــن الشــيخ افادتــه االولويــة خاصــة اســتنادا إىل قولــه 
 .، وهو حممول على املباح منه دون اململوك امجاعا)٨(النار، واملاء، والكالء

ميلكهــــا مــــع نيــــة ) فكــــذلك(�ن أخرجهــــا مــــن االرض وأجراهــــا علــــى وجههــــا ) ومــــن اجــــرى عينــــا(
 التملك، وال يصح لغريه أخذ شئ من مائها

___________________________________ 
 ).فمن سبق إىل اغرتاف شئ منها فهو اوىل: (يف قوله) املصنف(عبارة اي ) ١(
 .فانه ال حيصل اال بنية التملك) ٢(
 .وهو االغرتاف، او االحراز) ٣(
 .فان التحجري حيدث اولوية، ال ملكا، بل امللكية حتصل بعد االحياء) ٤(
 .اي كون االحراز يوجب اولوية) ٥(
 .وهي نية التملك) ٦(
 .مل ينو نية التملك يكون كالعابث فال يفيد اولوية كما ال يفيد ملكا اي وان) ٧(
الطبعـة ) الوسـائل(ويف . ٢احلـديث  ٤البـاب  ١٥٠كتـاب احيـاء املـوات ص   ٣الطبعة القدمية ا�لـد ) مستدرك الوسائل) (٨(

 .حديثان �ذا املضمون ٥الباب  ٣٢٨كتاب احياء املوات ص   ٣القدمية ا�لد 
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ولو كان ا�ري مجاعة ملكوه على نسبة عملهم، ال على نسبة خرجهم، إال ان يكون اخلرج  إال �ذنه،
عمال بشـاهد احلـال، إال مـع  )٢(وجوز يف الدروس الوضوء، والغسل، وتطهري الثوب منه. )١(�بعا للعمل

 ينتــه احلفــر يف ولــو مل. )٤(مــع احملــرز يف اال�ء، وال ممــا يظــن الكراهيــة فيــه مطلقــا )٣(النهــي وال جيــوز ذلــك
 .)٥(النهر، والعني إىل املاء حبيث جيري فيه فهو حتجري يفيد االولوية كما مر

لتحقــق االحــراز مــع نيــة التملــك  ) مــن احــتقن شــيئا مــن ميــاه الغيــث، او الســيل(ميلــك املــاء ) وكــذا(
التملـك، ســواء إىل مكـان بنيــة  )٨(مـا لـو أجــرى مـاء الغيـث يف ســاقية، وحنوهـا )٧(ومثلــه. )٦(كـاجراء النهـر

 فيه أم ال حىت لو احرزها يف ملك الغري )٩(أحرزها
___________________________________ 

 .فبمقدار ما يصرف يكون العمل، فياخذ بنسبته. مبعىن أن العمل �بع للخرج) ١(
 .اي من هذا املاء املخرج بعمل فرد، او مجاعة) ٢(
 .هذا املاء احملرز يف اال�ء كاحلوض، واالبريق، وغريمهااي الوضوء، والغسل، وتطهري الثوب من ) ٣(
 .سواء كان املاء حمرزا يف اال�ء، او جمرى يف النهر) ٤(
فانــه �لشــروع يفيــد االولويــة ال يصــح . اي مشــروعا يف احيائــه شــر وعــامل يبلــغ حــد االحيــاء: (رحــه هللا) الشــارح(يف قــول ) ٥(

 ).لغريه التخطي اليه وان مل يفد ملكا
 .يف انه ميلكه لو اجراه) ٦(
 .اي ومثل احتقان املاء يف كونه ميلك لو اجراه) ٧(
 .كالنهر الصغري) ٨(
 .فهو �عتبار احملل احملرز فيه" فيه " واما تذكري الضمري يف  يف كالم املصنف " املياه " �نيث الضمري �عتبار لفظ ) ٩(
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،  )٢(ابتـداء يف ملـك الغـري فانـه ال يفيـد ملكـا مـع احتمالـه )١(اهـاوان كان غاصبا للمحرز فيه، إال اذا اجر 
 .يف اآلنية املغصوبة بنية التملك )٣(كما لو احرزها

ــك املــاء( ولــو (أي إىل املــاء اذا قصــد التملــك ) بوصــوله اليــه(الــذي حيصــل فيــه ) ومــن حفــر بئــرا مل
فاذا فارقه بطل حقه، فلو عاد بعد املفارقة ) قصد االنتفاع �ملاء واملفارقة فهو أوىل به ما دام �زال عليه

ساوى غريه على االقوى، ولو جترد عـن قصـد التملـك واالنتفـاع فمقتضـى القواعـد السـابقة عـدم امللـك 
 .واالولوية معا كالعابث

ظــــاهرة وهــــي الــــيت ال حيتـــاج حتصــــيلها إىل طلــــب كاليــــاقوت، : وهــــي قســـمان) )٥(املعــــادن )٤(ومنهـــا(
ت، وأحجــار الرحــا، وطــني الغســل، و�طنــة، والقــري، )٦(والــربام وهــي املتوقــف  )٧(والــنفط، وامللــح، والكربيــ

فالظـاهرة (ظهورها على العمل كالذهب، والفضـة، واحلديـد، والنحـاس، والرصـاص، والبلـور، والفـريوزج 
 ال متلك �الحياء الن احياء املعدن اظهاره

___________________________________ 
 .ثاي مياه الغي) ١(
 .اي احتمال افادة امللكية وان اجرى املاء يف ملك الغري غصبا) ٢(
 .اي مياه الغيث) ٣(
 .اي ومن املشرتكات بني عامة الناس) ٤(
 .او فلز. منبت جوهر: مجع املعدن بفتح امليم وسكون العني، وكسر الدال وزان مسجد على خالف القياس) ٥(
 .حيةوهو احلجر الذي يصنع منه القدر واالر ) ٦(
 .من قسمي املعادن وهي املعادن الباطنة اي املستورة يف االرض) القسم الثاين(هذا هو ) ٧(
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ــــل �لتحجــــري أيضــــا الشــــروع  )٢(، النــــه)١(�لعمــــل، وهــــو غــــري متصــــور يف املعــــادن الظــــاهرة لظهروهــــا، ب
 .االمام وغريه حنو احلائط احياء لالرض على وجه ال مطلقا، بل الناس فيها شرع، )٣(�الحياء، وادارة

ــى االشــهر، الشــرتاك النــاس فيهــا) )٤(وال جيــوز أن يقطعهــا الســلطان العــادل( : ورمبــا قيــل. الحــد عل
 .، ونظره)٦(نظرا إىل عموم واليته )٥(�جلواز
أي أخـــذ مـــا شـــاء وان زاد عمـــا حيتـــاج اليـــه، لثبـــوت االحقيـــة ) ومـــن ســـبق اليهـــا فلـــه اخـــذ حاجتـــه(

 .قصرام  )٧(�لسبق، سواء طال زمانه
ــــا عليهــــا( بينهمــــا، ) وجــــب قســــمة احلاصــــل(بينهمــــا ) وأمكــــن القســــمة(دفعــــة واحــــدة ) فــــان توافي

 لتساويهما يف سبب االستحقاق، وامكان اجلمع
___________________________________ 

 .اي بل هذا القسم من املعادن ال ميلك �لتحجري ايضا) ١(
 .واململك هو االحياء نفسه، ال مقدماته. احلائط، وليس إحياءاي التحجري شروع يف االحياء بسبب ) ٢(
فاذا ادار احلائط هنا فقد ملك . ها يوجب التملك واحياء. ان بناء احلائط يوجب احياء االرض: دفع وهم حاصل الوهم) ٣(

 .حبيث يشمل املعادن ان ادارة احلائط امنا توجب امللك لو بناه للمربض واحلظرية واملسكن، ال مطلقا: واجلواب. املكان
 .املراد منه غري االمام املعصوم) ٤(
 .اي جواز اقطاع السلطان العادل الحد) ٥(
 .اي السلطان العادل على قول) ٦(
 .اي زمان السبق على املسبوق) ٧(

    



١٨٩ 

اذا مل يــزد املعــدن  )٣(مل ميكــن اجلمــع بينهمــا لالخــذ مــن مكــان واحــد هــذا )٢(�لقســمة، وان )١(بينهمــا فيــه
ميكـــن القســـمة ) وإال(حينئـــذ،  )٥(بـــه )٤(مطلو�مـــا، واال اشـــكل القـــول �لقســـمة لعـــدم اختصاصـــهاعـــن 

 ، الستوائهما يف االولوية)اقرع(، أو لعدم قبوله هلا )٦(بينهما لقلة املطلوب
___________________________________ 

ىن أنــه لـو ورد اثنــان علـى املعــدن دف). احلاصــل(مرجـع الضـمري ) ١( عـة واحـدة وامكــن اجلمـع بــني حقهمـا قســم مـا حصــل واملعـ
 .بينهما �لسوية

ن مكــان " ان ) " ٢( هنــا وصــلية اي المكــان اجلمــع بينهمــا يف احلاصــل بســبب القســمة وان مل ميكــن اجلمــع بينهمــا لالخــذ مــ
 .واحد بسبب ضيق مكان االخذ

 .اي امكان اجلمع بينهما �لقسمة) ٣(
 .لعدم اختصاص املعدن �ما: يقالواالصل ان . هذا من �ب القلب) ٤(
 .اي �ملعدن حني أن زاد مبطلو�ا) ٥(
 .املراد منها قلة ما حيصل من املعدن) ٦(
وكـل منهمـا . اي لعدم قبول املعدن القسمة كما لو توافيا على حجـر واحـد) املعدن(ويف قبوله ). القسمة(مرجع الضمري ) ٧(

ك يقـرع بينهمـا و�خـذه مـن خـرج امسـه جمـا�يريد ان يصنع به رحى لنفسه، وال يصلح  . اجلحر اال لصنع رحى واحـد فعنـد ذلـ
. فهـو الحـدمها ويـدفع نصـف مثنـه إىل اآلخـر. واما اذا كان ذا قيمة كاالحجار الثمينـة. هذا اذا مل يكن للحجر قمية حينئذاك

 .لكن أخذ احدمها احلجر يكون �لقرعة ايضا

    



١٩٠ 

الرتجــــيح فاشــــكل املســــتحق فعــــني �لقرعــــة، ال�ــــا لكــــل أمــــر  )٢(ة، واســــتحال)١(وعــــدم امكــــان االشــــرتاك
فمن اخرجته القرعة اخذه امجع ولو زاد عـن حاجتهمـا ومل ميكـن اخـذمها دفعـة لضـيق املكـان  )٣(مشكل

مـــا لـــو  )٦(ومثلـــه. تقـــدمي مـــن أخرجتـــه يف أخـــذ حاجتـــه )٥(وفائـــد�ا. وان أمكـــن القســـمة )٤(فالقرعـــة ايضـــا
 ومل ميكن )٧(وهازدحم اثنان على �ر، وحن

___________________________________ 
 .اي لعدم امكان اشرتاكهما يف املعدن على سبيل االشاعة جلهة من اجلهات) ١(
 .فال يدرى ايهما املستحق. اي الستحالة النرجيح بينهما) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(
ــائل(راجـــع ) ٣( ــدر ص . ١احلـــديث  ٢٤البــــاب  ٢٠٣كتــــاب العتـــق ص  ٣الطبعـــة القدميــــة ا�لـــد ) الوســ  ٢٠٧ونفــــس املصــ

ث ٥٧البـاب  البــاب  ٤٠٠ونفــس املصــدر كتـاب القضــاء ص . ٢ ١احلـديث  ٦٦البــاب  ٢٠٨ونفـس املصــدر ص . االحاديــ
 ٣٦٧ونفـــس املصـــدر كتـــاب املـــرياث ص . االحاديـــث ٢٠البـــاب  ٤٠٣ونفـــس املصـــدر كتـــاب القضـــاء ص . االحاديـــث ١٣

 .اب مرياث الغرقى واملهدوم عليهم االحاديثمن ابو . ٤الباب 
 .يف تقدمي احدمها على اآلخر) ٤(
 .اي وفائدة القرعة مع امكان القسمة) ٥(
 .اي ومثل الورود على املعدن دفعة واحدة) ٦(
منــه  لكنــه لــيس لــه إال مــدخل واحــد، وال ميكــن لكليهمــا االخــذ. كالقنــاة، والعــني، والبئــر ممــا يزيــد ماؤهــا عــن حاجتهمــا) ٧(

 .وحيث ال ميكن اجلمع بينهما يف االخذ أقرع بينهما

    



١٩١ 

ب احـدمها علــى اآلخـر أمث وملــك هنـا)١(اجلمـع ، خبـالف تغلبــه علـى أولويــة التحجـري، واملــاء )٢(، ولـو تغلــ
 .ان امللك مع الز�دة ال يتحقق، خبالف ما لو مل يزد: )٤(والفرق. )٣(الذي ال يفي بغرضهما

 وذلك هو احياؤها )٥()ك ببلوغ نيلهاالباطنة متل(املعادن ) و(
___________________________________ 

اي بـــني املتـــواردين علـــى القنـــاة، او العـــني، او النهـــر الصـــغري، لضـــيق مكـــان الـــورود فيقـــرع بينهمـــا يف تقـــدمي احـــدمها علـــى ) ١(
 .اآلخر

وال خيفــى أن املتـواردين علـى النهـر، أو البئــر، أو  .اي يف �ب النهـر، والعـني، والبئـر ممـا يزيــد ماؤهـا عـن مقـدار حاجتهمـا) ٢(
فــاذا تغلـــب احـــدمها علـــى اآلخـــر . العــني ال ميلكـــان مائهـــا، بـــل ميلكــان مقـــدار اخـــذمها وان كـــان هلمــا حـــق االولويـــة يف االخـــذ

 .ملكه، النه مل يكن ملكا الحدمها، وإن كان آمثا
 .فان املتغلب ال ميلك املاء، أو املكان الذي حجره) ٣(
ك مقــدار مــا �خــذه إذا تغلــب) ٤( وبــني . اي الفــرق بــني النهــر وحنــوه ممــا يزيــد مــاؤه عــن مقــدار حاجتهمــا يف أن املتغلــب ميلــ

ـــن مقــــدار حاجتهمــــا  ب هــــو أن يف صــــورة الــــز�دة عـ ــ ك اذا تغلــ ــ التحجــــري فيمــــا ال يفــــي بغرضــــهما لقلتــــه يف أن املتغلــــب ال ميلــ
فـاذا تغلـب احـدمها علـى اآلخـر ملـك مـا اخـذه، النـه مل يكـن مملوكـا الحـد قبـل . واالستباق عليهـا مل ميلكاهـا إذا اسـتبقا عليهـا

. واملفروض أ�ما وردا عليه دفعة واحـدة. خبالف االستباق على القليل الذي ال يفي بغرضهما فانه �الستيالء ميلكه. التغلب
لكون امللك الحدمها ال على . لى التغلبفلو دفع احدمها اآلخر ال ميلك، لسبق امللك ع. فاحدمها هو املالك من غري تعيني

 .التعيني
 .اي إىل املكان الذي ميكن االخذ من املعدن) ٥(
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االحيـاء عرفـا  )١(وما دونه حتجري، ولو كانت على وجه االرض، او مستورة برتاب يسـري ال يصـدق معـه
كــان يف أرض مملوكــة   كلــه اذا كــان املعــدن يف أرض مباحــة، فلــو  )٢(هــذا. مل ميلــك بغــري احليــازة كالظــاهرة

فهـو حبكمهــا، وكـذا لــو احيـا أرضــا مـوا� فظهــر معـدن فانــه ميلكـه وان كــان ظـاهرا إال أن يكــون ظهــوره 
وحيـــث ميلــــك املعـــدن ميلــــك حرميـــه وهـــو منتهــــى عروقـــه عــــادة، ومطـــرح ترابــــه، . )٣(ســـابقا علـــى احيائــــه

ـــف عليـــه عملـــه  االرض املختصـــة �المـــام ، ولـــو كـــان املعـــدن يف)٥(إن عملـــه عنـــده )٤(وطريقـــه، ومـــا يتوق
 .)٧(وقد تقدم الكالم يف �ب اخلمس. شرع على االقوى )٦(فو له تبعا هلا، والناس يف غريه 

___________________________________ 
 .فانه ال يصدق عليه االحياء. اي مع كونه فوق االرض، أو عليه تراب يسري) ١(
 .املعادن الباطنة إىل املكان الذي ميكن االخذ منهاي التملك ببلوغ نيل ) ٢(
 .فانه حينئذ ال ميلكه اال �حليازة) ٣(
 .اي عمل املعدن) ٤(
 .اي تصدق لعمل ما استخرج من املعدن عند املعدن) ٥(
 .اي يف غري ما خيتص �المام ) ٦(
 .٨٦من طبعتنا احلديثة كتاب اخلمس ص ) اجلزء الثاين(يف ) ٧(

 كتاب الصيد والذ�حة
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١٩٤ 

   



١٩٥ 

 )٢(والذ�حة )١(كتاب الصيد
 :وفيه فصول ثالثة

___________________________________ 
 .اجوف �ثي) �ع يبيع(مصدر صاد يصيد وزان ) ١(
 .ومصدره الذبح). منع مينع(بفتح الذال إسم مصدر ذبح يذبح وزان ) ٢(

 )يف آلة الصيد - الفصل االول (
اليت ميكن حتصـيله �ـا مـن السـيف، ) جبيمع آالته(الصيد وحتصيله  )٣(مبعىن اثبات) دجيوز االصطيا(

 )٧(والعقاب )٦(، والصقر)٥(، والبازي)٤(والرمح، والسهم، والكلب، والفهد
___________________________________ 

 .االثبات هنا مبعىن وضع اليد عليه فقط) ٣(
 .ر، وهو منقطنوع من السباع، بني الكلب والنم) ٥(
 ).اجلوارح: (طري من الطيور املفرتسة يقال هلذه الطيور: بزاة. بيزان. بواز. مجعه أبواز. مفرد) ٥(
 ).صقر. صقار. صقور. اصقر(طائر يصاد به مجعه ) ٦(
ب لــه منقــار اعــوج حنــو االســفل مجعــه ) ٧( ــق علــى الــذكر واالنثــى قــوي املخالــ  ومجــع). عقبــان اعقــب(طــائر مــن اجلــوارح يطل

 )عقابني: (اجلمع
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) ال يؤكل منها(لكن ) و( )٧(، وغريها)٦(والبندق )٥(، والفخ)٤(، والشبكة)٣(، واحلبالة)٢(، والشرك)١(والباشق
فلـــو (�لـــذبح بعـــد إدراكـــه حيـــا ) مـــا مل يـــذك(�الصـــطياد  )٨(أي مـــن احليـــوا�ت املصـــيدة املـــدلول عليهـــا

 )٩(دون غريه على اظهـر) إال ما قتل الكلب املعلم(، أو مات قبل تذكيته مل حيل )ميتا(بعد رميه ) ادركه
 االقوال،

___________________________________ 
 .بواشق: مجعه. طائر صغري من اصغر الطيور املفرتسة: بفتح الشني) ١(
 ).أشراك(بضم الشني والراء و ) شرك(مجعه . كاليت تصاد �ا الفارة) املصيدة(حبائل الصيد اي : بفتح الشني والراء) ٢(
 ).حبائل(مجعها ) املصيدة(بضم احلاء ) ٣(
ر بكسـ) شـباك(�لتحريـك و ) شـبك(مجعهـا . آلة تعمل من اخليوط واحلبال يصاد �ا يف الرب والبحـر: بفتح الشني والباء) ٤(

 ).شبكات(الشني و 
 .بضم الفاء واخلاء) فخوخ(بكسر الفاء و ) فخاخ(مجعه . بفتح الفاء آلة يصاد �ا) ٥(
ومنـه يف عصـر� احلاضـر . بضم الباء وسكون النـون جسـم كـروي يصـنع مـن طـني، أو حجـر، أو رصـاص يرمـى بـه للصـيد) ٦(
 ).البندقية واملسدس(
وهي آله من حديد فيهـا ثـالث شـعب حمـددة الـرؤس جيعـل يف راس عصـا . لفالةوا. وهي آلة يقطع �ا اخلشب. كالفأس) ٧(

 .قوية يضرب �ا الصيد
 .اي على احليوا�ت املصيدة) ٨(
 .وأما الكلب املعلم فمورد امجاع يف أن ما يصيده حالل اكله. قيد لغري الكلب املعلم) ٩(
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ث يسرتسـل(ويثبــت تعلــيم الكلــب بكونــه . )١(واالخبـار ويقــف عــن ) اذا أرســل وينزجــر(نطلــق أي ي) حبيــ
وهـــو ) ويتحقـــق ذلـــك الوصـــف(مـــن الصـــيد ) وال يعتـــاد اكـــل مـــا ميســـكه(عنـــه، ) اذا زجـــر(االسرتســـال 

التعلـيم  )٢(الـثالث مـرارا يصـدق �ـا) �لتكـرار علـى هـذه الصـفات(االسرتسال واالنزجـار، وعـدم االكـل 
علـى  )٤(إىل أن يتكـرر فقـدها )٣(ن االوصـاففاذا حتقق كو� معلما حل مقتوله، وإن خال عـ. عليه عرفا

 إىل أن يتكرر )٥(وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا، مث جيرم مقتوله، وال يعود
___________________________________ 

ــيد والذ�حــــة ص ) الوســــائل(راجــــع ) ١( ــة القدميــــة ا�لــــد الثالــــث كتــــاب الصــ واليــــك نــــص . االحاديــــث ١البــــاب  ٢٣١الطبعــ
فقـال . يف جواب سؤاله عن صيد البزاء، والصقورة، والكلب، والفهد ) ايب عبدهللا(ر عن ايب بكر احلضرمي عن االخبا
ب املكلـــب: ( ت). ال �كـــل صـــيد شـــئ مـــن هـــذه إال مـــا ذكيتـــه، إال الكلـــ ــ كـــل، الن هللا : (قـــال . فـــان قتلـــه: قلـ

 ).ح مكلبني فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم هللا عليهوما علمتم من اجلوار : عزوجل يقول
 .اي �ذه املرات الثالث) ٢(
ب عـــن االوصـــاف املـــذكورة وهـــي االسرتســـال اذا ارســـل) ٣( وعـــدم اعتيـــاد أكـــل مـــا . واال نزجـــار إذا زجـــر. اي وإن خــال الكلـــ

 .ميسكه
 .اي فقد االوصاف املذكورة) ٤(
 .اي الكلب معلما) ٥(

    



١٩٨ 

 .)٢(كذلك وهكذا  )١(اتصافه �ا
. بعـد حصـوله )٣(يف حتقـق التعلـيم عرفـا، وال يف زوالـه) ولو اكـل �درا، أو مل يسرتسـل �درا مل يقـدح(

 .الدم )٥(، وكذا ال يقدح شربه)٤(كما ال يقدح حصول االوصاف له �درا
الكلـب ) عنـد ارسـاله(� تعـاىل مـن املرسـل ) التسـمية: (امـور )٧(مبعىن االشرتاط )٦(مع ذلك) وجيب(
، ان مل يــــذكر قبــــل االصــــابة، وإال اشــــرتط )٩(ولــــو كــــان نســــيا� حــــل )٨(فلــــو تركهــــا عمــــدا حــــرم. املعلــــم

 ، ولو تركها جهال)١٠(استدراكها عند الذكر ولو مقارنة هلا
___________________________________ 

 .رة �ن يصدق على الكلب أنه معلماي �الوصاف املذكو ) ١(
 .اي فيحل مقتوله لو صدقت عليه االوصاف ويبقى حالال إىل أن يصدق عليه زواهلا فيحرم اكل مقتوله) ٢(
 .اي زوال التعليم مبجرد خلو الكلب املعلم عن هذه االوصاف �درا بعد حصول التعليم له) ٣(
 . وقت ما ال يصدق املعلم على مثل هذا الكلباي كما أن وجود هذه االوصاف للكلب املعلم يف) ٤(
 .اي شرب الكلب املعلم دم ما صاده) ٥(
 .اي مع وجوب كون الكلب معلما) ٦(
ىت جيـب بــل هــو شـرط للتذكيــة) ٧( فـاذا مل يســم عمــدا مل . اي وجـوب كــون الكلـب معلمــا هنـا وجــوب شــرطي، ال تكليفـي حــ

 .جيز اكل الصيد
 .اي اكل الصيد) ٨(
 .لصيداي اكل ا) ٩(
 .اي لالصابة) ١٠(

    



١٩٩ 

أن النـــاس يف ســـعة ممـــا مل  )٢(أنـــه عامـــد ومـــن )١(مـــن. بوجو�ـــا ففـــي احلاقـــه �لعامـــد، او الناســـي وجهـــان
عــن االرســال مث اســتدركها قبــل  )٣(ولــو تعمــد تركهــا. يعلمــوا، وأحلقــه املصــنف يف بعــض فوائــده �لناســي

وال تا�وا �ا �م يـذكر اسـم اهللا (االدلة لـه مثـلاقر�ما االجزاء، لتناول . االصابة ففي االجزاء قوالن
، وقـول الصـادق )٦()واذكـروا اسـم اهللا عليـه()٥()ف�ـوا �ـا أ�سـ�ن علـي�م( )٤( )عليه
. أوىل )٩(أقـرب إىل الفعـل املعتـرب يف الـذكاة فكـان )٨(، والنـه)٧(كل مما قتل الكلب اذا مسيت عليه: 

 .)١٠(ووجه املنع داللة بعض االخبار
___________________________________ 

 .دليل الحلاق اجلاهل �لعامد فيحرم اكل ما صاده) ١(
 .فيحل اكل ما صاده. دليل الحلاق اجلاهل �لناسي) ٢(
 .اي ترك التسمية) ٣(
 .١٢١اآلية : االنعام) ٤(
 .١٨اآلية : االنعام) ٥(
 .٤اآلية : املائدة) ٦(
 .١٣احلديث  ٢٠٥كتاب الصيد والذ�حة ص   ٦هجرية اجلزء  ١٣٧٩ثة سنة الطبعة احلدي) الكايف) (٧(
 .اي التسمية بعد االرسال، وقبل االصابة) ٨(
 .اي إجزاء هذه التسمية اوىل من التسمية قبل االرسال) ٩(
ب املعلـم فـاذكر اسـم هللا عليـه: (قـال ) ايب عبـدهللا(عـن . واليك نص بعض تلك االخبـار) ١٠( فهـو . اذا ارسـلت الكلـ

 .٤احلديث  ١الباب  ٣٣١كتاب الصيد ص   ٣ا�لد . راجع الوسائل الطبعة القدمية). ذكاته

    



٢٠٠ 

ولو . مشكوك فيه وال عربة بتسمية غري املرسل )٣(امجاعي، وغريه )٢(االرسال، والنه )١(على أن حملها
ــرب تســمية مرســليهمااشــرتك يف قتلــه كلبــان معلمــا فلــو تركهــا احــدمها او كــان احــد الكلبــني غــري . ن اعت

ويف ارسـال السـهم، والـذبح، والنحـر ذكـر هللا . )٤(مرسل، او غري معلم مل حيـل، واملعتـرب مـن التسـمية هنـا
ــع)٥(املقــرتن �لتعظــيم ويف اللهــم اغفــر يل وارمحــين، او صــل . ، النــه املفهــوم منــه كاحــد التســبيحات االرب

، لصــدق الــذكر وبــه قطــع )٧(مــع احتمالــه )٦(اقر�مــا االجــزاء، دون ذكــر هللا جمــردا. دمحم وآلــه قــوالن علــى
 .صدق الذكر )٨(من. ويف اشرتاط وقوعه �لعربية قوالن. الفاضل

___________________________________ 
 .اي حمل التسمية) ١(
 .از اجزاء التسمية حال االرسال) ٢(
 .فاالصل عدم جواز اكله، الن االصل عدم التذكية. سمية بعد االرسال مشكوك فيهاي واجزاء الت) ٣(
 .اي يف الكلب املعلم) ٤(
 .أو ال اله اال هللا. أو احلمد�. سبحان هللا: كقوله) ٥(
 .هللا: كأن يقول. اي عن التعظيم) ٦(
 .اي مع احتمال اجزاء اسم هللا جمردا عن التعظيم) ٧(
. اي ريب" ماي گود : " أو �الجنليزية" بنام خدا : " فلو قال املرسل حني االرسال �لفارسية. اط العربيةدليل لعدم اشرت ) ٨(

 .كفى ذلك وجاز أكله. اي �" أوديو : " أو �لفرنسية

    



٢٠١ 

واالقـــوى االجـــزاء، الن املـــراد مـــن هللا تعـــاىل يف اآليـــة الـــذات، ال . القـــرآن �ســـم هللا العـــريب )١(وتصـــريح
جيـــزي، لصـــدق  )٤(فعلـــى االول. غـــري هللا )٣(يتفـــرع ذكـــر هللا تعـــاىل �مسائـــه املختصـــة بـــه )٢(عليـــهو . االســـم

كولــده ) وأن يكــون املرســل مســلما، أو حبكمــه(ممــا مل ينبهــوا عليــه  )٦(، ولكــن هــذا)٥(الــذكر، دون الثــاين
فلـو أرسـله الكـافر مل حيـل وإن مسـى، او كـان ذميـا علـى االصـح، . املميز غـري البـالغ ذكـرا كـان، أو انثـى

امــا غريمهــا مــن املخــالفني ففــي حــل صــيده اخلــالف اآليت يف  )٨(مــن املســلمني وا�ســم )٧(وكــذا الناصــب
 حيل صيد الصيب غري املميز، وال ا�نون، الشرتاطالذبيحة، وال 

___________________________________ 
 .دليل الشرتاط العربية) ١(
 .ال جمرد االسم" الذات املقدسة : يف اآلية الشريفة" هللا " اي وعلى أن املراد من ) ٢(
 .كاخلالق، والرازق، واحمليي، واملميت) ٣(
 .فتجزي االمساء املختصة به) الذات املقدسة(يف اآلية الكرمية ) هللا(وهو أن املراد من ) ٤(
ن ) ٥( زي مــن صــفات هللا غــري اســم اجلاللــة، لعــدم صــدق اســم ) االســم(يف اآليــة الشــريفة ) هللا(وهــو أن املــراد مــ ) هللا(فــال جتــ

 .على ما يتلفظ به من الصفات
 .، او االسم)قدسةالذات، امل(تعاىل هل هي ) هللا(اي أن املراد من اسم ) ٦(
ت(وهــو الــذي يظهــر العــداء ) ٧( ت وطهــرهم (علــيهم الصــالة والســالم ) الهــل البيــ ــ ب هللا عــنهم الــرجس اهــل البي الــذين اذهــ

 ).تطهريا
 .هلالج لج جسم) هللا(�ن : وهو الذي يقول) ٨(

    



٢٠٢ 

 .، واما االعمى فان تصور فيه قصد الصيد حل صيده، وإال فال)١(القصد
فلــو اسرتســل مــن نفســه، أو أرســله ال للصــيد فصــادف صــيدا فقتلــه مل حيــل ) لالصــطيادوأن يرســله (

 .نعم لو زجره فوقف مث ارسله حل. اغراء )٢(وإن زاده
�ن ميكــن أن يعــيش ولــو نصــف يــوم فلــو ) مســتقرة )٣(وحياتــه(عــن املرســل ) وأن ال يغيــب الصــيد(

ســـواء وجـــد الكلـــب واقفـــا عليـــه أم ال،  مل حيـــل، جلـــواز اســـتناد القتـــل إىل غـــري الكلـــب، )٤(غـــاب كـــذلك
لــو تــردى مــن  )٦(عنــه أم ال، وأوىل منــه )٥(وســواء وجــد فيــه أثــرا غــري عضــة الكلــب أم ال، وســواء تشــاغل

 وان مل يغب فان )٧(جبل، وحنوه
___________________________________ 

 .والقصد ال يتأيت منهما) ١(
 .ثا على الصيداي وان زاد صاحب الكلب الكلب إغراء وح) ٢(
 .اي حياة الصيد) ٣(
 .اي ولو غاب الصيد عن املرسل وحياته مستقرة، مث ادركه فوجده ميتا مل حيل له) ٤(
 .اي ذهب الكلب عنه) ٥(
ن الغيــاب مســتقر احليــاة يف عــدم احلليــة لــو تــردى الصــيد اي وقــع مــن مكــان مرتفــع، أو ســقط يف بئــر وان مل ) ٦( اي واوىل مــ

 .والرتدى مبعىن السقوط من �ب التفعل. الصائد، بل وقع امامهيغب الصيد عن عني 
 .كما لو وقع يف بئر) ٧(

    



٢٠٣ 

ـــب حـــىت لـــو مـــات �تعابـــه مل علـــم انتفـــاء ســـبب  )٣(نعـــم. مل حيـــل )٢(، او غمـــه)١(الشـــرط موتـــه جبـــرح الكل
كــذلك   )٥(بعــد أن صــارت حياتــه غــري مســتقرة وصــار يف حكــم املــذبوح، او تــردى )٤(خــارجي، او غــاب

أم أهليا، فلـو قتـل غـري املمتنـع مـن  )٨(، سواء كان وحشيا)٧(كون الصيد ممتنعا  )٦(ويشرتط مع ذلك. حل
 .الفروخ، أو االهلية مل حيل

مـن حديـد، سـواء  )٩()ما قتله السيف، والرمح والسهم وكل ما فيـه نصـل(من الصيد ) ويؤكل أيضا(
 خرق ام ال حىت لو قطعه

___________________________________ 
ب املعلـــم(والفاعـــل وهـــو . واملصـــدر مضـــاف إىل املفعـــول). الصـــيد(مرجـــع الضـــمري ) ١( اي لـــو مـــات الصـــيد : حمـــذوف) الكلـــ

 .له �ن اتعبه �لعدو، والركض) الكلب(بسبب إتعاب 
الكلب (واملصدر مضاف إىل الفاعل احملذوف وهو ). الصيد(حيتمل أن يكون غمه مبعىن اخافه ومرجع الضمري يف غمه ) ٢(

 .مل حيل اكله) الكلب(اي لو مات الصيد خوفا من ) املعلم
ن عــدم جــواز اكــل مــا غــاب مســتقر احليــاة) ٣( أن الصــيد لــو غــاب مســتقر احليــاة مث وجــده ميتــا وعلــم أن : فــاملعىن. اســتثناء مــ

 .موته مستند إىل الكلب، ال إىل سبب خارجي حل اكله
 .اي غاب الصيد عن نظر الصائد) ٤(
 .سقط من جبل، أو وقع يف بئر كذلك اي غري مستقر احلياةاي ) ٥(
ــروط املـــــذكورة) ٦( ـــع الشـــ ـــائد مســـــلما. اي مــ ــا. وهـــــو كـــــون الصــ ــال. وكـــــون الكلـــــب معلمـــ ـــد االرســـ ـــمية عنــ وأن يرســـــله . والتســ

 .وأن ال يغيب وحياته مستقرة. لالصطياد
 .اي ال �لف الناس) ٧(
 .اي من حيوا�ت الرب) ٨(
 .الصاد وهي حديدة جتعل يف اعلى الرمح، أو يف اسفل العصابفتح النون، وسكون ) ٩(

    



٢٠٤ 

بنصـــفني اختلفـــا أم اتفقـــا حتركـــا أم ال حـــال، إال أن يكـــون مـــا فيـــه الـــرأس مســـتقر احليـــاة فيـــذكى وحيـــرم 
 .)١(اآلخر
فلـو قتـل معرتضـا مل حيـل ) اذا خـرق اللحـم(وحنوه من السهام احملددة اليت ال نصل هلـا ) )٢(واملعراض(

والظـــــاهر أن . البنــــدق مــــن حديــــد )٤(كــــاحلجر، والبنــــدق فانــــه ال حيــــل وان خــــرق وكــــان  )٣(قــــلدون املث
 .حبكمه إال أن يكون حمددا حبيث يصلح للخرق وان مل خيرق )٥(الدبوس

عند الرمي، او بعده قبل االصـابة، ولـو تركهـا عمـدا او سـهوا، أو جهـال ) مع التسمية )٦(كل ذلك(
ــع الســهم مــن يــده فقتلــه، أو قصــد الرمــي ال لــه فقتلــه، أو إىل الصــي) والقصــد( )٧(فكمــا ســبق د فلــو وق

 قصد خنزيرا فأصاب
___________________________________ 

 .اي النصف اآلخر الذي ال راس فيه وقد انقطع نصفني بسبب تلك اآللة احلديدية) ١(
 ).معاريض(مجعه . صيب بعرضه دون حدهي. غليظ الوسط. دقيق الطرفني. سهم بال ريش) حمراب(بكسر امليم وزان ) ٢(
 .ال �خلرق والشق. اآللة اليت تقتل الصيد بثقله: املراد) ٣(
 .من حديد فانه ال حيل اكل هذا الصيد) بندقا(اي حىت لو كان الذي يصيب الصيد ) ٤(
ب يف راســها شــئ كــالكرة وعنــد العامــة يقــال هلــا) ٥( اي الــدبوس ) واراملقــ: (بفــتح الــدال وضــمها عصــا مــن حديــد، أو خشــ

 .حبكم البندق يف أنه لو صيد �ا ال حيل اكله
 .اي جواز االكل) ٦(
اجلـواز، : من انه لو ترك التسـمية عمـدا ال جيـوز اكـل مـا صـاده أمـا سـهوا ونسـيا� فيجـوز اكلـه وجهـال الوجهـان السـابقان) ٧(

 .والعدم

    



٢٠٥ 

حـىت لـو قصـد فأخطـأ فقتـل صـيدا  )١(هنعـم ال يشـرتط قصـد عينـ. ظبيا، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيـا مل حيـل
 .ولو قصد حملال وحمرما حل احمللل. آخر حل

ــب  )٢(أي اســالم الرامــي، او حكمــه كمــا ســلف) واالســالم( وكــذا يشــرتط موتــه �جلــرح، وأن ال يغي
 .)٣(عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع املقتول كما مر

و�جلملـــة فآلـــة . ، وغـــريه)٨(غـــريه، او مســـمو  )٧(أو قاصـــد) )٦(ملســـم وكـــافر )٥(آلتـــا )٤(ولـــو اشـــرتك فيـــه(
 )١٢(ومن حبكمه) إال أن يعلم أن جرح املسلم )١١(مل حيل( )١٠(للشرائط، وغريه )٩(جامع

___________________________________ 
 .اي عني الصيد) ١(
 ).وأن يكون املرسل مسلما، أو حبكمه): (املصنف(يف كالم ) ٢(
 .يف صيد الكلب آنفا) ٣(
 .اي يف قتل الصيد) ٤(
 .اصلها آلتان حذفت النون �الضافة) آلة(تثنية ) ٥(
 .�ن اشرتكا يف القتل �ن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما) ٦(
 .اي اشرتك يف قتل الصيد آلتا قاصد، وغري قاصد �ن كان احد الراميني عابثا، واآلخر صائدا) ٧(
 .د فسمى احدمها عند الرمي، دون اآلخر�ن كان هناك صائدان فقصدا الصي) ٨(
 .�جلر صفة ملوصوف حمذوف اي آلة صائد جامع للشرائط) ٩(
اي وآلة صائد غري جامع للشرائط كـأن تكـون احـدى اآللتـني ذات نصـل، واالخـرى ليسـت  . اي وغري جامع للشرائط) ١٠(

 .كذلك كاحلجر والبندق
 .تنياي مل حيل الصيد املقتول �آللتني املذكور ) ١١(
 .او جرح القاصد للصيد، أو املسمي عند الصيد) ١٢(

    



٢٠٦ 

ــت اآللــة كلبــني فصــاعدا  )١()او كلبــه(  )٢(خاصــة وان كــان اآلخــر معينــا علــى اثباتــه) هــو القاتــل(لــو كان
ال حيـرم الصـيد (لكـن ) و(، )٣(لقبح التصـرف يف مـال الغـري بغـري اذنـه) وحيرم االصطياد �آللة املغصوبة(
 .، سواء كان كلبا ام سالحا)وعليه اجرة اآللة(لصائد وميلكه ا )٤()�ا

. �الكـل )٥(من الكلب مجعا بـني جناسـة الكلـب، واطـالق االمـر) وجيب عليه غسل موضع العضة(
مـن غـري أمـر �لغسـل وامنـا حيـل املقتـول �آللـة  )٨(�الكل منـه )٧(، الطالق االمر)٦(ال جيب: وقال الشيخ
 اذا أدركه ميتا، )٩(مطللقا

___________________________________ 
 .اي كلب املسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب املسمي عند الصيد) ١(
 .واملراد من االثبات وضع اليد على الصيد. ففي هذه الصور كلها حيل الصيد املقتول) ٢(
 .ديثةاجلزء السابع من طبعتنا احل) الغصب(كما مر يف مقدمة ما ذكر�ه يف أول كتاب ) ٣(
 .اي ال حيرم الصيد �آللة املغصوبة من حيث االكل لو صيد �ا، وان كان الصائد يعاقب وجيب عليه دفع االجرة) ٤(
 ).اذا صاد الكلب وقد مسى فليأكل: (يف قوله ) ٥(
 .١احلديث  ١٢الباب  ٢٨٤الطبعة القدمية كتاب الصيد والذ�حة ص  ٣ا�لد ) الوسائل(
 .ل موضع العضةاي غس) ٦(
 .٥وهي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
 .اي مما اصطاده الكلب) ٨(
 .اي سواء كانت اآللة كلبا ام غريه) ٩(

    



٢٠٧ 

 .)١(أو يف حكمه
ب الصــيد( وحياتــه مســتقرة ذكــاه، (مــع اســراعه اليــه حــال االصــابة ) ولــو ادرك ذو الســهم، أو الكلــ
حـىت مـات، ولـو قصـر الزمـان عـن  )٣(فلـم يفعـل) حـرم ان اتسـع الزمـان لذحبـه(أو مل يذكـه  )٢(يسرع) وإال
ــت حياتــه مســتقرة، وال منافــاة بــني اســتقرار حياتــه، وقصــور الزمــان عــن  )٤(ذلــك فاملشــهور حلــه وان كان

عـدم ، ولـيس كـل ممكـن بواقـع، ولـو كـان )٥(تذكيته مع حضور اآللة، الن استقرار احلياة مناطه االمكان
امكان ذكاته لغيبة اآللة اليت تقع �ا الـذكاة، او فقـدها حبيـث يفتقـر إىل زمـان طويـل عـادة فـاتفق موتـه 

 .مل حيل قطعا )٦(فيه
___________________________________ 

 .اي غري مستقر احلياة) ١(
 .الصيد هذا مع استقرار حياة. �ن ابطأ الصياد عن الصيد، او أسرع اليه ولكن مل يذكه) ٢(
 .اي مل يذحبه) ٣(
 .اي عن الذبح) ٤(
 .اي امكان احلياة) ٥(
 .اي يف هذا الزمن الطويل مل حيل اكل هذا الصيد، لعدم استناد موته إىل اآللة) ٦(

 )يف الذ�حة -الفصل الثاين (
 عليها مع كو�ا أخص مما يبحث عنه )٧(غلب العنوان

___________________________________ 
: ي غلب عنوان هذا الفصل على الذ�حة اي تعنون هذا الفصل �لذ�حة وهذا اشكال على هذا العنوان اخلـاص وهـوا) ٧(

حيـث . واملـذكور يف هـذا الفصـل اعـم مـن الذ�حـة: ان الذ�حة اخص مما يذكر يف هذا الفصل، ال�ا عبـارة عـن فـري االوداج
الفصـل : (هلـذا الفصـل عنـوان الذ�حـة فقـط وقـال) املصـنف(ذا اختـار فلمـا. إنه يبحث فيه عن النحر، وذكاة السـمك واجلـراد

 ).الثاين يف الذ�حة
جتوز بتسمية الكلي �سم بعـض أفـراده وهـي الذ�حـة احلاصـلة بفـري  ) املصنف(أن : ما خالصته ) الشارح(فاجاب 

 .االوداج، أو �سم اشهر أفراده وهي الذ�حة اخلاصة

    



٢٠٨ 

جتـوزا يف بعـض االفـراد، او اشـهرها، ولـو  )٢(خـارج عنهـا )١(، فان النحر وذكاة السمك، وحنوهيف الفصل
ويشـرتط يف الـذابح االسـالم، (اجلميـع  )٣(جعل العنوان الذكاة كما فعل يف الدروس كان أجود، لشموله

ت تســميت) أو حكمــه ه أم ال وهــو طفلــه املميــز فــال حتــل ذبيحــة الكــافر مطلقــا، وثنيــا كــان أم ذميــا مسعــ
وآخـرون إىل حـل ذبيحـة . وذهب مجاعة إىل حل ذبيحة الذمي اذا مسعت تسـميته. على أشهر االقوال
 أخبار )٥(وبه )٤(غري ا�وسي مطلقا

___________________________________ 
 .كاخذ اجلراد حيا) ١(
 ).الذ�حة(اي النحر، وذكاة السمك، واخذ اجلراد حيا خارج عن ) ٢(
 .مشول عنوان الذكاة مجيع االقساماي ) ٣(
 .سواء مسعت تسميته ام ال) ٤(
الطبعـة القدميـة ) الوسـائل(راجـع . اي وجبواز أكل ذبيحة غري ا�وسي مطلقا، سواء مسعت تسميته ام ال أخبار صحيحة) ٥(

 .٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣اخلرب  ٢٧الباب  ٢٤٤ ٢٤٣كتاب الذ�حة ص   ٣ا�لد 
فقـال . عـن ذ�يـح اليهـود والنصـارى وا�ـوس ) ا� عبـدهللا(أ�مـا سـئال ) مجيل ودمحم بـن محـران(عن  .واليك نص بعضها

اذا : (وقــال ). فــان حضــرمتوهم فلــم يســموا فــال �كلــوا: (فقــال . إ�ــم ال يســمون: فقــال بعضــهم). كــل: (
 ).غاب فكل

    



٢٠٩ 

 .على التقية، او الضرورة )٢(ثلها فحملتمب )١(صحيحة معارضة
ؤمنني  )٣()وال يشــرتط االميــان( مــن دان بكلمــة االســالم، : " علــى االصــح، لقــول علــي أمــري املــ

 ومفهوم الشرط أنه اذا مل يذكر اسم هللا عليه )٤("وصام فذبيحته لكم حالل اذا ذكر اسم هللا عليه 
___________________________________ 

ص  �٥ســم املفعــول اي هــذه االخبــار الدالــة علــى جــواز اكــل ذبيحــة غــري ا�وســي مطلقــا املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١(
البـاب  ٢٤٤، ٢٤٣كتـاب الذ�حـة ص   ٣الطبعة القدميـة ا�لـد ) الوسائل(راجع . عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها ٢٠٨
 .واليك نص بعض تلك االخبار. ٣٢إىل  ١من خرب  ٢٧
). ال �كله ان سم وان مل يسم: (فقال . عن ذبيحة الذمي ) ابو عبدهللا الصادق(سئل : قال) زيد الشحام(عن 

 .�عتبار اللحمم املدلول عليه �لذبيحة) ال �كله(وتذكري الضمري يف 
 .ل ذبيحة غري ا�وسي مطلقا محلت على التقية، أو يف مورد الضرورةاي االخبار الدالة على جواز اك) ٢(
 .) النيب(بعد ) االئمة االثين عشر(اي االقرار واالعرتاف امامة ) ٣(
 .١احلديث  ٢٨الباب  ٢٤٥الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب الذ�حة ص ) الوسائل) (٤(

    



٢١٠ 

 )٣(صــدق ذكــر اســم هللا عليــه، وأصــالة )٢(مــن: قــوالن )١(اعتقــاد وجوبــهوهــل يشــرتط مــع الــذكر . مل حيــل
 )٧(واالول. مـــن العبـــادات الواجبـــة )٦(علـــى وجـــه كغـــريه )٥(اعتـــرب ايقاعـــه )٤(ومـــن اشـــرتطه. عـــدم االشـــرتاط

 .)٨(وحيث مل يعترب االميان صح مع مطلق اخلالف. أقوى
ت علـيهم ا) اذا مل يكن �لغا حد النصب( ذبيحتـه، لروايـة  )٩(لسـالم فـال حتـل حينئـذلعدواة أهـل البيـ

 أيب بصريعن أيب عبدهللا 
___________________________________ 

 .اي اعتقاد الذابح وجوب ذكر االسم عند الذبح) ١(
 .دليل لعدم اشرتاط اعتقاد الوجوب، بل يكفي ذكر اسم هللا وان مل يكن الذاكر معتقدا بوجوبه) ٢(
 .دليل �ن لعدم اشرتاط اعتقاد وجوب ذلك االسم عند الذبح). من اجلارة(عطفا على مدخول �جلر ) ٣(
 .اي ومن اشرتاط اعتقاده الوجوب) ٤(
. وهلـذا اعتـرب اعتقـاد الوجـوب يف التسـمية ليوقعهـا علـى وجههـا. أي هو من الذين يـرون لـزوم اداء الواجـب بنيـة الوجـوب) ٥(

 .الشرتاط اعتقاد وجوب التسمية حىت يتاتى منه نية الوجوب عند التسميةفهذا دليل . اي بنية الوجوب
 .وتذكري الضمري �عتبار أن التسمية مصدر. اي كغري التسمية من بقية العبادات) ٦(
 .اي الدليل االول الدال على عدم اشرتاط اعتقاد الوجوب يف التسمية للذابح اذا كان من سائر فرق املسلمني) ٧(
 ).الشيعة أو السنة(اي فرق املسلمني كانوا من اي من ) ٨(
 .اي حني ان بلغ عداؤهم إىل حد النصب) ٩(

    



٢١١ 

ـــيب  )٢(، والرتكـــاب" )١(ذبيحـــة الناصـــب ال حتـــل: " قـــال الناصـــب خـــالف مـــا هـــو املعلـــوم مـــن ديـــن الن
. اخلـارجي وا�سـم )٤(ومثلـه. فيكون كافرا فيتناوله ما دل على حترمي ذبيحـة الكـافر )٢(ثبوته ضرورة 

إين ا�ــاك عـن ذبيحــة  : " لزكــر� بـن آدم وقصـر مجاعــة احلـل علــى مـا يذحبــه املـؤمن، لقــول الكـاظم 
علـى  )٦(وحيمـل. )٥("كل من كان على خالف الذي أنت عليه وأصـحابك، إال يف وقـت الضـرورة اليـه 

 )٨(وميكن محـل النهـي الـوارد يف مجيـع البـاب. أعم من وقت حتل فيه امليتة )٧(الكراهة بقرينة الضرورة فا�ا
 )١٠(عليها )٩(عليه

___________________________________ 
 .٢احلديث  ٢٨الباب  ٢٤٥كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .ذبيحة الناصيبدليل �ن لعدم حلية ) ٢(
 .فال اقل من ثبوت حرمة بغضهم. االذين اذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا) اهل البيت(وهو حب ) ٣(
 .اخلارجي وا�سم عليهم لعائن هللا. اي ومثل الناصيب يف عدم حلية ذبيحة) ٤(
 .٥احلديث  ٢٨الباب  ٢٤٥كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٥(
 ..؟)إين ا�اك: (اي الكراهة يف هذه الرواية يف قوله ) ٦(
 .اي الضرورة اعم اي أ�ا تصدق وان مل تصل إىل مرتبة حل اكل امليتة) ٧(
 .اي يف �ب الذبيحة) ٨(
 .اي على ذبح املخالف) ٩(
 .اي على الكراهة) ١٠(

    



٢١٢ 

 .اوىل من احلمل على التقية والضرورة )٢(ولعله )١(مجعا
دون ا�نــون، ومــن ال مييــز، لعــدم ) والصــيب املميــز(، وا�بــوب، )وحيــل مــا تذحبــه املســلمة، واخلصــي(

والواجـب (؟ )٤(والنفساء، النتفاء املانع مع وجود املقتضي للحـل) واحلائض(مطلقا  )٣()واجلنب(القصد 
: ه، لقـول البـاقر مـع القـدرة عليـ) �حلديـد(فري االعضاء ) يف الذبيحة امور سبعة االول ان يكون

 .)٦(�ملوت، وغريه) فان خيف فوت الذبيحة( )٥(ال ذكاة إال �حلديد
ب املتصــل بــه  )٧()وتعــذر احلديــد جــاز مبــا يفــري االعضــاء مــن ليطــة( أو (وهــي القشــر العلــى للقصــ
ها مـن وكـذا مـا اشـبه. خمري يف ذلك من غري تـرجيح) أو زجاجة(وهي حجر يقدح النار ) حادة )٨(مروة

 اآلالت
___________________________________ 

اي الجل اجلمع بني االخبار املتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز اكل ذ�يح املخالف كما اشري اليها يف اهلامش ) ١(
 .الكراهةحتمل االخبار الناهية على . ٢١١ص  ٥وبعضها على النهي كما أشري اليها يف اهلامش رقم . ٢٠٩ص  ٤رقم 

 .اي هذا اجلمع اوىل، لئال يلزم العسر واحلرج) ٢(
 .اي حتل ذبيحة اجلنب مطلقا، سواء كانت اجلنابة من حالل ام من حرام) ٣(
 .وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط) ٤(
 .؟١احلديث  ١الباب  ٢٣٨كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٥(
 .كفراره من يد الذابح �عتبار أنه قوي يتمكن من الفرار) ٦(
 ).الط يليط(بفتح الالم وسكون الياء اجوف �يت من ) ٧(
 .بفتح امليم وسكون الراء) ٨(

    



٢١٣ 

اذبح �حلجـر، والعظـم، و�لقصـبة، : قال احلادة غري احلديد، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق 
ويف حســــنة عبــــدالرمحان بــــن  )١(اذا قطــــع احللقــــوم وخــــرج الــــدم فــــال �س و�لعــــود اذا مل تصــــب احلديــــدة

اذا : سألته عن املروة والقصبة والعود نـذبح �ـا اذا مل جنـد سـكينا فقـال: قال احلجاج عن الكاظم 
 .)٢(فري االوداج فال �س بذلك

. )٥(هر اخلــربين الســالفنيلظــا) للضــرورة قــول �جلــواز( )٤(ومنفصــلني )٣(متصــلني) ويف الظفــر والســن(
ــرب خصوصــية القــاطع موجــود فيهمــا،  )٦(وهــو. حيــث اعتــرب فيهمــا قطــع احللقــوم، وفــري االوداج ومل يعت

مـا ا�ـر الـدم، : قـال الشيخ يف اخلالف حمتجا �المجاع، ورواية رافـع بـن خـديج أن النـيب  )٧(ومنعه
 أما السن فعظم،. ا، او ظفرا وسأحدثكم عن ذلكوذكر اسم هللا عليه فكلوا ما مل يكن سن

___________________________________ 
 .٣احلديث  ٢الباب  ٢٣٨كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .احلديث ٢الباب  ٢٣٨كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .ذابحاي متصلني ببدن االنسان ال) ٣(
 .اي منفصلني عن بدن االنسان الذابح) ٤(
املشـار اليهـا يف اهلـامش ) عبـدالرمحن بـن احلجـاج(وحسـنة . ١املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) زيد الشحام(صحيحة : ومها) ٥(

 .٢رقم 
 .وقطع احللقوم موجود يف الظفر والسن ايضا. اي فري االوداج) ٦(
 .ر والسنحلية الذبح �لظف) الشيخ(اي منع ) ٧(

    



٢١٤ 

: )٤(نعــم ميكــن أن يقــال مــع اتصــاهلما. ممنــوع )٣(، واالمجــاع)٢(والروايــة عاميــة )١(وأمــا الظفــر فمــدى احلبشــة
أشـــبه �الكـــل، والتقطيـــع، واســـتقرب املصـــنف يف الشـــرح املنـــع  )٥(إنـــه خيـــرج عـــن مســـمى الـــذبح بـــل هـــو

غـــري احلديـــد، او يرتتبـــان علـــى  هـــل يســـاو�ن غريمهـــا ممـــا يفـــري )٧(وعلـــى تقـــدير اجلـــواز. مطلقـــا )٦(منهمـــا
 )٩(مقتضى استدالل ا�وز �حلديثني االول )٨(غريمها مطلقا

___________________________________ 
بضــم املــيم مقصــورا مجــع ) مــدى(و . ٦هجــري احلــديث  ١٣٧١الطبعــة الثانيــة  ١٤٨ ١٤٦ص  ٨اجلــزء ) نيــل االوطــار) (١(

 .املدية بضمها ايضا وهو السكني
 ).الشيعة االمامية االثين عشرية(ليست من طرقنا حنن  اي) ٢(
 .) الشيخ(اي االمجاع املدعى يف قول ) ٣(
 .اي السن والظفر ببدن االنسان) ٤(
 .اي الذبح �لسن والظفر اشبه �لتقطيع وليس ذحبا) ٥(
 .منفصلنياي املنع من الذبح �لسن والظفر مطلقا، سواء كا� متصلني ببدن االنسان ام ) ٦(
فيجـوز الـذبح �مـا مـع الـتمكن مـن . اي جواز الذبح �لسن والظفر هل مها يساو�ن بقية ادوات الـذبح مـن غـري احلديـد) ٧(

مبعىن . او يرتتب السن والظفر على بقية االدوات الغري احلديدية. الذبح ببقية االدوات احلديدية فهما يف عرض تلك االدوات
 .دم التمكن من بقية االدوات الغري احلديدية فهما يف طول تلك االدواتانه جيوز �ما الذبح عند ع

 .سواء كان السن والظفر متصلني ببدن االنسان ام منفصلني) ٨(
 .وهو كون السن والظفر يف عرض االدوات الغري احلديدية فيتخري الذابح بينهما، وبينها) ٩(

    



٢١٥ 

الظـاهر مـن تعليقـه اجلـواز �مـا هنـا  )٣(وهو )٢(ريمهامع عدم غ )١(ويف الدروس استقرب اجلواز �ما مطلقا
 .وهذا هو االوىل. على الضرورة، اذ ال ضرورة مع وجود غريمها

واملفهـــوم مـــن اســـتقبال املـــذبوح االســـتقبال . �ملـــذبوح، ال اســـتقبال الـــذابح) الثـــاين اســـتقبال القبلـــة(
ملــذبح خاصــة، وصــحيحة دمحم بــن مســلم ورمبــا قيــل �الكتفــاء �ســتقبال ا. مذحبــه )٤(ومنــه. مبقــادمي بدنــه

ن أيب جعفــر  احلــديث تــدل علــى  )٥(اســتقبل بــذبيحتك القبلــة: ســألته عــن الذبيحــة فقــال: قــال عــ
 ومع التعذر الشتباه اجلهة، أو االضطرار) مع االمكان( )٧(هذا. )٦(االول

___________________________________ 
 .لني ام منفصلنيسواء كان السن والظفر متص) ١(
 .مبعىن أنه بعد عدم االدوات غري احلديدية تصل النوبة اليهما. فيكو�ن يف املرتبة الثالثة) ٢(
ويف الظفـر والسـن : (جـواز الـذبح �مـا عنـد الضـرورة يف قولـه) املصـنف(اي كو�ما يف املرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق ) ٣(

 ).للضرورة قول �جلواز
 .ستقبال مبقادمي بدنه االستقبال مبذبح احليوان وهو حمل ذحبه، او حنرهاي ومن اال) ٤(
 .١احلديث  ٦الباب  ٢٣٩الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب الذ�حة ص ) الوسائل) (٥(
 .وهو استقبال مقادمي البدن فقط، دون املذبح خاصة) ٦(
 .اي مطلق االستقبال) ٧(

    



٢١٦ 

. )٤(لالخبــار الكثــرية) �ســيا فــال �س )٣(ولــو تركهــا(يســقط  )٢(و حنــوه، أ)١(لــرتدي احليــوان، أو استعصــائه
 ســألت أ� جعفــر : ويف اجلاهــل وجهــان، وإحلاقــه �لناســي حســن، ويف حســنة دمحم بــن مســلم قــال

 .)٥(كل منها: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن أن يوجهها إىل القبلة قال
، فلـو تركهـا عمـدا فهـي )٦(كمـا سـبق) يـذكر اسـم هللا تعـاىلوهـي أن (عنـد الـذبح ) الثالث التسـمية(

 )٧(ميتة اذا كان معتقدا لوجو�ا، ويف غري املعتقد
___________________________________ 

 .اي احليوان ال يسلم نفسه للذبح) ١(
ت االنقــاض عنــه) ٢( ث ميــوت لــو ازحيــ خرة عظيمــة حبيــ لظــامل الغــابح علــى او اجــرب ا. كــان ســقط علــى احليــوان حــائط، او صــ

 .الذبح، وعلى غري القبلة وال ميكن دفعه
 .استقباهلا جمازا: واملراد) القبلة(مرجع الضمري ) ٣(
ص احـدها سـئل . ٥ ٤ ٣احلـديث  ١٤البـاب  ٢٤٠الطبعة القدمية ا�لد الثالث كتاب الذ�حة ص ) الوسائل) (٤( واليـك نـ
 ).ال �س اذا مل يتعمد: (فقال . القبلةعن الذبيحة تذبح بغري  ) ابوعبدهللا(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٥(
 ).وال يشرتط االميان): (املصنف(يف شرح قول ) ٦(
 .اي غري املعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق املسلمني اذا مل يسم فهل ذبيحته ميتة فال جيوز اكلها ام مذكاة) ٧(

    



٢١٧ 

املصــنف  )٣(واستشــكل. �شــرتاطها مــن غــري تفصــيل )٢(التحــرمي، لقطعهــم ، وظــاهر االصــحاب)١(وجهــان
ذلك، حلكمهم حبـل ذبيحـة املخـالف علـى االطـالق مـا مل يكـن �صـبا، وال ريـب أن بعضـهم ال يعتقـد 

ال ينـايف حترميهـا مـن  )٥(�ن حكمهم حبل ذبيحته مـن حيـث هـو خمـالف، وذلـك )٤(وميكن دفعه. وجو�ا
 .)٦(حيث االخالل بشرط آخر

___________________________________ 
وان الـــذابح ال يــرى وجو�ــا فيكــون شـــأنه شــأن اجلاهــل فمـــذكاة . اشــرتاط التســمية يف الذبيحـــة وهنــا مل يســم فميتــة: ومهــا) ١(

 .فيحل اكلها
ق مـن الفقهـاء فهـذا االطـال. اي حلكم الفقهاء احلكم القطعي حبل ذبيحة املخالف على االطالق، سواء مسى ام مل يسم) ٢(

 .�ذه الصورة دليل على ان املخالف الذي ال يعتقد وجوب التسمية اذا تركها عند الذبح تكون ذبيحته مذكاة حيل اكلها
 .اي توقف يف حلية ذبيحة املخالف الذي ال يعتقد وجوب التسمية عند الذبح) ٣(
ـــكال ) ٤( ــنف(اي دفـــــع اشــ ـــذي ال ) املصـــ ـــالف الــ ـــة املخــ ــه يف حليـــــة ذبيحــ ـــميةوتوقفـــ ـــد وجـــــوب التســ ـــان. يعتقــ ان حكـــــم : يبيــ

ث االخـالل �لتسـمية وعـدمها بـل امنـا  . االصحاب حبليـة ذبيحـة املخـالف مطلقـا، سـواء مسـى ام مل يسـم مل يكـن �ظـرا مـن حيـ
 .كان نظرهم يف حلية ذبيحته من حيث إنه خمالف، ال من حيث االخالل بشرط آخر وهي التسمية مثال

 .ذبيحة املخالف ال ينايف حترمي الذبيحة من حيث عدم التسميةاي حكمهم اليقطعي حبلية ) ٥(
 .كاالخالل �لتسمية) ٦(

    



٢١٨ 

االدلــــة،  )٣(، واطــــالق)٢(عنــــد اشــــتباه احلــــال عمــــال �صــــالة الصــــحة )١(حبلهــــا منــــه: نعــــم ميكــــن أن يقــــال
اشـــرتاط اعتقـــاد الوجـــوب، بـــل  )٥(مـــن حيـــث رجحا�ـــا عنـــد مـــن ال يوجبهـــا، وعـــدم )٤(وترجيحـــا للظـــاهر

 .وامنا حيكم �لتحرمي مع العلم بعدم تسميته وهو حسن )٧(كما مر  )٦(عترب فعلهاامل
___________________________________ 

 .اي من املخالف عند اشتباه احلال �ن مل يعلم انه مسى ام ال) ١(
ى الصــحة قاعــدة كليــة متخــذة مــن قولــه . اي حبمــل فعــل املســلم علــى الصــحة) ٢( امحــل فعــل ( محــل أفعــال املســلم علــ

أن املسـلم مبـا : ببيـان. فعند الشك يف أن أفعالـه صـادرة وفـق الطـرق واملـوازين الشـرعية حتمـل إىل الصـحة). اخيك على أحسنه
فكـل فعـل اذا صـدر عنـه عنـد الشـك . وأنـه ال خيالفهـا. ملتـزم �حكـام االسـالم والعمـل �ـا أنه مسلم ومتدين �لدين احلنيـف،

 .يف كيفية وروده حيمل على الصحة، من دون توقف
اي عمـال �طـالق االدلـة وهـي االخبـار الدالـة علـى حليـة ذبيحـة املخـالف املشـار ) �ء اجلـارة(�جلر عطفا علـى مـدخول ) ٣(

 .٢٠٩ ص ٤اليها يف اهلامش رقم 
 .فالظاهر أ�م يسمون عند الذبيحة. أن التسمية عندهم مستحبة: دليل �لث حللية ذبيحة املخالف املشتبه احلال ببيان) ٤(
ث عـدم اشــرتاط اعتقــاد وجـوب التســمية) ٥( ىن. �جلـر عطفــا علـى رجحا�ــا اي ومـن حيــ أن التســمية جمزيـة ولــو مل يعتقــد : مبعـ

 .الذابح وجو�ا
 . التسمية اداؤها وايقاعهااي املعترب يف) ٦(
 .٢١٠يف ص ) ٧(

    



٢١٩ 

وميكـــن احلـــاق  )٣(ويف اجلاهـــل الوجهـــان )٢(للـــنص) ولـــو تركهـــا �ســـيا حـــل(القـــول يف االســـتقبال  )١(ومثلـــه
 .، ملشاركته يف املعىن خصوصا املقلد منهم)٤(املخالف الذي ال يعتقد وجو�ا �جلاهل

شرائط الذبح استطراد او تغليب السـم الـذبح علـى وذكره يف �ب ) الرابع اختصاص االبل �لنحر(
فـذبح ) �لـذبح، فلـو عكـس( )٧(مـن احليـوان القابـل للتذكيـة غـري مـا يسـتثىن )٦()وما عـداها( )٥(ما يشمله

 )٩(، أو حنر ما عداها خمتارا)٨(االبل، أو مجع بني االمرين
___________________________________ 

بيحــة املخــالف غـري املعتقــد بوجو�ـا صــحة ذبيحــة املخـالف غــري املعتقـد بوجــوب االســتقبال اي مثـل التســمية يف صـحة ذ) ١(
 .عند اشتباه حاله

 .٤ ٣ ٢احلديث  ١٥الباب  ٢٤٠كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
احلاقـه �لناسـي مـن  ) الشارح(ر اختا. او العامد. حلقوق اجلاهل �لناسي: اي الوجهان السابقان يف االستقبال ومها) ٣(

 .حيث حلية الذبيحة
 .فعلى هذا حتل ذبيحة املخالف وان مل يسم. اي �جلاهل بوجوب التسمية) ٤(
 .اي على ما يشمل النحر) ٥(
ن لفظهــا اذا كانــ. اي مـا عــدا االبــل خيــتص �لــذبح) ٦( يت ال واحـد هلــا مــ ت لغــري و�نيـث الضــمري �عتبــار أن امســاء اجلمــوع الــ

 .اآلدميني تؤنث
 .كالسمك واجلراد) ٧(
 .والنحر. الذبح: ومها) ٨(
وحنـر الغـنم والبقـر علـى وجـه االختيـار ايضـا . وحنر ما عداها اي لو وقـع ذبـح االبـل علـى وجـه االختيـار. قيد لذبح االبل) ٩(

 .حرم اكل الكل
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، )٢(اسـتدرك الـذبح بعـد النحـر كيـف اتفـق، ولـو  )١(ومع الضرورة كاملستعصي حيل كما حيل طعنه) حرم(
كافيــا يف االزهــاق لـــو   )٥(، وان كــان كــل منهمـــا)٤(احتمــل التحـــرمي، الســتناد موتــه اليهمـــا )٣(أو �لعكــس

أنـه لـو شـرع  )٧(وفرعـوا عليـه )٦(وقد حكم املصـنف وغـريه �شـرتاط اسـتناد موتـه إىل الـذكاة خاصـة. انفرد
 معا فميتة )٨(يف الذبح فنزع آخر حشوته

___________________________________ 
 .اي طعن املستعصي) ١(
 .�ن حنر االبل او ال مث ذحبها) ٢(
 .�ن ذبح الغنم مث حنره) ٣(
 .اي الستناد موت االبل إىل كل واحد من النحر والذبح، وموت الغنم إىل الذبح والنحر وهو غري جائز) ٤(
 .الغنم واالبلاي كل واحد من النحر والذبح كاف يف ازهاق روح ) ٥(
 .استناد موت االبل إىل النحر خاصة واستناد موت الغنم إىل الذبح خاصة ) املصنف(اي اشرتط ) ٦(
 .اي على اشرتاط استناد موت االبل إىل النحر خاصة، وموت الغنم إىل الذبح خاصة) ٧(
نصوب على احلالية وقيد للذابح، والنازع حشاشة م) معا(أمعاء احليوان ومصرانه و : بضم احلاء وكسرها، وسكون الشني) ٨(

واملعىن انه لو اشرتك اثنان يف ازهاق روح احليوان �ن ذبح احدمها، ونزع اآلخر حشاشته حبيث يكو�ن ممعا شريكني . احليوان
 يف قتل احليوان فان احليوان حينئذ حيرم
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�حلركـة بعـد الفعـل املعتـرب أو خـروج الـذم  )٣(منـه واالكتفـاء )٢(كل فعل ال تستقر معه احلياة وهذا  )١(وكذا
 .املعتدل كما سيأيت

وهـــو جمـــرى (بفـــتح املـــيم واهلمـــزة آخـــره ) وهـــي املـــرئ(يف املـــذبوح ) اخلـــامس قطـــع االعضـــاء االربعـــة(
اي املعـــــد جلريـــــه فيـــــه ) وهـــــو للـــــنفس(بضـــــم احلـــــاء ) واحللقـــــوم( )٤(والشـــــراب املتصـــــل �حللقـــــوم) الطعـــــام

يكفـي : وقيـل. )٥(فلو قطع بعض هـذه مل حيـل وان بقـي يسـري). والودجان ومها عرقان يكتنفان احللقوم(
 قطع احللقوم، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق

___________________________________ 
ب هلــالك اي وكــذ) لــو شــرع يف الــذبح(عطـف علــى ) ١( ا يكـون املــذبوح ميتــة لــو فعــل شــخص �ن مـع الــذابح كــل فعــل موجــ

 .احليوان، وازهاق روحه حبيث مل تبق مع هذا الفعل حياته
فكمـا ان . اي اخراج حشوة احليوان من بطنه من قبيل فعـل مـع الذبيحـة يوجـب هالكهـا وال يبقـى معـه حيـاة مسـتقرة لـه) ٢(

 .ك إخراج احلشوة من بطنه موجب لتحرميهاذلك الفعل موجب لصريور�ا ميتة، كذل
او اسـتدرك . �لرفع عطفا على التحرمي اي وحيتمل االكتفاء يف حلية مثـل هـذا احليـوان الـذي اسـتدرك بعـد النحـر �لـذبح) ٣(

اوال مث ذبـح احلركـة بعـد الـذبح لـو حنـر : ففـي هـاتني احلـالتني ومهـا. بعد الذبح �لنحر حبركته بعد الذبح، او خبروج الدم املعتدل
 .او خروج الدم املعتدل تكون الذبيحة حالال وجاز اكلها. �نيا

 .اي من احللقوم فنازال) ٤(
 .اي شئ قليل من االوداج) ٥(
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مــع  )٢(، ومحلــت علــى الضــرورة ال�ــا وردت يف ســياقها)١(، اذا قطــع احللقــوم وخــرج الــدم فــال �س
 .بغريها )٣(معارضتها

___________________________________ 
 .٣احلديث  ٢الباب  ٢٣٨كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
اي ومحلت الصحيحة املشار ) صحيحة زيد الشحام(كما ان مرجع الضمري يف ال�ا ومحلت ). الضرورة(مرجع الضمري ) ٢(

واليـك نـص الصـحيحة املـذكورة يف نفـس املصـدر عـن زيـد . ورةعلـى الضـرورة، لورودهـا يف سـياق الضـر  ١اليها يف اهلامش رقم 
اذبــح : (فقــال . عــن رجــل مل يكــن حبضــرته ســكني؟ أيــذبح بقصــبة ) ابــن عبــدهللا الصــادق(ســألت : الشــحام قــال

 ).�لقصبة، و�حلجر، و�لعظم، و�لعود اذا مل تصب احلديدة اذا قطع احللقوم وخرج الدم فال �س
ا� (سـألت : عـن عبـدالرمحان بـن احلجـاج قـال. واليك نص اخلرب املعارض هلـا. اي مع أن هذه الصحيحة عارضها غريها) ٣(

ن االنســان اذا مل جيــد ســكينا ) ابــراهيم ) اذا فــرى االوداج فــال �س: (فقــال . عــن املــروة والقصــبة والعــود يــذبح �ــ
. فمفهــوم احلــديث دل علـى عــدم كفايــة فــري بعــض االوداج. جــواز الذبيحــة علـى فــري االوداج االربعــة علــق) فاالمـام (

ث ان . ١فهذه الرواية معارضة لصحيحة زيد الشحام املشار اليهـا يف اهلـامش رقـم  ١راجع نفس املصدر السابق احلديث  حيـ
ت يف تلك الصحيحة تصرح حبلية الذبيحة بقطع احللقـوم وان القطـع كـاف، سـوا ء فـري االوداج بتمامهـا ام ببعضـها كمـا علمـ

 ).اذا قطع احللقوم وخرج الدم فال �س: (قوله 
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ال يعتــرب فيـــه قطــع االعضـــاء بـــل ) و( )٢(، وحمـــل النحـــر وهــدة اللبـــة)١(وحمــل الـــذبح احللــق حتـــت اللحيــني
، وأصـل الوهـدة املكـان املطمـئن وهي ثغـرة النحـر بـني الرتقـوتني) يكفي يف املنحور طعنه يف وهدة اللبة(

وهو املنخفض، واللبة بفتح الـالم وتشـديد البـاء املنحـر، وال حـد للطعنـة طـوال وعرضـا، بـل املعتـرب موتـه 
 .�ا خاصة

ويكفـي مسـمامها يف بعـض االعضـاء كالـذنب واالذن، دون ) السادس احلركة بعـد الـذبح او النحـر(
وهـو اخلـارج بـدفع ) أو خـروج الـدم املعتـدل(للحـم املسـلوخ فانه قـد حيصـل يف ا )٤(واالختالج )٣(التقلص
 .)٨(ورواية احلسني بن مسلم على الثاين )٧(حرم، لصحيحة احلليب على االول )٦(، فلو انتفيا)٥(ال املتثاقل

___________________________________ 
 .االعظمان اللذان تنبت اللحية على بشر�م: بفتح الالم وسكون احلاء مها) ١(
 ).حبات(وزان ) لبات(موضع القالدة من الصدر مجعها ) حبة(بفتح الالم وتشديد الباء وزان ) ٢(
 .تقلصت شفتاه اي انضمت وانزوت: مصدر �ب التفعل مبعىن االنضمام واالنزواء اي االنكماش يقال) ٣(
 .احلركة اخلفيفة يف االعضاء: واملراد منه هنا. االختالج احلركة يف اجلفون) ٤(
 .وهو اخلروج ببطوء) ٥(
 .اي احلركة، او خروج الدم املعتدل) ٦(
احلـديث  ١١البـاب  ٢٤٠كتاب الذ�حة ص   ٣ا�لد . الطبعة القدمية) الوسائل(راجع ). اعتبار احلركة بعد الذبح(وهو ) ٧(
 ).بح، او النحرالعتبار احلركة بعد الذ(فالالم يف لصحيحة تعليل . حيث جتد الصحيحة تدل على هذا االعتبار ٣
ث جتــد روايــة . ٢احلــديث  ١٢راجــع نفــس املصــدر البــاب ). اعتبــار خــروج الــدم املعتــدل(وهــو ) ٨( ) احلســني ابــن مســلم(حيــ

 .دالة على هذا االعتبار
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ــرب مجاعــة اجتماعهمــا . �حلســني )٣(، وجهالــة االخــرى)٢(وآخــرون احلركــة وحــدها، لصــحة روايتهــا )١(واعت
مصــــرحة �الكتفــــاء يف احلركـــة بطــــرف العــــني، أو حتريــــك  )٥(وصــــحيحة احللـــيب وغريهــــا. االقــــوى )٤(وهـــو

 .)٦(الذنب، أو االذن من غري اعتبار أمر آخر
___________________________________ 

 .وخروج الدم املعتدل. اجتماع احلركة بعد الذبح: ومها) ١(
صـــحة روايتهـــا تعليـــل العتبـــار احلركـــة وحـــدها بعـــد الـــذبح اي لصـــحة الروايـــة والـــالم يف ل). احلركـــة وحـــدها(مرجــع الضـــمري ) ٢(

 .االوىل
وجهالـة �جلـر ). خروج الـدم املعتـدل(الدالة على اعتبار ) احلسني بن مسلم(املروية عن ) الرواية الثانية(املراد من االخرى ) ٣(

 ).احلسني بن مسلم(اي وجلهالة الرواية الثانية وهي رواية ) الم اجلارة(عطف على مدخول 
 .وهو االكتفاء �حلركة وحدها بعد الذبح) ٤(
يب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٥( ى االكتفــاء �حلركــة  ٢٢٣ص  ٧اي وغــري صــحيحة احللــ هنــاك صــحيحة اخــرى تــدل علــ

 .٤احلديث  ١١راجع نفس املصدر السابق الباب . وحدها بعد الذبح
 .وهو خروج الدم املعتدل) ٦(
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ريه مــن املتــأخرين اشــرتطوا مــع ذلــكولكــن  ولــو : (بقولــه )٣(كمــا نبــه عليــه  )٢(امــرا آخــر )١(املصــنف هنــا وغــ
االكتفــاء  )٤(وظــاهر القــدماء كاالخبــار. ومل نقــف هلــم فيــه علــى مســتند) علــم عــدم اســتقرار احليــاة حــرم

ري اعتبــــار اســــتقرار احليــــاة )٥(�حــــد االمــــرين أو �مــــا : وهــــي قولــــه تعــــاىل )٦(ويف اآليــــة اميــــاء اليــــه. مــــن غــــ
 ، ففـي صـحيحة زرارة عـن البـاقر )٧( )إال ما ذكيتم( :إىل قوله)حرمت علي�م ا�يتة وا�م(

 )٨(يف تفسريها
___________________________________ 

 .اي مع االكتفاء �حلركة بعد الذبح، او خروج الدم املعتدل) ١(
 ).ولو علم عدم استقرار احلياة حرم( :بقوله) املصنف(وهو الذي بنه عليه ) ٢(
 .اي على هذا االمر اآلخر الزائد وهو استقرار احلياة) ٣(
يب(كاالخبار الدالة على اعتبار احلركة وحدها بعد الذبح كما يف ) فقهاء االمامية(اي ظاهر القدماء من ) ٤( ) صحيحة احللـ

او . ٢٢٤ص  ٥الخــرى كمــا اشــري اليهــا يف اهلــامش رقــم وغريهــا مــن الصــحيحة ا. ٢٢٣ص  ٧املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم 
او �مـا وهـي احلركـة بعـد الـذبح وخـروج الـدم . ٢٢٣ص  ٨املشار اليها ) احلسني بن مسلم(خبروج الدم املعتدل كما يف رواية 

ــك. املعتــــدل ــى ذلــ ــد علــ ــر زائــ ــري اعتبــــار امــــر آخــ ــن غــ ــدل علــــى اكتفــــاء احــــد االمــــرين، مــ ــا أن االخبــــار تــ  كــــذلك ظــــاهر. فكمــ
 .يدل على ذلك من دون اعتبار امر آخر زائد على ذلك) االصحاب القدامى(
 .وخروج الدم املعتدل. احلركة بعد الذبح: ومها) ٥(
 .اي ويف اآلية الكرمية اشارة إىل كفاية احد االمرين، او �ما) ٦(
 .٣املائدة، اآلية ) ٧(
 .٧ اي يف تفسري اآلية الشريفة املشار اليها يف اهلامش رقم) ٨(
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ت ذكاتــه فكلــه)٢(وعــني تطــرف )١(فـان أدركــت شــيئا منهـا  )٣(، أو قائمــة تـركض، أو ذنبــا ميصــع فقـد أدركــ
أن اعتبـــار اســـتقرار احليـــاة لـــيس مـــن  )٥(وعـــن حيـــىي: قـــال املصـــنف يف الـــدروس. )٤(ومثلهـــا أخبـــار كثـــرية

 .خالف ما حكم به هنا )٦(وهذا. ونعم ما قال. املذهب
___________________________________ 

 .اي شيئا من الذبيحة املذكاة) ١(
ما بقيت منهم عني تطرف اي مل تبق منهم عني تتحرك : ويقال. اي حتركت: طرفت عينه: من الطرف مبعىن احلركة يقال) ٢(

 .كالمها مبعىن احلركة) وميصع. يركض(وكذلك . مبعىن ا�م ماتوا مجيعا
 .١احلديث  ١١الباب  ٢٤٠كتاب الذ�حة ص   ٣د الطبعة القدمية ا�ل) الوسائل(راجع ) ٣(
ىب(وهــي ) ٤( يب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم  ٢٢٣ص  ٧املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) صــحيحة احللــ  ٥وغــري صــحيحة احللــ

 .٢٢٤ص 
لنحـوي املعـروف العامل الفاضـل الفقيـه الـورع الزاهـد االديـب ا) ابوزكر� حيىي بن امحد بن حيىي بن احلسن بن سعيد اهلذيل) (٥(
: يف حقه) ابن داود(قال . رضوان هللا عليهم امجعني) صاحب السرائر(وسبط ) احملقق احللي(ابن عم ) الشيخ جنيب الدين(  ب

ــم االدبيـــة والفقهيـــة واالصـــولية اورع فقهـــاء زماننـــا وازهـــدهم لـــه كتـــاب . شـــيخنا االمـــام العالمـــة الـــورع القـــدوة جـــامع فنـــون العلـ
ــك؟ يــروي عنــه ) نزهــة النــاظر(و للشــرايع، ) اجلــامع( تولــد ســنة ) الســيد عبــدالكرمي بــن الطــاووس(و ) العالمــة احللــي(وغــري ذل

 ).احللة(  قربه ب ٦٨٩وتويف ليلة العرفة سنة  ٦٠١
ىي بـن سـعيد اهلـذيل(يف الدروس نقال عـن ) املصنف(اي قول ) ٦( خمـالف ) أن اعتبـار اسـتقرار احليـاة لـيس مـن املـذهب): (حيـ

حيث اعترب استقرار احلياة يف حلية الذبيحة عالوة على احلركة بعد الذبح، او النحـر أو خـروج الـدم ). اللمعة(يف  ملا حكم به
 .املعتدل

    



٢٢٧ 

يعترب يف املشرف على املوت، وأكيل السـبع، وغـريه احلركـة بعـد الـذبح وان  )٢(فعلى هذا. االقوى )١(وهو
 .دم املعتدل كان أوىلخروج ال )٣(ولو اعترب معها. مل يكن مستقر احلياة

، أو تثاقـل )٤(قطـع االعضـاء، فلـو قطـع الـبعض وأرسـله مث متمـه) السابع متابعـة الـذبح حـىت يسـتويف(
ـــبعض صـــدق الـــذبح مـــع التفرقـــة كثـــريا، الن  )٧(، لعـــدم)٦(حـــرم ان مل يكـــن يف احليـــاة اســـتقرار )٥(بقطـــع ال

 )٩(غري حملل، والثاين )٨(االول
___________________________________ 

 .اي عدم اشرتاط استقرار احلياة) ١(
 .اي على القول بعدم استقرار احلياه يعترب يف احليوان املشرف على املوت ملرض، او غريه) ٢(
 .اي ولو اعترب مع احلركة يف احليوان املشرف على املوت خروج الدم املعتدل) ٣(
 .لبعض واالرسالاي متم الذبح بعد قطع ا) ٤(
 .�ن قطع البعض اآلخر الباقي من االوداج) ٥(
 .اي يف املرة الثانية عند إمتام الذبح لو مل يكن يف احليوان حياة مستقرة) ٦(
 .دليل لوجوب التتابع) ٧(
 .وهو قطع بعض االوداج يف املرة االوىل) ٨(
أن القائـل بوجـوب تتـابع الـذبح يـدعي عـدم : فاحلاصـل. الـذبحوهو قطع البعض اآلخر الباقي من االوداج والذي به يـتم ) ٩(

 .واستدل على ذلك بوجهني. صدق الذبح مع التفرقة الكثرية
أن قطــع بعــض االوداج يف املــرة االوىل وارســاله مث تتميمــه يف املــرة الثانيــة غــري حملــل هلــذا احليــوان، لعــدم صــدق متاميــة ): االول(

 .الفري يف مجيع االوداج املامور به
ت غــري . أن فــري بعــض االوداج الباقيــة مبنزلــة االجهــاز علــى امليــت والقضــاء عليــه): الثــاين( فكمــا أن القضــاء علــى احليــوان امليــ

 .حملل له، كذلك القضاء على الذبيحة بفري بقية اوداجه غري حملل له، لكونه مشرفا على املوت، فال فائدة هلذا الفري

    



٢٢٨ 

 .اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثريا )٣(مع صدق )٢(ويشكل .على امليت )١(جيري جمرى التجهيز
___________________________________ 

ع النســخ املوجــودة عنــد� ) ١( ب اللغــة، الن ) االجهــاز: (واالوىل). اخلطيــة واملطبوعــة(هكــذا وجــد� يف مجيــ كمــا يف مجيــع كتــ
. اجهـز علـى الـذبيح اي قضـى علـى هـاؤالء. علـى الرجـل اجهـز. اجهـز علـى امليـت: االجهاز مبعىن القضاء على الـنفس يقـال

 .جهز على الرجل، او على امليت: وال يقال
فلو ذبح وهذه صفته حرم وصار . بدعوى عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثرية. اي يشكل ما افاده القائل بتتابع الذبح) ٢(
 .ميتة

ى الــدليل االول ) الشــارح(شــروع مــن ) ٣( ). ان فــري بعــض االدواج غــري حملــل(للقائــل بوجــوب التتــابع وهــو  يف الــرد علــ
أن التفرقة الكثرية غري موجبة لسـلب اسـم الـذبح عـن مثـل هـذا احليـوان الـذي مت فـري اوداجـه بعـد فـري الـبعض : وخالصة الرد

ل لالشـــكال حبليتـــه فــال جمـــا. فـــاذا صـــدق الــذبح عرفـــا حـــل اكلـــه. يف املــرة االوىل، لصـــدق الـــذبح عرفــا علـــى مثـــل هـــذا احليــوان
 .بدعوى عدم صدق الذبح عرفا على مثل هذا احليوان الذي مت فري اوداجه بعد فري البعض

    



٢٢٩ 

اسـتقرار احليـاة ممنـوع،  )٣(لـورد مثلـه مـع التـوايل واعتبـار )٢(ولـواله. استناد اال�حة إىل اجلميع )١(وميكن
) و(وهـو االقـوى . ا صـدق اسـم الـذبحمـع أصـالة اال�حـة اذ )٤(واحلركة اليسرية الكافية مصـححة فيهمـا

 .اليت ال خترج عن املتابعة عادة) ال تضر التفرقة اليسرية( )٥(على القولني
 أي أخفاف يديها )٦()ويستحب حنر االبل قد ربطت أخفافها(

___________________________________ 
ان فــري بقيــة االوداج : (وهــو. للقائــل بوجــوب التتــابع يف فــري االوداج) الــدليل الثــاين(ايضــا علــى  ) الشــارح(رد مــن ) ١(

ان احللية يف مثل هذه البيحة اليت مت ذحبها يف حلظات أخر غري اللحظـات االوليـة : وخالصة الرة). مبنزلة االجهاز على امليت
ىت يقـــال بعـــدم احلليـــة فيهـــا، لعـــدم إمنـــا تكـــون مســـتندة إىل مجيـــع الفـــري يف املنزلـــة االوىل، و  املنزلـــة الثانيـــة، ال اىن االوىل فقـــط حـــ

 ).فري االوداج كلها(صدق املامور به وهو 
اي ولــو ال هــذا االســتناد لــزم االشــكال بعينــه يف التــوايل ايضــا، الن الــذابح حــني يضــع الســكني علــى االوداج ال يقطعهــا ) ٢(

 .فلو كان التتابع شرطا لزم احلكم حبرمة مجيع الذ�يح. على كل حال فال بد من الفاصلة. بل تدرجيا. دفعة واحدة
علـــى القائـــل بوجـــوب التتـــابع عـــل دليلـــه الثـــاين ايضـــا وهـــي حرمـــة الذبيحـــة لـــو مل يكـــن يف احليـــوان ) الشـــارح(هـــذا رد مـــن ) ٣(

 .استقرار لو قطعت بقية االوداج االخر يف املرة الثانية
 .اليت تتم بقية فري االوداج فيها اي يف املرة االوىل، والثانية) ٤(
 .وحرمتها مع التفرقة الكثرية. حلية الذبيحة مع التفرقة الكثرية: ومها) ٥(
 .مجع اخلف وهو يقوم مقام احلافر لغري البعري فيها) ٦(

    



٢٣٠ 

أنــه يعقــل يــدها اليســرى مــن  )٣(جمتمعــني مــن اخلــف إىل اآل�ط وروي )٢(�ن يربطهــا معــا )١()إىل آ�طهــا(
واطلقــت أرجلهــا، والبقـــر تعقــل يــداه ورجـــاله (وكالمهــا حســـن . إىل الركبــة ويوقفهــا علـــى اليمــىناخلــف 

ــق ذنبــه، والغــنم تــربط يــداه ورجــل واحــدة وميســك صــوفه، وشــعره، ووبــره حــىت (وتطلــق االخــرى ) ويطل
ـــن أعـــني ان كـــان مـــن الغـــنم فامســـك صـــوفه، أو شـــعره) يـــربد وال متســـكن يـــدا وال : ويف روايـــة محـــران ب
 .)٥(واالشهر االول. )٤(رجال
وهـو أن يقطـع خناعهـا ) ويكـره أن تنخـع الذبيحـة( )٦(وال ميسـك، وال يكتـف) والطري يذبح ويرسل(

 قبل مو�ا وهو اخليط االبيض الذي وسط الفقار �لفتح ممتدا من الرقبة إىل عجب الذنب بفتح العني
___________________________________ 

 .وهو �طن الكتف يذكر ويؤنث: بكسر اهلمزة والباء: وقيل. مزة وسكون الباءمجع االبط بكسر اهل) ١(
 .اي اليدين) ٢(
 ).احدى يديها(لكن املروي هناك . ٥احلديث  ٢الباب  ٦٦كتاب الصيد والذ�حة ص   ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل) (٣(
 .٢احلديث  ٣الباب  ٢٣٨كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
 ).استحباب ربط اليدين ورجل واحدة(وهو ) ٥(
ين يكـره مجـع جنـاحي . كتف الطائر اي طار ضاما جناحيه إىل ما ورائه حال الطـريان: يقال) ربط جناحيه معا(وهو ) ٦( يعـ

 .الطائر وشدمها حني الذبح

    



٢٣١ 

ال تنخــــع : قــــال أبوعبــــدهللا : حيــــرم، لصــــحيحة احللــــيب قــــال: وقيــــل. )١(وســــكون اجلــــيم وهــــو أصــــله
وهــــو االقــــوى، واختــــاره يف . ، واالصــــل يف النهــــي التحــــرمي)٢(الذبيحــــة حــــىت متــــوت فــــاذا ماتــــت فاخنعهــــا

�ن يـدخلها حتـت احللقـوم و�قـي ) وان يقلـب السـكني( )٣(نعـم ال حتـرم الذبيحـة علـى القـولني. الدروس
ن أعــني يف )٤(عنــه ، لنهــي الصــادق )فيــذبح إىل فــوق(االعضــاء  ــ قيــل  )٦(، ومــن مث)٥(روايــة محــران ب

 .فالقول �لكراهة أجود. من ال تثبت عدالته )٨(ويف السند )٧(�لتحرمي، محال للنهي عليه
، اذا ذحبـت الشـاة وسـلخت، أو سـلخ ملرفوعـة دمحم بـن حيـىي عـن الرضـا ) قبـل الـربد )٩(والسلخ(

 .)١٠(شئ منها قبل أن متوت فليس حيل أكلها
___________________________________ 

 .اي موضع اتصال الذنب �لبدن) ١(
 .٢احلديث  ٦الباب  ٢٣٩كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
ىن. والكراهــة. احلرمــة: ومهــا) ٣( ىت يــدل النهــي علــى حرمــة اكــل مثــل هــذه : مبعــ أن احلرمــة حرمــة تكليفيــة حمضــة، ال وضــعية حــ

 .الذبيحة
 .اي عن قلب السكني والذبح إىل الفوق) ٤(
 .٢٣٠ص  ٤نفس املصدر السابق املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٥(
 .) االمام الصادق(اي والجل �ي ) ٦(
 .اي على التحرمي كما هو املوضوع له للفظ النهي) ٧(
 .٥اي ويف سند هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .اي ويكره سلخ الذبيحة) ويكره(عطفا على ) ٩(
 .كتاب الذ�حة  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١٠(

    



٢٣٢ 

اسـتنادا إىل تـالزم حتـرمي االكـل،  )١(وذهب مجاعة منهم املصنف يف الدروس والشـرح إىل حتـرمي الفعـل
نعــم ميكــن الكراهــة مـــن . راهـــةعلــى التحــرمي والك )٤(بـــل عــدم داللتــه )٣(، وال خيفــى منعــه)٢(وحتــرمي الفعــل

 )٧(، النـه)٦(، مـع أن سـلخه قبـل بـرده يسـتلزمه)٥(حيث اشتماله علـى تعـذيب احليـوان علـى تقـدير شـعوره
 أعم

___________________________________ 
 .وهو السلخ قبل الربد) ١(
 .الن حترمي االكل يدل على حترمي الفعل) ٢(
بنـاء علـى . االكل، وحرمة الفعـل، اذ رمبـا حيـرم الفعـل وال حيـرم االكـل، كمـا يف قلـب السـكنياي منع املالزمة، بني حرمة ) ٣(

ن االكــل غــري حمــرم. التحــرمي ب حمــرم، ولكــ ورمبــا حيــرم االكــل دون الفعــل كمــا يف عــدم تتــابع الــذبح يف فــري االوداج، . فــان القلــ
 .دون الفعلفان االكل حمرم، . بناء على القول حبرمة الذبيحة. والفصل الكثري

 .٢٣١ص  ١٠املشار اليه يف اهلامش رقم  ) االمام الرضا(اي داللة النهي املذكور عن ) ٤(
 .بناء على عدم موته) ٥(
 .اي ال يستلزم تعذيب احليوان) ٦(
ىن ان بينهمـا عمومـا وخصوصـا مطلقـا فكـل سـلخ قبـل ا. اي السلخ قبل الربد يعم السلخ قبل املوت ايضا) ٧( ملـوت سـلخ مبعـ

والسلخ قبل الربد اعم . فالسلخ قبل املوت اخص من السلخ قبل الربد. قبل الربد، وليس كل سلخ قبل الربد سلخا قبل املوت
من السلخ قبل املوت فال يستلزم هذا السلخ ان يكون قبل املـوت، فـاذا كـان ال يسـتلزمه فـال يسـتلزم التعـذيب، الن التعـذيب 

 .اذن ال تعذيب بعد املوت وان كان السلخ قبل الربد. ل املوت، ال بعدهإمنا يوجد لو كان السلخ قب

    



٢٣٣ 

جاز تغسـيل ميـت االنسـان قبـل  )٣(ممنوع، ومن مث )٢(وهو. متالزمتان )١(وظاهرهم ا�ما. من قبلية املوت
 .برده، فاالوىل ختصيص الكراهة بسلخه قبل موته

ــن مســلم عــن البــاقر  حالــة الــذبح، للنهــي عنــه يف صــحيحة) وا�نــة الــرأس عمــدا( ال : " دمحم ب
، )�لتحــــرمي(والقائــــل الشــــيخ يف النهايــــة ومجاعــــة ) وقيــــل( )٤("تنخــــع، وال تقطــــع الرقبــــة بعــــد مــــا تــــذبح 

نعـم، الن الزائـد : هـل حتـرم الذبيحـة؟ قيـل )٦(وهـو االقـوى، وعليـه. )٥(القتضاء النهي لـه مـع صـحة اخلـرب
�ن املعتـرب يف الـذبح قـد  )٧(ويضـعف. ا شـرعيا فـال يكـون مبيحـاعن قطع االعضاء خيرجه عن كونه ذحب

 فال اعتبار �لزائد )٨(حصل
___________________________________ 

 .اي قبلية الربد وقبلية املوت متالزمتان مبعىن انه مىت صدقت قبلية الربد صدقت قبلية املوت، وكذا العكس) ١(
ث إن بــني . اي الــتالزم ممنــوع) ٢( ت يف اهلــامش رقــم حيــ ص  ٧قبليــة الــربد، وقبليــة املــوت عمومــا وخصوصــا مطلقــا كمــا عرفــ

٢٣٢. 
 .اي من اجل ان التالزم املذكور ممنوع) ٣(
 .٢احلديث  ١٥الباب  ٢٤٠كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
 .٤وهي الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .رمحهما هللا) الشيخ والشهيد الثاين(قطع الراس كما ذهب اليه  اي وعلى حترمي) ٦(
 .اي هذا الدليل) ٧(
 ).قطع الرقبة(فال اعتبار �لفعل الزائد وهو . وهو فري االوداج) ٨(

    



٢٣٤ 

ث ســئل عــن ذبــح طــري قطــع رأســه أيؤكــل منــه؟  وقــد روى احللــيب يف الصــحيح عــن الصــادق  ــ حي
ف�ـوا �ــا ذكـر اســم اهللا (:وهـو نـص، ولعمـوم قولـه تعــاىل. )١(ع رأسـهنعـم ولكـن ال يتعمـد قطـ: قـال
 )٣(وميكـن أن يكـون القـول. )٢(فاملتجه حترمي الفعل، دون الذبيحـة فيـه، ويف كـل مـا حـرم سـابقا. )عليه

امجــع، بـل قــد حرمهــا املصــنف  )٤(احملكـي �لتحــرمي متعلقــا جبميـع مــا ذكــر مكروهــا، لوقـوع اخلــالف فيهــا
 .قلب السكني فلم حيكم فيه بتحرمي، وال غريه، بل اقتصر على نقل اخلالف يف الدروس إال

وهــي مــا ســكن االرض مـــن ) وامنــا تقــع الــذكاة علــى حيــوان طــاهر العـــني غــري آدمــي، وال حشــار(
وال علـى اآلدمـي وان  (امجاعـا ) وال تقـع علـى الكلـب واخلنزيـر(احليوا�ت كالفأر، والضب، وابن عـرس 

 )٦()تقــع: وقيــل. (اذ مل يـرد �ــا نــص )٥(علــى االظهــر، لالصــل) وال علــى احلشـرات(امجاعــا، ) كـان كــافرا
 .وهو شاذ

___________________________________ 
 .٥احلديث  ٩الباب  ٢٣٩كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .�حلرمة وكما يف قلب السكني بناء على احلرمةوهو حترمي الفعل، دون الذبيحة، كما يف خنع الذبيحة على القول ) ٢(
 ).وقيل �لتحرمي): (املصنف(وهو قول ) ٣(
 .اي يف مجيع ما ذكر من املكروهات) ٤(
 .وهو عدم التذكية فيما شك يف قبوله التذكية) ٥(
 .اي الذكاة على احلشرات) ٦(

    



٢٣٥ 

ــن مســلم)والظــاهر وقوعهــا علــى املســوخ والســباع( أنــه ســئل عــن  أيب جعفــر  عــن )١(، لروايــة دمحم ب
ليس احلرام إال مـا : سباع الطري، والوحش حىت ذكر القنافذ، والوطواط، واحلمري، والبغال، واخليل فقال

، فبقي عدم حتـرمي الـذكاة، )٢(حرم هللا يف كتابه وليس املراد نفي حترمي االكل، للروا�ت الدالة على حترميه
الـنفس وكـان يكــره  )٣(عـزوف كـان رسـول هللا : قـال بـدهللا وروى محـاد بـن عثمـان عـن أيب ع

 الشئ وال حيرمه فأيت �الرنب فكرهها
___________________________________ 

 .٦احلديث  ٥الباب  ٢٥٠كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
ــص  ٥البــاب  ٢٥٠كتــاب الذ�حــة ص   ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) ســائلالو (راجــع . اي حتــرمي االكــل) ٢( ــك ن ث والي االحاديــ

ـــها ــــن : بعضـــ ـــكان(عــ ن مســـ ــ ـــ ـــال) ابــ ألت : قــــ ــ ـــ ـــــدهللا(سـ ـــــل  ) ا� عبــ ن اكـ ــ ـــ ـــال(عـ ـــل والبغـــ ـــال)اخليــــ ــــول هللا : ؟ فقــــ ـــى رســـ �ـــ
ب(وعــن . عنهــا، وال �كلهــا إال ان تضــطر اليهــا  ن : قــال ) أيب عبــدهللا(خــربه عــن عمــن ا) أ�ن بــن تغلــ ألته عــ ســ

 ).ال �كل اال ان تصيبك ضرورة: (قال. حلوم اخليل
زف يعــزف(مــن صــيغ املبالغــة مــن ) قعــود(بفــتح العــني وزان ) ٣( زف يعــزف(ومــن ). ضــرب يضــرب(وزان ) عــ نصــر (وزان ) عــ

فهو . ال تقبل كل شئ أن نفسه املقدسة : واملراد منه هنا. عزفت نفسه عن الشئ اي زهدت فيه وملته: يقال). ينصر
 ).سالبة جزئية(فالنتيجة . )عموم النفي(، ال )نفي العموم(من �ب 

    



٢٣٦ 

، واالرنـب مـن )٣(، وجلودها مجعـا بـني االخبـار)٢(وهو حممول ايضا على عدم حترمي ذكا�ا. )١(ومل حيرمها
 .)٤(مجلة املسوخ وال قائل �لفرق بينهما

___________________________________ 
 .٢١احلديث  ٢لباب ا ٢٤٩كتاب الذ�حة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .اي ذكاة االرنب، ال اكلها) ٢(
، وجـواز جلودهـا طريـق اجلمـع )االرنب(على جواز ذكاة  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) محاد بن عثمان(اي محل رواية ) ٣(

ب كروايـة  فيمـا كتـب اليـه مـن  ) االمـام الرضـا(عـن ) دمحم بـن سـنان(بني االخبار املتضاربة الدالة بعضـها علـى حتـرمي االرنـ
ب الســنور(جــواب مســائله  ب كمخالــ ب، ال�ــا مبنزلــة الســنور وهلــا خمالــ   ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) الوســائل(راجــع ). وحــرم االرنــ

 .١١احلديث  ٢الباب  ٢٤٨كتاب االطعمة ص 
ــها علـــى عــــدم حتـــرمي  ــة ) االرنـــب(والدالـــة بعضـ ــن ) ايب بصـــري(كروايــ ــان : قـــال. يف حـــديث ) ايب عبـــدهللا الصــــادق(عـ كــ

ب، واخليــل  ب، واالرنــ . إىل آخــر احلــديث. والبغــال، ولــيس حبــرام كتحــرمي امليتــة، وحلــم اخلنزيــر. يكــره ان �كــل حلــم الضــ
 .٧احلديث  ٥الباب  ٢٥٠كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع 

. فإن املسـوخ عنـد� حمرمـة علـى االطـالق مـن غـري اسـتثناء. خ جبواز بعضها دون بعضاي ال قائل �لفرق بني أفراد املسو ) ٤(
ومن ال يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة مجيع أفرادها من . فمن يقول بوقوع الذكاة على املسوخ يقول بذكاة مجيع أفرادها

 .ليال لوقوع الذكاة على اجلميعتصبح د ٢٣٦ص  ١فالرواية للشار اليها يف اهلامش رقم . دون استثناء شي ء منها

    



٢٣٧ 

أمــا اللحــوم فــدعها، وأمــا اجللــود فــاركبوا : ســألته عــن حلــوم الســباع وجلودهــا؟ فقــال: وروى مساعــة قــال
نعــــم قــــال . )٣(وال خيفـــى بعــــد هــــذه االدلــــة. االمــــام )٢(والظــــاهر أن املســــؤول. )١(عليهـــا، وال تصــــلوا فيهــــا

يف الســباع ال نعرفـــه الحـــد منــا، والقـــائلون بعــدم وقـــوع الـــذكاة  )٤(إن القــول اآلخـــر: املصــنف يف الشـــرح
وحيــث ثبـت طهار�ــا يف حملـة توجــه القـول بوقــوع الـذكاة عليهــا . علـى املســوخ اكثـرهم عللــوه بنجاسـتها

 اخلنازير، لنجاستها، والضب، )٦(ويستثىن من املسوخ )٥(إن مت ما سبق
___________________________________ 

ىن ) لشــارحا(كــأن ) ١( ظ هكــذا. نقــل احلــديث �ملعــ ن حلــوم الســباع وجلودهــا: قــال) مساعــة(عــن : واللفــ فقــال . ســألته عــ
 ).وأما اجللود فاركبوا عليها وال تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. أما حلوم السباع من الطري والدواب فإ� نكرهها( 

 .٤احلديث  ٣الباب  ٢٤٩ب االطعمة ص كتا  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(
 .سألته: حيث يقول) مساعة(اي يف قول ) ٢(
فإ�ا تدل على املطلوب وهو وقوع الذكاة على . ٢٣٧ص  ١و  ٢٣٦ص  ٣وهي الروا�ت املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(

 .املسوخ والسباع صرحيا
 .وهو عدم وقوع التذكية على السباع) ٤(
 .٣ستدل �ا على وقوع الذكاة على املسوخ كما يف اهلامش رقم وهي الروا�ت امل) ٥(
 .اي من وقوع التذكية عليها) ٦(

    



٢٣٨ 

وروى الصـــدوق �ســـناده إىل أيب عبــــدهللا . )١(والفـــأر، والـــوزغ، ال�ـــا مـــن احلشـــار، وكــــذا مـــا يف معناهـــا
. والــــذئب، والــــدب. واخلنــــازير، واخلفــــاش. القــــردة: أن املســــوخ مــــن بــــين آدم ثالثــــة عشــــر صــــنفا 
: ، قال الصـدوق )٢(والقنفذ. والزهرة والعنكبوت. وسهيل. والعقرب. واجلريث. والدعموص. والفيل

واملسـوخ مجيعهـا : قـال. ولكن مسي �ما النجمـان كاحلمـل والثـور. والزهرة وسهيل دابتان وليستا جنمني
وروي عــن . ى صــورها مسيــت مســوخا اســتعارةمل تبــق اكثــر مــن ثالثــة أ�م مث ماتــت وهــذه احليــوا�ت علــ

: واملــــراد �لســــباع. )٤(، وروي اضــــافة الطــــاووس)٣(ز�دة االرنــــب، والفــــأرة، والــــوزغ، والزنبــــور الرضــــا 
 .احليوان املفرتس كاالسد، والنمر، والفهد، والثعلب واهلر

___________________________________ 
 .احلشراتاي املسوخ اليت هي من ) ١(
 .١٤ ١٣احلديث  ٢الباب  ٢٤٩كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع ) ٢(
 .٧احلديث  ٢الباب  ٢٤٨كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٣(
 .٥نفس املصدر احلديث ) ٤(

 )يف اللواحق - الفصل الثالث (
، بـل اثبـات اليـد عليـه خـارج )اخراجـه مـن املـاء حيـا: أكولاالوىل ذكـاة السـمك املـ) (وفيه مسائل(

 ولو: (املاء حيا وان مل خيرجه منه كما نبه عليه بقوله
    



٢٣٩ 

قــد ) نظــره(يف حلــه ) فأخــذه حيــا حــل وال يكفــي(بنفســه ) فاخرجــه حيــا، أو صــار خــارج املــاء )١(وثــب
ــيب خــرج مــن املــاء حيــا مث مــات علــى أصــح القــولني، لقــول أيب عبــدهللا  امنــا صــيد : يف حســنة احلل

 .للحصر )٣(، وهي)٢(احليتان أخذه
سـألته عـن مسكـة وثبـت مـن : وروي على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السالم قـال

إن اخذ�ا قبل أن متوت مث ماتـت : من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال )٤(�ر فوقعت على اجلد
يكفـــي يف حلـــه خروجـــه مـــن املـــاء، وموتـــه : وقيـــل. )٥(فكلهـــا، وان ماتـــت قبـــل أن �خـــذها فـــال �كلهـــا

أن عليـا صـلوات هللا  خارجه، وامنا حيرم مبوته يف املاء، لرواية سلمة بن أيب حفص عن أيب عبدهللا 
إذا أدركهـا الرجـل وهـي تضـطرب، وتضـرب بيـديها، ويتحـرك ذنبهـا، : ليه كان يقول يف صـيد السـمكع

 السمكة تثب من املاء فتقع: قلت: ، وروى زرارة قال)٦(وتطرف بعينها فهي ذكاته
___________________________________ 

 .فر من املاء فتلقفه الصائد يف اهلواء حياان السمك ط: فاملعىن. وثب من املاء اي طفر منه: مبعىن طفر يقال) ١(
 .٩احلديث  ٣٣الباب  ٢٤٦كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 ).امنا(اي كلمة ) ٣(
 ).اجداد(مجعه . بضم اجليم وسكون الدال شاطئ النهر) ٤(
 .٧ احلديث ٢١٧كتاب الصيد ص   ٦الطبعة القدمية احلديثة اجلزء ) الكايف) (٥(
 .للقائل حبلية السمكة بكفاية خروجها من املاء حيا ومو�ا يف اخلارج) الدليل االول(هذا هو ) ٦(

    



٢٤٠ 

بصــــيد ا�وســــي مــــع مشــــاهدة املســــلم   )٢(، وحللــــه)١(كلهــــا: علــــى الشــــط فتضــــطرب حــــىت متــــوت فقــــال
ول، أو �ن ســــلمة جمهــــ )٥(ويضــــعف. ال اعتبــــار بــــه وامنــــا االعتبــــار بنظــــر املســــلم )٤(وصــــيده. )٣(كــــذلك
 على صيد ا�وسي فاسد، جلواز كون )٨(والقياس. )٧(، ورواية زرارة مقطوعة مرسلة)٦(ضعيف

___________________________________ 
للقائل حبليـة ) الدليل الثاين(هذا هو . ٤احلديث  ٣٥الباب  ٢٤٦كتاب الذ�يح ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(

 .خروجها من املاء حيا، ومو�ا يف اخلارجالسمكة بكفاية 
 .للقائل حبلية السمكة بكفاية خروجها من املاء حيا، ومو�ا يف اخلارج) الدليل الثالث(هذا هو ) ٢(
 .اي فتضطرب حىت متوت) ٣(
وهـذا مـن . املسـلم يف حليتهـا. فصيده كخروج السمكة من املاء حيا من غري فرق بينهما. اي صيد ا�وسي ال اعتبار به) ٤(

 .متممات القول حبلية السمكة اذا خرجت من املاء حية، وان كان املخرج يهود�، او جموسيا
ــن دون ان �خـــذه ) ٥( ت مـــن املـــاء حيـــة وان كـــان املخـــرج يهـــود�، او جموســـيا مـ ــ اي يضـــعف القـــول حبليـــة الســـمكة اذا خرجـ

 .املسلم
 ).الدليل االول(وهو ) ٦(
 ).الدليل الثاين(وهو ) ٧(
 ).الدليل الثالث(وهو ) ٨(

    



٢٤١ 

على أزيد من ذلـك، وأصـالة  )٢(حتت يد اذ ال يدل احلكم )١(سبب احلل أخذ املسلم، أو نظره مع كونه
 .)٤(تقتضي العدم )٣(عدم التذكية مع ما سلف

قـــد ) لكـــن يشـــرتط حضـــور املســـلم عنـــده يشـــاهده(علـــى االظهـــر ) وال يشـــرتط يف خمرجـــه االســـالم(
: منهـا صـحيحة احللـيب قـال. ، لالخبار الكثـرية الدالـة عليـه)يف حل اكله(ء أخرج حيا ومات خارج املا

ال �س بـــه وســـألته عـــن صـــيد ا�ـــوس : عـــن صـــيد احليتـــان وان مل يســـم فقـــال ســـألت أ� عبـــدهللا 
أنـه ســئل عــن  ويف روايـة أخــرى لـه عنــه . )٥(مــا كنـت آلكلــه حـىت انظــر اليــه: السـمك آكلــه؟ فقـال

 :فقال )٦(د ا�وس للحيتان حني يضربون عليها �لشباك، ويسمون �لشركصي
___________________________________ 

 .اي مع كون الصيد حتت يد ما ولو كانت اليد جموسية) ١(
ت يــد مــا بنظــر املســلم حتــل) ٢( ت حتــ  خبــالف مــا اذا. وهــي حليــة صــيد ا�وســي ال تــدل علــى ازيــد مــن أن الســمكة اذا ماتــ

 .ماتت وحدها من دون استيالء عليها فالرواية ال تدل على حليتها
من القول بعدم حلية السمكة اذا ماتت خارج املاء قبل أن �خذها املسلم كما يف حسنة احلليب املشار اليهـا يف اهلـامش ) ٣(

 .٢٣٩ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) علي بن جعفر(ورواية . ٢٣٩ص  ٢رقم 
 .لية السمكة اذا ماتت قبل أن �خذها املسلم، او قبل أن �خذها ا�وسي، وقبل ان ينظر اليها املسلماي عدم ح) ٤(
 .٣١احلديث  ٩ص  ١٣٨٢الطبعة الثانية سنة  ٩اجلزء ) النجف االشرف(الطبعة اجلديدة طبعة ) التهذيب) (٥(
. إآله خـــري وإآله شـــر): إهلـــني(  وس قـــائلون ب، الن ا�ـــ)إهلـــني(  بكســـر الشـــني وســـكون الـــراء اي يســـمون عنـــد الـــذبح ب) ٦(

اي االآله الطـاهر الـذي يصـدر منـه اخلـري احملـض ويكـون منشـأ وعلـة ) يـزدان �ك(  ب) الفارسية(يف لغتهم ) االول(ويعربون عن 
أ وعلة لالفعال اي اآله الشر الذي يصدر منه الشر احملض ويكون منش) اهرمين(  ب) الثاين(ويعربون عن . جلميع االمور اخلريية

 .الشريرة يف اخلارج وكلها منتسبة اليه

    



٢٤٢ 

، )٣(حممـول علـى مشـاهدة املسـلم لـه مجعـا )٢(، ومطلق الثـاين)١(ال �س بصيدهم امنا صيد احليتان أخذها
 ويظهر من الشيخ يف االستبصار املنع

___________________________________ 
ــة ا�لــــد ) الوســـائل) (١( ــذ�يح ص ك  ٣الطبعــــة القدميــ ــع نســــخ . ٩احلــــديث  ٣٣البـــاب  ٣٤٦تــــاب الــ ) الكــــايف(لكــــن يف مجيــ

ن النســاخ. بتــذكري الضــمري) امنــا صــيد احليتــان اخــذه: (هكــذا كمــا يف روا�ت اخــرى ) اخــذها(اذا الصــواب . ولعــل االشــتباه مــ
 .بعينها يف هذا الباب

ومطلــق ): (الشــارح(يف قــول ) الثــاين(ولفــظ . ٢٤٢ص  ١وهــي الروايــة االخــرى عــن احللــيب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٢(
زم �نيثــه) الثـاين ىن. صــفة للخــرب احملــذوف ال انــه صــفة للروايـة كمــا يتخيــل، النــه لــو كــان صــفة هلـا لــ أن اخلــرب الثــاين وهــي : واملعــ

ــا يف اهلـــامش رقـــم ) الصـــحيحة الثانيـــة( ــاهدة. مطلقـــة ٢٤٢ص  ١للحلـــي املشـــار اليهـ ث مل تقيـــد احلليـــة فيهـــا مبشـ ــ املســـلم  حيـ
فهــذا االطــالق حيمــل علــى مشــاهدة املســلم للمجوســي عنــد ). إمنــا صــيد احليتــان اخــذها: (ا�وســي يف صــيده يف قولــه 

 .الصيد
للجمـــع بـــني هـــاتني الصـــحيحتني . اي إمنـــا نفعـــل هـــذا وحنمـــل اطـــالق هـــذه الصـــحيحة علـــى مشـــاهدة املســـلم للمجوســـي) ٣(

ــا يب : (املتضــــادين ومهــ ــاهدة املســــلم  ٢٤١ص  ٥املشــــار اليهــــا يف اهلــــامش رقــــم ) االوىلصــــحيحة احللــــ ــى اعتبــــار مشــ الدالــــة علــ
يب(و . ا�وســي الدالــة علــى االطــالق وعــدم تقييــدها  ٢٤٢ص  ١ايضــا املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) الصــحيحة الثانيــة للحلــ

 .املتعارضني �عتبار مشاهدة املسلم لصيد ا�وسي، فهذا احلمل إحدى طرق اجلمع بني اخلربين

    



٢٤٣ 

 محل االخبار على ذلك، )٢(إال أن �خذه املسلم منه حيا، النه )١(منه
___________________________________ 

ك مــا قالــه . اي مــن حليــة صــيد ا�وســي) ١( الطبعــة  ٦٤ص  ٢ق  ٣الطبعــة احلديثــة اجلــزء ) االستبصــار( ) الشــيخ(واليــ
أن حنملهـا علـى أنـه ال �س بصـيد ا�وسـي اذا اخـذه : )١(*فالوجه يف هـذه االخبـار): (النجف االشرف(طبعة  ١٣٧٦الثانية 

ك. فــال يقبــل قــوهلم يف إخــراج الســمك مــن املــاء حيــا. املســلم مــنهم حيــا قبــل ان ميــوت ويــدل علــى . ال�ــم ال يؤمنــون علــى ذلــ
ن عبــدهللا قــال )٢(*ذلـك ن فضــالة عــن ا�ن عـن عيســى ابــ عــن صــيد ) ا� عبــدهللا (ســألت : مــا رواه احلســني بــن ســعيد عــ
اعطوكه " �س اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، واال فال جتز شهاد�م إال أن تشهده انت واملراد �لضمري من : (فقال. ا�وس

 ).مطلق الصيد" 
يا مـن دون اعتبـار مشـاهدة االخبار الواردة يف كفاية اخذ الصيد، وإخراجه من املاء وان كان املخرج جموس) الشيخ(محل ) ٢(

يب ايضـا املشــار اليهـا يف اهلـامش رقــم ) الصـحيحة الثانيـة(املسـلم لـه حــني الصـيد كمــا يف  وغريهـا املــذكور يف  ٢٤٢ص  ١للحلــ
فـاملالك يف حليـة السـمك اخـذ املسـلم . نفس املصدر على اخذ املسلم السمك، سواء كان اخـذه مـن املـاء ام مـن يـد ا�وسـي

 .له
___________________________________ 

 .اي االخبار الدالة على كفاية اخراج السمك من املاء حيا وان كان املخرج جموسيا) ١*(
 .اي ويدل على هذا احلمل وهو اخذ املسلم الصيد من ا�وسى حيا ) الشيخ(هذه اجلملة من كالم ) ٢*(

    



٢٤٤ 

 )٣(وهـذا. إما الشرتاط االسالم يف التذكية )٢(له مطلقا املفيد وابن زهرة املنع من صيد غري املسلم )١(ومن
مبنزلـــة  )٥(مـــن اشـــرتاط أخـــذ املســـلم لـــه مـــنهم حيـــا فيكـــون اخـــراجهم لـــه )٤(منـــه، أو ملـــا يف بعـــض االخبـــار

والقــول يف اعتبــار اســتقرار احليــاة بعــد  )٦(واملــذهب هــو االول. وثوبــه مــن املــاء بنفســه اذا أخــذه املســلم
 ،)٧(اخراجه كما سبق

___________________________________ 
 ).وابن زهرة. املفيد(اي ويظهر من ) يظهر(و ): الشارح(عطف على قول ) ١(
 .سواء شاهد املسلم صيده ام ال) ٢(
 .اي املنع من صيد غري املسلم من �ب اشرتاط االسالم يف التذكية) ٣(
يف قــول ) االستبصــار(عــن  ٢٤٣ص  ١ذي نقلناهــا يف اهلــامش رقــم يف كالمــه الــ ) الشــيخ(وهــي الروايــة الــيت ذكرهــا ) ٤(
 ).ال �س اذا اعطوكه حيا والسمك ايضا، واال فال جتز شهاد�م، إال ان تشهده انت: () االمام(
ا، كذلك يشرتط فكما أنه يشرتط يف وثو�ا من املاء اخذ املسلم هلا حي. اي إخراج ا�وس للسمكة مبنزلة وثو�ا من املاء) ٥(

 .يف صيد ا�وسي هلا اخذ املسلم منه حيا
 .وهي كفاية مشاهدة املسلم خلروج السمكة من املاء فيما اذا صادها غري املسلم) ٦(
ىن) ولــو علـــم عــدم اســـتقرار احليــاة حــرم: (يف الذ�حــة يف قــول املصـــنف) ٧( أنــه هـــل يشــرتط اســـتقرار احليــاة، يف تذكيـــة : واملعـــ

هــا مــن املــاء ام ال؟ فمــن اشــرتط االســتقرار يف الذ�حــة اشــرتطه هنــا، ومــن مل يشــرتطه هنــاك مل يشــرتطه هنــا الســمكة بعــد إخراج
 .ايضا

    



٢٤٥ 

 .هنا )٢(مث جزم �شرتاطه )١(واملصنف يف الدروس مع ميله إىل عدم اعتباره
ري اعتبــار موتــه بعــد ذلــك )٣(، لكونــه مــذكى �خراجــه)وجيــوز أكلــه حيــا(  ، خبــالف غــريه مــن)٤(مــن غــ

ال يبـاح أكلـه حـىت : وقيـل. )٥(احليوان فان تذكيته مشروطة مبوته �لذبح، أو النحـر، أو مـا يف حكمهمـا
ميوت كباقي ما يذكى، ومن مث لو رجع إىل املاء بعد اخراجه فمات فيه مل حيل، فلـو كـان جمـرد اخراجـه  

 )٨(�لنص )٧(وميكن خروج هذا الفرد. )٦(كافيا ملا حرم بعده
___________________________________ 

 .يف الذبيحة) الدروس(اي اعتبار استقرار احلياة مث اي يف ) ١(
ــاة يف ) ٢( ــنف(ان : ) الشــــارح(يف الذبيحــــة وحيتمــــل ان يكــــون مــــراد ) اللمعــــة(اي �شــــرتاط اســــتقرار احليــ يف  ) املصــ
 ).السمك(قطع �شرتاط استقرار احلياة يف ) اللمعة(ولكن يف . ذبيحةقال بعدم اشرتاط استقرار احلياة يف ال) الدروس(
 .حيتمل ان يكون املصدر مضافا إىل الفاعل واملفعول حمذوف، وحيتمل ان يكون مضافا إىل املفعول والفاعل حمذوف) ٣(
 .اي بعد االخراج) ٤(
 .كالصيد) ٥(
 .اي بعد اخلروج ورجوعه يف املاء) ٦(
 .إىل املاء ومو�ا فيه بعد ان خرجت منهوهو رجوع السمكة ) ٧(
 .٢احلديث  ٣٤الباب  ٢٤٦كتاب الذ�يح ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٨(

    



٢٤٦ 

فيبقــى مــا دل علــى أن ذكاتــه اخراجــه، خاليــا عــن . �نــه مــات فيمــا فيــه حياتــه )١(عليــه، وقــد علــل فيــه
 .املعارض

ت( ــ ــع�حلــي يف الشــبكة وغري (منــه ) ولــو اشــتبه املي علــى االظهــر، لوجــوب اجتنــاب ) هــا حــرم اجلمي
مـا مـات يف املـاء فـال �كلـه : امليت احملصور املوقوف على اجتناب اجلميـع ولعمـوم قـول الصـادق 

يف الشـبكة، او احلظـرية مـع عـدم متييـز  )٣(حيـل اجلميـع اذا كـان: وقيـل. )٢(فانه مات فيما كان فيـه حياتـه
 )٦(الدالة على حله مطلقا )٥(وغريها )٤(امليت، لصحيحة احلليب

___________________________________ 
ال �كل : (واليك نص التعليل املذكور يف الرواية فقال . ٢٤٥ص  ٨اي يف هذا النص املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١(

 ).النه مات فيه الذي فيه حياته
ث إن تعليلـه . إىل اخر احلديث ٣٦الباب  ٢٤٦كتاب الذ�يح ص  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢( فانـه ( حيـ

ت املشـخص) مات فيما كـان فيـه حياتـه فاالجتنـاب . فيجـب االجتنـاب عـن هـذه السـمكة املشـتبهة. وامليـت املشـتبه. يعـم امليـ
 .عنها يتوقف عن االجتناب عن اجلميع

 .اي امليت املشتبه �حلي) ٣(
 .٣احلديث  ٣٦الباب  ٢٤٦كتاب الذ�يح ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٤(
 .٤نفس املصدر احلديث ) ٥(
سألته عن احلظرية من القصب جيعل يف املاء : قال). صحيحة احلليب(واليك نص . سواء كان امليت مشخصا ام مشتبها) ٦(

 ).إن تلك احلظرية إمنا جعلت ليصاد �ا ال �س به: (فقال. للحيتان فيدخل فيها احليتان فيموت بعضها فيها

    



٢٤٧ 

ت يف الشــبكة، واحلظــرية وإن متيــز، للتعليــل: وقيــل. )٢(علــى االشــتباه مجعــا )١(حبملــه يف الــنص  )٣(حيــل امليــ
 .لالصطياد جرى ما فيهما جمرى املقبوض �ليد )٤(��ما ملا عمال

اذا شـــاهده املســـلم  ) خـــذ لـــه كـــافراولـــو كـــان اآل(�ليـــد، أو اآللـــة ) الثانيـــة ذكـــاة اجلـــراد أخـــذه حيـــا(
 وقول ابن زهرة هنا كقوله. كالسمك

___________________________________ 
 .اي حبمل احلل على صورة االشتباه مبعىن ان امليتة ال تعرف بشخصها) ١(
ــامش رقــــم ) ٢( ــه كمـــا اشــــري اليهــــا يف اهلـ وبــــني . ٢٤٦ص  ٢اي مجعـــا بــــني االخبـــار الدالــــة علــــى مـــا مــــات يف املــــاء فـــال �كلــ
يب( وغريهـا مـن الـروا�ت الدالـة علـى حليـة السـمكة امليتـة يف الشـبكة  ٢٤٦ص  ٤املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) صحيحة احللـ

 .والروا�ت الثانية حتمل على صورة عدم تشخيصها. واحلظرية فالروا�ت االوىل حتمل على صورة تشخيص امليتة
ت ليصـاد : (٢٤٦ص  ٤املشار اليها يف اهلامش رقـم ) ة احلليبصحيح(يف  اي يف قوله ) ٣( ان تلـك احلظـرية امنـا جعلـ
ما عملت : (يف جواب من سأل عن موت السمكة يف الشبكة املغصوبة يف املاء) دمحم بن مسلم(يف خرب  وكقوله ). �ا

 .٢احلديث  ٣٦الباب  ٣٤٦كتاب الذ�يح ص   ٣لد الطبعة القدمية ا�) الوسائل(راجع ). يده فال �س �كل ما وقع فيها
 ) الشـارح(فكـأن ). دمحم بـن مسـلم(والثانية يف خـرب ). صحيحة احلليب(اي احلظرية والشبكة اللتان ذكرت اوالمها يف ) ٤(

ىن، ال أ�مــا ورد� يف صــحيحة واحــدة كمــا رمبــا يشــعر قولــه  ن املقبــوض ). لــنصللتعليــل يف ا: (قــل احلــديثني �ملعــ واملــراد مــ
فكمـا أن املقبـوض �ليـد حـالل اذا . أن حكم ما يصـاد يف الشـبكة واحلظـرية حكـم املقبـوض �ليـد اذا مـات خـارج املـاء: �ليد

 .كذلك املصاد �اتني لو مات السمك فيهما يف املاء فهو حالل. مات خارج املاء

    



٢٤٨ 

 .)١(يف السمك
 .وحيث أعترب يف تذكيته اخذه حيا وإال مل حيل،) اذا استقل �لطريان(
، وكـذا لـو مـات يف الصـحراء، أو يف املـاء قبـل اخـذه وإن أدركـه بنظـره، )فلو احرقه قبل اخذه حـرم(

بفـتح الـدال مقصـورا وهـو اجلـراد قبـل أن يطـري وإن ) وال حيـل الـد�(ويباح أكله حيـا ومبـا فيـه كالسـمك 
 .ظهر جناحه مجع د�ة �لفتح أيضا

. )٣(وعن أهـل البيـت علـيهم السـالم مثلـه )٢(هذا لفظ احلديث النبوي) ة اجلنني ذكاة أمهالثالثة ذكا(
ن االوىل فتنحصــر ذكاتــه يف ذكاتــه، لوجــوب  )٤(والصــحيح روايــة وفتــوى أن ذكــاة الثانيــة مرفوعــة خــربا عــ

 )٥(احنصار املبتدأ يف خربه فانه
___________________________________ 

 .�ملنع: فهنا أيضا يقول . وهو املنع من صيد غري املسلم له مطلقا، سواء شاهده املسلم ام ال) ١(
ــة(راجـــع ) ٢( ــن ماجــ ــنة  ٢اجلــــزء ) ســــنن ابــ ــايب احللــــيب ســ ــى البــ ــة ص   ١٣٧٣طبعــــة عيســ رقــــم احلــــديث  ١٠٦٧كتــــاب الذ�حــ

٣١٩٩. 
 .االحاديث ١٨الباب  ٢٤١ح ص كتاب الذ�ي  ٣الطبعة القدمية اجلزء ) الوسائل(راجع ) ٣(
 .اي ذكاة اجلنني) ٤(
 .هذا زيد: اي اخلرب إما مساو للمبتداء كقولك) ٥(

    



٢٤٩ 

كــذكاة   )٣(واملــراد �لــذكاة هنــا الســبب احمللــل للحيــوان. )٢(وكالمهــا يقتضــي احلصــر )١(أمــا مســاو، أو أعــم
 )٥(وامتناع. )٤(السمك واجلراد

___________________________________ 
 .زيد شاعر: زيد كاتب: زيد عامل: كقولك) ١(
 .اي حصر املبتداء يف اخلرب) ٢(
. أن الســـبب احمللـــل هلـــا هـــو فـــري االوداج: ويـــراد بـــذلك. ذكـــاة الشـــاة فـــري اوداجهـــا: فكمـــا يف ســـائر احلبـــوا�ت اذا قيـــل) ٣(

ي نفـس ذكـاة االم تكـون سـببا حلليـة ا. أن سبب حلية اجلنني هو ذكـاة أمـه: يراد بذلك. ذكاة اجلنني ذكاة أمه: كذلك قولنا
 .وهذه ذكاته. اكل اجلنني

فـنفس االخــذ . حيـث يعــرب عـن ســبب حليـة اكــل السـمك واجلــراد �لـذكاة مــع أ�ـا ليســت سـوى االســتيالء عليهمـا �ليــد) ٤(
الذكاة حمصورة يف  أن ليست: واملقصود. فعند ذلك ال غرابة يف التعبري عن سبب حلية اجلنني �لذكاة. �ليد فيهما ذكاة هلما

 .الذبح، او النحر، بل تطلق على مطلق السبب احمللل
. أن يف سائر احليوا�ت يصح اسناد السبب احمللـل إىل الفاعـل فـاذا ذحبـت شـاة: تقدير السؤال: هذا جواب سؤال مقدر) ٥(

 اذا ذكيت أمه فمات اجلنني أما يف اجلنني. ذكيت هذه احليوا�ت: او حنرت ابال، او أخذت جرادة، او مسكة يصح ان تقول
ت اجلنــني : واجلــواب. فهــو غــري مــذكا. اذن مل تقــع الــذكاة الصــادرة مــن الــذابح علــى اجلنــني. يف بطنهــا ال يصــح ان تقــول ذكيــ

. اذ املــراد �لتذكيــة هــو اجيــاد الســبب احمللــل. إنــه ذكــى اجلنــني ايضــا: اذ يصــح ان يقــال لــذابح االم. أن هــذا إدعــاء حمــض: اوال
فـري " حيـث يـراد �ـا " التذكيـة " على فرض القبول والتسليم فان امتناع هذا االسناد إمنا يكـون �لنظـر إىل ظـاهر لفـظ و�نيا 

 .كما هو الصحيح فاالسناد املذكور غري ممتنع البتة" السبب احمللل " اما لو اريد �ا مطلق اجياد ". االوداج 

    



٢٥٠ 

: )١(الظـاهري وهــو فـري االعضــاء املخصوصـة، أو يقــالذكيـت اجلنـني ان صــح فهـو حممــول علـى املعــىن 
صــح، � علــى النــاس  )٢(إن اضـافة املصــادر ختــالف اضــافة االفعــال لالكتفــاء فيهـا �دىن مالبســة، وهلــذا

 )٥(ورمبـا أعر�ـا. جبعلهمـا فـاعلني )٤(، ومل يصـح حـج البيـت، وصـام رمضـان)٣(حج البيت، وصوم رمضان
 اته كذكاةبعضهم �لنصب على املصدر أي ذك

___________________________________ 
ت علـى حقيقـة االسـناد: خالصته. هذا جواب آخر عن السؤال املقدر) ١( فـان الـذكاة يف . أن اضافة الذكاة إىل اجلنني ليسـ

. ضــافةوهــذه مناســبة مصــححة هلــذه اال. ال�ــا صــارت ســببا حلليتــه. لكنهــا اضــيفت إىل اجلنــني ايضــا. احلقيقــة واقعــة علــى االم
ن املعلـــوم ت كاضـــافة االفعـــال اي اســـنادها إىل فاعليهـــا ومفعوليهـــا: ومـــ ففـــي املصـــادر يكتفـــى مبجـــرد . أن اضـــافة املصـــادر ليســـ

 .واال يكون جمازا. مناسبة ومالبسة ما، خبالف االفعال، فا�ا حباجة إىل حتقق االسناد واقعا
 . فاعليها ظاهرااي والجل كفاية ادىن مالبسة يف صحة اضافة املصادر إىل) ٢(
 .وظاهر االضافة هي الفاعلية. والصوم إىل رمضان. فاضيف احلج إىل البيت) ٣(
 .والصوم إىل رمضان. �سناد احلج إىل البيت) ٤(
. سرت سـري زيـد اي سـريا كسـري زيـد: اي الذكاة الثانية بناء على أ�ا مفعول مطلق نوعي بتقدير حذف اجلار كما يقال) ٥(

 . زيداو سريا مثل سري

    



٢٥١ 

خمالفـة  )٣(وفيـه مـن التعسـف. فتجـب تذكتيـه كتذكيـة أمـه )٢(مفعـوال وحينئـذ )١(أمه فحذف اجلار ونصب
 أي داخلة يف ذكاة أمه مجعا بني" يف " كون اجلار احملذوف   )٥(، المكان)٤(دون العكس. لرواية الرفع

___________________________________ 
 .نية منصوب على أ�ا مفعول مطلق نوعياي املصدر وهي الذكاة الثا) ١(
 .اي بناء على ان الذكاة الثانية منصوبة مفعوال مطلقا) ٢(
ب مل تثبـــت) ٣( ث إن الـــذكاة االوىل مبتـــدأ. فضـــال عـــن احتياجهـــا إىل تقـــدير كثـــري. الن روايـــة النصـــ فـــاذا نصـــبت الثانيـــة . حيـــ

احل للخربيـة ليبقـى الكـالم حمتاجـا إىل تقـدير خـرب ضـعيف، وايضـا نصـب االسـم الصـ. مفعوال مطلقا الحتاج الكالم إىل تقـدير
ومبا أن الثانية هي املشتهرة فيجـب طـرح . وأخريا فان معىن احلديث على رواية النصب خيالف معناه على رواية الرفع. او ممتنع
 .االوىل

 .رسله بال ضعفوالكالم مستقيم على . اذ هي مشهورة �بتة. اي رواية الرفع فا�ا خالية عن التعسف) ٤(
تعليل للمخالفة املذكورة أي أن إعرا�ا نصبا على املصدر ليكون تشبيها خيـالف اعرا�ـا رفعـا علـى " ال مكان " الالم يف ) ٥(

ــى االحتــاد واهلوهويــة ن �ويــل قــراء. اخلربيــة احملمولــة عل ب مبــا يتوافــق وقــراء ولــذلك ميكــ ىن ة النصــ ث املعــ ن حيــ وذلــك . ة الرفــع مــ
ذكـاة اجلنـني يف : فالتقـدير هكـذا. اجلارة، ليكون النصب علـى التوسـع، او بنـزع اخلـافض" �ء " او كلمة " يف " بتقدير كلمة 
او بنـزع اخلـافض " يف " فحذف اجلار فانتصب مدخوله علـى التوسـع ان كـان احملـذوف . او ذكاة اجلنني بذكاة امه. ذكاة امة

 .صب والرفع يف عدم احلاجة إىل تذكية اجلنني، بل تكفي ذكاة امه لتذكيتهوحينئذ يتحد معىن الن". الباء " ان كان احملذوف 
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يف  )٣(املرافــــق لروايــــة أهــــل البيــــت علــــيهم الســــالم وهــــم أدرى مبــــا يف البيــــت وهــــو )٢(، مــــع أنــــه)١(الــــروايتني
ا�ا؟ تـذكى امـه أيؤكـل بـذك )٥(وقـد سـئل عـن احلـوار ومنه قول الصـادق  )٤(أخبارهم كثري صريح فيه

أنـه قـال يف الذبيحـة تـذبح ويف بطنهـا  ، وعن البـاقر )٦(اذا كان �ما ونبت عليه الشعر فكل: فقال
وامنـا جيـوز اكلـه بـذكا�ا  )٧(إن كان �ما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وان مل يكن �ما فال �كلـه: ولد قال

سـواء وجلتـه الـروح ( )٨(دلـت عليـه االخبـار، وتكاملـت أعضـاؤه، وأشـعر، أو أوبـر كمـا )اذا متت خلقته(
 ، الن غري مستقرها مبنزلة امليت، والطالق)حيا غري مستقر احلياة(أخرج ) أو ال، وسواء أخرج ميتا أو

___________________________________ 
 .ورواية الرفع. رواية النصب: ومها) ١(
 .وتذكري الضمري �عتبار املعىن. خريوكذا رواية النصب على التأويل اال. اي رواية الرفع) ٢(
 ١٨البــاب  ٢٤١كتــاب الــذ�يح ص   ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) الوســائل(راجــع . اي االكتفــاء يف حليــة اجلنــني بــذكاة امــه) ٣(

 .االحاديث
 .اي يف االكتفاء بذكاة االم) ٤(
 .ولد الناقة: بضم احلاء) ٥(
 .١نفس املصدر السابق احلديث ) ٦(
 .٦املصدر السابق احلديث نفس ) ٧(
 .نفس املصدر السابق االحاديث) ٨(
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، النه حيوان حـي فيتوقـف )مستقرة ذكي( )٢(حياته) ولو كانت(حبله اذا كان اذا كان �ما  )١(النصوص
وينبغـي يف . )٥(إال مـا أخرجـه الـدليل اخلـاص )٤(الدالـة عليهـا )٣(حله على التذكية، عمال بعموم النصوص

أمـا . اذا اتسع الزمان لتذكيتـه )٨(هذا. يف حل املذبوح )٧(، ملا تقدم من عدم اعتبارها)٦(لكغري املستقر ذ
 .اطالق االصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر احلياة )٩(من. لو ضاق عنها ففي حله وجهان

___________________________________ 
ث. اخللقة اي وال طالق النصوص حبل اجلنني بذكاة امه اذا كان �م) ١( حيـث جتـدها . راجع نفس املصـدر السـابق االحاديـ

 .مطلقة ومل تقيد حبل اجلنني يف تذكيته بذكاة امه �ستقرار احلياة، او ولوج الروح، وعدمها
 .اي حياة اجلنني) ٢(
 .)إال ما ذكيتم(: وهو قوله تعاىل) ٣(
 .اي على تذكية مطلق احليوان فال حيل إال �لتذكية) ٤(
 .تذكية اجلنني حيث إن الدليل اخلاص قام على كفاية ذكاة االم عن ذكاة اجلنني كما يف) ٥(
 .اي وجوب تذكية اجلنني، وعدم االكتفاء بتذكية االم) ٦(
أنه من يشرتط استقرار احلياة يف التذكيـة يكتفـي بتذكيـة : فاحلاصل). مستقرة: (والتأنيث �عتبار قوله. اي استقرار احلياة) ٧(

 .ومن مل يشرتط يقول �ستئناف الذكاة يف اجلنني. االم هاهنا
 .اي وجوب تذكية اجلنني اذا خرج حيا) ٨(
 .واالصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر احلياة. دليل لعدم حل اجلنني، النه مات من دون التذكية) ٩(
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ار الدالـة علـى حلـه يف عمـوم االخبـ )٢(تنزليه منزلة غري مستقرها لقصور زمان حياته، ودخوله )١(ومن
فهو حرام واشرتط مجاعة مع متـام خلقتـه أن  )٤(ولو مل تتم خلقته. )٣(بتذكية امه إن مل يدخل مطلق احلي

بعيد، الن الـروح ال تنفـك  )٧(مطلقة والفرض )٦(واالخبار )٥(ال تلجه الروح، وإال افتقر إىل تذكيته مطلقا
اجـه بعـد مـوت املـذبوح أم يكفـي اخراجـه املعتـاد بعـد  وهـل جتـب املبـادرة إىل اخر . عن متـام اخللقـة عـادة

 والفتوى يقتضي )٩(جلده عادة، اطالق االخبار )٨(كشط
___________________________________ 

 .دليل حلل اجلنني اخلارج حيا زما� مل يسع لتذكيته) ١(
يسـع الزمـان لتذكيتـه يف عمـوم االخبـار  اي ومـن دخـول مثـل هـذا اجلنـني الـذي مل) مـن اجلـارة(�جلـر عطفـا علـى مـدخول ) ٢(

حيـث . االحـديث ١٨البـاب  ٢٤١كتـاب الـذ�يح ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع . الدالة على كفاية تذكية امه
 .جتدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية امه

طالقات الدالة على كفاية ذكاة اجلنني بذكاة اي ان مل يدخل مطلق احلي وهو اجلنني اخلارج حيا، يف عموم االخبار واال) ٣(
 .راجع نفس املصدر السابق االحاديث. امه
 .اي اجلنني) ٤(
 .سواء استقرت فيه احلياة ام ال، وسواء وسع الزمان لتذكيته ام ال) ٥(
 .حيث إ�ا مل تقيد احللية بعدم ولوج الروح. راجع نفس املصدر السابق) ٦(
 .مع عدم ولوج الروحوهو حتقق متام اخللقة ) ٧(
ط يكشــط كشــطا وزان ) ٨( ىن رفـع الغشــاء عنــه). ضــرب يضــرب ضــر�(مـن كشــ واملــراد هنــا ســلخ الذبيحــة اي رفــع اجللــد . مبعــ

 .عنها
زوم املبــادرة إىل اخــراج اجلنــني بعــد مــوت املــذبوح راجــع نفــس املصــدر الســابق) ٩( ث . أي اطــالق االخبــار يقتضــي عــدم لــ حيــ

ــص بعضــهاجتــد االخبــار هنــاك مطلقــة  ك ن ت املبــادرة شــرطا واليــ : عــن مساعــة قــال. مل تقيــد احلليــة مببــادرة إخــراج اجلنــني فليســ
ن الشــاة يــذحبها ويف بطنهــا ولــد وقــد اشــعر ألته عــ اجلنــني يف بطــن امــه اذا : (وقــال ). ذكاتــه ذكــاة امــه: (قــال . ســ

 ).اشعر واوبر فذكاته ذكاة امه
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 .أوىل )١(واالول. العدم
 )٢(هـذا. مـن الصـيود املقصـودة �لصـيد ميلكـه لتحقـق احليـازة والنيـة) الرابعة ما يثبـت يف آلـة الصـياد(

ولـو (يبقـى ملكـه عليـه ) ميلكـه(وحيث . اذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك
دابة، ولو كـان انفالتـه لثبوت ملكه فال يزول بتعذر قبضه، كا�ق العبد، وشرود ال )٣()انفلت بعد ذلك

الشـك يف كـون ذلـك خمرجـا عـن  )٤(مـن. �ختياره �و� قطع ملكـه عنـه، ففـي خروجـه عـن ملكـه قـوالن
 كونه مبنزلة الشئ احلقري من ماله اذا رماه مهمال له  )٦(ومن )٥(امللك مع حتققه فيستصحب

___________________________________ 
 .وهي املبادرة إىل إالخراج) ١(
 .اي متلك ما يثبت يف آلة الصيد اذا كانت اآللة منصوبة لالصطياد) ٢(
أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد ان ثبت يف آلته ولو : واملعىن. هنا وصلية) لو(وكلمة . اي بعد ما ثبت يف آلة الصياد) ٣(

 .افلت من يده
 .دليل لبقاء امللكية) ٤(
فعند الشك يف زواهلا عنـد االفـالت . ر ال يوجب زوال امللكية بعد ان حتققتاي إفالت الصياد الصيد من يده �الختيا) ٥(

 .االختيارى تستصحب امللكية احملققة
 .دليل لزوال امللكية بسبب االفالت) ٦(
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فيجـوز الرجـوع فيـه . وإن كان ذلك ا�حة لتناول غريه )٢(مبنع خروج احلقري عن ملكه بذلك )١(ويضعف
، )٥(وإن جـــاز أخـــذ اليســـري مـــن املـــال )٤(مطلقـــا )٣(بتحـــرمي أخـــذ الصـــيد املـــذكورورمبـــا قيـــل . مـــا دام �قيـــا

 )٧(االذن شرعا يف اتالف املال مطلقا )٦(لعدم
___________________________________ 

 .اي الدليل الذي اقيم على خروج الصيد �الفالت االختياري) ١(
 .اي برميه وامهاله) ٢(
رد علـى الـدليل القياسـى الـذي اقامـه املسـتدل علـى زوال امللكيـة . ختيـارا �و� قطـع امللكيـة عنـهوهو الذي افلته من يده ا) ٣(

. فكما ان الشئ احلقري اذا امهله صاحبه خيرج عن ملكه. �الفالت االختياري �و� قطع ملكه عنه بقياسه هذا �لشئ احلقري
أنه فرق اوال بني املقيس واملقيس : وخالصة الرد. رج عن ملكهكذلك الصيد اذا افلته صاحبه من يده �و� قطع ملكه عنه خي

عليه، الن املقيس شئ ذو قيمة له مالية يبذل �زائه املـال مـن العقـالء، خبـالف املقـيس عليـه فانـه غـري قابـل للماليـة، وال يقـدم 
 اول الكـالم ال نسـلم لـه، لعـدم االذن و�نيا ان زوال املال عن املقيس عليه وهو الشئ احلقري. عليه العقالء يف بذل املال عليه

 .من الشارع يف اتالف املال مطلقا، سواء كان قليال ام كثريا
 .سواء كان قليال ام كثريا) ٤(
 .اي من املال الذي طرحه مالكه واعرض عنه) ٥(
 .دليل لعدم جواز اخذ الصيد الذي اعرض عنه صاحبه وامهله �و� قطع ملكه عنه) ٦(
 .ال صيدا ام غريه، وسواء قلنا بزوال املال عن احلقري �العراض عنه ام ال، وسواء كان قليال ام كثرياسواء كان امل) ٧(
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 .)١(إال أن تكون قيمته يسرية
ال يعـد آلـة  )٣(، الن ذلـك)، أو وثب إىل سفينته)٢(وال ميلك ما عشش يف داره، أو وقع يف موحلته(

 )٤(فلـو خنطـى الغـري اليـه فعـل حرامـا، ويف ملكـه. نعم يصري أوىل بـه مـن غـريه. لالصطياد، وال اثبا� لليد
حتـرمي الفعـل فـال  )٦(أن االولويـة ال تفيـد امللـك فـيمكن متلكـه �السـتيالء، ومـن )٥(مـن. له �الخـذ قـوالن

ب عليــه حكــم امللــك شــرعا  )٨(وفيــه. ة التحجــري، وأن املتخطــي ال ميلــكمثلــه يف أولويــ )٧(وقــد تقــدم. يرتتــ
 .نظر

___________________________________ 
 .فيجوز حينئذ إتالفه) ١(
ت رجـاله يف الوحـل ومل يـتمكن : واملـراد منـه. اسم مكان مأخوذ من الوحـل وهـو الطـني الرقيـق) ٢( أنـه لـو جـاء حيـوان وغمسـ

 .من اخلروج منه ال ميلكه صاحب الوحل
 .والوثوب يف السفينة. والغموس يف الوحل. لعش يف الداروهو ا) ٣(
 .والذي عشش، يف الدار او وثب يف السفينة. اي يف ملك الغري هلذا احليوان الواقع يف املوحلة) ٤(
 .دليل لتملك الغري هلذا احليوان) ٥(
 .دليل لعدم متلك الغري هلذا احليوان) ٦(
ومثلـه مـا لـو ازدحـم اثنـان علـى �ـر وحنـوه ومل ميكـن ) (الشـارح(املشـرتكات يف قـول يف القـول يف ) احياء املوات(يف كتاب ) ٧(

إىل ) خبـالف تغلبـه: (وهـذه اجلملـة). ولو تغلب احدمها على اآلخر امث وملـك هنـا خبـالف تغلبـه علـى اولويـة التحجـري. اجلمع
 .اخرها هي حمل الشاهد يف أن االرض احملجرة ال متلك بتغلب الغري عليها

ي ويف عدم متلك املتخطي نظر، النه ال منافـاة بـني فعـل احلـرام، والتملـك كمـا يف املصـلي لـو ازعجـه �ن، ودفعـه واخـذ ا) ٨(
 .فانه يكون اوىل من االول ويرتتب عليه صحة صالته. مكانه
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ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد، أو تعشيشه، و�لسفينة وثوب السمك، و�ملوحلة توحلـه ففـي 
وهــو . مــع القصــد مبعنــاه )٣(آلــة لالصــطياد عــادة، وكونــه )٢(انتفــاء كــون ذلــك )١(مــن. وجهــان امللــك بــه

 .االقوى، وميلك الصيد �ثباته حبيث يسهل تناوله وإن مل يقبضه بيده، أو �لته
عـدوا، أو طـريا� حبيـث ال يدركـه إال بسـرعة شـديدة فهـو (بعد اصابته ) ولو أمكن الصيد التحامل(

 )٦(، وكـذا٥(، لعـدم حتقـق اثبـات اليـد عليـه ببقائـه علـى االمتنـاع وإن ضـعفت قوتـه)٤()ة�ق على اال�حـ
ريان والعــدو فأبطــل أحــدمها خاصــة، لبقــاء االمتنــاع يف اجلملــة املنــايف  لـو كــان لــه قــوة علــى االمتنــاع �لطــ

 .)٧(لليد
___________________________________ 

 .ثبت رجله �لطني دليل لعدم متلك الصيد، وما عشش، وما) ١(
 .واملوحلة. والدار. اي السفينة) ٢(
ىن ) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٣( اي ومن كـون السـفنية والـدار واملوحلـة مـع قصـد الصـيد �ـذه االشـياء يكـون معـ

 .الصيد
 .اي اال�حة االولية اليت يكون مشرتكا فبها مجيع الناس) ٤(
 .اآللة مث طار اي قوة احليوان بعد ان ثبت يف) ٥(
ريان، والعـدو) ٦( لكـن الصــياد ابطـل احـدى القــوتني بسـبب صــيده . اي وكـذا ال ميلـك الصــياد احليـوان الـذي لــه قـوة علـى الطــ
 .له
 .اي لوضع يد الصياد عليه) ٧(
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، لداللـة القـص، واالثـر علـى مالـك )املـك )٢(، أو ما عليـه أثـر)١(اخلامسة ال ميلك الصيد املقصوص(
جلـــواز  )٥(أمـــا املالـــك فـــال. �ن مطلـــق االثـــر امنـــا يـــدل علـــى املـــؤثر )٤(ويشـــكل. )٣(ســـابق، واالصـــل بقـــاؤه

 )٦(وقوعه من غري مالك، أو ممن
___________________________________ 

 .كما لو قص جناح الطائر، او ذيل الغزال) ١(
 .وحنومها) صبغ(، او )قالدة(  ك) ٢(
ك االول) ٣( ص جناحــه، أو ذيلــه، أو عليــه أثــر امللكيــة الســابقة علىملــك املالــ واملــراد مــن . أي بقــاء مثــل هــذا احليــوان الــذي قــ

 .فعند الشك يف زواهلا تستصحب تلك امللكية. أي القص، أو االثر موجب للملكية) االستصحاب(االصل هنا 
. يــث إن االستصـــحاب مــأخوذ يف حتقـــق مفهومــه وموضـــوعة اليقــني الســـابقح. هنـــا) االستصــحاب(أي يشــكل جـــر�ن ) ٤(

ىت تستصـحب امللكيـة، اذ امللكيـة السـابقة للغـري مشـكوكة ليسـت معلومـة . والشك الالحق وفيما حنن فيه لـيس يقـني سـابق حـ
 .وحمققة حىت تستصحب

 .أي ال داللة ملطلق القص، او االثر على مالك سابق) ٥(
الثر من الذي ال يصلح متلكه هلذا احليـواان كالعبـد بنـاء علـى عـدم متلكـه مطلقـا، سـواء اذن املـوىل لـه أم أي جلواز وقوع ا) ٦(

�ن ميســك احليــوان املفــرتس، أو الطــري اجلــارح الصــيد . ال؟ وكــاحليوا�ت املفرتســة للغــزالن، والطيــور اجلارحــة لغريهــا مــن الطيــور
) مـن(أن كلمـة : وال خيفـى. العبد يصيد وحيدث فيه أثرا، مث يفلت من يدهوكذلك . وحيدث فيه أثرا، مث يفلت الصيد من يده

كــال املعنيــني كمــا ) مــن(وهنــا أريــد مــن لفظــة . لغريهــا ولكــن قــد تســتعمل بعكــس ذلــك) مــا(تســتعمل لــذوي العقــول كمــا وان 
 .مثلنا لك

    



٢٦٠ 

أعــم  )٤(مــع انــه )٣(رتمملالــك حمــ )٢(فكيــف حيكــم مبجــرد االثــر. ال حيــرتم مالــه )١(ال يصــلح للتملــك، أو ممــن
ـــى اخلـــاص )٥(والعـــام ، ومـــع عـــدم االثـــر فهـــو )٨(يكـــون مـــع االثـــر لقطـــة )٧(وعلـــى املشـــهور. )٦(ال يـــدل عل

 .إال أن يعرف مالكه فيدفعه اليه )٩(لصائده وإن كان أهليا كاحلمام، لالصل
___________________________________ 

 .كالكافر احلريب) ١(
 .٢٥٩ص  ٦أعم من أن يكون ملالك، أو غري مالك كما علمت يف اهلامش رقم أي مع أن االثر ) ٢(
 .أي الصيد ملالك حمرتم) ٣(
 .٢٥٩ص  ٦أي مع أن وجود االثر أعم كما علمت يف اهلامش رقم ) ٤(
 ).وجود االثر(وهو ) ٥(
 ).كونه ملالك حمرتم(وهو ) ٦(
 .ه، أو وجد عليه االثروهو عدم متلك مثل هذا احليوان الذي قص جناحه، أو ذيل) ٧(
مــن طبعتنــا احلديثــة كتــاب اللقطــة ) اجلــزء الســابع(راجــع هــذا . النــه مــال مملــوك لغــري الصــائد فتجــري عليــه أحكــام اللقطــة) ٨(
 ).وما كان يف غري احلرم): (املصنف(يف قول ) الفصل الثالث(
 .وهي أصالة اال�حة) ٩(

 كتاب االطعمة واالشربة
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٢٦٢ 

   



٢٦٣ 

 )١(واالشربةكتاب االطعمة 
ـــه فلـــس(  )٣()كالكنعـــت(يف بعـــض االحيـــان ) وإن زال عنـــه )٢(امنـــا حيـــل مـــن حيـــوان البحـــر مســـك ل
الكنعد �لدال املهملة ضرب من السـمك لـه فلـس ضـعيف حيتـك �لرمـل فيـذهب عنـه مث يعـود : ويقال

 )٤(لضــبط االولاجلريــث �: �جلــيم املكســورة فــالراء املهملــة املشــددة املكســورة، ويقــال) وال حيــل اجلــري(
�لـــزاي ) والزهـــو(بفـــتح الـــراء فارســـي معـــرب وأصـــلها حيـــة الســـمك ) واملـــار مـــاهي(خمتومـــا �لثـــاء املثلثـــة 

 وحبلها. ال تبلغ حد الصحة )٥(وبه اخبار. االكثر) على قول(املعجمة فاهلاء الساكنة 
___________________________________ 

ت الشــني وزان : ومجــع الطعــام يقــال. مجــع الشــراب). مــةاالطع(وكــذا زميلتهــا . وزان أفعلــة) ١( علــم (شــرب يشــرب شــر� بتثليــ
وهـو كـل مـا . مفردهـا الطعـام) علـم يعلـم(طعم يطعم طعما وطعامـا وزان : ويقال. وهو كل ما يشرب. مفردها الشراب). يعلم
 .يؤكل

 .وافلسومجعه فلوس �لضم . بفتح الفاء وسكون الالم القشر الصغري املدور للسمك) ٢(
 ).جعفر(وزان ) ٣(
 .أي اجلريث وزان جري مع ز�دة الثاء) اجلري(وهو ) ٤(
 .١احلديث  ١١الباب  ٥٢كتاب االطعمة واالشربة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٥(

    



٢٦٤ 

 على الكراهة كما فعل الشيخ يف موضع )٢(وميكن محل النهي. صحيحة محلت على التقية )١(أخبار
___________________________________ 

ص بعضـها. واملارمـاهي. أي وحبل هذه الثالثة اجلـري) ١( ت علـى التقيـة اليـك نـ : عـن زرارة قـال. والزهـو أخبـار صـحيحة محلـ
ث فقـــال ســألت أ� جعفــر  ــ ث؟ فنعتــه لـــه: عــن اجلري ــى طـــاعم : (فقــال. ومــا اجلريــ قــل ال أجــد فيمـــا أوحــي إيل حمرمــا عل

مل حيـرم هللا شــيئا مــن احليــوان يف القــرآن اال اخلنزيـر بعينــه، ويكــره كــل شـئ مــن البحــر لــيس لــه : مث قــال: ر اآليــةإىل آخــ) يطعمـه
 .قشر مثل الورق وليس حبرام امنا هو مكروه

 .١٦احلديث  ٥ص  ٩ج ) النجف االشرف(الطبعة اجلديدة طبعة ) التهذيب(
ومـا لـيس لـه قشـر مـن السـمك حــرام . والـزمري. واملــار مـاهي. عـن اجلـري) أ� عبـدهللا (سـألت : وعـن دمحم بـن مسـلم قـال

يت يف االنعـام : فقال يل. هو؟ . فقرأ�ـا حـىت فرغـت منهـا: قـال. )قل ال أجد فيمـا أو� إ� �رمـا(� دمحم إقرأ هـذه اآليـة الـ
 .فنحن نعافهاإمنا احلرام ما حرم هللا ورسوله يف كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون شيئا : فقال

 .٢٠احلديث  ٩الباب  ٢٥١كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(
ص بعضــها) ٢( ك نــ ث: قــال: ) أيب عبــدهللا(عــن مساعــة عــن . واليــ ــ . وال املــار مــاهي إىل آخــر احلــديث: ال �كــل اجلري

) أيب جعفــر(وعــن دمحم بــن مســلم عــن . اهي إىل آخــر احلــديثال �كــل اجلــري، واملــار مــ: قــال ) االمــام الصــادق(وعــن 
 .ال �كل اجلري، وال الطحال: قال 

 .١نفس املصدر السابق احلديث 
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وحكايتــه قــوال مشــعرة بتوقفــه مــع . )١(مــن النهايــة إال أنــه رجــع يف موضــع آخــر وحكــم بقتــل مســتحلها
 .وهو االشهر. رجح يف الدروس التحرمي )٢(أنه

واهلــاء . والفــاء املفتوحــة. بضــم الســني املهملــة، وفــتح الــالم فاحلــاء املهملــة الســاكنة) وال الســلحفاة(
) وغريهــا(بفــتح الصــاد والــراء ) والصــرطان(بكســر الضــاد والــدال مثــال خنصــر ) والضــفدع(بعــد االلــف 

ــــرب حــــالال ســــوى الســــمك املخصــــوص  وال اجلــــالل مــــن( )٣(مــــن حيــــوان البحــــر وإن كــــان جنســــه يف ال
ريه) الســمك ) حــىت يســتربأ �ن يطعــم علفــا طــاهرا( )٤(وهــو الــذي اغتــذى العــذرة حمضــا حــىت منــا �ــا كغــ
 ذلك عن الرضا  )٦(روي) يوما وليلة(الطاهر ) يف املاء(على االقوى  )٥(مطلقا

___________________________________ 
 ).الزهو. اجلري. املار ماهي: (مرجع الضمري) ١(
 .) الشيخ(أي  )٢(
 .وهو الذي له فلس) ٣(
 .أي كغري السمك من احليوا�ت اجلاللة) ٤(
�ن يكـــون طعـــام الســـمك الـــذي �كلـــه خاليـــا عـــن النجاســـة الذاتيـــة كالكلـــب واخلنزيـــر، وامليتـــة، وعـــن النجاســـة العرضـــية  ) ٥(

 .كاملتنجس
 ٥احلديث  ٢٧الباب  ٢٥٥ة ص كتاب االطعمة واالشرب  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٦(
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ومســتند اليــوم . أوىل )٢(وجعلهــا )١(بســند ضــعيف، ويف الــدروس أنــه يســتربأ يومــا إىل الليــل مث نقــل الروايــة
وهـــو املناســب ليقـــني . )٤(إال أن االشــهر االول. القاســم بـــن دمحم اجلــوهري، وهـــو ضــعيف أيضـــا )٣(روايــة
ولــوال االمجــاع علــى عــدم اعتبــار أمــر آخــر . يعلــم املزيــل حكــم التحــرمي إىل أن )٦(، واستصــحاب)٥(ة الــرباء

 .للسمك يف احلل واحلرمة) والبيض �بع( )٩(قاطعا للتحرمي، لضعفه )٨(ملا كان ذلك )٧(يف حتليله
مـن غـري اعتبـار  )١٠(وأطلـق كثـري ذلـك) أكـل اخلشـن، دون االملـس(بيض احمللـل �حملـرم ) ولو اشتبه(
 .التبعية

___________________________________ 
 .٢٦٥ص  ٦أي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .أوىل من اليوم فقط) يوما وليلة(وهو  ١ما يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) املصنف(أي وجعل ) ٢(
 .٦احلديث  ٢٦٥ص  ٦نفس املصدر السابق يف اهلامش ) ٣(
 ).اليوم والليلة(وهو ) ٤(
 .اذ النجاسات اليقينية حتتاج إىل الطهارة اليقينية) ٥(
أي والستصحاب حكم التحرمي بسبب أكل السمك النجاسة، النه عنـد الشـك ) الم اجلاوة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(

 .يف زوال احلرمة الثابتة اليقينية تستصحب احلرمة
 .أي يف حتليل السمك اجلالل) ٧(
 .وهو إطعامه يوما وليلة) ٨(
 ).االطعام يوما وليلة(أي لضعف مستند التحليل وهو ) ٩(
 .رضوان هللا عليهم حلية بيض السمك بكونه خشنا، من دون تبعيته للسمك) الفقهاء(أي أطلق كثري من ) ١٠(
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الينـا حتــرمي االبـل فقــد  )١(ومــن نسـب. والغـنم. والبقــر. االبـل) ويؤكـل مـن حيــوان الـرب االنعــام الثالثـة(
 )وكبش اجلبل. ومحاره. وبقر الوحش(لعنهم هللا  )٣(هو مذهب اخلطابيةنعم . )٢(�ت

___________________________________ 
هـذه . سبحانك اللهم هذا �تان عظيم، وافرتاء كبري نعوذ �� منه، ونعوذ �� ان نقوله علـى أحـد، أو يقولـه علينـا أحـد) ١(

أهـل (وأوالده الكـرام ) الرسـول االعظـم(وهـذا . ا مئـات االبـل علـى رؤوس االشـهادتنحـر فيهـا يوميـ. بالد الشيعة شرقها وغر�ا
 .وموسم احلج أكرب شاهد على ذلك. صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني كانوا ينحرون االبل يف االضاحي) البيت

 .�ت فال� أي افرتى عليه وا�مه: من �ت يبهت �تا يقال) ٢(
لعنه هللا غاليـا ملعـو� ومـن الـذين أعـري ) أبواخلطاب(كان ). طاب دمحم بن مقالص االسدي الكويفأيب اخل(هم أصحاب ) ٣(

مغــرية بــن (ومــن أجــل دعامتــه، لكــن أصــابه مــا أصــاب  ) االمــام الصــادق(كــان يف عصــر . هلــم االميــان وقــد ســلب عنــه
احملارم كلها وأ�حوها وعطلوا الشرايع وتركوها وانسلخوا من  لعنه هللا من االحنراف عن احلق فاستزله الشيطان فاستحلوا) سعد

ربأ منــه . االســالم وأحكامــه مجلــة ب إىل البلــدان  ) االمــام الصــادق(تــ ولعنــه واشــهد بــذلك ومجــع أصــحابه فعــرفهم بــه وكتــ
لعن هللا : (فقال . ل أمره ودعا عليهفاستعظمه واستها ) االمام الصادق(عظم أمره على . �لربائة منه واللعنة عليه

امــا هــذه الفرقــة الضــالة ) عيســى بــن موســى العباســى(فقتلــه ) مــوال� االمــام(اســتجاب هللا دعــاء ) ا� اخلطــاب وقتلــه �حلديــد
 .اريخاملضلة اهلالكة فا�دهم هللا تعاىل من آخرهم ومل يبق منهم احد وال رسم وال اسم، اال يف زوا� الكتب والت

    



٢٦٨ 

 .)١()والضيب، واليحمور(ذو القرن الطويل 
لرتكيبـه مـن الفـرس ) البغل(كراهة ) وآكدها( )٢(يف االشهر) ويكره اخليل، والبغال، واحلمري االهلية(
 )٣(ومها مكروهان فجمع. واحلمار

___________________________________ 
 ).ريالفراء والع: (ورمبا قيل له. محار الوحش: �لفتح) ١(
سألته عن ابوال اخليل والبغال : عليهما السالم قال) احدمها(واليك نص بعضها عن زرارة عن . اي االشهر يف الروا�ت) ٢(

ت. فكرههــا: قــال الــراوي. واحلمــري واالنعــام خلقهــا لكــم : (او لــيس قــد بــني هللا لكــم: فقــال . الــيس حلومهــا حــالال: قلــ
. ٩اآليـة : النحـل )وا�يل وا�غـال وا�مـ� ل��بوهـا وز�نـة(: وقـال. ٦اآليـة : النحـل) كلـونء ومنافع ومنهـا � فيها دف

يت قــص هللا يف الكتــاب، وجعــل للركــوب اخليــل والبغــال واحلمــري ولكــن . ولــيس حلومهــا حبــرام. فجعــل لالكــل االنعــام الثالثــة الــ
ونفــس . ٨احلــديث  ٥البــاب  ٢٥٠كتــاب االطعمــة ص  ٣الطبعــة القدميــة ا�لــد ) الوســائل(النــاس عافوهــا اي كرهوهــا راجــع 

 .٣الصمدر احلديث 
 .وكراهة احلمار، النه متولد منهما. كراهة الفرس. اي البغل ذو الكراهتني) ٣(
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 .)١()مث احلمار(الكراهتني 
آكدها كراهة احلمار مث البغـل، الن املتولـد مـن قـوي الكراهـة  )٢()�لعكس(والقائل القاضي ) وقيل(

ابـن مسـكان  )٣(ويف صـحيحة. بتحرمي البغـل: وقيل. وضعيفها أخف كراهة من املتولد من قويها خاصة
 .)٥(على الكراهة مجعا )٤(النهي عن الثالثة إال لضرورة، ومحلت

 حبكسر السني وفت )٨(والسنور )٧(واخلنزير )٦(وحيرم الكلب(
___________________________________ 

 .لكنه اقل من كراهة البغل واكثر من كراهة الفرس. اي يف الكراهة) ١(
 ).البغل(ويف الدرجة الثانية ). احلمار(اي يف الدرجة االوىل يف الكراهة ) ٢(
 .١يث احلد ٥الباب  ٢٥٠ص ) كتاب االطعمة واالشربة( ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٣(
 .الدالة على احلرمة على الكراهة ٣اي محلت هذه الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
كتـــاب   ٣الطبعـــة القدميــة ا�لـــد ) الوســائل(راجـــع . اي مجعــا بـــني االخبــار الدالـــة علــى جـــواز اكــل اخليـــل والبغـــال واحلمــري) ٥(

ار الناهية عن اكل حلومها كما يف الصحيحة املشار اليها وبني االخب. ٦ ٤ ٣احلديث  ٥الباب  ٢٥٠االطعمة واالشربة ص 
 .٣يف اهلامش رقم 

 ).اكالب وكال�ت(ومجع اجلمع ). كالب اكلب(مجعه . لكنه غلب على احليوان النابح املعروف. وهو كل سبع يعض) ٦(
 .احليوان املعروف) ٧(
 .وهو اهلر) ٨(

    



٢٧٠ 

، )٣(والفهــــــد(بفــــــتح النــــــون وكســـــر املــــــيم ) )٢(والنمـــــر، )١(وحشــــــيا، واالســــــد(الســـــنور ) وإن كــــــان(النـــــون 
 ))٦(، والضبع)٥(، واالرنب)٤(والثعلب

___________________________________ 
 ).اللبوة(واالنثى . وآساد. وأسود. مجعه أسد بسكون السني وضمها. يقع على الذكر واالنثى. نوع من االسد) ١(
. ضـرب مـن السـباع مـن عائلـة السـنور: وبفـتح النـون وسـكون املـيم. وسـكون املـيموبكسـر النـون . بفتح النـون وكسـر املـيم) ٢(

 .بضم النون وامليم) منر(و . بفتح اهلمزة وزان افعل) امنر(مجعه . اصغر من االسد منقط اجللد نقطا سودا وبيضا
مجعــه . مــر مـنقط بـنقط السـودقوائمـه اطـول مـن قـوائم الن. نــوع مـن السـباع بـني الكلـب والنمــر: بفـتح الفـاء وسـكون اهلـاء) ٣(
 .وزان افعل) افهد(بضم الفاء وزان فعول و ) فهود(
 ).ثعالب(مجعه . حيوان مشهور �حليل، واخلداع تقع على الذكر واالنثى: بفتح الثاء وسكون العني وفتح الالم) ٤(
طويـل . ى يشـبه العنـاق، قصـري اليـدينحيـوان كثـري التوالـد يقـع علـى الـذكر واالنثـ: وفـتح النـون. بفتح اهلمـزة وسـكون الـراء) ٥(

 ).ارانب(مجعه . الرجلني يطأ االرض على مؤخر قوائمه
بفـــتح اهلمـــزة وســـكون ) اضــبع(و . بكســـر الضـــاد) ضـــباع(مجعــه . ضــرب مـــن الســـباع املعروفـــة يطلــق علـــى الـــذكر واالنثـــى) ٦(

 .الضاد وزان افعل

    



٢٧١ 

، )٦(، والعقـرب)٥(، والفـأرة)٤(كلهـا كاحليـة  )٣(، واحلشـرات)٢(، والضـب)١(وابـن آوى(بفتح الضاد فضم الباء 
 ،)١٠(والرباغيث(بفتح الواو مبنيا على الفتح،  )٩(وبنات وردان )٨(، والصراصر)٧(واخلنافس

___________________________________ 
 ).بنات آوى(مجعه ) الواوي(نوع من الكالب الربية تسميه العامة ) ١(
بضـم الضـاد وفـتح البـاء وزان فعـال و ) ضـبان(مجعـه . ذنبـه كثـري العقـد. حيوان مـن الزحافـات :بفتح الضاد وتشديد الباء) ٢(
 .بكسر الضاد وزان فعال) ضباب(
 .وهي صغار دواب االرض: بفتح احلاء والشني مجع احلشرة) ٣(
 .مجعها حيات. هي احلية وهو احلية: االفعى تذكر وتؤنث يقال: بفتح احلاء والياء وتشديدها) ٤(
بكسر الفاء وسكون اهلمزة تطلق علـى الـذكر ) فئران(مجعها . بفتح الفاء وسكون اهلمزة دويبة يف البيوت تصطادها اهلرة) ٥(

 .واالنثى
 ).عقارب(مجعه . يطلق على الذكر واالنثى يغلب عليه التانيث. دويبة ذات سم تلسع: بفتح العني وسكون القاف) ٦(
. دويبــة صـــغرية ســوداء اصـــغر مــن اجلعـــل): خنفســـاء(و . كون النــون وضـــم الفــاءبضـــم اخلــاء وســـ) خــنفس(مفـــرده . مجــع) ٧(

 .كريهة الرائحة
ويطلـق عليـه اجلدجـد بضـم . حيوان يصـوت لـيال يف الصـيف: بضم الصاد وسكون الراء) او صرصر. صرار(مفرده . مجع) ٨(

 .وسكون الدال االوىل. اجليمني
 .�لف يف االماكن القذرة يف البيوت. دويبة كريهة الريح: مفردها بنت وردان. مجع) ٩(
دويبة صغرية جدا �لف جسم االنسان يف الشتاء وتتغذى مـن : مفرده برغثة بضم الباء وسكون الراء وفتح الغني. مجع) ١٠(
 .دمه
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هـــي : بســـكون البـــاء مجـــع وبـــرة �لســـكون قـــال اجلـــوهري) )٤(، والـــوبر)٣(، والقنفـــذ،)٢(، والريبـــوع)١(والقمـــل
 .يف البيوت )٥(من السنور طحالء اللون ال ذنب هلا ترجندويبة أصغر 

أنه دويبـة حبريـة ذات أربـع أرجـل تشـبه الثعلـب وكأ�ـا اليـوم  )٧(وقد تقدم يف �ب الصالة. )٦()واخلز(
 .جمهولة، أو مغرية االسم، أو موهومة وقد كانت يف مبدأ االسالم إىل وسطه كثرية جدا

 .يتخذ منها الفروبفتح الفاء والنون دابة ) والفنك(
 .بفتح السني وضم امليم املشددة )٨()والسمور(

___________________________________ 
متـر   ك(قملـة : مفـرده. دويبة صغرية جدا معروفة تلسـع االنسـان وتتغـذى مـن دمـه: بفتح القاف وسكون امليم اسم جنس) ١(

 ).ومترة
 ).يرابيع(اليدين طويل الرجلني مجعه  نوع من الفأر قصري: بفتح الياء وسكون الراء) ٢(
دويبـة ذات ريـش : ونفـس الضـبط مـع الـدال). قنافـذ(مجعه . بضم القاف وسكون النون وضم الفاء، او فتحها مع الذال) ٣(

 ).قنفذة(واالنثى . حاد يف اعاله تقي به نفسها اذ جيتمع مستديرا حتته
 .قصري الذنب واالذنني. لكنه اصغر منه. حيوان مثل السنور) متر مترة(  مجع وبرة ك: بفتح الواو وسكون الباء) ٤(
 .مبعىن الف اي �لف البيوت) نصر ينصر(من رجن يرجن وزان ) ٥(
 .بفتح اخلاء وتشديد الزاء من ذوات االربع تشبه الثعلب) ٦(
 .اهللا رحمه) الشارح(ما يتعلق به عن  ٢٠٦من طبعتنا احلديثة كتاب الصالة ص ) االول(يف اجلزء ) ٧(
 .واشقر. ومنها اسود المع: دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تشبه النمر) تنور(وزان ) ٨(
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: وقد تقلب اهلمزة �ء قـال يف الصـحاح. ممدودة مهموزة )٢(�لظاء املشالة) ة والعظاء )١(والسنجاب(
 .هي دويبة أكرب من الوزغة واجلمع العظاء ممدودة

ة تـربق  فتح احلاء نقل اجلوهري عن ابن السكيت أ�ـا دويبـة شـبيهة �لعظـاءبضم الالم و ) واللحكة(
 .ة، وقوائمها خفية زرقا وليس هلا ذنب طويل مثل ذنب العظاء

 )٦()والصـــقر(بضـــم العـــني  )٥()والعقـــاب )٤(كالبـــازي(بكســـر املـــيم  )٣()وحيـــرم مـــن الطـــري مالـــه خمـــالب(
�لصاد تقلب سينا قاعدة يف كلمة فيها قاف أو طاء، أو راء، أو غني، أو خـاء كالبصـاق، والصـراط، 

 والصدغ،
___________________________________ 

وهـو كثـري . يتخـذ مـن جلـده الغـراء. حيوان على حد الريبوع اكـرب مـن الفـأرة شـعره يف غايـة النعومـة: بفتح السني وكسرها) ١(
 ).قوقاز والرتكال(يف بالد 

 .اي اخت الطاء) ٢(
ــة القــــاموس) ٣( ب اللغــ ــادة . �ج العــــروس. لســــان العــــرب. راجعنــــا كتــــ ــرين يف مــ ــع البحــ ب(الصــــحاح جممــ ــ كلهــــا تصــــرح ) خلــ
 .ولعل السهو من النساخ) خمالب(ومل تذكر ). خملب(
 .بكسر الباء) بزاة أبواز بيزان( مجعه. من طيور اجلوأرح يصاد به وهو انواع: بفتح الباء وسكون اهلمزة على االلف) ٤(
بكسـر ) عقبـان(قوي املخالب له منقار اعقف اي اعـوج مجعـه . طائر من اجلوارح يطلق على الذكر واالنثى: بضم العني) ٥(

 )اعقب(العني وسكون القاف و 
 .بضم الصاد) اصقر صقور(مجعه . كل طائر يصيد ويسمى صقرا: بفتح الصاد وسكون القاف) ٦(

    



٢٧٤ 

بفـتح املوحـدة و�ملعجمـة املثلثـة مجـع ) والبغـاث )٣(والـرخم(بفتح أوله، ) )٢(والنسر )١(والشاهني( والصماغ
ويف الـدروس أن البغـاث . بكسر احلاء واهلمز )٤(بغاثة كذلك طائر أبيض بطئ الطريان أصغر من احلدأة

البـاء، وقـال  ورمبا جعل النسر من البغـاث وهـو مثلـث: ما عظم من الطري وليس له خمالب معقف قال
 .بغاث الطري شرارها، وما ال يصيد منها: الفراء
 .، و�كل اجليف)٥(الذي يسكن اجلبال واخلر�ت) والغراب الكبري االسود(
واملشهور أنه صنف واحد وهـو . )٦(أي املشتمل على بياض وسواد مثل االبلق يف احليوان) واالبقع(

واآلخــــر أكــــرب منــــه . احــــدمها املشــــهور: علــــه صــــنفنيويف املهــــذب ج. بفــــتح عينيــــه )٧(املعــــروف �لعقعــــق
 حجما،

___________________________________ 
 ).شواهني شياهني(طويل اجلناحني مجعه . طائر من جنس الصقر) ١(
وهـو اعظـم . ختـاف منـه كـل طـري. ومـن اشـد الطيـور واعالهـا طـريا�. حـاد البصصـر. طائر من طيـور اجلـوارح: مثلثة النون) ٢(

 ).نسور، انسر(مجعه . لكنه ال يتمكن على مجعها. وله اظفار. له منقار منعقف يف طرفه. لعقابمن ا
 .بضم الراء وسكون اخلاء) رخم(مجعه . وحشية الطباع. طائر من طيور اجلوارح الكبرية: بفتح الراء واخلاء) ٣(
 .�لنون) حدآن(و �ملد ) حدآء(بكسر احلاء وفتح الدال و ) حدا(مجعه . طائر من اجلوارح) ٤(
 .اي املكان اخلراب. بفتح اخلاء وكسر الراء مجع اخلربة) ٥(
 .ذوات االربع: املقصود منه) ٦(
 .طائر بشكل الغراب) ٧(
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علـــي بـــن جعفـــر عـــن أخيـــه موســـى عليهمـــا الســـالم  )١(ومســـتند التحـــرمي فيهمـــا صـــحيحة. وأصـــغر ذنبـــا
إنـه : عـن الغـراب االبقـع فقـال ي أنه سأل الرضـا أيب حيىي الواسط )٣(ورواية )٢(بتحرمي الغراب مطلقا

 .ال يؤكل، ومن أحل لك االسود
ــزرع( ــزاغ) وحيــل غــراب ال ربة مــا  )٥(يف املشــهور وكــذا الغــداف( )٤(املعــروف �ل وهــو أصــغر منــه إىل الغــ
 أي مييل إىل الغربة )٦()هو

___________________________________ 
 .٣احلديث  ٧الباب  ٢٥١كتاب االطعمة ص   ٣القدمية ا�لد الطبعة ) الوسائل) (١(
 .أبقع. أبيض. أسود. من أي نوع كان) ٢(
 .٤نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .غراب صغري ريش بطنه وظهره أبيض) ٤(
غر مـــن غــراب الـــزرع: بضــم الغـــني وفـــتح الــدال) ٥( خم اجلنـــاحني أصـــ بكســـر الغـــني وســـكون ) غــدفان(مجعـــه . غـــراب كبـــري ضــ

 .الدال
: أي مييل إىل غريه ما. واليك شرحها حبسب االمكان. هذه العبارة كزميال�ا من العياثر الغامضة يف الكتاب وما أكثرها) ٦(

يف الـتلفظ عمـا قبلهـا، مث ) مـا(فـامتنع التنـوين فانفصـلت كلمـة ) الغـربة(�دغام التنوين يف ما مث دخلت الم اجلـنس علـى كلمـة 
) مييـل(فعلـى هـذا يكـون هـو مبتـداء مـؤخر خـربه ). إىل الغـربة مـا هـو: (فصـار هكـذا) هـو( واخـرت كلمـة) مييل(حذفت لفظة 

وحيتمـل ). هـو مييـل إىل غـربة مـا(وأصـل العبـارة هكـذا . نكـرة للتقليـل) مـا(ولفظه . واىل الغربة متعلق �خلرب احملذوف. احملذوف
. الــذي يف التقــدير) واصــال(اســم مــا، وخربهــا ) هــو(فتكــون لفظــة . فتعمــل عملــه) لــيس(  �فيــة مشــبهة ب) مــا(ان تكــون لفظــة 

حيوان قريب إىل الغربة، ) الغداف(ان : فاملعىن. أي قريب منها ومل يصل اليها) ما هو واصال إىل الغربة: (فتقدير العبارة هكذا
 ).أي مييل اليها: () الشارح(وهذا معىن قول . لكنه مل يصل اليها
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إىل الشــــهرة، لعــــدم دليــــل صــــريح  )٣(القــــول حبــــل االول )٢(ونســــب. )١(لــــذلك ويعــــرف �لرمــــادي) يســــريا
علــي بــن جعفــر عــن  )٥(مطلــق يف حتــرمي الغــراب جبميــع أصــنافه كصــحيحة )٤(خيصصــه، بــل االخبــار منهــا

 )٧(نـص، أو مطلـق )٦(وهـو. ال حيـل شـئ مـن الغـر�ن زاغ وال غـريه: أخيه موسى عليهما السالم انـه قـال
إن أكـــل الغـــراب لـــيس حبـــرام إمنـــا احلـــرام مـــا حـــرم هللا يف  : زرارة عـــن أحـــدها أنـــه قـــال يف اال�حـــة كروايـــة

 لكن )٨(كتابه
___________________________________ 

 .أي لغربته) ١(
 ).املصنف(أي ) ٢(
 .وهو غراب الزرع) ٣(
 .أي بعض تلك االخبار مطلق ال تقييد فيها خبصوص فرد من أفراد الغراب) ٤(
 .٢٧٥ص  ١اليها يف اهلامش رقم  املشار) ٥(
 .نص يف التحرمي كما علمت) ال حيل شئ من الغر�ن زاغ وال غريه: () االمام(أي قول ) ٦(
 .أي وبعض تلك االخبار الواردة يف هذا الباب مطلق يف اال�حة) منها مطلق يف حترمي الغراب: (عطف على قوله) ٧(
ـــائل) (٨( ــــة ) الوســـ ــة القدميـــ ـــ ـــد الطبعــ ـــة ص   ٣ا�لــــ ـــاب االطعمـــ ـــاب  ٢٥١كتــــ ـــديث  ٧البــــ ــى أن يف . ١احلــــ ــــذيب (ال خيفـــــ التهـــ

خ املوجـــودة عنـــد� مـــن اللمعـــة) كـــل الغـــراب(إىل آخـــر احلـــديث ال ) إن أكـــل الغـــراب): (والوســائل . كمــا هنـــا ويف مجيـــع النســـ
 .والصحيح ما أثبتناه

    



٢٧٧ 

 )٣(متعـــني ولعـــل املخصـــص )٢(فـــالقول بـــه. )١(لـــيس يف البـــاب حـــديث صـــحيح غـــري مـــا دل علـــى التحـــرمي
ويفهم من املصنف القطع حبل الغداف االغـرب، . ضعيف )٥(، لكنه)٤(استند إىل مفهوم حديث أىب حيىي

 النه أخره
___________________________________ 

 .٢٧٥ص  ١عليهما السالم املشار اليها يف اهلامش رقم ) موسى بن جعفر(عن أخيه ) علي بن جعفر(كصحيحة ) ١(
 .أي �لتحرمي) ٢(
 .وهو الذي مييل إىل الغربة) غراب الغداف. (الذي خصص عموم احلرمة الواردة يف مطلق الغراب) ٣(
حيث إن احلرمة منحصرة يف الغراب االبقع االسـود حيـث إن السـؤال وقـع عـن . ٢٧٥ص  ٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(

ومن احـل : (حرمةأكل الغراب االسود يف قوله: مث أضاف . كل هذا الغرابعن أ ) االمام(الغراب االبقع فنهى 
الـذي ) الغـداف(  أن غـري هـذين الغـرابني ال حيـرم أكلـه ك: فمفهوم الرواية جمموعا من السؤال واجلواب يعطـي لنـا). لك االسود

ــزرع(وأمــا . مييــل إىل الغــربة رضــوان هللا علــيهم أمجعــني، مـــع أن ) ابنا االماميــةأصـــح(فلـــم جنــد حلليتــه مــدركا يف كتــب ) غــراب ال
، وصـرحية يف حرمـة مطلـق )غـراب الـزرع(نـص يف حرمـة  ٢٧٥ص  ١املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) علـي بـن جعفـر(صـحيحة 
 .أي هذا املفهوم وهو مفهوم الوصف ضعيف، الننا ال نقول حبجيته) ٥(الغر�ن

    



٢٧٨ 

 .)٣(غري واضح مع االتفاق على أنه من أقسام الغراب )٢(، ومستنده)١(عن حكاية املشهور
حـــال طريانـــه، وهــو أن يطـــري مبســـوط اجلنــاحني مـــن غـــري أن ) مـــا كـــان صــفيفه(مـــن الطــري ) وحيــرم(

أي يف الصـفيف ) ، أو تسـاو� فيـه)٥(دون مـا انعكـس( )٤(�ن حيركهمـا حالتـه) أكثر من دفيفـه(حيركهما 
 )٧(داخل فيه، إال اخلطاف حترميا وحتليال )٦(والدفيف، واملنصوص

___________________________________ 
ــزرع(فــان إســناد حليــة ) ١( فارســلها ) الغــداف(أمــا حليــة . هلــذه احلليــة) املصــنف(إىل املشــهور يــدل علــى تضــعيف ) غــراب ال

 .ارسال املسلمات
أيب (مفهـوم روايـة ) املصـنف(ن مستند وال خيفى انه ميكن أن يكو . غري واضح) الغداف(يف حلية ) املصنف(أي مستند ) ٢(

ىي أن ) الشــارح(وحيتمــل أن يريــد . استضــعف هــذا املفهــوم، لكونــه مفهــوم وصــف وال يقــول حبجيتــه ) الشــارح(لكــن ) حيــ
 .وهي غري واضحة) أيب حيىي(هي رواية ) املصنف(مستند 

ص  ١املشـــار اليهــا يف اهلــامش رقـــم ) جعفــرعلــي بــن (الــذي جــاء يف حرمــة عمـــوم النهــي يف اخلــرب الصــحيح كصـــحيحة ) ٣(
٢٧٥. 

 .أي حالة الطريان) ٤(
 .أي ما كان دفيفه اكثر من صفيفه) ٥(
ومــا جــاء ). مــا كــان صــفيفه أكثــر مــن دفيفــه(أي الطــري الــذي جــاء الــنص اخلــاص يف حترميــه داخــل يف هــذه الكليــة وهــي ) ٦(

 ).يفه أكثر من صفيفهما كان دف(النص اخلاص يف حتليله داخل يف هذه الكلية وهي 
وأرسـل علـيهم طـ�ا (: الـذي جـاء ذكـره يف سـورة الفيـل يف قولـه تعـاىل) أ�بيـل: (وهو الذي يقال له يف لسـان العـرف) ٧(

 .)أبابيل

    



٢٧٩ 

 .فبذلك ضعف القول بتحرميه. فقد قيل بتحرميه مع أنه يدف
�لتشـديد ) وال حوصـلة( )٢(لغريهـا )١(وهـي للطـري مبنزلـة املصـارين) حيرم ما لـيس لـه قانصـة(كذا ) و(

بكسـر أولـه و�لثـه ) وال صيصية(، وهي ما جيمع فيها احلب وغريه من املأكول عند احللق )٣(والتخفيف
خمففـــا، وهـــي الشـــوكة الـــيت يف رجلـــه موضـــع العقـــب، وأصـــلها شـــوكة احلائـــك الـــيت يســـوي �ـــا الســـداة، 

ويف صــحيحة عبــدهللا بــن ســنان . دها، فيكتفــى بظهــور احــ)٤(والظــاهر أن العالمــات متالزمــة. واللحمــة
إن كانـت لـه قانصـة فكلـه، قـال : وأ� أمسـع مـا تقـول يف احلبـارى فقـال سأل أيب أ� عبدهللا : قال

ري املــاء فقــال ــك: وســأله عــن طــ قــال كــل مــادف، وال  ويف روايــة زرارة عــن أيب جعفــر . )٥(مثــل ذل
كل مـن طـري الـرب مـا كـان   جلميع، ويف رواية مساعة عن الرضا فلم يعترب أحدمها ا )٦(�كل ما صف

 له حوصلة، ومن طري
___________________________________ 

 .هي مبنزلة الكرش واملصارين لغريه) جممع البحرين(ويف ) ١(
ولعـل السـهو مـن : والصحيح تـذكريه .بتأنيث الضمري) لغريها(اخلطية واملطبوعة املوجودة عند� ) نسخ الكتاب(يف مجيع ) ٢(

 .النساخ
 .اي تشديد الالم وختفيفها مع فتح احلاء وسكون الواو) ٣(
 .اي اذا وجدت احداها يف طائر فقد وجد اجلميع) ٤(
 .٢احلديث  ١٩الباب  ٢٥٣كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٥(
 .٢احلديث  ١٨نفس املصدر الباب ) ٦(

    



٢٨٠ 

املاء ما كانت له قانصـة احلمـام، ال معـدة كمعـدة االنسـان، وكـل مـا صـف فهـو ذو خملـب وهـو حـرام، 
وكــل مـــا دف فهــو حـــالل، والقانصــة واحلوصـــلة ميــتحن �ـــا مــن الطـــري مــا ال يعـــرف طريانــه، وكـــل طـــري 

 )١(جمهول
___________________________________ 

 .١احلديث  ٢٤٧كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩ة سن) طهران(  الطبعة احلديثة ب) الكايف) (١(
ــى . ) االمــام ايب احلســن الرضــا(، ال عــن ) االمــام الصــادق(احلــديث روى عــن  مث إن الرجــل كــان واقفيــا وقــف عل

كور هنا مجلة من الروايـة، مث إن املذ . ) االمام الرضا(فكيف يروي عن . عليهما السالم) موسى بن جعفر(امامة االمام 
عـن ) ا� عبـدهللا (سـألت : قـال) مساعـة بـن مهـران(واليـك نصـها عـن . ال متامها مع خمالفة بعض الفاظها ملا يف املصـدر

ت) كل ذي خملب من الطري، وكل ذي �ب مـن الـوحش  حرم رسول هللا : (فقال. املاكول من الطري والوحش ن إ: فقلـ
هـذا : وامنـا قـال رسـول هللا . � مساعـة السـبع كلـه حـرام وان كـان سـبعا ال�ب لـه: (فقـال يل. مـن السـبع: الناس يقولـون

املسوخ مجيعها فكل اآلن من طري الرب ما كانت له حوصلة، ومن طري املاء ما كان  وحرم هللا عزوجل ورسوله . تفصيال
والصـفيف كمـا يطـري البـازي . وكل ما صف وهو ذو خملب فهـو حـرام. نصة كقانصة احلمام، ال معدة له كمعدة االنسانله قا

ك واحلوصـلة والقانصـة ميـتحن �ـا مـن الطـري مـا ال يعـرف مـاال يعـرف . وكـل مـا دف فهـو حـالل. والصقر واحلداة وما اشبه ذلـ
 ).طريانه، وكل طري جمهول

    



٢٨١ 

لغـري املنصـوص علـى حترميـة  )٢(ا داللة على عدم اعتبار اجلميع، وعلى أن العالمـةأيض )١(ويف هذه الرواية
 .)٤()والطاووس(اخلفاش والوطواط : ويقال له )٣()واخلشاف(وحتليله، 

 )٧(عن قتل اهلدهد، والصرد �ى رسول هللا  )٦(:لقول الرضا  )٥()ويكره اهلدهد(
___________________________________ 

. داللــة علــى عــدم اعتبــار اجتمــاع هــذه العالمــات وهــي احلوصــلة ٢٨٠ص  ١اي يف الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١(
 .بل اذا وجد بعضها كفى يف احللية. والدفيف �مجعها يف حلية اكل الطري. والصيصية. والقانصة

كانـت عالمـة للحرمـة كالصـفيف امنـا هـي عالمـة للطـري الـذي مل يـنص علـى وهي ما كانت عالمة للحلية كالـدفيف، ومـا  ) ٢(
 .حليته، أو حرمته

 .اخلفاش أيضا من احليوا�ت اللبونة الولودة اليت ترضع أوالدها: بضم اخلاء وتشديد الشني ويقال هلا) ٣(
 .)وطواويس. أطواس(تصغريه طويس مجعه . طائر حسن الشكل: والطاووس. الطاؤوس مهموزا) ٤(
 ).وهداهيد. هداهد(مجعه ). هدهدة(الواحدة . طائر ذو خطوط وألوان كثرية: بضم اهلاء وسكون الدال) ٥(
 .٣احلديث  ٢٤٤كتاب الصيد ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (٦(
. ضـر الظهـر يصـطاد صـغار الطيـورأخ. لـه ريـش عظـيم أبـيض الـبطن. طائر ضـخم الـرأس واملنقـار: بضم الصاد وفتح الراء) ٧(

 ).صردان(مجعه 

    



٢٨٢ 

عـــن اهلدهـــد وقتلـــه  ســـألت أخـــي موســـى : ، وروى علـــى بـــن جعفـــر قـــال)٢(والنحلـــة ٧ )١(والصـــوام
ـــؤذى وال يـــذبح فـــنعم الطـــري هـــو: وذحبـــه فقـــال ـــاح هدهـــد : قـــال ، وعـــن الرضـــا )٣(ال ي يف كـــل جن

 .)٤(مكتوب �لسر�نية آل دمحم خري الربية
مــن اهلدهــد، ملــا روي عــن ) أشــد كراهــة(بضــم اخلــاء وتشــديد الطــاء وهــو الصــنونو  )٥()وللخطــاف(

ـــيب  ، بـــل قيـــل )٦(إستوصـــوا �لصـــنينات خـــريا يعـــين اخلطـــاف فـــا�ن آنـــس طـــري النـــاس �لنـــاس: الن
اذ مـر رجـل بيـده خطـاف مـذبوح  بينا حنـن قعـود عـن أيب عبـدهللا : ية داود الرقي قالبتحرميه، لروا

 فقال : به االرض )٧(حىت أخذه من يده مث دحا فوثب اليه أبوعبدهللا 
___________________________________ 

 .ل الرقبة اكثر ما يبيت يف النخلطوي. طائر اغرب اللون: بضم الصاد وتشديد الواو) ١(
 .٤احلديث  ١٦الباب  ٢٥٣كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .٢احلديث  ٢٢٤كتاب الصيد ص   ٦اجلزء  ١٣٧٠سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (٣(
 .١نفس املصدر اجلديث ) ٤(
ــن : والصـــنونو. أســـود اللـــون. قصـــري الـــرجلني. الصـــنونو طويـــل اجلنـــاحنيطـــائر يشـــبه : بضـــم اخلـــاء وتشـــديد الطـــاء) ٥( نـــوع مـ

 ).صنونة(اخلطاطيف واحدته 
 .٢احلديث  ٢٢٣كتاب الصيد ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (٦(
 .أي رماه على االرض بقهر) ٧(

    



٢٨٣ 

�ـى عـن قتـل السـتة منهـا  رسـول هللا  اخربين أيب عن جـدي أن! أعاملكم أمركم �ذا أم فقيهكم؟ 
مـع  )٣(وال الضـآلني، واخلـرب: ة احلمد � رب العاملني أال ترونـة يقـول أن تسبيحه قراء )٢(وفيه. )١(اخلطاف

 )٧(أنـه يـدف فيـدخل يف العمـوم )٦(حينئـذ )٥(ووجـه احلكـم حبلـه. )٤(سالمة سنده ال يدل علـى حتـرمي حلمـه
 .أيضا بطريق ضعيف )٨(وقد روي حله

 بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة) )١٠(والقربة )٩(ويكره الفاختة(
___________________________________ 

 .١احلديث  ٢٢٣كتاب الصيد ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلدبدة ب) الكايف) (١(
 .١أي ويف اخلرب املذكور يف اهلامش رقم ) ٢(
 .١ملذكور يف اهلامش رقم أي اخلرب ا) ٣(
ىن. الن اخلرب املذكور يدل علـى النهـي عـن ذحبـه، ال عـن اكلـه) ٤( أن النهـي يـدل علـى احلرمـة التكليفيـة، ال علـى احلرمـة : مبعـ

 .الوضعية، كما ورد النهي عن ذبح احليوان املريب يف البيت
 ).اخلطاف(أي حبل ) ٥(
 .فانه يدف). عموم الدفيف(ة أكله فحلية أكله من �ب دخوله يف أي حني أن قلنا بعدم داللة النهي على حرم) ٦(
 ).عموم الدفيف(أي ) ٧(
كتاب الصيد والـذكاة   ٩اجلزء  ١٣٨٢الطبعة اجلديدة طبعة النجف االشرف سنة ) التهذيب(راجع ) اخلطاف(أي حل ) ٨(

 .٨٤احلديث  ٢١ص 
 ).فواخت(مجعها . نوع من احلمام الربي) ٩(
ف) قــرب(بضــم القــاف وتشــديد البــاء و ) قــرب(مجعهــا عصــفورة ) ١٠( ربة الدارجــة يف لغــة العــوام ). قنــابر(و . �لتخفيــ ولعــل القنــ

 .خمففة القنرباء
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القنــرباء �لنــون لكــن مــع االلــف بعــد الـــراء : مــن غــري نــون بينهمــا، فانــه حلــن مــن كــالم العامـــة، ويقــال
روي  )٢(خبــــالف الفاختــــة )١(ة إىل بركــــةممــــدودة، وهــــي يف بعــــض نســــخ الكتــــاب، وكراهــــة القــــربة منضــــم

ال �كلـوا القـربة، وال تسـبوها، وال تعطوهـا الصـبيان يلعبـون �ـا : قال سليمان اجلعفري عن الرضا 
رية التســبيح � تعــاىل، وتســبيحها، لعــن هللا مبغضــي آل دمحم ــيت علــى  )٤(إن القنزعــة: وقــال. )٣(فا�ــا كثــ ال

، وروى أبوبصـري أن أ� )٥(يف خـرب طويـل ان بن داود على نبينـا وآلـه ورأس القربة من مسحة سليم
� بين ما يدعوك إىل امسـاك : قال البنه امساعيل وقد رأى يف بيته فاختة يف قفص تصيح عبدهللا 

 ال: هذه الفاختة أو ما علمت أ�ا مشومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال امساعيل
___________________________________ 

 .اي كراهية قتل القنربة منضمة إىل بركتها اي الربكة فيها سببت كراهة اكل حلمها) ١(
 .فان كراهة اكل حلمها منضمة إىل شئومها تسبب كراهة اكل حلمها) ٢(
 .٣احلديث  ٢٢٥كتاب الصيد ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (٣(
ــزاء وفــتح النــون) ٤( ــزاء والعــني. بضــم القــاف وســكون النــون وضــم ال وبكســر القــاف . وبفــتح القــاف وســكون النــون وفــتح ال

عـرف (ويطلـق علـى . يقال للخصلة من الشعر تـرتك علـى الـراس اي مقـدار مـن الشـعر: وسكون النون وكسر الزاء وفتح العني
 .ايضا) الديك

 .٤نفس املصدر السابق احلديث ) ٥(

    



٢٨٥ 

 .)١(فاخرجوها. فقدتكم فقدتكم: أمنا تدعو على أر��ا فتقول: قال
أشـــد  (بضــم احلــاء وفــتح الـــراء، وهــو اســم يقــع علــى الـــذكر واالنثــى واحــدها ومجعهــا  )٢()واحلبــارى(
، )٤(ووجه االشدية غري واضح، واملشهور يف عبارة املصنف وغريه أصل االشرتاك فيهـا. )٣(منهما) كراهة

فــوددت أن عنــدي منــه فآكــل : عــن احلبــارى فقــال ســألت أ� عبــدهللا : وقــد روى املســمعي قــال
 .)٥(حىت امتال

___________________________________ 
أن املوجـود : وال خيفـى. ٣احلـديث  ٥٥٢كتاب الدواجن ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (١(

احلـاج دمحم (الطبعـة القدميـة طبعـة املرحـوم ) البحـار(واملوجـود يف . بتذكري الضـمري) فاخرجوه(ة يف هذا املصدر ويف الطبعة القدمي
�ب  ٣الطبعـــة االوىل ا�لـــد ) الـــوايف(وكـــذا يف ). فاخرجوهـــا. (٧٣٧ص  ١٤ا�لـــد  ) حســـني امـــني الضـــرب االصـــفهاين

 .السهو من النساخولعل . وهو الصحيح، لعود الضمري إىل الفاختة ١١٧ص ) الورشان(
 .طائر اكرب من الدجاج االهلي واطول عنقا يضرب به املثل يف البالدة والغباوة) ٢(
 ).الفاختة والقربة(اي من ) ٣(
ان احلبارى تشرتك مع الفاختة والقربة يف اصل الكراهة، من دون ان تكون اشد كراهة : واملعىن). الكراهة(مرجع الضمري ) ٤(

 .منهما
ــدي) ٥( ــذا احلــ ــة اجلديـــدة) التهــــذيب(ث مــــذكور يف هـ ــة ســــنة . الطبعــ ــزء  ١٣٨٢الطبعــــة الثانيــ ) التهــــذيب(ويف . ١٨ص  ٩اجلــ

قـال ووددت (لكـن املوجـود هنـا مطـابق للطبعـة القدميـة واالخـتالف يف لفـظ . ٢٩٠الطبعة القدمية كتاب الصيد والـذ�يح ص 
ــن يف . ددت أن عنـــدي منـــه فآكـــل منـــه حـــىت امتلـــىلـــو : واملوجـــود يف الطبعـــة احلديثـــة نفـــس املصـــدر هكـــذا فقـــال). وامتلـــى ولكـ

 .امتلي) الوسائل(
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ـــراء ) الصـــرد(أيضـــا ) ويكـــره( بضـــم الصـــاد وتشـــديد الـــواو، قـــال يف  )١()والصـــوام(بضـــم الصـــاد وفـــتح ال
ويف االخبـار النهـي عـن قتلهمـا يف . طويل الرقبة اكثر ما يبيت يف النخـل. إنه طائر اغرب اللون: التحرير

 .)٣(، وقد تقدم بعضها)٢(مجلة الستة
الشــــقراق  : بفــــتح الشــــني وكســــر القــــاف وتشــــديد الــــراء وبكســــر الشــــني أيضــــا، ويقــــال) والشــــقراق(

ذكــر . خبضــرة ومحــرة وبيــاض )٤(طــائر مــرقط: كقرطــاس، والشــرقراق �لفــتح والكســر والشــرقرق كســفرجل
وكـــان رســـول هللا : قـــال. بقتلـــه احليـــات )٥(تعليـــل كراهتـــه ذلـــك كلـــه يف القـــاموس وعـــن أيب عبـــدهللا 

 يوما ميشي فاذا شقراق قد انقض 
___________________________________ 

 .١رقم  ٢٨٢وص  ٧رقم  ٢٨١ص ) الصرد والصوام(مضى شرح ) ١(
كتـــاب الصـــيد ص   ٦اجلـــزء  ١٣٧٩ســـنة ) طهـــران(  الطبعـــة اجلديـــدة ب) الكـــايف(بـــل يف مجلـــة مـــن االخبـــار أربعـــة كمـــا يف ) ٢(

 .٢٥٣كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(ويف مجلة منها مخسة كما يف . ٢٢٤
 .٢٨٢ ٢٨١يف ص ) النحلة. الصوام. الصرد. اهلدهد: (وهي االربعة املذكورة) ٣(
 .اسم مفعول من رقط يرقط من �ب التفعيل أي منقط �ذه االلوان الثالثة) ٤(
 .كراهة ذحبه امنا هي الجل أنه يقتل احلياتأي  ) ٥(

    



٢٨٧ 

 .)١(فاستخرج من خفه حية
بفتح القاف وهو احلمام االزرق مجـع قمـري بضـمه منسـوب إىل طـري ) وحيل احلمام كله كالقماري(
إىل دبـس : وقيـل. بضـمها )٣(بضم الدال مجع دبسـي �لضـم منسـوب إىل طـري دبـس) والد�سي( )٢(قمر

، ال�ـم يغـريون يف النسـب )٤(مت الـدال مـع كسـرها يف املنسـوب اليـه يف الثـاينالرطب بكسرها، وامنا ض
 .احلمام االمحر )٥(كالدهري �لضم مع نسبته إىل الدهر �لفتح، وعن املصنف أنه

 .بفتح الواو والراء وعن املصنف أنه احلمام االبيض) والورشان(
___________________________________ 

 .٨٥احلديث  �٢١ب الصيد والذكاة ص  ٩اجلزء  ١٣٧٢سنة ) النجف االشرف(بعة الثانية طبعة الط) التهذيب) (١(
وهـو طـائر مشـهور حسـن الصـوت أصـغر مـن احلمـام منسـوب إىل : ويف احلديث ذكر القمري بضـم القـاف وسـكون املـيم) ٢(

هــو : ويقــال. ع قمــري مثــل روم ورومــيوإمــا مجــ. أمحــر مجعــه محــر  وقمــر إمــا مجــع اقمــر ك. طــري قمــر بضــم القــاف وســكون املــيم
 .واجلمع قماري بفتح القاف. وللذكر ساق حر بفتح احلاء. لالنثى قمرية: ويقال. احلمام االزرق

 .وامنا قبل هلذا النوع من الطري دبسي �لضم مليله إىل السواد. االسود من كل شئ: بفتح الدال) ٣(
 .وهو املنسوب إىل دبس الرطب) ٤(
 .أي الدبسي) ٥(

    



٢٨٨ 

 .بضم الدال وتشديد الراء )٢()والدراج )١(وحيل احلجل(
 .وهو طائر طويل الرجلني والرقبة من طيور املاء) والطيهوج(�لقصر مجع قطاة . )٣()والقطا(
 .مثلث الدال والفتح أشهر) والدجاج(
 .بفتح حروفه االول )٤()والكروان(
 .بضم الكاف واحد الكراكي )٥()والكركي(
 .تح الصاد وسكون العني مجع صعوة �مابف )٦()والصعو(

___________________________________ 
بفـتح احلـاء وسـكون ) حجـالن(مجعـه . الواحـدة حجلـة. طائر يف حجم احلمام، أمحر املنقار والرجلني: بفتح احلاء واجليم) ١(

 .ة من اجلبال حلمه لذيذبفتح احلاء وسكون اجليم، وهو يعيش يف االماكن العالية املرتفع) حجلى(اجليم و 
) دراريــج(مجعــه . يطلــق علــى الــذكر واالنثــى. قصــري املنقــار. مــرقط �لســواد والبيــاض. لكــه أكــرب منــه. طــائر شــبيه �حلجــل) ٢(

 ).دراجة(وواحدته 
 ).قطوات قطيات(ومجعه . طائر يف حجم احلمام) ٣(
أن ينسـب : والصـحيح. وكأنـه مسـي بضـده، الن الكـرى هـو النـومإنـه ال ينـام الليـل : قيـل. طويـل املنقـار. طائر أغرب اللون) ٤(

 ).كراوين(و . بكسر الكاف وسكون الراء) كروان(مجعه . إىل السهر
 ).كراكي(مجعه . قليل اللحم �وى إىل املاء أحيا�. ابرت الذنب. طويل العنق والرجلني. طائر كبري، اغرب اللون) ٥(
 ).صعوات(مجعه . بفتح الصاد وسكون العنيالواحدة صعوة . صغار العصافري) ٦(
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 .الذي يسكن الدور) والعصفور االهلي(
ربي مــن الصــفيف، والــدفيف، ( )١(وهــو الـذي يبــيض ويفــرخ فيــه) ويعتـرب يف طــري املــاء( مــا يعتـرب يف الــ

 .)٣(وقد تقدم ما يدل عليه )٢()والقانصة، واحلوصلة، والصيصية
، فـــان )٤(فكـــل طـــائر حيـــل أكلـــه يؤكـــل بيضـــه، ومـــاال فـــال) ةيف احلـــل واحلرمـــ(للطـــري ) والبـــيض �بـــع(
 .)٧(واجتنب ما اتفق )٦(أكل ما اختلف طرفاه )٥(اشتبه
بضـم الـذال  )١٠()والـذ�ب )٩(والبـق(بضـم الـزاء بنوعيـه االمحـر واالصـفر  )٨(مجيـع زنبـور) وحترم الز�بري(

 واحدة ذ�بة �لضم أيضا،
___________________________________ 

 .أي يف املاء) ١(
 .٢٧٩تقدم معناه يف ص ) ٢(
ـــحيحة ) ٣( ـــاء يف صــ ــــري املــ ــار هـــــذه االوصـــــاف يف طـ ــى اعتبـــ ــنان(أي علـــ ن ســـ ــ ــــن  ٢٧٩ص ) عبـــــدهللا بـــ ـــادق(عـ ـــام الصــ ) االمــ

 .) االمام الرضا(عن  ٢٧٩ص ) مساعة(ويف رواية . 
 .أي وما ال حيل حلمه فال يؤكل بيضه) ٤(
 .تبه أن هذا البيض من الطري الذي يؤكل حلمه أم الأي اذا اش) ٥(
 .�ن كان أحد طرفيه أضخم من الطرف اآلخر) ٦(
 .أي أتفق طرفاه �ن كان طرفاه متساويني يف احلجم) ٧(
 .الواحدة زنبورة). ز�بري(مجعه . ذ�ب أليم اللسع) ٨(
 .هو البعوض، واحده بقة: بفتح الباء) ٩(
 .ويطلق على النحل والز�بري والبعوض). ذ�ن(و ) اجنة أجلة(مجعه قلة وزان ) اذبة(عه مج. معروف: بضم الذال) ١٠(
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وهــــي الــــيت جتعــــل (مكســــورة  )٢(بتشــــدير املثلثــــة) وا�ثمــــة(ذ�ن بكســــر الــــذال والنــــون أخــــريا  )١(والكثــــري
) صــربا حــىت متــوت، واملصــبورة وهــي الــيت جتــرح وحتــبس حــىت متــوت )٤(وترمــى �لنشــاب(للرمــي  )٣()غرضــا

عـن الفعلــني مــع  )٦(فعـل اجلاهليــة وقـد ورد النهــي )٥(وكالمهــا. وحترميهـا واضــح، لعـدم التذكيــة مـع امكا�ــا
 .حترمي اللحم

ـــط غريهـــا إىل أن ينبـــت عليهـــا حلمـــه، ) واجلـــالل وهـــو الـــذي يتغـــذى عـــذرة االنســـان حمضـــا( ال خيل
 بــن ســامل عــن أيب عبــدهللا هشــام  )٧(، حلســنة)حــرام حــىت يســتربأ علــى االقــوى(ويشــتد عظمــه عرفــا 

ــيت �كــل العــذرة وان أصــابك مــن عرقهــا فاغســله: قــال ب منهــا . ال �كلــوا حلــوم اجلاللــة، وهــي ال ــ وقري
 .روا�ت أخر ضعيفة )٩(حفص ويف معنامها )٨(حسنة

___________________________________ 
 .أي اجلمع الكثري) ١(
 .أي الثاء) ٢(
 .يرمى اليه أي اهلدف الذي) ٣(
 .احليوان الذي جيعل هدفا ويرمى �لسهام: واملراد من ا�ثمة). نشاشيب(الواحدة نشابة، مجعه . أي �لسهام) ٤(
 .والصرب. أي التجثيم) ٥(
 ".صرب " وقد أشار إىل احلديث يف جممع البحرين مادة ) ٦(
 .احلديث ٢٥٠الطعمة ص كتاب ا  ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الكايف) (٧(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٨(
ىن احلســـنتني اللتـــني ذكر�مهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٩(  ١١ ٩ ٦ ٣راجـــع نفـــس املصـــدر احلـــديث . روا�ت أخـــر ٨ ٧أي ويف معـــ
١٢. 

    



٢٩١ 

 )٣(، أو محــال هلــا)٢(استضــعافا للمســتند )١(حلمهــا وألبا�ــا خاصــة) يكــره: (والقائــل ابــن اجلنيــد) وقيــل(
فتسـتربأ الناقـة �ربعـني يومـا والبقـرة ( )٥(وعلـى القـولني. ، وبني ما ظاهره احلل)٤(مجعا بينها. اهةعلى الكر 
 )٧(ومسـتند هـذه التقـديرات كلهـا ضـعيف. بسـبعة: وقيـل). والشـاة بعشـرة(، )٦(كالناقـة: وقيل). بعشرين

 ما ذكره )٨(واملشهور منها
___________________________________ 

 .ية االنتفاعات كركو�ا وحتميلها واستعمال جلودهاخبالف بق) ١(
 .١٢ ١١ ٩ ٦ ٣الشريف احلديث ) الكايف(املذكورة يف  ٢٩٠ص  ٩وهي الروا�ت الناهية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .٢٩٠ص  ٩اي الروا�ت الناهية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
يت ظاه) ٤( ــى . املصــدر الســابق) الكــايف(رهــا احلرمــة كمــا ذكــرت يف اي بــني هــذه الــروا�ت الناهيــة الــ وبــني االخبــار الدالــة عل

 .راجع نفس املصدر املذكور. ٨ ٧ولعل املراد من هذه االخبار احلديث . جواز اكل حلم مثل هذا احليوان
 .وكل منهما تزول �السترباء. واحلرمة. الكراهة: ومها) ٥(
 .اربعني يوما) ٦(
 .١٢ ١١ ٦ ٤ ٣احلديث  ٢٥١كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(  لطبعة احلديثة با) الكايف(راجع ) ٧(
 .للشاة) العشرة(و . للبقر) والعشرون. (لالبل) االربعون(وهو ): املصنف(اي من هذه التقديرات ما ذكره ) ٨(

    



٢٩٢ 

ــز�دة،  ،)٢(، لالمجــاع علــى عــدم اعتبــار أزيــد منــه)١(املصــنف، وينبغــي القــول بوجــوب االكثــر ب ال فــال جتــ
فيكـــون مـــا . حيـــث ضـــعف املســتند )٤(فيمـــا دوتــه فـــال يتـــيقن زوال التحــرمي، مـــع اصـــالة بقائــه )٣(والشــك
واملـراد أن يضـبط علـى وجـه يـؤمن أكلـه ) �ن يربط احليوان(وكيفية االسترباء . )٦(طريقا للحكم )٥(ذكر�ه

) وتسـتربأ البطـة وحنوهـا( )٩(طـول املـدة )٨(والعرضـية )٧(من النجاسـة االصـلية) ويطعم علفا طاهرا(النجس 
 .أ�م) بثالثة(مما يف حجمها ) خبمسة أ�م، والدجاجة وشبهها(من الطيور املاء 

___________________________________ 
ـــره ) ١( ــنف(وهــــو الــــذي ذكـ ــة الذاتيــــة، او ) املصــ ــا النجاســ ـــة ففيهــــا �كلهــ ــة اليقينيـ ــثالث، الستصــــحاب النجاســ ــام الــ يف االنعــ

ىت يعلــم زوال النجاســة. العرضــية ن االســترباء �الكثــر حــ يف كــل حيــوان جــالل يوجــد فيــه خــالف يف مــدة : وهكــذا. فــال بــد مــ
 .االسترباء

 .فال جتب الز�دة فيه). املصنف(اي من االكثر مما ذكره ) ٢(
االســـترباء �القـــل مـــن الزائـــد، لتحقـــق اي وللشـــك يف زوال النجاســـة اليقينيـــة يف ) الم اجلـــارة(�جلـــر عطفـــا علـــى مـــدخول ) ٣(

فالشك يف زواهلا مبا دون االكثر موجب الستصحاب النجاسة اذا ال ميكن احلكم بزوال . وجود النجاسة يف مثل هذا احليوان
 .التحرمي الثابت من قبل اكله النجاسة

 .اي بقاء التحرمي) ٤(
 .وهو وجوب االسترباء يف املدة الكثرية) ٥(
 .لتحرميوهو زوال ا) ٦(
 .وامليتة. واملين. والدم. كالعذرة) ٧(
 .كاملتنجسات) ٨(
 .اي مدة االسترباء) ٩(

    



٢٩٣ 

 .فهو خال عن ذكر الشيبه هلما )٣(، ومع ذلك)٢(كما تقدم  )١(والسمتند ضعيف
زوال اجللــل بــه عرفــا، لعــدم ) يســتربأ مبــا يغلــب علــى الظــن(مــن احليــوان اجلــالل  )٤()ومــا عــدا ذلــك(

 .)٦(لضعف مستندها كان حكم اجلميع كذلك )٥(عا، ولو طرحنا تلك التقديراتورود مقدر له شر 
�ن زادت قوتـه، وقـوي عظمـه، ونبـت حلمـه بسـببه ) احمللـل لـنب خنزيـرة وأشـتد(احليوان ) ولو شرب(

هـذا هـو املشـهور، وال نعلـم فيـه خمالفـا، ). وإن مل يشـتد كـره(ذكرا كان أم أنثى ) حرم حلمه وحلم نسله(
 .)٧(أخبار كثرية ال ختلو من ضعف واملستند

___________________________________ 
 .١٢احلديث  ٢٥١ص  ٦اجلزء ) طهران(  الطبعة احلديثة ب) الكايف(راجع . اي من حيث السند) ١(
 .٢٩١ص  ٧عند اهلامش رقم ) ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف): (الشارح(يف قول ) ٢(
 .والبطة. هو اي املستند خال عن ذكر الشبيه للدجاجةاي ومع ضعف املستند ف) ٣(
 .اي من املذكورات) ٤(
 .والعشرة يف الغنم. ت يف احليوا�ت املذكورة من االربعني يف االبل، والعشرين يف البقر اليت جاء) ٥(
 .زوال اجللل اي املذكورات من احليوا�ت وغري املذكورات يكون حكمها واحدا �ن تستربأ حىت يغلب على الظن) ٦(
 .االحاديث ٢٤الباب  ٢٥٤كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٧(

    



٢٩٤ 

، كالكلـــــب مـــــع )٣(وإن ســـــاواه يف احلكـــــم )٢(إىل غـــــري اخلنزيـــــر عمـــــال �الصـــــل )١(وال يتعـــــدى احلكـــــم
 .انه اذا شرب لنب آدمية حىت اشتد كره حلمه )٥(، وروي)٤(احتماله

ــى) ويســتحب اســترباؤه( ــنب ) بســبعة أ�م(تقــدير كراهتــه  عل ــف إن كــان �كلــه، أو بشــرب ل إمــا بعل
 .طاهر
) موطــوء االنســان ونســله(مــن احليــوان ذوات االربــع، وغريهــا علــى االقــوى الــذكور واال�ث ) وحيــرم(

: سـئل عـن البهيمـة الـيت تـنكح فقـال إن أمـري املـؤمنني : املتجدد بعد الـوطء، لقـول الصـادق 
علــــى  )٧(، وخصــــه العالمـــة بـــذوات االربـــع اقتصــــارا فيمـــا خـــالف االصـــل)٦(حـــرام حلمهـــا وكـــذلك لبنهـــا

 .)٨(املتيقن
___________________________________ 

 .وهي حرمة اللحم بشرب اللنب) ١(
 .وهو استصحاب حلية اللحم مع الشك يف احلرمة) ٢(
 .غري اخلنزير اخلنزير يف احلكم من حيث النجاسة الذاتية كالكلب مثال اي وان ساوى) ٣(
 .اي مع احتمال تعدي احلرمة إىل غري اخلنزير) ٤(
 .١احلديث  ٢٥الباب  ٢٥٤كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٥(
وهـــذا احلـــديث يؤيـــد . ١احلـــديث  ٢٥٩ كتـــاب االطعمـــة ص  ٦اجلـــزء  ١٣٧٩طهـــران ســـنة   الطبعـــة اجلديـــدة ب) الكـــايف) (٦(

 .تعدي احلكم إىل غري اخلنزيرة يف حرمة حلم املرتضع بلنب حمرم اللحم
 .وهي حرمة اللحم بعد ان كان حالال) ٧(
ــع، الن يف الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقـــم ) ٨( ــى ذوات االربـــع). لفــظ البهيمــة( ٦وهــي ذوات االرب . والبهيمــة تطلــق عل

 .ة والنعامة وغريمها غري داخل يف مفهوم الكلمةفمثل الدجاج
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ومشـل اطـالق االنسـان الكبـري والصـغري،  )٢(ظهره )١(إن مل يكن املقصود منه) وجيب ذحبه واحراقه �لنار(
غري التحرمي فيختص البـالغ العاقـل   )٤(أما بقية االحكام. يتناوله أيضا )٣(واطالق النص. والعاقل وا�نون

ء هللا تعــاىل مــع بقيــة االحكــام يف احلــدود، ويســتثىن مــن االنســان اخلنثــى فــال حيــرم كمــا ســيأيت ان شــا
 .)٥(موطوؤه، الحتمال الز�دة

 )واقرع(نصفني  )٨()قسم( )٧(مبحصور )٦()ولو اشتبه(
___________________________________ 

 .اي من احملكوم عليه بذلك) ١(
 .من هذه احليوا�ت اكل حلمها، ال ركوب ظهرها حيث إن املقصود. كالبقر والغنم واالبل) ٢(
 .٢٩٤ص  ٦وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
حيـث ال يتوجهـان إىل الصـيب وا�نـون لـو كـا� فـاعلني كمـا وان االحـراق والـذبح ال يتوجهــان . وهـو التعزيـر وغرامـة الـثمن) ٤(

 .حنو املوطوء
بعد ان يكــون هـــذا العضــو يف اخلنثـــى زائــدا ومـــع ذلــك يتحقـــق بــه النعـــوض ونســـت. اي ز�دة هــذا العضــو كاالصـــبع الزائــد) ٥(

 . !واالدخال
 .اي موطوء االنسان) ٦(
 .اي يف عدد حمصور) ٧(
 .كل قسم مخسون. فلو كان ا�موع مائة قسم نصفني. اي املشتبه احملصور) ٨(

    



٢٩٦ 

فــاذا  )٣(علــى مــا فيــه احملــرم )٢(، مث خيــرج)١(بينهمــا �ن تكتــب رقعتــان يف كــل واحــدة اســم نصــف منهمــا
 )٥(يف أحد النصفني قسم كذلك )٤(خرج

___________________________________ 
وفــق  وكيفيــة القرعـة هنــا علـى مــا ذكـره الشــارح ". احـد النصــفني ": " نصـف منهمــا " فـاملراد مــن . اي مـن النصــفني) ١(

. عل ورقتان من القرطاس مثال فيكتب يف كل ورقـة إسـم أحـد النصـفنيان جت: هو" يف كل واحدة اسم نصف منهما " عبارته 
ب يف احــدامها ــ ب يف االخــرى " النصــف الشــرقي : " اي يكت ف الغــرىب " مــثال ويكتــ مث جتعــل الورقتــان معــا يف مكــان ". النصــ

فيمد يده وخيـرج " رم النصف الذي فيه احمل" مث ينوي املقرتع اي يتصور يف ذهنه . واحد، حبيث ال تتميز احدامها عن االخرى
فاحملرم يف النصف الشرقي ) الشرقي(فإذا خرجت الرقعة اليت كتب فيها اسم . احدى الرقعتني بنية هذا النصف الذي فيه احملرم

يت فيهــا اسـم  ف الـذي خــرج احملــرم �مسـه يقســم ايضــا إىل نصــفني. فــاحملرم يف النصـف الغــرىب). الغــرىب(واذا خرجـت الــ . مث النصــ
 .فيقرع بينهما فاذا خرجت القرعة �سم أحدمها فهو احلرام. إىل ان ينتهى إىل عددين فقط. ا ما ذكر وهكذاويعمل �م

 .وكان االوىل �نيث الفعل �عتبار الرقعة: اي املكتوب) ٢(
ىن ) ٣( ــى مــا فيــه احملــرم " ومعــ .  ذهنــهان ينــوي املســتخرج احملــرم يف: هــو ١علــى مــا ســبق بيانــه يف اهلــامش رقــم " التخــريح عل

 .وهكذا. فاذا خرجت الرقعة اليت فيها اسم الشرقي فاحلرام يف النصف الشرقي. فيستخرج إحدى الرقعتني بنية الذي فيه احملرم
 .اي احملرم خرج �سم أحد النصفني) ٤(
 .ويقرع بينهما. قسم هذا النصف الذي خرج �سم احملرم نصفني ايضا) ٥(

    



٢٩٧ 

تضــــمنت  )٣(، والروايــــة)٢(فيعمــــل �ـــا مــــا عمـــل �ملعلومــــة ابتـــداء) حـــىت تبقــــى واحـــدة( )١(وهكــــذا. واقـــرع
ـــارة املصـــنف هنـــا )٥(كمـــا ذكـــر�ه، واكثـــر العبـــارات  )٤(قســـمتها نصـــفني أبـــدا ، ويف )٦(خاليـــة منـــه حـــىن عب
 .مع االطالق أعم من التنصيف )٧(قسم قسمني، وهو: الدروس ويف القواعد

___________________________________ 
يعمل �ذا النصف الثاين مث �لنصف الثالث مث �لنصف الرابع إىل ان ينتهى إىل عددين فقـط كمـا سـبق يف اهلـامش رقـم ) ١(
 .٢٩٦ص  ١
 .وحرمة نسله. واحلرق. اي كل شئ كان يعمل �ملوطوئة املعلومة ابتداء من الذبح) ٢(
ا ذحبهــا واحرقهــا وان مل يعرفهـا قســمها نصــفني ابــدا حـىت يقــع الســهم �ــا ان عرفهــ: (لرجــل نــزى علــى شـاة يف قولـه ) ٣(

 ).فتذبح، وحترق، وقد جنت سائرها
 .١٨٢رقم احلديث  ٤٣كتاب الصيد والزكاة ص   ٩اجلزء  ١٣٨٣سنة ) النجف االشرف(الطبعة الثانية احلديثة ) التهذيب(
 .مث النصف الرابع إىل نصفني وهكذا. مث النصف الثالث إىل نصفني. اي النصف الثاين إىل نصفني) ٤(
 ...اي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف �نبا و�لثا ورابعا وخامسا) ٥(
 .من دون تصريح �لتنصيف �نيا، و�لثا، ورابعا، وخامسا) ولو اشتبه قسم واقرع: (حيث قال) ٦(
احدمها اكرب مـن . اذ ميكن تقسيم الشئ إىل قسمني. إىل نصفنياي التقسيم إىل قسمني على اطالقه اعم من التنصيف ) ٧(

 .وال يلزم التساوي يف التقسيم كما كان يلزم التساوي يف التنصيف. اآلخر
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 )٤(واملعترب منـه )٣(جيب التنصيف ما أمكن )٢(، وعلى الرواية)١(ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا
 .مع أحد القسمني )٦(جعلت الزائدة فردا )٥(فاذا كان. العدد، ال القيمة

وجيـب (من االمعـاء، والقلـب، والكبـد ) مل يؤكل ما يف جوفه(مث ذبح عقيبه ) ولو شرب احمللل مخرا(
وقيـد� . ابـن إدريـس خاصـة )٨(، ومـن مث كرهـه)٧(وهو اللحم على املشهور واملستند ضـعيف) غسل �قيه

ب الشــرب تبعــا للروايــة ولــو شــرب بــوال غســل مــا ( )١٠(ت االصــحاب مطلقــة، وعبــارا)٩(ذحبــه بكونــه عقيــ
 من غري حترمي،) يف بطنه وأكل

___________________________________ 
 .فالتنصيف هنا غري ممكن. �ن كان ا�موع مخسة واربعني مثال) ١(
 .٢٩٧ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
ويكتفـى �لتنصـيف . كـان العـدد فـردا فيسـقط اعتبـار التنصـيف احلقيقـيوامـا اذا  . فاذا كان العـدد زوجـا فالتنصـيف ممكـن) ٣(

 .العريف
 .اي من التنصيف) ٤(
 .اي العدد) ٥(
 .اي البهيمة الزائدة مع احد القسمني قبل اجراء القرعة) ٦(
 .٤٣ص  ٩اجلزء  ١٣٨٢سنة ) النجف االشرف(التهذيب الطبعة اجلديدة ) ٧(
خبـالف بقيـة االصـحاب حيـث . احليوان احمللل الشارب مخرا فقـط دون وجـوب غسـله من �ب التفعيل اي كره اكل حلم) ٨(

 .ذهبوا إىل وجوب غسل حلم هذا احليوان
 .٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٩(
 ).الذبح عقيب الشرب(من هذه احليثية وهو ) ١٠(
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  )٥(نظـــرا إىل االنتقـــال )٤(المكـــن القـــول �لطهـــارة فيهمـــا )٣(، وإال)٢(، ولكـــن ال راد لـــه)١(واملســـتند مرســـل
 �ن اخلمر لطيف: مع النص بني اخلمر، والبول )٦(وفرق. كغريمها من النجاسات

___________________________________ 
 .٢احلديث  ٢٣الباب  ٢٥٤كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .اي هلذا املرسل) ٢(
 .اي فلو كان هلذا املرسل راد) ٣(
 .اي يف شرب اخلمر والبول) ٤(
ولـيس املـراد �النتقـال جمـرد انتقـال املـايع الـنجس إىل . فـان ذلـك مـن املطهـرات. اي االنتقال إىل بدن حيوان حملل اللحم) ٥(

ب جــزء مــن بدنــه، اذ ال دليــل علــى حصــول الطهــارة �ــذا االنتقــال هــو مــن مصــاديق قاعــدة  بــل. جــوف احليــوان قبــل ان ينقلــ
ــيئا براســـه ــال شــ ــن املطهــــرات، ولـــيس االنتقـ يت هــــي مـ ــ ــدل املوضـــوع. االســـتحالة الـ ــذلك . والــــدليل القـــائم علـــى ذلــــك هـــو تبــ وبــ

بصـورة  ) شيخنا احملقق اهلمـداين(وقد حقق ذلك . نستكشف ان املقصود �النتقال هو صريورة النجس جزء من احليوان
ان : والشاهد على ذلك. ٦٣٨ ٦٣٧كتاب الطهارة يف النجاسات يف معىن االنتقال ص ) ح الفقيهمصبا (راجع كتابه . وافية

ب ذكــر االنتقــال ايضــا. مــا مل يــذكرا يف كتــاب الطهــارة غــري االســتحالة) املصــنف والشــارح( خصوصــا مــع قــول . واال لوجــ
ت قاعــدة  انــه لــو ال الــنص املعمــول: واخلالصــة). كســائر النجاســات: (هنــا) الشــارح( ــ بــه الفــارق بــني اخلمــر والبــول هنــا لكان

 .االستحالة قاضية �لطهارة يف كال املوردين
اي فرق بعضـهم بـني اخلمـر والبـول عـالوة علـى الـنص الـوارد فرقـا طبيعيـا، حبيـث يقتضـي احلكـم بتنجـيس اخلمـر لالمعـاء، ) ٦(

حيـــث إنـــه فضـــلة فضـــلها اجلســـم . غــري الصـــاحل للغذائيـــة �ن اخلمـــر صـــاحلة الغـــذاء فتتنفـــذ يف االمعـــاء، دون البـــول. دون البــول
ن اجلســم �نيــا زء مــ ومــع . فاالمعــاء مــع البــول قابلــة للتطهــري. فــال يــؤثر يف االمعــاء. واخرجهــا فــال يصــلح غــذاء اي ال يعــود جــ

 .اخلمر غري قابلة
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. )٢(بلــه الطبيعــة، خبــالف البــول فانــه ال يصــلح للغــذاء، وال تق)١(تشــربه االمعــاء فــال يطهــر �لغســل وحتــرم
وبـــني مـــا يف  )٤(ان غســـل اللحـــم إن كـــان لنفـــوذ اخلمـــر فيـــه كمـــا هـــو الظـــاهر مل يـــتم الفـــرق بينـــه: )٣(وفيـــه

 مل جيب )٥(اجلوف، وإن مل تصل اليه
___________________________________ 

 .اي االمعاء اليت دخلت فيها اخلمر) ١(
 .ا قابلة للتطهريفال حترم االمعاء اليت دخلها البول، ال�) ٢(
وبــني البــول يف أنــه ال حيــرم االمعــاء لــو شــربه . اي يف هــذا الفــرق بــني اخلمــر يف أ�ــا حتــرم االمعــاء لــو شــر�ا احليــوان احمللــل) ٣(

 .احليوان احمللل
 ان وجـوب غسـل اللحـم ان كـان الجـل نفـوذ اخلمـر فيـه فـال: مـع توضـيح وز�دة منـا) الشـارح(وخالصة وجه النظر كما افـاده 

يفرق بني هذا اللحم، وبني ما يف جوفه فلم حكم بعدم جواز اكل مـا يف اجلـوف، وجـواز اكـل اللحـم بعـد الغسـل؟ بـل الـالزم 
وامـا . واجلـواز بعـد غسـله. إما احلكم جبواز اكـل اجلميـع بعـد غسـله، او حتـرمي اجلميـع مـن دون اختصـاص احلرمـة مبـا يف اجلـوف

 .لتطهري اللحم بعد فرض عدم وصول اخلمر اليه اذا كان النفوذ يف اجلوف فقط فال موجب
 .اي بني اللحم، وبني ما يف اجلوف وهي االمعاء) ٤(
 .٣فال جيب تطهريه كما علمت مشروحا يف اهلامش رقم . اي ان مل تصل اخلمر إىل اللحم) ٥(
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 )٢(الروايــة .غســل ظــاهر اللحــم املالصــق للجلــد، و�طنــه ا�ــاور لالمعــاء )١(تطهــريه، مــع أن ظــاهر احلكــم
 .خالية عن غسل اللحم

___________________________________ 
 ).حكم االصحاب بغسل اللحم(وهو ) ١(
 .٢٩٨ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(

 )مسائل(
عشرة أشـياء متفـق عليهـا، وحـادي عشـر ) امجاعا وحتل منها( )٣(اكال واستعماال) االوىل حترم امليتة(

) قلـع غسـل أصـله(فهـو طـاهر، وان  )٥(جز) فان. والريش. والوبر. الصوف والشعر )٤(وهي(خمتلف فيه 
والعظــم ومل يــذكره املصــنف وال ) والســن )٧(والقــرن والظفــر والظلــف( )٦(املتصــل �مليتــة، التصــاله برطوبتهــا

 بد منه، ولو أبدله
___________________________________ 

 .حذاء، وكاالستضائة بشحمه حتت السقف، او جعله يف الصابون. حقيبة .ظرفا. فراء. كجعل جلده فراشا) ٣(
 .اي العشرة املتفق عليها) ٤(
 .واملقراض. اي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش �لة كالسكني واملقص) ٥(
 .دئ االمراي برطوبة امليتة حىت بعد اليبس وكانت اصوهلا �بسة، التصال هذا االصل �مليتة يف �) ٦(
 واالبل والغزال. والغنم. هو حافر احليوان الذي جيرت ما اكله كالبقرة) ٧(
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مســـــتثناة مـــــن جهـــــة  )٥(وهـــــذه. )٤(كغـــــريه  )٣(أعـــــم منـــــه إن مل جيمـــــع بينهمـــــا )٢(كـــــان أوىل، النـــــه  )١(�لســـــن
 )٧(�لبدن، لالصل )٦(وأما االكل فالظاهر جواز ما ال يضر منها. االستعمال

___________________________________ 
لـــو جعـــل العظـــم بـــدل الســـن اي جعـــل العظـــم مكـــان الســـن كـــان اوىل،  ) املصـــنف(أن : فـــاملعىن. البـــاء هنـــا للبدليـــة) ١(

 .لشمول العظم السن، خبالف السن فانه ال يشمله
 .اي الن العظم اعم من السن) ٢(
خبـالف مـا لـو افـرد العظـم فانـه . لو ذكرا معا فالعظم ال يشـمل السـناي ان مل جيمع بني السن والعظم �ن ذكرا معا فانه ) ٣(

 .يشمل السن
اي كغري العظم من العمومات اذا مل جتتمع مع اخلاص كاحليوان واالنسان حيث إن االنسان اذا مل يذكر مع احليوان مشـل ) ٤(

 .االنسان من مصاديقهخبالف ما لو ذكر معه فان املراد من احليوان حينئذ ما عدا . احليوان االنسان
. وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة من امليتة من حيث االستعمال ال من حيث االكل) ٥(

ىن أ�ــا جــائزة االســتعمال ث . خبــالف بقيــة أجــزاء امليتــة فا�ــا ال جيــوز اســتعماهلا وال اكلهــا. مبعــ وهنــاك اجــزاء اســتثنيت مــن حيــ
 .ارة اليهااالكل �يت االش

 .أي من هذه االجزاء املذكورة املستثناة) ٦(
 .وهي اال�حة) ٧(
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الصـــلب، ) والبـــيض اذا اكتســـى القشـــر االعلـــى: (قولـــه )٢(عليـــه، وبقرينـــة )١(وميكـــن داللـــة اطـــالق العبـــارة
 .كان حبكمها  )٣(وإال

هــي : يف القــاموسقــال . بكســر اهلمــزة وفــتح الفــاء واحلــاء واملهملــة وقــد تكســر الفــاء )٤()واالنفحــة(
شــئ يســتخرج مــن بطــن اجلــدي الراضــع أصــفر فيعصــر يف صــوفة فــيغلظ كــاجلنب فــاذا أكــل اجلــدي فهــو  

 )٥(كرش
___________________________________ 

ث قــال) املصــنف(أي عبــارة ) ١( ــ فهــذه العبــارة ). وحتــل منهــا عشــرة: (علــى جــواز أكــل هــذه االجــزاء اذا مل تضــر �لبــدن حي
 .ها ذكر االكل، وال االستعمال فتشمل االكلمطلقة ليس في

): املصنف(لالصل أي ان هذه االجزاء جيوز أكلها اذا مل تضر �لبدن، لالصل وبقرينة قول ): الشارح(عطف على قول ) ٢(
فهـذا . حيث إن البيض استثىن مـن امليتـة مـن حيـث االكـل أيضـا ال مـن حيـث االسـتعمال فقـط). والبيض اذا اكتسى القشر(

 .االستثناء قرينة على استثناء تلك االجزاء من امليتة من حيث االكل
 .أي وان مل يكتس البيض القشر االعلى كان حبكم امليتة أكال واستعماال من حيث احلرمة) ٣(
ومــع املــيم . بكســر اهلمــزة وفــتح الفــاء مــع تشــديد احلــاء. هــذه مســتثناة مــن امليتــة مــن حيــث االكــل وفيهــا لغتــان أخــر�ن) ٤(

وهـي الـيت جيعـل شـئ منهـا يف احلليـب ) ا�بنـة(  وهـذه معروفـة عنـد العامـة ب. املكسورة والنون الساكنة والفاء املفتوحـة مـع احلـاء
 .الفائر مث يتجنب

وهي مبنزلـة معـدة االنسـان لكـل حيـوان ) كروش(مجعها . مؤنثة: وبفتح الكاف وكسر الراء. بكسر الكاف وسكون الراء) ٥(
 .رتوجم. وظلف. ذي خف

    



٣٠٤ 

وظاهر أول التفسري يقتضي كون االنفحة هـي اللـنب املسـتحيل يف جـوف السـخلة فتكـون مـن مجلـة مـا 
فــاذا أكــل فهــي كــرش، . ويف الصــحاح االنفحــة كــرش احلمــل، أو اجلــدي مــا مل �كــل. )١(ال حتلــه احليــاة

ب منــه مــا يف اجلمهــرة، وعلــى هــذا فهــو طــاهر وان  )٣(فهــي مســتثناة ممــا حتلــه احليــاة وعلــى االول )٢(وقريــ
 )٤(الصق اجللد امليت، للنص

___________________________________ 
 .فيحل أكلها واستعماهلا) ١(
 ).صاحب الصحاح واجلمهرة(أي وعلى تعريف ) ٢(
 ).كون االنفحة شئ يستخرج من بطن اجلدي الراضع أصفر(أي وعلى ما يف أول تفسري صاحب القاموس وهو ) ٣(
ربين عــن ): اليب جعفـر (قــال ) قتــادة(يف حــديث إن  ) فــرأيب جع(عـن ) ٤( ال �س : (فقــال ). اجلــنب(أخــ
ت فيـه إنفحــة امليتــة: فقــال). بـه لــيس بــه �س إن االنفحـة لــيس هلــا عــروق، وال فيهــا دم، وال هلــا : (فقــال . إنــه رمبــا جعلــ

ت منهــا بيضــة؟ فهــل �كــل تلــك البيضــة). عظــم إمنــا ختــرج مــن بــني فــرث ودم قــال . وامنــا االنفحــة مبنزلــة دجاجــة ميتــة أخرجــ
ك البيضـــة : (قـــال . ال�ــا مـــن امليتــة: قـــال) ومل): (أبــوجعفر (قـــال . ال وال آمـــر �كلهــا): قتــادة( ــ فــان حضـــنت تل

ت منهــا دجاجــة؟ أ�كلهــا ك البيضــة واحــل لــك الدجاجــة فمــا: (نعــم قــال : قــال). فخرجــ : مث قــال ). حــرم عليــ
البـاب  ٢٥٦كتاب االطعمـة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع . إىل آخر احلديث). فكذلك االنفحة مثل البيضة(
 .١احلديث  ٣٢

    



٣٠٥ 

�لعــرض مبالصــقة  )٣(وهــل يــنجس. طــاهر قطعــا، وكــذا ظــاهره �الصــالة )٢(فمــا يف داخلــه )١(وعلــى الثــاين
ــت وجــه نعــم . )٦(يقتضــي الطهــارة مطلقــا )٥(، واطــالق الــنص)٤(االوىل تطهــري ظاهرهــا: ويف الــذكرى. املي

بسـبب اخــتالف أهــل  )٨(أو الكــرش )٧(يبقـى الشــك يف كـون االنفحــة املسـتثناة هــل هـي اللــنب املسـتحيل
 )٩(واملتيقن منه ما يف داخله. اللغة

___________________________________ 
 .هي كرش احلمل، أو اجلدي): االنفحة(حيث قاال يف تفسري ). صاحب الصحاح واجلمهرة(وهو تفسري ) ١(
 .أي يف داخل الكرش، كذلك ظاهر الكرش طاهر �الصالة) ٢(
ىت هــو يف داخلهــا) ٣( ت أنــه . أي الكـرش هــل يــنجس �لنجاســة العرضــية كمالصــقته �مليتــة الــ وأمــا داخــل الكــرش فكمــا علمــ

 .طاهر ظاهرا
 .املالصقة �مليتة) االنفحة(أي ظاهر ) ٤(
 .٣٠٤ص  ٤املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٥(
 .و�طنا. ظاهرا. وعرضا. أصالة) ٦(
 .اصفر اللون. وهو املظروف الذي يستخرج من بطن اجلدي الراضع، مث يعصر يف صوفة) ٧(
 .ء على هذا التفسريوهو الظرف اذن يشمل املظروف ايضا فكالمها طاهران بنا) ٨(
ىن). االخــــتالف(ومرجـــع الضــــمري يف منــــه ). الكــــرش(مرجـــع الضــــمري ) ٩( ــ أن املتــــيقن مــــن هـــذا االخــــتالف الواقــــع بــــني : واملعـ

 .هو داخل االنفحة. يف ان املراد منها داخلها وهو املظروف، او الكرش وهو الظرف) االنفحة(اللغويني يف تفسري 

    



٣٠٦ 

 .متفق عليه )١(النه
منهـا صـحيحة زرارة . بـني االصـحاب ومسـتنده روا�ت) على قول مشهور(يف ضرع امليتة ) واللنب(

اللـنب : قلـت. ال �س بـه: سـألته عـن االنفحـة ختـرج مـن اجلـدي امليـت قـال: قـال عن أيب عبـدهللا 
، ولكنـه )٣(ر، وقـد روي جناسـته صـرحيا يف خـرب آخـ)٢(ال �س بـه: يكون يف ضرع الشـاة وقـد ماتـت قـال

 )٥(ونسبة. وكل جنس حرام. موافق لالصل من جناسة املائع مبالقاة النجاسة )٤(ضعيف السند، إال أنه
___________________________________ 

وعلــى التفســري . فعلــى التفســري االول يكــون مــا يف داخــل االنفحــة نفــس االنفحــة. النــه دخــل فيهــا علــى كــال التفســريين) ١(
 .ما يف الداخل داخال، لكونه جزء هلا الثاين يكون

وهناك احاديث اخـر يف هـذا املوضـوع . احلديث ٣٢الباب  ٢٥٧كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .راجع نفس املصدر

ف االشــرف(الطبعــة احلديثــة الثانيــة ) التهــذيب) (٣( حلــديث ا ٧٧كتــاب الــذ�يح واالطعمــة ص   ٩اجلــزء  ١٣٨٢ســنة ) النجــ
٦٠. 

 ).عموم جناسة كل ماالقى جناسة(اي هذا اخلرب الضعيف موافق لالصل وهو ) ٤(
 ).واللنب على قول مشهور: (القول إىل الشهرة يف قوله) املصنف(اي ونسبة ) ٥(

    



٣٠٧ 

روايـة التحـرمي، وجعـل  )٢(أصـح وضـعف )١(القول �حلل إىل الشهرة تشعر بتوقفه فيه، ويف الدروس جعلـه
 .على التقية )٤(�درا، ومحلها )٣(القائل �ا

ت( )٥(مــن اللحــم وشــبهه) ولــو اخــتلط الــذكي( اجتنــب اجلميــع، لوجــوب (وال ســبيل إىل متييــزة ) �مليــ
ــت ــى مســتحل امليتــة قــول مســتنده صــحيحة . فيجــب )٦(وال يــتم إال بــه) اجتنــاب املي ويف جــواز بيعــه عل

 وم، نظرا إىل اطالقق )٩(، وردهعن الصادق  )٨(وحسنته )٧(احلليب
___________________________________ 

 .اي جعل احلل اصح من احلرمة) ١(
 .٣٠٦ص  ٣من �ب التفعيل اي ضعف املصنف يف الدروس رواية التحرمي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي �حلرمة) ٣(
 .٣٠٦ص  ٣اي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .االمعاء واملصارين واجللد والقلب والكبد والكلىمن ) ٥(
ت(والفاعــل يف ال يــتم ). اجتنــاب اجلميــع(مرجــع الضــمري ) ٦( ىن). اجتنــاب امليــ ت اال �جتنــاب : واملعــ انــه ال يــتم اجتنــاب امليــ

 .فاجتناب اجلميع من �ب املقدمة. اجلميع
 .،١احلديث  ٣٥لباب ا ٢٥٧كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٧(
 .٢نفس املصدر السابق احلديث ) ٨(
 .اي جواز بيع امليتة على من يستحلها) ٩(

    



٣٠٨ 

�نــه لــيس ببيــع يف احلقيقــة وامنــا هــو  )٢(بتحــرمي بيــع امليتــة، وحتــرمي مثنهــا، واعتــذر العالمــة عنــه )١(النصــوص
 )٤(ل مالـه كالـذمي، وحسـنه�ن مسـتحليه مـن الكفـار مـن ال حيـ )٣(استنقاذ مال الكافر برضاه، ويشكل

جبهالتــه وعــدم امكــان تســليمة  )٥(احملقــق مــع قصــد بيــع الــذكي حســب، وتبعــه العالمــة ايضــا، ويشــكل
 .)٦(متميزا

___________________________________ 
سنة ) طهران(  الطبعة اجلديدة ب) الوسائل( ١احلديث  ١٢الباب  ٤٣كتاب التجارات ص   ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل) (١(

 .٤٣اللباب  ٤٢كتاب التجارات ص   ٣ا�لد ) الوايف. (١احلديث  ٢الباب  ٥٦كتاب التجارات ص   ١٢اجلزء  ١٣٨٢
السحت مثن امليتة، ومثن الكلب، ومثن : (قال ) اي عبدهللا(عن . املوضع املذكور) الوايف(واليك نص احلديث الذي يف 
مطلـق ال تقييـد فيـه وال ختصـيص ) السحت مثـن امليتـة: (فقوله ). يف احلكم، واجر الكاهناخلمر، ومهر البغي، والرشوة 

 .فهو ا� كان. بشخص دون شخص من حيث املشرتي
 .اي عن جواز بيع امليتة على مستحلها) ٢(
 .قدس هللا روحه مشكل) العالمة(اي اعتذار ) ٣(
 .اي بيع امليتة إىل من يستحلها) ٤(
ق(يشــكل مــا حســنه اي ) ٥( ال خيفــى أن االشــكال وارد لــو كــان عــدد الــذكي غــري ). الــذكي(جبهالــة املــثمن وهــو  ) احملقــ

 .واما لو كان عدد املزكي معلومافالثمن يقع �زاء عدد الذكي. معلوم
كه، او لغـريه فانـه جيـوز ليس هذا من شـرائط البيـع كمـا لـو اخـتلط مـال شـريكني ومل يتميـزا فـاراد احـدمها بيـع حصـته لشـري) ٦(

 .هلذا الشريك بيع حصته فيصبح املشرتي شريكا

    



٣٠٩ 

 .)٣(، أو حيكم �لبطالن)٢(لصحتها من غري تعليل )١(فاما ان يعمل �لرواية
وال جيـوز االستصـباح �ـا (ال�ـا حبكـم امليتـة ) وما أبني من حي حيرم أكله واستعماله كأليات الغـنم(

وامنا جيوز االستصـباح مبـا عـرض لـه النجاسـة مـن االدهـان،  )٤(�مليتة مطلقا ، لتحرمي االنتفاع)حتت املاء
 .ال مبا جناسته ذاتية

 :شيئا) الثانية حترم من الذبيحة مخسة عشر(
وهــو ) والفـرث(البيضـتان : ومهـا) واالنثيــان(وهـو الـذكر ) والقضـيب(بكسـر الطــاء ) الـدم والطحـال(

بفــتح املــيم الــيت جتمــع املــرة الصــفراء ) واملــرارة(وهــو جممــع البــول بفــتح املــيم ) واملثانــة(الــروث يف جوفهــا 
ت الولــد، وتســمى الغــرس بكســر الغــني ) واملشــيمة(بكســرها معلقــة مــع الكبــد كــالكيس  ــ بفــتح املــيم بي

�ملهملـة املكسـورة ) والعلبـاء(احلياء ظـاهره و�طنـه، ) والفرج(فسكنت الياء،  )٥(وأصلها مفعلة. املعجمة
ة فالبـــاء املوحـــدة فـــااللف املمـــدودة عصـــبتان عريضـــتان ممـــدود�ن مـــن الرقبـــة إىل عجـــب فـــالالم الســـاكن

 مثلث النون اخليط االبيض يف وسط الظهر ينظم خرز السلسلة) والنخاع(الذنب 
___________________________________ 

 .٣٠٧ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) صحيحة احلليب(وهي ) ١(
ت بيعـا، بــل هـي اسـتنقاذ مــال الكـافر) المــةالع(كمـا علـل ) ٢( مــن وجـوب قصــد ) احملقـق(وكمــا فعـل . �ن هـذه املعاملـة ليســ

 .الذكي
 .٣٠٧ص  ٧اي ببطالن مثل هذه املعاملة رأسا ان مل يعمل �لصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اي مجيع االستعماالت) ٤(
 .ت الياء وكسر ما قبلهابكسر الياء فسكن) مشيمة(اي اصل املشيمة ) ٥(
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 .يف وسطها وهو الوتني الذي ال قوام للحيوان بدونه
وهـــي أصـــول ) وذوات االشـــاجع(بضـــم الغـــني املعجمـــة الـــيت يف اللحـــم وتكثـــر يف الشـــحم ) والغـــدد(

، والواحــد )١(جعلهـا االشــاجع بغـري مضــاف: االصـابع الــيت يتصـل بعصــب ظـاهر الكــف، ويف الصــحاح
ط الــدماغ شــيه الــدودة بقــدر احلمصــة ) وخــرزة الــدماغ(أشــجع  بكســر الــدال وهــي املــخ الكــائن يف وســ

يعــين حبــة احلدقــة وهــو النــاظر مــن العــني ال ) واحلــدق(تقريبــا خيــالف لو�ــا لونــه، وهــي متيــل إىل الغــربة 
ــن ادريــس وتبعــه مجاعــة . جســم العــني كلــه ري املثانــة فزادهــا اب وحتــرمي هــذه االشــياء أمجــع ذكــره الشــيخ غــ

ري واضـــح، النـــه روا�ت. صـــنفمـــنهم امل بعـــض رجاهلـــا . يتلفـــق مـــن مجيعهـــا ذلـــك )٢(ومســـتند اجلميـــع غـــ
 )٤(ويف معنـاه الطحـال. حتـرمي مـا دل عليـه دليـل خـارج كالـدم )٣(وبعضها جمهول، واملتيقن منهـا. ضعيف
ثانــة، كــالفرث والفــرج، والقضــيب، واالنثيــني، وامل  )٧(، وكــذا مــا اســتخبث منهــا)٦(ظــاهر اآليــة )٥(وحترميهمــا

 واملرارة، واملشيمة، وحترمي
___________________________________ 

 ).ذات(وهو لفظ ) ١(
ث هنــاك بكثــرة يف هــذا  ٣٠البــاب  ٢٥٥كتــاب االطعمــة ص   ٣الوســائل الطبعــة القدميــة ا�لــد ) ٢( ث جتــد االحاديــ االحاديــ

 .املوضوع
 .اي من حرمة هذه االشياء املذكورة) ٣(
 .متجمدال�ا دم ) ٤(
 .اي الدم والطحال) ٥(
 .١٧٣اآلية : البقرة)انما حرم علي�م ا�يتة وا�م و�م ا���ر وما اهل به لغ� اهللا(: يف قوله تعاىل) ٦(
 .اي هذه املذكورات) ٧(

    



٣١١ 

ـــروا�ت. البـــاقي حيتـــاج إىل دليـــل، واالصـــل يقتضـــى عدمـــه ـــى الكراهـــة،  )١(وال ميكـــن االســـتدالل �ـــا عل
خمتـار العالمـة يف املختلـف، وابـن اجلنيـد  )٤(وهـذا. )٣(إال أن يدعى اسـتخباث اجلميـع ،)٢(لسهولة خطبها

مـن : ، واحـرتز بقولـه)٥(اطلق كراهية بعض هذه املذكورات ومل ينص على حترمي شئ، نظرا إىل مـا ذكـر�ه
ــري  )٧(لالصــل ومشــل ذلــك: )٦(فــال حيــرم منــه شــئ مــن املــذكورات. الذبيحــة، عــن حنــو الســمك واجلــراد  كب

 ،)٩(مع عدم متييزه )٨(ويشكل احلكم بتحرمي مجيع ما ذكر. احليوان املذبوح كاجلزور، وصغريه كالعصفور
___________________________________ 

 .٣١٠ص  ٢املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .اي الكراهة، فان أمرها سهل، النه يتساهل فيها ماال يتساهل يف احلرمة) ٢(
ت ) ٣( ــن �ب االســـتناد إىل هـــذه فـــاذا ثبـــ ت احلرمـــة فحرمتهـــا اذن تكـــون مـــن �ب االســـتخباث، ال مـ اســـتخباث اجلميـــع ثبتـــ

 .١الروا�ت املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .اي إستخباث اجلميع، فيحرم) ٤(
 .فال تصلح مستندة للحرمة ١وهو ضعف الروا�ت املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .ة، اال ما كان منها خبيثاوهي احملرمات املذكور ) ٦(
 ).حترم من الذبيحة مخسة عشر): (املصنف(اي قول ) ٧(
 .حبيث ال تتميز هذه االجزاء احملرمة املذكورة عن بقية اجزاء احليوان. اذا كان احليوان صغريا جدا) اخلمسة عشر(وهي ) ٨(
 .للةاحملرمة عن بقية االجزاء احمل) اخلمسة عشر(اي عدم متييز ما ذكر من ) ٩(

    



٣١٢ 

مــن  )٤(�لــنعم، وحنوهــا )٣(اختصــاص احلكــم. واالجــود. )٢(حتــرمي مجيعــه، أو أكثــره، لالشــتباه )١(الســتلزامه
 .)٥(احليوان الوحشي، دون العصفور، وما أشبهه

والكسر حلـن عـن . بضم الكاف وقصر االلف مجع كلية وكلوة �لضم فيهما) الكال(أكل ) ويكره(
 وأذ� القلب( )٦(ابن السكيت

___________________________________ 
تعليـل للـزوم االشـكال علـى احلكـم ): السـتلزامه(والـالم يف ). عدم متييز االجزاء احملرمة عن االجزاء احملللـة(مرجع الضمري ) ١(

ىن. بتحرمي مجيع املـذكورات يسـتلزم احلكـم أن احلكـم حبرمـة مجيـع اخلمسـة عشـر مـع عـدم متييزهـا عـن بقيـة االجـزاء احملللـة : واملعـ
اذن يـدور االمـر بـني . حبرمة مجيع االجزاء يف احليوان الصغري الذي ال متييز بني هـذه االجـزاء احملرمـة، وبـني بقيـة االجـزاء احملللـة

 .او احلكم حبرمة مجيع أجزاء احليوان احملرمة واحملللة مقدمة الجتناب احلرام. احلكم حبلية هذه االجزاء احملرمة الغري املتميزة
اي الشتباة االجزاء احملرمة مع االجزاء احملللة، هذا تعليل للزوم احلكم حبرمة مجيع اجزاء احليوان احملللة واحملرمة، او اكثرهـا ) ٢(

  .لو قلنا حبرمة تلك االجزاء اخلمسة عشر
اخلمسة (حرمة االجزاء  والغنم، النصراف االدلة املذكورة على. والبقر. االبل: �لنعم) اخلمسة عشر(وهي حرمة االجزاء ) ٣(

 .عن صغار احليوان) عشر
 .واخلطاطيف. والزرازير. كالبالبل) ٥(واليعافري. والكباش اجلبلية. واحلمر والتيوس الوحشيات. كالغزال) ٤(
: وكــل مـا كـان علـى هــذا الـوزن يكـون مكســور االول) شـديد(  ك) فعيـل، او فعليـل(بكسـر السـني وتشـديد الكــاف وزان ) ٦(
. كان حنو� لغو� اديبا حامال لواء علم العربية واالدب، والشـعر). يعقوب بن اسحاق الدور يف االهوازي االماميابويوسف (

ويعد من خـواص اصـحاب ) الشيعة االثين عشرية(وكان ثقة جليال ومن عظماء . ذكره كثري من املؤرخني واثنوا عليه ثناء بليغا
له . واالمام ايب دمحم احلسن بن علي العسكري صلوات هللا وسالمه عليهما. اهلادياالمام ايب احلسن علي بن دمحم ) االمامني(

املقصـور . االمثال. الزبرج. القلب واالبدال: معاين الشعر. اصالح املنطق. �ذيب االلفاظ: تصانيف كثرية جيدة مفيدة منها
ــام. الفـــــرق. االجنـــــاس. املـــــذكر واملؤنـــــث. واملمـــــدود ـــرج واللجـــ ــعراء. النـــــوادر. بـــــلاال. الوحـــــوش. الســ ـــرقات الشـــ . احلشـــــرات. ســ
  .الشجر والنبات. االضداد. االصوات

   



٣١٣ 

___________________________________ 
ادب (و . كتـــاب بـــال خطبـــة) اصـــالح املنطـــق: (كـــان العلمـــاء يقولـــون: ٤٤٢ص  ٥يف الوفيـــات اجلـــزء ) ابـــن خلكـــان(قـــال 

ب ن قتيبـــة خطبـــة بـــال كتـــاب) الكاتـــ ــ ض العلمـــا. البـ ــى جســـر : ءوقـــال بعـــ اصـــالح (كتـــاب يف اللغـــة مثـــل ) بغـــداد(مـــا عـــرب علـ
ن الكتــب النافعــة املمتعــة اجلامعــة لكثــري مــن اللغــة). املنطــق ك انــه مــ ىن بــه . وال يعــرف يف حجمــه مثلــه يف �بــه. وال شــ وقــد عــ
اصـحابنا أنـه مل يكـن امجع ): تغلب(وقال . وهو كتاب مفيد) اخلطيب التربيزي(، وهذبه )ابن املغريب(فاختصره الوزير . مجاعة
 ).ابن السكيت(اعلم �للغة من ) ابن االعرايب(بعد 

). ابـن خلكـان(انتهـى مـا قالـه . ما رايت للبغداديني كتـا� احسـن مـن كتـاب ابـن السـكيت يف املنطـق): ابوالعباس املربد(وقال 
ب ولـده ) ابـن السـكيت) (املتوكـل العباسـي(الـزم  ب االمــري أن : نـده قـال لـهفلمـا جلـس ع. فقيـل) املعـز ��(�ديـ �ي شـئ حيـ

فقــام . فــا� اخــف �وضــا منــك): املعـز(قــال . فــأقوم): ابــن الســكيت(قــال . �النصـراف): املعــز(فقــال . نبـدأ؟ يريــد مــن العلــوم
 ).ابن السكيت(فانشد . خجال وقد امحر وجهه) ابن السكيت(والتفت إىل . واستعجل فعثر برباويله فسقط

 سانه وليس يصاب املرء من عثرة الرجليصاب الفىت من عثرة بل
  فعثرته يف القول تذهب راسه وعثرته �لرجل تربأ على مهل

   



٣١٤ 

___________________________________ 
ب اليـــك ابنـــاي هـــذان ام ) املتوكـــل(جالســـا فقـــال ) ابـــن الســـكيت(دخـــل املعـــز واملؤيـــد علـــى املتوكـــل وكـــان  ــ � يعقـــوب اميـــا احـ

) املتوكـل(فـامر . صلوات هللا عليهما مبـا مهـا اهلـه) احلسن واحلسني(من ابنيه وذكر ) ابن السكيت(؟ فغض )احلسن واحلسني(
اخـــذه االتـــراك فداســـوا بطنـــه مث محـــل إىل داره فمـــات بعـــد غـــد ذلـــك اليـــوم ســـنة : قيـــل. واختلفـــوا يف كيفيـــة قتلـــه. االتـــراك بقتلـــه

وهللا ان قنـربا خـادم علـي بـن ايب طالـب صـلوات هللا ): (السـكيت ابـن(تلـك املقالـة اجابـه ): املتوكـل(ملا قال له : وقيل. ٢٤٤
ك ك بـــه فمـــات قـــدس هللا نفســـه وعمـــره مثانيـــة ): املتوكـــل(فقـــال ). عليـــه خـــري منـــك ومـــن ابنيـــ ســـلوا لســـانه مـــن قفـــاه ففعلـــوا ذلـــ

متـــه العليـــا عنـــد نعـــم هـــذا شـــان رجـــال هللا املخلصـــني الـــذين بـــذلوا مهجهـــم ودمـــائهم يف ســـبيل هللا، واعـــالء كل. ومخســـون ســـنة
 .مساعهم هذه اال�طيل الدالة على نصب قائلها

عـني املوقـف الـذي وقفـه رجـاالت املبـدء والعقيـدة امـام طواغيـت الظلـم واجلـور مـن ) ابـن الكسـيت(وهذا املوقف الشـريف مـن 
يهم، الن هـــذه رضـــوان هللا علـــ) حجـــر بـــن عـــدي، وميـــثم التمـــار، ورشـــيد اهلجـــري، وعمــر بـــن محـــق اخلزاعـــي واضـــرا�م. (امثــال

املواقف من هاؤالء االبطال واالو�د هي اليت رسخت قواعد مبدإ احلق وعمقتـه، وكانـت سـببا يف انتشـاره واسـتمراره إىل يومنـا 
طويـل الصـمت ود ورق بفـتح الـدال، وسـكون الـواو وفـتح . النه كان كثري السكوت) ابن السكيت(  واما وجه تسميته ب. هذا
 ).خوزستان(من بالد ) تسرت وإهواز(بلدة صغرية بني : الراء

    



٣١٥ 

من حلـم وغـريه، دون مـا فوقـه، أو مسـاويه ) والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما حتته
عمـار السـا�طي عـن  )٢(هـذا هـو املشـهور، ومسـتنده روايـة )١(ما معه مطلقا) ولو مل يكن مثقو� مل حيرم(

ه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إىل ما حتته فيحـرم، خبـالف غـري �ن )٣(وعلل فيها أيب عبدهللا 
 .املثقوب، النه يف حجاب ال يسيل منه

___________________________________ 
 .ما فوقه وما حتته) ١(
 .١احلديث  ١٩كتاب االطعمة ص الباب   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .٢يف اهلامش رقم اي يف الرواية املشار اليها ) ٣(

    



٣١٦ 

فانـــه وإن كـــان   )٣(�الصـــالة كالنجاســـات وأمـــا �لعـــرض )٢()االعيـــان النجســـة )١(الثالثـــة حيـــرم تنـــاول(
ت النجاســـة �ملـــائع ) املســـكر(كـــذا حيـــرم ) و( )٤(كـــذلك إال أنـــه �يت مائعـــا كـــان ام جامـــدا وإن اختصـــ

يف هــذه املســألة للنجاســات  )٦(والتعــرض وميكــن أن يريــد هنــا �ملســكر املــائع بقرينــة االمثلــة، )٥(�الصــالة
 املتخذ )٨()كاخلمر(ختصيص بعد تعميم  )٧(وذكره

___________________________________ 
 .املراد منه هنا االكل والشرب) ١(
ا احلديثة كتاب راجع اجلزء االول من طبعتن. كامليتة واملين والدم والكلب واخلنزير واخلمر والبول والغائط من احليوان احملرم) ٢(

 .٤٨الطهارة ص 
 .اي النجس �لعرض وهي املتنجسات) ٣(
 ).وكذا حيرم النجاسات: (رمحهما هللا) املصنف والشارح(يف آخر هذه املسألة يف قول ) ٤(
 .فانه ليس بنجس. فصار مايعا �لعرض. ال املسكر اجلامد الذي صب عليه املاء فماع فيه) ٥(
كمــا . البــاء اي وبقرينــة التعــرض هلــذه املســألة وهــي حرمــة تنــاول االعيــان النجســة يف النجاســات�جلــر عطفــا علــى جمــرور ) ٦(

 .، الن املسكر اجلامد �الصالة ليس جنسا)وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات): (املصنف(�يت قريبا يف قول 
 .تشملهاي ذكر املسكر بعد االعيان النجسة ختصيص بعد التعميم، الن االعيان النجسة ) ٧(
) االماميـة(صـلوات هللا وسـالمه علـيهم املـذكورة يف كتـب اصـحابنا ) اهـل البيـت(نذكر يف هذا املقـام االخبـار الـواردة عـن ) ٨(

ــن  ث مـــن العقـــو�ت، واآل�م واآل�ر الوضـــعية عـ ــ ايب (رضـــوان هللا علـــيهم امجعـــني كـــي يعلـــم القـــارى الكـــرمي مـــا هلـــذا املـــايع اخلبيـ
من شرب اخلمر بعد ما حرمها هللا عزوجل على لساين فليس �هـل ان يـزوج اذا : قال رسول هللا : لقا ) عبدهللا

فمن ائتمنه بعد علمه فيـه فلـيس الـذي ائتمنـه علـى . خطب، وال يشفع اذا شفع، وال يصدق اذا حدث، وال يؤمتن على امانة
  .هللا عزوجل ضمان، وال له اجر، وال خلف

   



٣١٧ 

___________________________________ 
يســيل لعابــه علــى صــدره، وحقــا . يــؤتى شــارب اخلمــر يــوم القيامــة مســودا وجهــه، مــدلعا لســانه: قــال) ايب جعفــر (وعــن 

بئـر يسـيل فيهـا صـديد : وما بئـر اخلبـال؟ قـال: قلت: قال. من بئر خبال: على هللا عزوجل ان يسقيه من طينة خبال، او قال
 .الز�ة
شـارب اخلمــر ال يعـاد اذا مــرض، وال يشـهد لــه جنـازة، وال تزكــوه، اذا : قـال رســول هللا : قــال) ايب عبـدهللا (وعـن 

 .شهد، وال تزوجوه اذا خطب، وال �متنوه على امانة
شارب اخلمر ان مرض فال تعودوه، وان مات فال حتضـروه، وان شـهد : قال رسول هللا : قال ) ايب عبدهللا(وعن 

 .فال تزكوه وان خطب فال تزوجوه، وان سألكم امانة فال �متنوه
ن اخلمــر ســئل ابوعبــدهللا  مســكرا ســقاه هللا : او قــال. مــن ســقى مولــودا مخــرا: فقــال . عــن املولــود يولــد فنســقيه مــ

  .ان غفر لهعزوجل من احلميم و 
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___________________________________ 
من شرب مسكرا، او سقاه صبيا ال يعقل سقيته من مـاء احلمـيم معـذ� او : قال هللا عزوجل: يقول ) ايب عبدهللا(وعن 

 .الكرامة ما افعل �وليائيومن ترك املسكر ابتغاء مرضايت ادخلته اجلنة، وسقيته من الرحيق املختوم وفعلت به من . مغفورا له
ــائال شــــقه، مـــدلعا لســــانه ينــــادي العطــــش : قــــال) ايب عبــــدهللا (وعـــن  ــه، مــ شـــارب اخلمــــر يــــوم القيامــــة �يت مســـودا وجهــ
 .العطش
ن رســول هللا : عــن آ�ئــه علــيهم الســالم قــال) زيــد بــن علــي بــن احلســني(وعــن  يعهــا، اخلمــر وعاصــرها ومعتصــرها و� لعــ

مـن شـرب النبيـذ علـى أنــه : قـال ) ايب عبـدهللا(وعـن . ومشـرتيها، وسـاقيها وآكـل مثنهـا وشـار�ا، وحاملهـا، واحملمولـة اليـه
 .حالل خلد يف النار، ومن شربه على أنه حرام عذب يف النار

 .شارب املسكر ال عصمة بيننا وبينه: قال ) ايب عبدهللا(وعن 
ث مــن قــربه خمــبال مــائال : قــال )  جعفــر البــاقرايب(وعــن  ب منــه بعــ ــ مــن شــرب املســكر ومــات ويف جوفــه منــه شــئ مل يت

 .شدقه، سائال لعابه، يدعو �لويل والثبور
ن طينــة خبــال: قــال ) ايب عبــدهللا(وعــن  ت. مــن شــرب مســكرا كــان حقــا علــى هللا عزوجــل ان يســقيه مــ ومــا طينــة : قلــ
 ).صديد فروج البغا�: (؟ فقال اخلبال
ين أنـه مـن شـرب جرعـة مـن مخـر لعنـه : ) ابوعبدهللا(قال : قال) يونس بن ظبيان(عن  � يونس ابن ظبيـان ابلـغ عطيـة عـ

سـخيفة  ومالئكته ورسله، واملؤمنون، فـان شـر�ا حـىت يسـكر منهـا نـزع روح االميـان مـن جسـده، وركبـت فيـه روح. هللا عزوجل
عبـدي كفـرت وعريتـك املالئكـة سـؤة لـك : فاذا ترك الصالة عريتـه املالئكـة، وقـال هللا عزوجـل لـه. خبيثة ملعونة فيرتك الصالد

ؤة وهللا لتــوبيخ اجلليــل جــل امســه ســاعة واحــدة اشــد مــن : ) ابوعبــدهللا(قــال : مث قــال. عبــدي ؤة كمــا تكــون الســ ســؤة ســ
مث . ٦١اآليـة : االحـزاب )�لعون� اينما ثقفوا اخذوا وقتلـوا تقتـيال(: ) ابوعبـدهللا(ل مث قـا: قـال. عذاب الف عام

ب اجلليـل : قال  ب لغضـ � يونس ملعون ملعون من ترك امـر هللا عزوجـل، ان اخـذ بـرا دمرتـه، وان اخـذ حبـرا اغرقـه يغضـ
  .عز امسه
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___________________________________ 
 .لو ان رجال كحل عينه مبيل من مخر كان حقيقا على هللا ان يكحله مبيل من �ر: قال) ايب عبدهللا (وعن 
. ال ينال شفاعيت من استخف بصالته، وال يرد علي احلوض ال وهللا: (قال رسول هللا : قال ) ايب عبدهللا(وعن 

 ).شرب مسكرا، وال يرد علي احلوض ال وهللاال ينال شفاعيت من 
من شرب مسكرا إحنبست صالته اربعني يوما وان مـات يف االربعـني مـات ميتـة جاهليـة، فـان : قال ) ايب عبدهللا(وعن 

 .�ب �ب هللا عزوجل عليه
ــة ي) الكـــايف( ــران(  الطبعــــة احلديثـ ــزء  ١٣٧٩) طهــ ــة واالشــــربة �ب شـــار   ٦اجلــ ــر مــــن ص كتـــاب االطعمــ إىل ص  ٣٩٦ب اخلمــ

 .١٠٦ ١٠٥ ١٠٤ ١٠٣يف الذ�يح واالطعمة ص  ٩اجلزء  ١٣٨٢الطبعة اجلديدة النجف االشرف ) التهذيب. (٤٠٠
 .ال جتالسوا شراب فان اللعنة اذا نزلت عمت من يف ا�لس: ) الصادق(قال : قال) دمحم بن علي بن احلسني(وعن 

 .٢احلديث  ٣٣الباب  ٢٩٩ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨سنة ) طهران(  بالطبعة اجلديدة ) الوسائل(
ومن شرب اخلمر يف الدنيا سقاه هللا من سم االوساد، ومن سم العقارب شربة يتساقط حلم وجهه : (قال ) النيب(وعن 

ــؤمر بــه إىل النــاريف اال�ء قبــل ان يشــر�ا، فــاذا شــر�ا تفســخ حلمــه وجلــده كاجليفــة يتــأذى بــه اهــل اجلمــع حــ وشــار �ــا . ىت ي
اال ومـن �عهـا، . و�يعها ومبتاعها، وحاملهـا، واحملمولـة اليـه، وآكـل مثنهـا سـواء يف عارهـا وامثهـا. وعاصرها ومعتصرها يف النار

ىت يتــوب منهـا، وان مــات قبـل ان يتــوب كـان حقــا  او اشـرتاها لغـريه مل يقبــل هللا منـه صــالة وال صـياما وال حجــا وال اعتمـارا حـ
أال وإن هللا حرم اخلمر بعينها، واملسكر : مث قال. على هللا ان يسقيه لكل جرعة يشرب منها يف الدنيا شربة من صديد جهنم

 .٥احلديث  ٣٤الباب  ٣٠١نفس املصدر ص . من كل شراب، اال وكل مسكر حرام
املالئكـة ال تدخلـه، وال تصـل يف ثـوب اصـابه مخـر وال تصل يف بيت فيه مخـر وال مسـكر، الن : (قال وعن ايب عبدهللا 

: عليهمـا السـالم قـاال) ايب جعفـر وايب عبـدهللا(وعـن . ٣٠٢ص  ٢احلـديث  ٣٥نفس املصـدر البـاب ) او مسكر حىت يغسل
 .٦احلديث  ١٣الباب  ٢٥٤نفس املصدر السابق ص ). مد من اخلمر كعابد وثن(

    



٣٢٠ 

بكســر البــاء وســكون التــاء املثنــاة أو فتحهــا نبيــذ ) والبتــع(املســكر مــن التمــر ) والنبيــذ(مــن العنــب 
ـــع(�ملعجمتـــني مـــن التمـــر والبســـر ) والفضـــيخ(العســـل  ـــب ) والنقي بكســـر املـــيم فـــالزاء ) واملـــزر(مـــن الزبي

 ).وان قل(املعجمة الساكنة فاملهملة نبيذ الشعري، وال خيتص التحرمي يف هذه مبا اسكر، بل حيرم 
 �لنار وغريها �ن صار) عنيب اذا غالالعصري ال(حيرم ) وكذا(
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 )١(وال خــالف يف حترميــه، والنصــوص) حـىت يــذهب ثلثــاه، أو ينقلــب خـال(أعـاله أســفله ويســتمر حترميــه 
وال (مشـهورة بـني املتـأخرين  )٣(خاليـة منهـا، لكنهـا )٢(متظافرة به، وامنا الكـالم يف جناسـته فـان النصـوص

احلـــل  )٥(، وأصـــالة)٤(، خلروجـــه عـــن مســـمى العنـــب)ى االقـــوىالزبيـــب وإن غـــال علـــ(العصـــري مـــن ) حيـــرم
 ،)٦(واستصحابه

___________________________________ 
  ١٧اجلـزء  ١٣٨٨سنة ) طهران(  الطبعة احلديثة ب) الوسائل(راجع . اي املنصوص الواردة يف حترمي العصري العنيب متظافرة) ١(

 .٢٢٨إىل ص  ٢٢٣كتاب االشربة من ص 
كل عصري اصابته النار فهـو : قال) ايب عبدهللا (عن . واليك بعض تلك النصوص. ١ار اليها يف اهلامش رقم املش) ٢(

ىت يــذهب ثلثــاه ويبقــى ثليــه ن ســاعته ) ايب عبــدهللا (وعــن . حــرام حــ ىت يغلــى مــ يف جــواب العصــري الــذي يطــبخ �لنــار حــ
فهــا�ن الروايتــان وامثاهلمــا املــذكورة يف املصــدر ). فيــه حــىت يــذهب ثلثــاه ويبقــى ثلثــهاذا تغــري عــن حالــد وغــال فــال خــري : (قــال

 .املشار اليه مطلقة مل يذكر فيها النجاسة سوى احلرمة
 .اي جناسة العصري العنيب) ٣(
 .وان كان يف االصل عنبا) ٤(
 .علم حرمتهااي والصالة احللية يف االشياء حىت ي) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
اي والستصحاب احللية، الن هذا العصيل كان قبل الغليان حالال، وبعد الغليـان نشـك ) أصالة احلل(�جلر عطفا على ) ٦(

 .فنستصحب تلك احلالة السابقة وهي احللية. يف عروض احلرمة عليه
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الصـحاب إىل وذهـب بعـض ا. علـى االصـل )٣(فيبقـى غـريه )٢(عصـري العنـب اذا غـال �لـنص )١(خرج منـه
، ملفهوم رواية علـي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى عليهمـا السـالم حيـث سـأله عـن الزبيـب يؤخـذ )٤(حترميه

، فـــان مفهومـــه التحـــرمي قبـــل ذهـــاب الثلثـــني، وســـند )٥(ال �س: مـــاؤه فيطـــبخ حـــىت يـــذهب ثلثـــاه، فقـــال
 .نفيها فالقول �لتحرمي أضعف، أما النجاسة فال شبهة يف )٦(الرواية واملفهوم ضعيفان

 وهو ما اختذ من الزبيب والشعري حىت وجد فيه) وحيرم الفقاع(
___________________________________ 

 .فحكم عليه �حلرمة قبل ذهاب ثلثيه. اي من أصالة احللية عصري العنيب بعد الغليان) ١(
يب بعــد الغل) ٢( ــك . يــان وقبــل ذهــاب ثلثيــهاملــراد منــه هــي النصــوص املتظــافرة الدالــة علــى حرمــة العصــري العنــ وقــد اشــري إىل تل

 .٣٢١ص  ١النصوص يف اهلامش رقم 
 .على اصل احللية) عصري الزبيب(اي ويبقى ) عصري الزبيب(واملراد من لفظ غري ) العصري العنىب(مرجع الضمري ) ٣(
 .اذا غلى قبل ذهاب ثلثيه) عصري الزبيب(اي حترمي ) ٤(
 .٢٥٧احلديث  ١٢١ص  ٩اجلزء  ١٣٨٢نية النجف االشرف سنة الطبعة احلديثة الثا) التهذيب) (٥(
وأمـا ضـعف املفهـوم فلكونـه مفهـوم . وضعفه مشـهور عنـد االصـحاب) سهل بن ز�د(أما ضعف السند فالشتماله على ) ٦(

 .من سؤال الراوى، ال من قول االمام ) طبخه وذهاب ثلثيه(وصف وليس حبجة مث إن القيد وهو 

    



٣٢٣ 

ولــو وجــد يف االســواق مــا  )٣(عرفــا، مــا مل يعلــم انتفــاء خاصــيته )٢(واحلركــة، أو مــا أطلــق عليــه )١(النشــيش
يف  )٥(، وقـــد روى علـــي بـــن يقطـــني)٤(يســـمى فقاعـــا حكـــم بتحرميـــه وإن جهـــل أصـــله، نظـــرا إىل االســـم

ري  ســـألته عـــن شـــرب الفقـــاع الـــذي يعمـــل يف الســـوق ويبـــاع وال أد: قـــال الصـــحيح عـــن الكـــاظم 
، وامـــا مـــا ورد يف الفقـــاع بقـــول )٦(ال أحبــه: ان اشـــربه؟ فقـــال. كيــف يعمـــل، وال مـــىت عمـــل أحيــل علـــي

 .)٨(وأنه مبنزلة اخلمر فكثري ال حيصى )٧(مطلق
___________________________________ 

 .غالنش النبيذ اي : واملراد منه اول مرتبة الغليان يقال. من نش ينش وزان فر يفر فهو مضاعف) ١(
ىن). اطلـق(  مرفـوع حمـال �ئـب الفاعـل ل) عليه(ومجلة ). ما املوصولة(مرجع الضمري ) ٢( ان الفقـاع إمـا مـا نـش مـن مـاء : واملعـ

 .أو ما اطلق عليه هذا االسم عرفا. الشعري
 .فاظاي انتفاء خاصية الفقاع وهو النشيش الذي هو سبب التحرمي، الن العرف قد يتسامح يف مفاهيم بعض االل) ٣(
 .وهو الفقاع، الن العرف يسمونه فقاعا) ٤(
كــان ثقــة جلــيال عظــيم الشــان واملنزلــة لــه مكــان ســام عنــد . ١٢٤ولــد يف الكوفــة ســنة . بغــدادي املســكن. كــويف االصــل) ٥(
 صلوات هللا وسالمه عليهما ومن خواصه له مقام) ايب احلسن موسى بن جعفر(وكان من اصحاب االمام ) الطائفة االمامية(

 .رفيع عنده
 .٣احلديث  ٢٦الباب  ١٤٣كتاب االطعمة واالشربة ص   ٣ا�لد ) مستدرك الوسائل) (٦(
 .اي من غري قيد صنعه وبيعه يف االسواق وغري االسواق) ٧(
ك نــص بعضــها عــن ) ٨( ن الرضــا(اليــ ايب (وعــن . كــل مســكر حــرام، وكــل خممــر حــرام، والفقــاع حــرام: قــال ) ايب احلســ

أل عـــن الفقـــاع ) احلســـن الرضـــا فهـــذان احلـــديثان داالن علـــى حرمـــة . هـــو مخـــر بعينهـــا: فقـــال . يف جـــواب مـــن ســـ
ن غـري قيـد صــنعه وبيعـه يف االسـواق وغـري االســواق ســنة ) طهـران(  ة احلديثـة بالطبعــ) الوسـائل(راجـع . الفقـاع بقـول مطلـق مــ

 .االحاديث حيث جتدها هناك مطلقة ٢٧الباب  ٢٨٨ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨

    



٣٢٤ 

صـفة للعـذرات واالبـوال، وال شـبهة يف  )١()واالبـوال النجسـة(بفتح املهملة فكسر املعجمـة ) والعذرات(
وبـول مـا يؤكـل  كعـذرة  )٣(عـدم حتـرمي الطـاهر منهـا )٢(حترميهـا جنسـة كمطلـق الـنجس، لكـن مفهـوم العبـارة

حلمـــه وقـــد نقـــل يف الـــدروس حتليـــل بـــول احمللـــل عـــن ابـــن اجلنيـــد وظـــاهر ابـــن ادريـــس، مث قـــوي التحـــرمي 
إن حتليــل بــول : ورمبــا قيــل. إن فــرض لــه نفــع )٤(واالقــوى جــواز مــا تــدعو احلاجــة اليــه منــه. لالســتخباث

 )٥(االبل لالستشفاء امجاعي، وقد تقدم حكمه
___________________________________ 

 .اي العذرات النجسة واالبوال النجسة) للعذرات ولالبوال(اي النجسة صفة ) ١(
 .مقيدا هلما �لنجاسة) العذرات واالبوال النجسة: (هنا حيث قال) املصنف(اي عبارة ) ٢(
 .اي من العذرات واالبوال) ٣(
 .اي من بول احليوان احمللل اللحم) ٤(
 .٣٠٩ألة الثانية يف االجزاء احملرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها يف ص يف املس) املصنف(اي حكم ) ٥(

    



٣٢٥ 

ن احمللــل، والنقــل ــن اجلنيــد الكراهيــة كغــريه مــن املــذكورات )١(بتحــرمي الفــرث مــ وميكــن ان تكــون . عــن اب
النجسـة صــفة لالبــوال خاصــة محــال للعــذرة املطلقــة علــى املعــروف منهــا لغــة وعرفــا وهــي عــذرة االنســان 

مــــا يقــــع فيــــه هــــذه النجاســــات مــــن (حيــــرم ) وكــــذا(عنهــــا ويبقــــى الكــــالم يف البــــول  )٢(االشــــكال فيــــزول
 أو اجلامدات إال بعد(، )٣(لنجاستها بقليلها وإن كثرت) املائعات

___________________________________ 
يت ذكرهــا �لكراهــة يف بعــض هــذه االجــزاء احمل) الشــارح(اي تقــدم نقــل قــول ابــن اجلنيــد يف كــالم ) ١( يف ص ) املصــنف(رمــة الــ

 .اطلق كراهة بعض هذه املذكورات) وابن اجلنيد( ٣٠٩
صــفة ) النجســة(انــه لــو جعلنــا ): والعــذرات واالبــوال النجســة: (يف قولــه) املصــنف(خالصــة االشــكال الــوارد علــى عبــارة ) ٢(

رمان، مع انه مل يقل أحد من الفقهاء حبليـة أكـل أن العذرة الطاهرة والبول الطاهر ال حي: وقيدا للعذرات واالبوال يستفاد منها
 ).ابن ادريس وابن اجلنيد(عن  ) الشارح(العذرة الطاهرة وان قيل حبلية شرب البول الطاهر كما نقل 

ة صـفة خمتصـ) املصـنف(يف عبـارة ) النجسـة(امـا اذا جعلنـا . فـاذن يكـون املفهـوم غـري �م. ونقل االمجاع على حلية بول االبـل
حكــم أوال حبرمــة العـذرات بقــول مطلــق ومل يسـتثن شــيئا منهــا فتشـمل احلرمــة الطــاهرة ) املصـنف(لالبـوال يــزول االشــكال، الن 

ن العبـــارة ومـــن ميـــل . فـــاملفهوم هنـــا يف حملـــه. مث حكـــم �نيـــا حبرمـــة االبـــوال النجســـة فقـــط. منهـــا والنجســـة كمـــا هـــو الظـــاهر مـــ
 .قى اشكال ويزول عن أصلهإىل املفهوم وال يب ) املصنف(
 .أي املايعات) ٣(

    



٣٢٦ 

مـا (حيـرم ) وكـذا(من اجلامـدات، نظـرا إىل أن املائعـات ال تقبـل التطهـري كمـا سـيأيت  )١(استثناء) الطهارة
 .وان كانوا ذمية )٢(من املائعات، واجلامدات برطوبة) �شره الكفار

مـــن أكـــل الطـــني فمـــات فقـــد أعـــان علـــى : جبميـــع اصـــنافه، فعـــن النـــيب ) الرابعـــة حيـــرم الطـــني(
أكــل الطــني حــرام مثــل امليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر إال طــني قــرب احلســني : ، وقــال الكــاظم )٣(نفســه
ن كــل خــوف  إال طــني قــرب احلســني : (فلــذا قــال املصــنف )٤(فــان فيــه شــفاء مــن كــل داء، وامنــا ممــ
) فمـا دون(املعهودة املتوسطة ) بقدر احلمصة(احلاصلة ) لدفع االمراض(يجوز االستشفاء منه ف) 

 .وان كان أفضل )٥(وال يشرتط يف جواز تناوهلا اخذها �لدعاء وتناوهلا به، الطالق النصوص
___________________________________ 

اي اجلامـدات حتـل بعـد تطهريهـا مـن النجاسـة اذا ) او اجلامدات: (قولهاال بعد الطهارة استثناء من ): املصنف(اي قول ) ١(
 .ان تكون استثناء من املايعات ايضا، ال�ا ليست قابلة للطهارة" اال " فال تصح كلمة . اصيبت �ا

 .اال بعد تطهري اجلامدات) ٢(
 .٧احلديث  ٢٩الباب  ٢٦١كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٣(
 .٢احلديث  ٣٠نفس املصدر الباب ) ٤(
اكل الطني حرام على بين آدم ما خال طـني : (قال. ) ايب عبدهللا(نفس املصدر واليك نص بعض االحاديث عن ) ٥(

 .فاحلديث مطلق ليس فيه اشرتاط االخذ �لدعاء). من اكله من وجع شفاه هللا. قرب احلسني 

    



٣٢٧ 

، )٢(إىل أربعـة فراسـخ، وروي مثانيــة )١(القـرب الشـريف تربـة مـا جـاوره مـن االرض عرفـا، وروي واملـراد بطـني
فا�ـا مشـروطة �خـذها مـن الضـريح  )٤(كـان أفضـل، ولـيس كـذلك الرتبـة احملرتمـة منهـا  )٣(وكلما قرب منـه

 ليـه كما مر مع وضـعها عليـه، أو أخـذها �لـدعاء، ولـو وجـد تربـة منسـوبة ا  )٥(املقدس، أو خارجه
 .)٦(حكم �حرتامها محال على املعهود

 لدفع االمراض املقرر عند) االرمين(جيوز تناول الطني ) وكذا(
___________________________________ 

 .٣احلديث  ٣٠؟ الباب ٦٠كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 ).تربة احلسني (�ب  ١٤٥ص  ٢٢ا�لد ) املرحوم الكمپاين(بع الطبعة القدمية ط) حبار االنوار) (٢(
 .اي إىل القرب الشريف) ٣(
 .حبيث ال جيوز تنجيسها وال اهانتها) ٤(
ــى القــرب الشــريف) ٥( . إىل اربعــة فراســخ، او مثانيــة بشــرط وضــع الرتبــة الــيت اخــذت مــن اخلــارج إىل اربعــة فراســخ او مثانيــة عل

و�ـذه النسـبة  ان هذه الرتبة اخلارجة عن القرب الشريف هلا اضافة ونسبة إىل االمام ايب عبـدهللا احلسـني  :والسر يف ذلك
فتكـون حبكـم الرتبـة املتصـلة �لقـرب . مث اذا وضـعت علـى القـرب الشـريف تتاكـد تلـك االضـافة وتتزايـد. يكون هلا احرتام وخواص

 .فتحرم اهانتها كتلك. الشريف
 .ي الرتبة املتصلة �لقرب الشريف، او اخلارجة عنه إىل اربعة فراسخ او مثانيةوه) ٦(

    



٣٢٨ 

املفيــد للظــن، ملــا فيــه مــن  )٢(مقتصــرا منــه علــى مــا تــدعو احلاجــة اليــه جبســب قــوهلم )١(االطبــاء نفعــه منهــا
ب مـــن ارمينيـــة يضـــرب لونـــه إىل)٣(دفــع الضـــرر املظنـــون، وبـــه روايــة حســـنة  ، واالرمـــين طـــني معـــروف جيلــ

وينفـع يف " شـر� وطـالء  )٦(والطـواعني )٥(، وينفـع البثـور)٤(حيـبس الطبـع والـدم. الصفرة، ينسـحق بسـهولة
 .اذا بل �خلل واستنشق رائحته، وغري ذلك من منافعه املعروفة يف كتب الطب )٧(الو�ء
قليلـه، جبميع أصـنافه جامـدا كـان، أم مائعـا إن كـان يقتـل ) كله(بضم السني ) اخلامسة حيرم السم(

الكثـــري القاتـــل، أو الضـــار ) حـــرم( )٩(والســـقمونيا )٨(دون قليلـــه كـــاالفيون) ولـــو كـــان كثـــريه يقتـــل(وكثـــريه 
 اذا اخذ منفردا، اما لو أضيف إىل غريه فقد )١٠(هذا) دون القليل(

___________________________________ 
 .اي من االمراض) ١(
 .اي قول االطباء) ٢(
 .١احلديث  ٣١الباب  ٢٦٢كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٣(
 .اي يقطع الدم عن النزيف، وميسك املعدة عن االسهال) ٤(
 .مجع البثر وهي الدماميل الصغار جدا خترج عند التهاب اجللد) ٥(
 .مجع الطاعون وهو املرض املعروف اعاذ هللا املسلمني من شره) ٦(
 ).اهليضة(  صرا� احلاضر باملعرب عنه يف ع) ٧(
 ).الرت�ق(  وهو املعرف يف عصر� ب) ٨(
 .بفتح السني والقاف واملدنبت) ٩(
 .اي حرمة السم) ١٠(

    



٣٢٩ 

ري كمــا هــو معــروف عنــد االطبــاء وضــابط احملــرم مــا حيصــل بــه الضــرر علــى البــدن، . )١(ال يضــر منــه الكثــ
 .وإفساد املزاج

ريه  (ب مــن عــرق بكثــرة مــن ســفحت املــاء اذا اهرقتــه أي املنصــ) السادســة حيــرم الــدم املســفوح( وغــ
أمـــا مـــا (والســـتخباثه  )٣(، لعمـــوم حرمـــت علـــيكم امليتـــة والـــدم)جنســـا(الـــدم ) وان مل يكـــن )٢(كـــدم القـــراد

أن يــذكر احلــل،  )٤(حــالل، وكــان، عليــه) فطــاهر مــن املــذبوح(ممــا ال يقذفــه املــذبوح ) يتخلــف يف اللحــم
واحـــرتز �ملتخلـــف يف اللحـــم عمـــا . الطهـــارة إن مل يـــذكرها معـــه )٦(لزمـــه، وي)٥(الن البحـــث امنـــا هـــو فيـــه

ب طــاهر أيضــا، وهــل  جيذبــه الــنفس إىل �طــن الذبيحــة فانــه حــرام جنــس، ومــا يتخلــف يف الكبــد والقلــ
 حالل كاملتخلف يف اللحم وجه؟ )٧(هو

___________________________________ 
ــز . ئ آخــر متوقــف علــى اجــازة الطبيــب احلــاذقأن تقــدير اخــتالط الســم مــع شــ: ال خيفــى) ١( فــال جيــوز لكــل طبيــب ان ميي

 .االختالط
 .وهي كالقمل لالنسان. دويبة صغرية تتعلق �لبعري وحنوه): غراب(بضم القاف وزان ) ٢(
 .حيث إن اآلية الكرمية تدل على حرمة مطلق الدم وان مل يكن جنسا) ٣(
 ).املصنف(اي كان الالزم على ) ٤(
 .يف احلل اي) ٥(
ىن. ايضــا) احلــل(ويف معــه ) الطهــارة(ويف مل يــذكرها ) احلــل(مرجــع الضــمري ) ٦( ان الطهــارة الزمــة للحــل ولــو مل تــذكر، : واملعــ

ىت يشــمل ) فحــالل(بلفــظ ) فطــاهر(ان يبــدل لفــظ ) املصــنف(فكــان علــى . خبــالف احلــل فانــه ال يكــون مســتلزما للطهــارة حــ
 .الطهارة

 .والقلباي املتخلف يف الكبد ) ٧(

    



٣٣٠ 

وال فــــرق يف طهــــارة املتخلــــف يف اللحــــم بــــني كــــون رأس . )٢(كــــان حســــنا، للعمــــوم  )١(ولــــو قيــــل بتحرميــــه
خصوصا بعد استثناء ما يتخلف يف �طنها يف غـري  )٣(الذبيحة منخفضا عن جسدها، وعدمه، للعموم

 .اللحم
ال (واالدهـــان وغـــريه  كالـــدبس وعصـــريه واللـــنب) أن املايعـــات النجســـة غـــري املـــاء: الســـابعة الظـــاهر(
ث ال تصــري �ختالطهــا  )٤(أي �قيــة علــى حقيقتهــا) مــا دامــت كــذلك(�ملــاء وان كــان كثــريا ) تطهــر حبيــ

�ملــاء الكثــري مــاء مطلقــا، الن الـــذي يطهــر �ملــاء شــرطه وصــول املـــاء إىل كــل جــزء مــن الــنجس، ومـــا 
 .ملا بقيت كذلك )٥(، واالدامت متميزة كلها أو بعضها ال يتصور وصول املاء إىل كل جزء جنس

___________________________________ 
 .اي بتحرمي الدم املتخلف يف الكبد والقلب) ١(
 .حيث إ�ا تدل على حرمة مطلق الدم، سواء املتخلف وغريه. )حرمت علي�م ا�يتة وا�م(اي لعموم قوله تعاىل ) ٢(
واملراد من االدلة . سواء كان راس الذبيحة منخفظا عن جسده ام مرتفعااي لعموم ادلة طهارة الدم املتخلف يف اللحم، ) ٣(
كتـاب الطهـارة ص ) مصباح الفقيـه(يف  ) احملقق الفقيه اهلمداين(القاضية بذلك كما افاده ) والضرورة. والسرية. االمجاع(

٥٤١. 
علـى هـذه احلقيقـة ومتميـزة عـن غريهـا ال تطهـر  فمادامـت �قيـة. لـنب. دهـن. ا�ـا دبـس: �ن يقال هلذه املايعات النجسة) ٤(

 .�تصاهلا �ملاء الطاهر، لعدم وصول املاء اليها
اي ولو كـان املـاء الطـاهر يصـل إىل هـذه املايعـات وهـي �قيـة علـى حاهلـا وحقيقتهـا ومل ختـرج عـن صـور�ا االوليـة ملـا كـان ) ٥(

 .ا �قية على ما كانتلنب فهذا االطالق شاهد صدق على كو�. دبس. دهن: يقال هلا

    



٣٣١ 

وهـي يف حملهـا فـاظهر يف عـدم الطهـارة  )٢(اذا وضـعت يف املـاء الكثـري، امـا لـو وصـل املـاء �ـا )١(هذا
 اصابة املاء املطلق له )٥(اقل ما هناك أن حملها جنس، لعدم )٤(عليها أمجع، الن )٣(قبل ان يستويل

___________________________________ 
 .رة هذه املايعات ما دامت �قية على حقيقتها االولية، وصور�ا االبتدائيةاي عدم طها) ١(
أن ايصــال املـاء إىل هــذه املايعــات وهــي يف حملهــا : فــاملعىن). هــي وحملهــا(كمــا وا�ــا املرجـع يف ) املايعــات(مرجـع الضــمري ) ٢(

فهـي تعـود جنسـة . سـبب اتصـاله �ملايعـاتوهو الظرف ال يكون سببا لطهـارة هـذه املايعـات النجسـة، الن حملهـا صـار جنسـا ب
ت طهــارة املــايع ىت وان فرضــ الن طهارتــه ال تفيــد احملــل، لنجاســته �نيــا بنجاســة احملــل املتصــل �ملــايع الــنجس، لعــدم . �نيــا حــ

زاء احملــل ع اجــ يف هــذه فعــدم الطهــارة . بــل إىل قســم منــه فيـنجس املــايع بواســطة جناســة احملــل �نيــا. وصـول املــاء الطــاهر إىل مجيــ
 .املايعات يف هذه احلالة ويف هذه الكيفية اظهر من عدم طهار�ا يف احلالة االوىل �لكيفية االولية

اي ان هـذه املايعـات النجسـة �قيـة ) للمايعـات(ولفظ امجع �كيـد ). املايعات(ويف عليها ). املاء الطاهر(مرجع الضمري ) ٣(
 .اء عليها امجع حبيث خترج عما هي عليه وتصري ماء مطلقاعلى جناستها وهي يف حملها، لعدم استيالء امل

ت طهار�ـا بسـبب ) ٤( تعليل الظهرية عدم طهارة املايعات وان اتصل �ـا املـاء الكثـري، او اجلـاري بواسـطة االنبـوب وان فرضـ
ظرف مثال، بل اتصل إىل نفـس ببيان ان املاء املطلق مل يصل إىل مجيع حمل املايع الذي هي احلفرة او ال. اتصاهلا �ملاء الطاهر

 .٢فقسم من احملل �ق على جناسته فينجس املايع بواسطة جناسة احملل �نيا كما عرفت يف اهلامش رقم . املايع وحده
 .تعليل لبقاء احملل وهو الظرف على جناسته) ٥(

    



٣٣٢ 

. )٤(ا مطلقــاان تــنجس �صــابة الــنجس هلــ )٣(، الن شــأ�ا)٢(مــا اتصــل بــه منهــا وان كثــر )١(امجــع فيــنجس
 ، وما ال يصيبه املاء منها بسبب اصابته لبعضها)٥(وتوهم طهارة حملها

___________________________________ 
ومرجـع الضـمري يف . ونتيجة لبقاء احملل علـى جناسـته ٣٣١ص  ٤ ٣٣١ص  ٢الفاء تفريع على ما تقدم يف اهلامش رقم ) ١(

ومـن يف منهـا . املتصـل �حملـل مـن املايعـات) املـايع الـنجس) (ما املوصـولة(واملراد من  ).املايعات(ويف منها ). احملل النجس(به 
ان البعض املتصل �حملل من املايعات ينجس بسبب اتصال هذا البعض �حملل النجس وان كثـر : فاملعىن). للمايعات(تبعيض 

 .هذا البعض
 .اي وان كثر املايع املتصل �حملل النجس) ٢(
ه املايعــات املتصــلة �حملــل الــنجس وهــي �قيــة علــى حاهلــا وحقيقتهــا االوليــة ان تــنجس �صــابة الــنجس هلــا اي شــان هــذ) ٣(

 ).املايعات(ومرجع الضمري يف هلا . قليلة كانت ام كثرية. مطلقا
 .سواء كانت املايعات قليلة ام كثرية) ٤(
واملــراد ). املــاء املطلــق الطــاهر(رجــع الضــمري يف اصــابته وم. كمــا وا�ــا املرجــع يف منهــا ولبعضــها) املايعــات(مرجــع الضــمري ) ٥(

ن مــا املوصــولة  يت مل ) االجــزاء التحتانيــة(واملــراد منهــا ) تبعيضــية(ومــن يف منهــا . الظــرف(ومــن حملهــا ). االجــزاء التحتانيــة(مــ ــ ال
ىن. يصــلها املــاء زاء التحتان: وخالصــة املعــ يت مل يصــلها املــاء، الن امكــان القــول بطهــارة حمــل هــذه املايعــات، وطهــارة االجــ يــة الــ

 .اصابة املاء الطاهر إىل بعض هذه املايعات تكون سببا لطهارة الكل الذي مل يصله املاء تبعا
ان طهـارة احملـل واالجـزاء التحتانيـة : واجلـواب. هذه خالصة ما افـاده املتـوهم يف طهـارة احملـل واملايعـات �لتقريـب الـذي ذكـر�ه

غاية البعد وانه توهم حمض، الن احملل بعد ان ال يصل املـاء جلميـع اجزائـه واالجـزاء التحتانيـة �قيـة علـى اليت مل يصلها املاء يف 
فاملايعات الطاهرة تصري جنسة �نيا بسـبب اتصـاهلا �الجـزاء التحتانيـة النجسـة، وبـنفس احملـل الـذي ال يصـله . جناستها االولية

 .االجزاء واحملل الذي ال يصله املاءاذن كيف ميكن القول بطهارة هذه . املاء امجع

    



٣٣٣ 

املطلـــق وان خـــرج عـــن  )٢(، ملمازجتهـــا)١(يف غايـــة البعـــد، والعالمـــة يف احـــد قوليـــه اطلـــق احلكـــم بطهار�ـــا
، وضـرب فيــه حــىت )٣(اطالقـه، او بقــي امسهـا، ولــه قـول آخــر بطهــارة الـدهن خاصــة اذا صـب يف الكثــري

ت)٤(اختلطــت أجــزاؤه بــه ى وجهــهبعــد ذلــ )٥(، وإن اجتمعــ وهــذا القــول متجــه علــى تقــدير فــرض . ك علــ
 .�لضرب ومل خيرج املاء املطلق عن اطالقه )٦(اختالط مجيع أجزائه

___________________________________ 
 .اي بطهارة هذه املايعات الغري املاء املتصلة �حملل النجس) ١(
ولية، وخرج املاء املطلق عن اطالقـه بسـبب املايعـات وبقـي اسـم اي مبطلق املمازجة وان بقيت املايعات على حقيقتها اال) ٢(

 .املايعات
 .اي صب الدهن يف املاء الكثري وهو الكراو اجلاري) ٣(
 .اي اختلطت اجزاء الدهن �ملاء الكثري) ٤(
مـن علـى فتؤخذ . اي وان اجتمعت اجزاء الدهن بعد اخللط والضرب واملزج على سطح املاء فجمدت بسبب الربد مثال) ٥(

زؤه املائيـــة �لبخـــار وتبقـــى . فهـــذه االجـــزاء املتجمعـــة املنجمـــدة طــاهرة. ســطحه ى النــار فتـــذهب اجـــ او يغلـــى املـــاء املخـــتلط علـــ
 .االجزء الدهنية

 .اي اجزاء الدهن النجس �لضرب واخللط) ٦(

    



٣٣٤ 

ري ممــازج علــى  )٢(فأنــه يطهــر �تصــاله �لكثــري ممازجــا لــه )١(وأمــا املــاء ســواء  )٣(الظــاهرعنــد املصــنف أو غــ
 .)٦(عرفا، او علو الكثري )٥(، أو وصل الكثري به ولو يف آنية ضيقة الرأس مع احتادمها)٤(صب يف الكثري

. )٧(كالســـمن والـــدبس يف بعـــض االحـــوال) وتلقـــي النجاســـة ومـــا يكتنفهـــا ويالصـــقها مـــن اجلامـــد(
الصــيف والشــتاء فلكــل  والعجــني والبــاقي طــاهر علــى االصــل، ولــو اختلفــت أحــوال املــائع كالســمن يف

 واملرجع. )٨(حالة حكمها
___________________________________ 

 .اي املاء املطلق) ١(
ان املاء املطلق الـنجس : واملعىن. ومرجع الضمري يف له املاء الكثري الطاهر. ممازجا منصوب على احلالية حال املاء املطلق) ٢(

 .كما ان الدهن النجس �لتجميد، او الغلي صار طاهرا. ون طاهراحالكونه ممزوجا �ملاء الطاهر الكثري يك
كيفيـة تطهـري ) او القـى كـرا): (املصـنف(يف قـول  ٣٥ ٣٢من طبعتنا احلديثـة كتـاب الطهـارة ص ) اجلزء االول(تقدم يف ) ٣(

 .املاء املطلق فراجع
 .اي يف املاء الكثري الطاهر كالكر او اجلاري) ٤(
 .�ن اتصل املاآن �نبوب. واملاء الكثري الطاهر. املاء املطلق النجس: مهااي احتاد املائني و ) ٥(
 .اي علو الكثري املطهر على املاء النجس قليال كان او كثريا وقد تقدمت االشارة اليه يف نفس املصدر) ٦(
 .كما اذا مجدت �لربد) ٧(
ويف الصــيف يــرتك الكــل لنجاســة . ســتعمل البــاقيوي. ففــي الشــتاء يرفــع الــنجس ومــا حولــه اذا تــنجس الــدهن او الــدبس) ٨(

 .املايع

    



٣٣٥ 

 .)١(يف اجلمود وامليعان إىل العرف، لعدم حتديده شرعا
) ويكــره لــنب املكــروه حلمــه كــاالتن( )٢(كــاهلرة والذئبــة واللبــوة) الثامنــة حتــرم البــان احليــوان احملــرم حلمــه(

 .)٣(ا�نة: احلمارة ذكرا أو أنثى، وال يقال يف االنثى: بضم اهلمزة والتاء وبسكو�ا مجع ا�ن �لفتح
اللحـم  )٤(اسـترباء(إنه كان أن يكون امجاعا : بني االصحاب بل قال يف الدروس) التاسعة املشهور(

ينقــبض ) فيكــون مــذكى، وإال(عنــد طرحــه فيهــا ) �لنــار )٥(ه�نقباضــ(لوجدانــه مطروحــا ) ا�هــول ذكاتــه
يف رجـل دخـل  واملسـتند روايـة شـعيب عـن الصـادق ). فميتـة(بل انبسط واتسع وبقي علـى حالـه 

ت قــال فاطرحــه علــى النــار فكلمــا انقــبض فهــو ذكــي : قريــة فأصــاب �ــا حلمــا مل يــدر أذكــي هــو أم ميــ
 مبضمو�ا املصنف يف الدروس، وردها العالمة، وعمل )٦(وكلما انبسط فهو ميت

___________________________________ 
خبــالف املــايع فانــه اذا اخــذ منــه شــئ �يت مكانــه مــن . إن اجلامــد اذا اخــذ منــه شــئ يبقــى مكانــه فارغــا: ميكــن ان يقــال) ١(

 .نفس املايع حاال
 .انثى االسد) ٢(
ث قـدس هللا نفسـه ان هـذا) الشـارح(مـراد ) ٣( ث فـال يقـال يف االنثــى. اللفـظ ال يـذكر وال يؤنــ : فـال يدخلـه التـاء الجـل التأنيـ
 ).�نة(
 .االسترباء هنا مبعىن االختبار وهو استظهار كون اللحم بريئا من عدم التذكية اي حصول العلم على انه يصح اكله) ٤(
 .هو االختبار حيصل �نقباض اللحم �لناراي االسترباء الذي ) استرباء اللحم: (اجلار وا�رور متعلق بقوله) ٥(
 .١احلديث  ٢٦١كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧١) طهران(  الطبعة احلديثة ب) الكايف) (٦(

    



٣٣٦ 

 .)٢(وهو عدم التذكية، مع ان يف طريق الرواية ضعفا. لالصل )١(واحملقق يف أحد قوليه، ملخالفتها
___________________________________ 

اي استصــحاب عـــدم ) االستصــحاب(لالصــل وهــو  ٣٣٥ص  ٦ملخالفــة هــذه الروايــة املشــار اليهــا يف اهلـــامش رقــم اي ) ١(
ك يف مثــل هــذا اللحــم جيــري استصــحاب العــدم وال جمــال الصــالة  النذكيــة يف اللحــم ا�هــول الــذي ال يعلــم تذكيتــه فانــه اذا شــ

. تصحاب هذا أصل سبيب وهو يرفع موضوع االصل املسيبان االس: بيان ذلك. احلل، لتقدم االستصحاب عليها، للحكومة
ك يف احلليـــة مســـببعن الشـــك يف النذكيـــة الـــذي هـــو موضـــوع االستصـــحاب ــ فـــاملكلف اذا اجـــرى استصـــحاب عـــدم . الن الشـ

و فـاذا كـان عاملـا بـه كـذلك يرتفـع موضـوع أصـالة احلليـة وهـ. التذكية يف مثل هذا احليوان كان عاملـا بعـدم تذكيتـه حبكـم الشـارع
 .اجلهل �لواقع وعدم العلم به

فاستصحاب عدمها رافع هلذا . ان الشك يف الطهارة واحللية يف املقام مبا انه مسبب عن الشك يف التذكية وعدمها. واحلاصل
نظـري مــا اذا شـك يف طهـارة مــاء وجناسـته فاستصــحاب طهارتـه حــاكم . الشـك فـال يبقــى جمـال عندئــذ لقاعـدة الطهـارة واحلليــة

ك يف طهــارة هــذا املــاءعلــى استصــ فــاذا اثبتنــا طهارتــه . حاب جناســة ثــوب غســل بــه، الن الشــك يف جناســته مســبب عــن الشــ
وال يبقـى جمـال الستصــحاب بقـاء جناســته، . ومـن مجلــة آ�رهـا طهــارة الثـوب املغسـول بــه. �الستصـحاب يرتتـب عليهــا آ�رهـا

 .الرتفاع موضوعه حبكم الشارع
ت يف اهلـــامش رقـــم  ٣٣٥ص  ٦ة الروايـــة املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم خمالفـــ) االوىل: (مـــن جهتـــني) ٢( . ١لالصـــل كمـــا عرفـــ
وهـو ) �نيهمـا شـعيب(و . وهـو ضـعيف) امساعيـل ابـن عمـر(احـدمها . ضعف هذه الرواية، الشـتماهلا علـى شخصـني) الثانية(

 .مردد بني ا�هول والثقة

    



٣٣٧ 

بـذلك، إال  )٣(وميكن اعتبار املختلط: )٢(ى الرواية، قال يف الدروس تفريعا عل)١(واالقوى حترميه مطلقا
 املختلط يعلم أن فيه ميتا )٦(ضعيف، الن )٥(وهذا االحتمال. أمهلت ذلك )٤(ان االصحاب واالخبار

___________________________________ 
 .اي حترمي اللحم ا�هول التذكية مطلقا سواء كان أجري عليه االسترباء ام ال) ١(
 .٣٣٥ص  ٦ي املشار اليها يف اهلامش رقم وه) ٢(
 .وهو املذكى بغري املذكى اي جبعله على النار فما ينقبض منه فهو حالل، وما ينبسط منه فهو حرام) ٣(
ت هــذه الطريقــة) ٤( ــ ــك احــد اخلــربين ). وهــو االختبــار �لنــار. (اي االخبــار الــواردة يف اللحــم املخــتلط املــذكى بغــريه امهل والي

اذا اختلط الذكي وامليتة �عه ممـن يسـتحل امليتـة : (يقول ) ا� عبدهللا(مسعت : عن احلليب قال:  هذا الباباملذكورين يف
كتـاب   ٦اجلـزء  ١٣٧٩) طهـران(  الطبعـة اجلديـدة ب) الكـايف(راجـع . واخلرب الثاين ايضا عن احلليب �ذا املضـمون). و�كل مثنه

 .٢ ١احلديث  ٢٦٠االطعمة ص 
 .وهو احلاق املختلط ��هول يف اختباره �ذا النحو) ٥(
 .تعليل لضعف االحتمال وهو عدم احلاق املختلط ��هول) ٦(

    



٣٣٨ 

ــع متعــني. حمصــورا )١(يقينــا، مــع كونــه �مجعــه مــذكى فــال  )٣(، خبــالف مــا حيتمــل كونــه)٢(فاجتنــاب اجلمي
اللحم قطعا متعـددة فالبـد مـن اعتبـار   لو كان )٦(وعلى املشهور. )٥(مع وجود الفارق )٤(يصح محله عليه

متحدا جاز اخـتالف  )٧(كل قطعة على حدة، المكان كونه من حيوان متعدد، ولو فرض العلم بكونه
بــني وجــود حمــل التذكيــة  )٨(وال فــرق علــى القــولني. حكمــه �ن يكــون قــد قطــع بعضــه منــه قبــل التذكيــة

 حر مبجردمها ال يستلزمان احلل، الن الذبح والن)٩(ورؤيته مذبوحا أو منحورا، وعدمه
___________________________________ 

 .خبالف ما اذا مل ميكن. حبيث ميكن استقصاؤه. هذا اذا كان املختلط حمصورا. اي املختلط) ١(
 .الن كل شبهة حمصورة واقعة يف حمل االبتالء جيب االجتناب عن اطرافها) ٢(
 .اي اللحم) ٣(
 .أنه ال يصح محل املختلط وهو ما اختلط فيه املذكى بغريه: واملعىن) املختلط(ويف محله ) م ا�هولاللح(مرجع الضمري ) ٤(
وهـو كــون اللحـم ا�هــول حيتمـل ان يكــون كلـه ذكيــا خبـالف املخــتلط فانـه ال حيتمــل فيـه ذلــك، للعلـم بكــون امليتـة فيــه ال ) ٥(

 .حمالة
 .وهو اختيار اللحم ا�هول �لنار) ٦(
 .للحم املقطعاي ا) ٧(
واللحم املختلط �ملذكى من دون فرق . وتعميم االختبار �للحم ا�هول. اختصاص االختبار �لنار �للحم ا�هول: ومها) ٨(

 .بينهما
ىن العبــارة هكــذا) ٩( بــني ان يكــون حمــل الــذبح وهــو الــراس  ٨اي ال فــرق علــى القــولني الــذين ذكر�مهــا يف اهلــامش رقــم : معــ

وبــني ان ال يكــون حمــل . موجــودا يف اللحــم وان رؤي احليــوان مــذبوحا لــو كــان غنمــا، او بقــرا، او منحــورا لــو كــان ابــالوالرقبــة 
الـــذبح موجـــودا كمـــا لـــو مل يكـــن راس احليـــوان ورقبتـــه اصـــال موجـــودا يف أنـــه البـــد مـــن االختبـــار وال حيكـــم حبليتـــه مبجـــرد رؤيتـــه 

 ).احليوان(مرجع الضمري فيه . ملفعولورؤيته �جلر عطف تفسري ومضاف إىل ا. مذبوحا

    



٣٣٩ 

لكنـه مضـروب �حلديـد . لو وجد احليوان غري مذبوح وال منحور )٢(وكذا. )١(جلواز ختلف بعض الشروط
، و�جلملــة )٣(يف بعـض جســده، جلــواز كونــه قــد استعصــى فــذكي كيـف اتفــق حيــث جيــوز يف حقــه ذلــك

 .حلمه )٤(فالشرط امكان كونه مذكى على وجه يبيح
. مـــن أجزائـــه مطلقـــا وان حلـــت مـــن امليتـــة غـــريه )٥(كغـــريه) اشـــر ال جيـــوز اســـتعمال شـــعر اخلنزيـــرالع(
 فان اضطر إىل استعمال(الكلب  )٦(ومثله

___________________________________ 
 .كعدم االستقبال، او بغري احلديد، او كان الذابح كافرا) ١(
ب االختبـار يف الصـورة االوىل املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم   اي وكذا جيري االختبار يف هذه الصـورة ايضـا) ٢( ص  ٩كمـا وجـ

٣٣٨. 
 .اي ميكن التذكية يف حقه كيف اتفق كاالبل واجلاموس حيث يتمردان على الذابح يف كثري من االوقات) ٣(
يبــيح . علــى وجــه اي تكــون التذكيـة) وجــه(والفاعـل ضــمري يرجــع إىل جمــرور علـى وهــو . مـن ا�ح يبــيح مــن �ب االفعــال) ٤(

 .فعل ماض جمهول) ذكي(كما أن . ذلك الوجه اكل حلمه
 .اي كغري الشعر من اجزاء اخلنزير مطلقا، سواء حلت احلياة يف تلك االجزاء ام ال) ٥(
 .اي الكلب مثل اخلنزير يف ان مجيع اجزائه ال جيوز استعماهلا، سواء كان االستعمال يف حال الضرورة ام ال) ٦(

    



٣٤٠ 

يف  )١(بعـد االسـتعمال، ويـزول عنـه الدسـم �ن يلقـى) اخلنزير استعمل ما ال دسم فيه، وغسل يـدهشعر 
ـــار حـــىت يـــذهب دمســـه رواه جيـــوز : وقيـــل. بـــرد االســـكاف عـــن الصـــادق  )٢(فخـــار، وجيعـــل يف الن

ان يصــلي، سـليمان االســكاف لكـن فيهـا أنــه يغسـل يـده اذا أراد  )٤(، الطــالق روايـة)٣(اسـتعماله مطلقـا
حتـرمي اخلنزيـر  )٧(مـع الضـرورة حسـن، وبـدو�ا ممتنـع، الطـالق )٦(جمهـوالن، فـالقول �جلـواز )٥(واالسكافان

 وامنا جيب غسل يده مع مباشرته )٨(الشامل ملوضع النزاع
___________________________________ 

 .اي يلقى ماال دسم فيه يف فخار وهو الكوز املفخور اي املطبوخ) ١(
 .١احلديث  ٣٦الباب  ٢٦٢كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .سواء كان فيه دسم ام ال) ٣(
 .حيث إن احلديث مطلق ال تقييد للجواز بصورة ذهاب دمسه. ٣نفس املصدر السابق احلديث ) ٤(
الـراوي للروايـة الثانيـة ) سليمان االسكاف(و . ٢رقم  الراوي للرواية االوىل املشار اليها يف اهلامش) برد االسكاف: (ومها) ٥(

 .٤املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .اي جواز استعمال شعر اخلنزير بدون ان يذهب دمسه يف حالة الضرورة) ٦(
 ).دمحم بن سنان(من جواب مسائل  ) االمام الرضا(يف قول ) ٧(
إىل آخـــر احلـــديث حيتمـــل ان يريـــد �الطـــالق إطـــالق هـــذا ) لـــق وعـــربة وختويفـــاوحـــرم اخلنزيـــر النـــه مشـــوه جعلـــه هللا عظـــة للخ(

 .٣احلديث  ١الباب  ٢٤٨كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع . احلديث
 .وهو استعمال شعر اخلنزير مطلقا سواء كان فيه الدسم ام ال) ٨(

    



٣٤١ 

 .برطوبة كغريه من النجاسات
ممن حيرتم ماله وان كـان كـافرا، أو �صـبيا، او ) االكل من مال غريه(الحد ) وزاحلادية عشر ال جي(

ولقولـه  )٣(، والنـه أكـل مـال �لباطـل)٢(بغـري اذنـه، لقـبح التصـرف يف مـال الغـري كـذلك )١(غريه من الفـرق
وهــي قولــه ) إال مــن بيــوت مــن تضــمنته اآليــة( )٤(املســلم علــى املســلم حــرام دمــه، ومالــه، وعرضــه: 
وال � أنفس�م ان تأ�لوا من بيوت�م، أو بيوت آبائ�م، أو بيوت أمهات�م أو بيوت (: تعاىل

إخوان�م أو بيوت أخوات�م أو بيوت أعمام�م أو بيـوت عمـات�م أو بيـوت أخـوال�م أو 
مـن بيـوت املـذكورين مـع  ، فيجـوز االكـل)٥()بيوت خاالت�م أو ما �لكتم مفا�ـه أو صـديق�م

ولو �لقرائن احلالية حبيث تثمر الظن الغالـب �لكراهـة، فـان ) إال مع علم الكراهة(حضورهم، وغيبتهم 
 .العلم كثريا )٧(كاف يف هذا ونظائره، ويطلق عليه  )٦(ذلك

___________________________________ 
 .اي من الفرق االسالمية) ١(
 .اي بغري اذنه) ٢(
 .١٨٨اآلية : البقرة )وال تأ�لوا ا�وال�م ب�ن�م با�اطل(: ال هللا عزوجلق) ٣(
يب ســنة ) ســنن ابــن ماجــة) (٤( ويف املصــدر لفــظ . ٣٩٣٣احلــديث  ١٢٩٨ص  ١٣٧٣ا�لــد الثــاين طبعــة عيســى البــايب احللــ
 ).كل املسلم(
 .٦١اآلية : النور) ٥(
 .كل من تلك البيو�تاي الظن الغالب على احتمال الكراهة كاف يف حرمة اال ) ٦(
 .اي على هذا الظن الغالب عرفا) ٧(

    



٣٤٢ 

ـــه �ذنـــه، وعدمـــه عمـــال . وال فـــرق بـــني مـــا خيشـــى فســـاده يف هـــذه البيـــوت، وغـــريه، وال بـــني دخول
فال جيوز احلمـل، وال . ، وجيب االقتصار على جمرد االكل)٢(، خالفا البن ادريس فيهما)١(�طالق اآلية

إىل غــري البيــوت مــن امــواهلم، اقتصــارا  )٤(، وال يتعــدى احلكــم)٣(بشــهادة احلــالإطعــام الغــري، وال االفســاد 
االكـل مبفهـوم  )٧(، إال أن يـدل عليـه٩ )٦(، وال إىل تناول غـري املـأكول)٥(فيما خالف االصل على مورده

 .�اللتزام كالكون �ا حالته )٨(املوافقة كالشرب من مائه، والوضوء به، أو يدل عليه
___________________________________ 

 .٣٤١ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
ــدمها: ومهــــا) ٢( ــه. خشــــية الفســــاد وعــ ــص . والــــدخول �الذن وعدمــ ـــن ادريــــس(حيــــث خــ جــــواز االكــــل خبشــــية الفســــاد، ) ابـ

 .والدخول �ذن صاحبه
 .االفسادوهي القرائن الدالة على ان املراد من االكل االكل يف البيت، ال احلمل وال ) ٣(
 .وهو جواز االكل) ٤(
 .وهو جواز االكل يف بيت من ذكرته اآلية الكرمية) ٥(
 .من ا�ث البيت) ٦(
مبعىن انه اذا جاز االكل مـع انـه تلـف مـايل فالشـرب . اي يدل على جواز ما خالف االصل مفهوم املوافقة وهي االولوية) ٧(

 .بطريق اوىل جيوز
فان االكل فيهـا مـالزم للكـون فيهـا �ي . �لداللة االلتزامية مثل الكون يف الدار لالكلاي على جواز ما خالف االصل ) ٨(

 .حنو من االحناء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا

    



٣٤٣ 

حتـرمي التصـرف يف مـال الغـري إال  )٣(وقبلـة؟ نظـر مـن )٢(، أو الكون �ا بعده)١(وهل جيوز دخوهلا لغريه
ئن على جتويز مثل ذلـك مـن املنـافع الـيت ال يـذهب مـن املـال بسـببها شـئ داللة القرا )٤(ومن. ما استثىن

وميكـن ان تكـون . حقيقـة فيـه )٧(، النـه)٦(مـا ميلكـه اآلكـل: واملراد ببيوتكم. )٥(حيث جاز اتالفه مبا ذكر
 لـه مـن اال�حـة، والتنبيـه علـى أن االقـارب )٩(مع ظهور ا�حته االشارة إىل مساواة مـا ذكـر )٨(النكتة فيه

ب هلــا، ويكــره هلــم مــا يكــره هلــا كمــا  املــذكورين والصــديق ينبغــي جعلهــم كــالنفس يف أن حيــب هلــم مــا حيــ
 .)١٠(جعل بيو�م كبيته

___________________________________ 
 .اي وهل جيوز دخول بيوت من تضمنته اآلية الشريفة لغري االكل) ١(
 .كوناي البقاء يف الدار لالكل قبل الكون وبعد ال) ٢(
 .دليل لعدم جواز الدخول يف البيوت قبل االكل لغري االكل، واملكث �ا قبل االكل وبعد االكل) ٣(
 .دليل جلواز الدخول يف تلك البيوت قبل االكل لغري االكل واملكث �ا قبل االكل وبعده) ٤(
 .�جلواز وهو االكل فاذا جاز اتالف املال بسبب االكل فما ال يتلف من املال فهو اوىل) ٥(
 .عينا او منفعة) ٦(
 .حقيقة يف امللك) كم(اي اضافة البيوت إىل ضمري اجلمع وهو ) ٧(
 .اي جواز االكل يف ذكر بيوتكم مع ان اكل االنسان يف بيته ظاهر اجلواز) ٨(
ت االنســان(ويف لــه ) بيــوت االقــارب(مرجــع الضــمري ) ٩( ت االنســان يف) بيــ ع بيــ جــواز االكــل  اي ملســاواة البيــوت املــذكورة مــ

 .منها
 .فيا حبذا لو عمل �ا اذن لكنا على خري كثري. هذه موعظة للمسلمني اي ينبغي للمسلم ان يكون هكذا صفته) ١٠(

    



٣٤٤ 

ــت االزواج والعيــال: وقيــل ــت االوالد، ال�ــم مل يــذكروا يف االقــارب، مــع ا�ــم أوىل : وقيــل. هــو بي بي
فجاز نسـبة  )٣(وهو وماله البيه )٢(، وحكمه حكم نفسه)١(منهم �ملودة واملوافقة، والن ولد الرجل بعضه

واملـراد مبـا ملكـتم . )٤(ويف احلـديث، ان اطيـب مـا �كـل الرجـل مـن كسـبه وإن ولـده مـن كسـبه. بيته اليه
حيفظهـــا وأطلـــق علـــى ذلـــك ملـــك املفـــاتيح، لكو�ـــا يف يـــده  )٥(مفاحتــه مـــا يكـــون عليهـــا وكـــيال، أو قيمـــا

هــو بيــت اململــوك واملعــين يف : )٦(وقيــل. ري مرســال عــن الصــادق وحفظــه، روى ذلــك ابــن أيب عمــ
 أو صديقكم: قوله

___________________________________ 
ين اين وجــدتك بعضــي): (االمــام احلســن(يف وصــيته لولــده : عليــه الصــالة والســالم) امــري املــؤمنني(كمــا قــال ) ١( ــ �ــج ) � ب

 .طبعة مصر ٤٣ص ) دمحم عبدهالعالمة (شرح  ٣البالغة اجلزء 
فعنـاين مـن امـرك مـا . بل وجدتك كلي حىت كان شيئا لو اصـابك اصـابين، وكـان املـوت لـو ا�ك ا�ين: (كما قال ) ٢(

 ).يعنيين من امر نفسي
ك البيــك: (يف قولـه ) ٣( ت ومالــ ب  ٢ا�لــد ) ســنن ابــن ماجــة(راجـع ). انــ كتــاب   ١٣٧٣العربيــة ســنة طبعـة دار الكتــ

 .٢٢٩١احلديث  ٧٦٩التجارات ص 
 .٢١٣٧احلديث  ٧٢٣نفس املصدر السابق ص ) ٤(
فيجب عليـه حفـظ مـا . املراد من القيم الناظر على طفل، او جمنون سواء كان �ظرا شرعيا ام اجبار� كاالب وجد االب) ٥(

 .ميلكانه من عقار، او مال، او دار
الرجـل يكـون لـه وكيـل يقـوم يف مالـه و�كـل : (قـال) او مـا ملكـتم مفاحتـه: (يف قـول هللا عزوجـل ) ايب عبدهللا(عن ) ٦(

 ).بغري اذنه
 .١٥١احلديث  ٩٦ص ) الذ�يح واالطعمة(كتاب   ٩اجلزء  ١٣٨٢الطبعة احلديثة ) التهذيب(

    



٣٤٥ 

. )٢(لبيـــوت، والصـــديق يكـــون واحـــدا ومجعـــا، فلـــذلك مجـــع ا)١(بيـــوت صـــديقكم علـــى حـــذف املضـــاف
اخلليط، واملرجع يف الصديق إىل العرف، لعدم حتديده شـرعا، ويف صـحيحة احللـيب قـال سـألت  )٣(ومثله

هـو وهللا الرجـل يـدخل بيـت صـديقه فيأكـل : أو صـديقكم قـال: ما يعين بقوله: قلت أ� عبدهللا 
ري اذنــه ن االنــس والتفقــد واالنبســاط وطــرح مــن عظــم حرمــة الصــديق أن جعــل لــه مــ ، وعنــه )٤(بغــ

ـــن ـــادر مـــن املـــذكورين)٥(احلشـــمة مبنزلـــة الـــنفس واالب واالخ واالب كـــو�م كـــذلك �لنســـب ويف   )٦(، واملتب
 )٩(، وملسـاواته)٨(�لرضاع وجه من حيث ان الرضاع حلمه كلحمة النسب )٧(احلاق من كان منهم كذلك

 له يف كثري من االحكام، ووجه
___________________________________ 

 ).بيوت(وهو ) ١(
 .فيكون املراد بيوت اصدقائكم) ٢(
 .اي مثل الصديق اخلليط يف صدقه على الواحد واجلمع) ٣(
 .١٤٩احلديث  ٩٥نفس املصدر السابق ص ) ٤(
 .فكان حكمه حكمهم) ٥(
 .اي يف اآلية الشريفة) ٦(
 .خالة من الرضاع اي ا� رضاعيا او اما، او اختا، او عما او عمة، او) ٧(
 .فيكونون كالنسبيني يف االحكام) ٨(
 .اي ملساواة الرضاع للنسب) ٩(

    



٣٤٦ 

على شئ نفيا واثبا� واالحتياط التمسك �صالة احلرمـة  )١(العدم كون املتبادر النسيب منهم ومل اقف فيه
ــزرع، واملبــاطخ)٢(يف موضــع الشــك فــان لــه االكــل  )٣(، واحلــق بعــض االصــحاب الشــريك يف الشــجر، وال

إال أن ت�ـون �ـارة (: بقولـه تعـاىل )٥(بدون اذن شريكه مع عدم علم الكراهة حمتجا )٤(من املشرتك
صـفة للتجـارة يقتضـي  )٩(وجعلهـا )٨(نظـر ملنـع حتقـق الرتاضـي مطلقـا )٧(وفيـه. )٦()عن تـراض مـن�م

 )١١(وهو. وقع فيها الرتاضي بينهما )١٠(جواز االكل من كل جتارة
___________________________________ 

 .اي مل اقف يف كلمات االصحاب من صرح بكون املذكورين يف اآلية الشريفة النسيب منهم فقط، او حىت الرضاعي) ١(
 .وهو الرضاعي) ٢(
كـــن ول). حـــب حـــب(ويف احلجـــاز ). الرقـــي(  وهـــو املعـــروف عنـــد� ب: مجـــع املبطخـــة بفـــتح املـــيم اي االرض ذات البطـــيخ) ٣(

 ).خربوزة: (املعروف حاليا اطالق البطيخ على الشمام ويقال له �لفارسية
 .مما هو مشرتك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ) ٤(
 .اي بعض االصحاب) ٥(
 .بناء على مشوهلا لالكل ايضا. ٢٨اآلية : النساء) ٦(
 .اي يف االستدالل �آلية) ٧(
 .التجارةاي حىت يف االكل، بل هو يف الشركة و ) ٨(
 .منصوبة حمال لتكون صفة جتارة حىت تنتج جواز االكل من كل جتارة وقع الرتاضي عليها" عن تراض " اي جعل مجلة ) ٩(
 .سواء كانت من الشجر ام الزرع، ام البطيخ ام غريها من دون اختصاص) ١٠(
. جواز االكل مـن الشـجر والبطـيخ والـزرع فالدليل وهي اآلية اعم من املدعى اذ املدعى اخص من الدليل، الن املدعى) ١١(

 .والدليل اعم يقتضي جواز االكل من كل جتارة

    



٣٤٧ 

ريه الشــرب مـن القنــاة اململوكـة، والداليــة. معلـوم الــبطالن ، والوضــوء، )٢(، والـدوالب)١(وأحلـق املصــنف وغـ
 .وهو حسن إال أن يغلب على الظن الكراهة. والغسل عمال بشاهد احلال

انقالبـــه ) ســواء كـــان( )٤(، وللـــنص)٣(، لــزوال املعـــىن احملــرم)انقلــب اخلمـــر خــال حـــلالثانيــة عشـــر اذا (
والفتـوى  )٦(أم ال، الطـالق الـنص )٥(وسـواء كانـت عـني املعـاجل بـه �قيـة فيـه) بعالج، أو من قبل نفسه(

يف  ، للنهـي عنـه)٧(جبواز عالجه بغريه، وبطهره يطهر ما فيه من االعيان وآلته، لكـن يكـره عالجـه بغـريه
 )٩(وال أعلم الصحابنا خالفا يف ذلك. أيب بصري عن أيب عبدهللا  )٨(رواية

___________________________________ 
 .فان املاء بعد وصوله اليها يكون ملكا لصاحبها: الناعورة اليت يديرها املاء) ١(
 ).دواليب(مجعه . كل آلة تدور على حمور) ٢(
 .وهو االسكار) ٣(
 .٢احلديث  ٤٢٨كتاب االطعمة ص   ٩اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة سنة ) الكايف) (٤(
 .اي يف اخلل املنقلب عن اخلمر) ٥(
 .٣نفس املصدر احلديث ) ٦(
 .اي بغري اخلمر) ٧(
 .٢٤٥احلديث  ١١٨كتاب االطعمة ص   ٩اجلزء  ١٣٨٢الطبعة احلديثة سنة ) التهذيب) (٨(
 .�لعالجاي يف طهارة اخلمر ) ٩(

    



٣٤٨ 

المكــن اســتفادة عــدم طهارتــه �لعــالج مــن  )٢(ولــو ال ذلــك. )١(يف اجلملــة، وإن اختلفــوا يف بعــض أفــراده
فلـو كـان جنسـا بغريهـا ولـو . ، وإمنـا تطهـر النجاسـة اخلمريـة)٤(كمـا يقولـه بعـض العامـة  )٣(بعض النصوص

خلـل مخـر حـىت اسـتهلكه اخلـل، بعالجـه بـنجس كمباشـر الكـافر لـه مل يطهـر �خلليـة، وكـذا لـو ألقـي يف ا
الثالثــة عشــرة ال حيــرم شــرب الربــو�ت وإن شــم منهــا ريــح املســكر كــرب (علــى االشــهر،  )٥(أو �لعكــس

ريه، ) وشــبهه لعــدم اســكاره(، ورب الســفرجل، واالتــرج، والســكنجبني )التفــاح ) واصــالة حلــه(قليلــه وكثــ
ــن امحــد املكفــوف قــال  اليــه يعــين ا� احلســن االول كتبــت : وقــد روى الشــيخ وغــريه عــن جعفــر ب

 .)٦(اسأله عن السكنجبني، واجلالب، ورب التوت، ورب التفاح ورب الرمان فكتب حالل
) عنــد خـــوف التلـــف(مـــن امليتــة واخلمـــر وغريمهـــا ) الرابعــة عشـــرة جيــوز عنـــد االضـــطرار تنــاول احملـــرم(

ملؤدي إىل التخلف عن الرفقة مـع ظهـور او الضعف ا(او ز�دته ) املرض(حدوث ) او( )٧(بدون التناول
 .على تقدير التخلف) امارة العطب

___________________________________ 
 .عدم بقاء اجزاء ما عوجل به فيه: وهو اشرتاط بعض االصحاب) ١(
 .اي امجاع االصحاب) ٢(
 .٣٤٧ص  ٨املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
 .بعدم طهارة اخلمر �لعالج) ٤(
 .�ن القي يف اخلمر خل حىت استهلكه) ٥(
 .٢٨٦احلديث  ١٢٧كتاب االشربة ص   ٩ا�لد  ١٣٨٢الطبعة اجلديدة ) التهذيب) (٦(
 .اجلار وا�رور متعلق �لتلف اي التلف بدون التناول) ٧(

    



٣٤٩ 

عــــدم الفـــــرق بـــــني اخلمــــر وغـــــريه مـــــن احملرمــــات يف جـــــواز تناوهلـــــا عنـــــد  )١(ومقتضــــى هـــــذا االطـــــالق
مــع عــدم  )٤(و�جلــواز )٣(يف غــري اخلمــر موضــع وفـاق، أمــا فيهــا فقــد قبــل �ملنـع مطلقــا )٢(هــواالضـطرار، و 

حــىت للــدواء   )٦(للضــرورة مطلقــا )٥(وظــاهر العبــارة ومصــرح الــدروس جــواز اســتعماهلا. قيــام غريهــا مقامهــا
كثـرية يف املنـع   )٩(، واالخبـار)٨(الدالة علـى جـواز تنـاول املضـطر اليـه )٧(كالرت�ق واالكتحال، لعموم اآلية

من استعماهلا مطلقا حىت االكتحال، ويف بعضها إن هللا تعاىل مل جيعل يف شئ مما حرم دواء وال شـفاء 
 )١٠(وإن من اكتحل مبيل من مسكر كحله هللا مبيل من �ر

___________________________________ 
 .وهو جيوز تناول احملرم) ١(
 .اي جواز التناول) ٢(
 .ند االضطرارحىت ع) ٣(
 .اي عند االضطرار) ٤(
 .اي احملرمات) ٥(
 .سواء كان االستعمال خلوف التلف ام ال) ٦(
 .١٧٣اآلية : البقرة )فمن اضطر غ� باغ وال �د فال اثم عليه(: يف قوله تعاىل) ٧(
 .اي مطلقا) ٨(
 .٨حتت رقم  ٣١٦مضى ذكر االخبار املانعة عن استعمال اخلمر يف هذا اجلزء ص ) ٩(
 .١احلديث  ٢١الباب  ٣٢١كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١٠(

    



٣٥٠ 

، ال طلب السالمة مـن التلـف، وعلـى )٢(على االختيار، والعالمة على طلب الصحة )١(واملصنف محلها
كـان   مقامهـا وان )٥(متسـاو�ن ولـو قـام غريهـا )٤(من وجوب االقتصار على حفظ الرمـق مهـا )٣(ما سيأيت

 .)٨(يف االخبار )٧(الطالق النهي الكثري عنها )٦(حمرما قدم عليها
 .)وهو اخلارج على االمام العادل  )٩(وال يرخص الباغي(

___________________________________ 
ىت يف االكتحــال محلهــا ) ١( ال يف حالــة . تيــارعلــى حالــة االخ) املصــنف(اي االخبــار املانعــة عــن اســتعمال اخلمــر مطلقــا حــ

 .االضطرار فانه جائز االستعمال يف تلك احلالة
فان االسـتعمال . هذه االخبار املانعة على طلب الصحة من استعمال اخلمر، ال على طلب السالمة) العالمة(اي محل ) ٢(

 .يف هذه احلالة جائز
ؤخر وهـــو قولــه  مرفـــوع حمــال) وعلـــى مــا) (وامنــا جيـــوز مــا حيفـــظ الرمــق): (املصـــنف(يف قــول ) ٣( ومهـــا (خـــرب مقــدم للمبتـــداء املــ

 ).متساو�ن
متسـاو�ن ) حتمـل االخبـار املانعـة علـى طلـب الصـحة) (العالمة(، وقول )وامنا جيوز ما حيفظ الرمق): (املصنف(اي قول ) ٤(

 .يف جواز استعمال اخلمر يف حالة سد الرمق فقط، ال مطلقا
 .اخلمر اي غري اخلمر من احملرمات االخرى مقام) ٥(
 .اي قدم الغري على اخلمر وان كان الغري حمرما ايضا) ٦(
 .اي عن اخلمر) ٧(
 .٨حتت رقم  ٣١٦وهي االخبار املشار اليها يف هذا اجلزء ص ) ٨(
انما حرم علي�م ا�يتة وا�م و�م ا���ر وما اهل به لغ� اهللا فمن اضطر غـ� بـاغ (: وهو املستثىن يف اآلية الكرميـة) ٩(

 .١٧٣اآلية : البقرة. )�د فال اثم عليهوال 

    



٣٥١ 

وال العـادي وهـو (معناه شرعا  )١(اي يرغب يف اكلها، واالول اظهر، النه) الذي يبغي امليتة: وقيل(
 ).قاطع الطريق

لكــن بطريــق ضــعيف  )٤(هــو االشــهر، واملــروي )٣(، واالول)٢(اي يتجــاوزه) الــذي يعــدو شــبعه: وقيــل(
علــى الثــاين �ن ختصــيص آيــة االضــطرار عــاد خــالف االصــل، فيقتصــر فيــه  )٥(وميكــن ترجيحــه. مرســل

 .به )٦(على موضع اليقني، وقاطع الطريق عاد يف املعصية يف اجلملة فيختص
___________________________________ 

 .هو معىن الباغي، ال الذي يرغب يف اكل امليتة اي الباغي الذي خرج على االمام العادل ) ١(
 .اي يتجاوز الشبع و�كل اكثر من حاجته) ٢(
 ).قاطع الطريق(وهو ) ٣(
 .١احلديث  ٢٦٥كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة سنة ) الكايف) (٤(
صـل عـدم جـواز اسـتعمال احملرمـات اال يف ان اال: ببيـان). الـذي يعـدو شـبعه(على الثاين وهو ) قاطع الطريق(اي ترجيح ) ٥(

ــك القاعــدة وهــو . فمــن كــان مضــطرا جيــوز لــه االســتعمال اال البــاغي والعــادي. حالــة الضــرورة جــواز (فهمــا قــد خرجــا عــن تل
ن اضــطر اليــه ك القاعــدة علــى خــالف االصــل) اســتعمال احملرمــات ملــ ن تلــ فيقتصــر فيــه علــى موضــع . وخصصــا فخروجهمــا عــ

 .الذي مبعىن قاطع الطريقاليقني وهو العادي 
 ).من يعدو شبعه(فقط من دون تعديه إىل ) قاطع الطريق(  اي العدوان ب) ٦(

    



٣٥٢ 

 )١(ونقل الطربسي
___________________________________ 

كـــان علمـــا مـــن . ٤٦٢قـــدس هللا نفســـه املولـــود ســـنة ) امـــني االســـالم ابـــوعلي الفضـــل بـــن احلســـن بـــن الفضـــل الطربســـي) (١(
قـال يف . رفيـع املنزلـة كثـري العلـم واسـع االطـالع. وآية من اآل�ت من وجوه الطائفة واعيا�م ثقة جلـيال عظـيم الشـان االعالم،

 .الكامل النبيل. فخر العلماء االعالم، وامني امللة واالسالم املفسر الفقيه اجلليل): مستدركات الوسائل(
ثقـة فاضـل ديـن : قدس هللا روحـه) جمدد املذهب الوحيد البهبهاين(وقال . دين عني. ثقة فاضل: ) شيخنا البهائي(وقال 

ن مفــاخر املســلمني: واخلالصــة. عــني مــن اجــالء هــذه الطائفــة . وكفــاه فخــرا انــه يعــد مــن اعظــم املفســرين للقــران ا�يــد. أنــه مــ
جممـع (وتفسـريه . فهـو دون مقامـه :فكلمـا يقـال يف حقـه. امر يغـين عـن البيـان. ففضله وجاللته وو�قته وتبحره يف شىت العلوم

ىت االقـوال مـع االشـارة ) البيان يعد من اعظم التفاسري واحسنها، وانه اعدل شاهد على تبحره يف انواع العلوم، واحاطتـه يف شـ
ر عليهم الصالة والسالم يف تفسري اآل�ت �لوجوه البينـة املقبولـة مـع االعتـدال، وحسـن االختيـا) اهل البيت(إىل ما روي عن 

 .حبيث ال يوجد يف كالمه شئ ينفر اخلصم. يف االقوال، والتأدب مع من خيالفه يف الراي
وما فيه من التعظيم لـه، والثنـاء البلـغ علـى علمـه وفضـله لـتعلم مبلغـه مـن الفضـل ) صاحب الكشاف(انظر إىل كالمه يف حق 
له اساتذة وشيوخ . احسن التفاسري يف االسالم إنه من: وقد رايت بعض االعالم عرب تفسريه هذا. واالنصاف وطهارة النفس

مصـنفاته لـه مصـنفات كثـرية �فعـة مفيـدة جـدا حنـن . وتالمذة ليس هنا موضع ذكرهم ومن اراد االطالع فعليـه بكتـب الرجـال
را مث طبــع يف ايــران مكــر . ١٣٣٣مطبعــة العرفــان ســنة ) صــيدا(  يف عشــر جملــدات املطبوعــة ب). جممــع البيــان(نــذكر قســما منهــا 

النـور . اخلزانة املعينيـة. اآلداب الدينية. �ج املواليد). مصر(واخريا رايت اجلزء االول منه مطبوعا يف . على طراز تلك الطباعة
. رسـالة حقـائق االمـور. اسـرار االئمـة. معـارج السـؤال. عـدة السـفر وعمـدة احلضـر. كنـوز النجـاح. غنية العابـد. الفائق. املبني

 .كتاب اجلواهر يف النحو. شواهد التنزيل كتاب. العمدة فارسية
ت ) خراســـان(احــدى مـــدن ) ســـبزوار(يف مدينــة  ٥٤٨تــوىف قـــدس هللا نفســه ســـنة  الــيت كانـــت مــن اهـــم املــدن االســـالمية وكانـــ

د املغـويل لعنـه هللا فـا�) چنگيـز(مزدانة �لعلم والعلمـاء إىل ان تغلـب علـى تلـك الـبالد وبقيـة املـدن االسـالمية الكـافر الوحشـي 
إىل مدينـة ) سـزوار(محـل نعشـه الشـريف مـن . نعـم هكـذا شـأن الوحـوش. البالد واهلها ومـا فيهـا مـن اآل�ر واالشـجار واالبنيـة

ــن يف مغتســـله) خراســـان مشـــهد االمـــام الرضـــا( ــه اهـــل الفضـــل . عليـــه الصـــالة والســـالم ودفـ ــربك بـ ــزارا معروفـــا يتـ وقـــربه الزال مـ
 .والفضيلة

    



٣٥٣ 

 .)٥(وعاد يف التقصري )٤(او �غ يف االفراط )٣(سد اجلوعة، او عاد �ملعصية )٢(�غي اللذة، وعادي )١(أنه
___________________________________ 

 .اي الباغي من يبغي اللذة اي يقصدها، ال من كان يريد سد الرمق) ١(
 .اي واملراد من العادي من يتعدى حدود الشبع، ال قاطع الطريق) ٢(
 .اي كل عاص) ٣(
 .اي �كل اكثر من سد الرمق) ٤(
 .اي قصر يف حتصيل احلالل) ٥(

    



٣٥٤ 

وهــو بقيــة الــروح واملــراد وجــوب االقتصــار علــى حفــظ ) مــا حيفــظ الرمــق(مــن تنــاول احملــرم ) وإمنــا جيــوز(
للمشـي، او العـدو، او  )١(النفس من التلف، وال جيوز التجاوز إىل الشبع مع الغىن عنه، ولو احتاج اليه

فيخــتص خــوف  )٣(وعلــى هـذا. وهــو حينئـذ مــن مجلــة مـا يســد الرمـق )٢(إىل التـزود منــه لوقـت آخــر جـاز
يتناولــــه للغــــذاء  )٥(مبــــا يــــؤدي إىل التلــــف ولــــو ظنــــا، ال مطلــــق املــــرض، او خيــــص هــــذا )٤(املــــرض الســــابق

بغـري (مالكه ) ولو وجد ميتة وطعام الغري فطعام الغري اوىل إن بذله(اوىل  )٦(وهو. الضروري، ال للمرض
يف احلـال، او يف وقـت طلبـه سـواء كـان بقـدر مثـن مثلـه ) قادر عليـه(اي املضطر ) عوض او بعوض هو

 .احد القولني )٨(وهو )٧(ام ازيد على ما يقتضيه االطالق
___________________________________ 

 .ج إىل الشبع اكثر من سد الرمق كما اذا اراد املشي وهو قائم، او اراد سرعة املشياي احتا ) ١(
 .اي جاز له االكل شبعا ليال اذا مل جيد احلرام صباحا) ٢(
 .اي وعلى جواز التزود من احلرام يف وقت سابق لوقت الحق) ٣(
 .�لرفع صفة للخوف، ال للمرض اي اخلوف السابق من املرض الالحق) ٤(
 .اي جيعل جواز التزود من احلرام يف وقت سابق لوقت الحق خبصوص الغذاء الضروري اي ما حيفظ به النفس) ٥(
 .اي هذا االختصاص اوىل من التعميم) ٦(
 ).او بعوض هو قادر عليه): (املصنف(اي اطالق قول ) ٧(
 .عوض اكثر من مثن املثل مهما بلغ مثن املثلاي تقدمي اكل مال الغري بعوض يف هذه احلالة على اكل امليتة، وان كان ال) ٨(

    



٣٥٥ 

كـاملكره علـى الشـراء،   )٤(للفتنـة والنـه )٣(كراهـة  )٢(وان اشرتاه بـه )١(ال جيب بذل الزائد عن مثن مثله: وقيل
واالقـوى وجـوب . الـثمن )٧(اهـدر دمـه، وكـذا لـو تعـذر عليـه )٦(قتاله لو امتنع مـن بذلـه ولـو قتـل )٥(بل له

 ، النه غري مضطر حينئذ)٨(درةدفع الزائد مع الق
___________________________________ 

 .فحينئذ �كل امليتة) ١(
ىن). املضـطر(والفاعـل يف اشـرتاه ) الزائـد مـن مثـن املثـل(مرجع الضـمري ) ٢( ان املضـطر وان اشـرتى السـلعة مـن صـاحبها : واملعـ

 .مثن املثل، بل دفع ما يساوي مثن مثل هذه السلعةلكن مع ذلك ال جيب عليه دفع بذل الزائد عن . �كثر من مثله
فهو تعليل لشراء املضطر السلعة اكثر من مثن املثل اي امنا اقدم املضـطر علـى الشـراء . منصوب على كونه مفعوال الجله) ٣(

 .اجرة بني الطرفنيحيث إن البايع مل يرض بيعها �قل مما ساومه فتقع الفتنة واملش. �كثر من مثن املثل لدفع غائلة الفتنة
فعلـى هـذا تكـون الـواو . اي امنا ال جيوز بذل الزائد على املضطر النه مكره. تعليل لعدم وجوب بذل الزائد عن مثن املثل) ٤(

ت يف : فانـــه يقــال. كراهــة للفتنــة) الشـــارح(إ�ــا عاطفـــة تعطــف هــذه اجلملـــة علــى قــول : ال يقــال. زائــدة ال حمــل هلـــا قــد علمـــ
 .عطفا على ذلك) النه مكره(فال جيوز ان تكون ) وان اشرتاه به: (تعليل لقوله) كراهة للفتنة(لة ان مج ٣اهلامش رقم 

 .اي للمضطر قتال صاحب السلعة) ٥(
 .اي املمتنع فدمه يذهب هدرا وليس لورثته القصاص من املضطر) ٦(
متنـع مـن دون ان يكـون علـى املضـطر اي على املضطر تعذر دفـع الـثمن لصـاحب السـلعة فيجـوز لـه اخـذها، وقتالـه لـو ا) ٧(

 .قصاص
 .اي مع القدرة على الزائد) ٨(

    



٣٥٦ 

يكن كذلك �ن مل يبذله مالكه اصال، او بذله بعـوض يعجـز عنـه ) وإال(والناس مسلطون على امواهلم 
ــري بينــه، وبــني اكــل طعــام الغــري علــى  )١(وهــل هــو. ان وجــدها) اكــل امليتــة( علــى ســبيل احلــتم، او التخي

يف  )٥(، الشــــرتاكهما حينئــــذ)٤(وقيــــل �لثــــاين. )٣(؟ ظــــاهر العبــــارة االول)٢(تــــه علــــى قهــــره عليــــهتقــــدير قدر 
مـع تعـذره ال جيـوز  )٦(ويف الدروس إنه مع قدرته على قهر الغـري علـى طعامـه �لـثمن، او بدونـه. التحرمي

و حســن، الن وهــ. لــه اكــل امليتــة، بــل �كــل الطعــام ويضــمنه ملالكــه، فــإن تعــذر عليــه قهــره اكــل امليتــة
انـــه : وقيـــل. �الضـــطرار فيكـــون اوىل مـــن امليتـــة )٨(وقـــد زال )٧(حتـــرمي مـــال الغـــري عرضـــي، خبـــالف امليتـــة

 ال يضمن الطعام، لالذن يف تناوله شرعا )٩(حينئذ
___________________________________ 

 .اي جواز اكل امليتة) ١(
: كما وانه املرجع يف قدرته واملعىن). املضطر(والفاعل يف قهره ) الطعامصاحب (ويف قهره ). اخذ الطعام(مرجع الضمري ) ٢(

 .ان املضطر لو كان قادرا على اجبار صاحب الطعام واخذه منه
 .وليس له اجبار صاحب الطعام على اخذه منه) اكل امليتة(  وهو االختصاص ب) ٣(
 .ريوبني مال الغ. وهو جواز اكل امليتة على وجه التخيري بينها) ٤(
 .اي حني ان جاز له اكل امليتة) ٥(
 .اي املضطر قادر على اجبار صاحب الطعام �خذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه) ٦(
 .اي حترميها ذايت) ٧(
 .اي زال عروض حرمة اكل مال الغري �الضطرار) ٨(
 .اي حني االضطرار) ٩(

    



٣٥٧ 

فـالالزم مثلـه او قيمتـه، وإن كـان جيـب بـذل  )٣(وحينئـذ )٢(اقـوى مجعـا بـني احلقـني )١(واالول. بغري عـوض
علـى وجـه  )٧(كـان علـى وجـه املعاوضـة االختياريـة وهـذا  )٦(أن ذلـك )٥(والفـرق. لـو مسـح بـه املالـك )٤(ازيد

 .اتالف مال الغري بغري اذنه، وموجبه شرعا هو املثل او القيمة
___________________________________ 

 .هوهو ضمان العوض ووجوب دفع) ١(
 .حق املالك حبفظ حقه يف اخذ الثمن وحق املضطر يف حفظ نفسه جبواز اخذ الطعام من صاحبه واكله: ومها) ٢(
 .اي حني ان حكمنا �لضمان) ٣(
 .اي لو مسح املالك �زيد من مثن املثل) ٤(
: كمـا اشـري اليـه يف قولـه  .حيث حكم بوجوب دفع الزائد يف صوره القـدرة عليـه) الشارح(اي الفرق بني ما سبق يف قول ) ٥(
 .وبني عدم وجوب دفع الزائد يف صورة عدم القدرة كما هنا ٣٥٥ص  ٨حتت رقم ) واالقوى وجوب دفع الزائد(
ان هناك جرت معاملة البيع والشراء على وجـه املعاوضـة االختياريـة مـن الطـرفني : وحاصله. هذا وجه الفرق بني ما هناك) ٦(

 .تزم به على نفسه مهما بلغت الز�دةفاشتغلت ذمة املشرتي مبا ال
ان هنا اتالف ملال الغري بغري اذنه والزم هذا االتالف �ذا النوع شرعا دفع املثل : وخالصته. هذا وجه الفرق بني ما هنا) ٧(

 .او القيمة

    



٣٥٨ 

مــا، اوىل منه )٣(اوىل مــن غــريه، ومــذبوح مــا يقــع عليــه الــذكاة )٢(لــه امليتــة فميتــة املــأكول )١(وحيــث تبــاح
 .)٤(ومذبوح الكافر والناصب اوىل من اجلميع

فعــن ) قبــل الطعــام وبعــده(معــا وان كــان االكــل �حــدامها ) اخلامســة عشــرة يســتحب غســل اليــدين(
غسـل اليـدين قبـل الطعـام : ، وقـال علـي )٥(اولـه ينفـي الفقـر وآخـره ينفـي اهلـم: أنه قال النيب 

مـن غســل : وقـال الصـادق  )٧(عـن الثيــاب وجيلـو يف البصـر )٦(العمـر وإماطـة للغمـروبعـده ز�دة يف 
 وحنوه) ومسحهما �ملنديل( )٨(يده قبل الطعام وبعده عاش يف سعة، وعويف من بلوى جسده،

___________________________________ 
 .جيوز له اكل امليتةوهو اذا مل جيد املضطر ماال للغري �كله �نه حينئذ ) ١(
 .كاالنعام الثالثة فا�ا اوىل من ميتة غري املاكول) ٢(
 .فمثل هذا احليوانن اوىل من ميتة مأكول اللحم، ومن ميتة غريه. وان مل يذك �لتذكية الشرعية ومل يكن ماكول اللحم) ٣(
أكول اللحــم اوىل مــن ميتــة املــاكول، و ) ٤( ب اذا كــان مــ مــن ميتــة غــريه، ومــن مــذبوح مــا يقــع عليــه اي مــذبوح الكــافر والناصــ

 .الذكاة ومل يذك تذكية شرعية
 .٨٨٠ص  ١٤ا�لد ) امني الضرب(طبعة ) حبار االنوار) (٥(
 .ان غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب �القذار واالوساخ عن الثياب: واملراد. الدسم من اللحم وما يعلق �ليد) ٦(
 .١احلديث  ٢٩٠كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة ) الكايف) (٧(
 .٣نفس املصدر احلديث ) ٨(

    



٣٥٩ 

فإنه ال تزال الربكـة يف الطعـام مـا دامـت النـداوة يف ) دون االول(وهو ما بعد الطعام ) يف الغسل الثاين(
 .اليد

ة حفتهـــا اربعـــة اذا وضـــعت املائـــد: انـــه قـــال يف االكـــل، فعـــن النـــيب ) والتســـمية عنـــد الشـــروع(
�رك هللا علـــــيكم يف طعـــــامكم مث يقولـــــون : قالـــــت املالئكـــــة. بســـــم هللا: آالف ملـــــك فـــــاذا قـــــال العبـــــد

قـوم انعـم : احلمـد � قالـت املالئكـة: اخرج � فاسق ال سلطان لك عليهم فـاذا فرغـوا فقـالوا: للشيطان
أدن � فاســق فكــل معهــم فــاذا  :واذا مل يســموا قالــت املالئكــة للشــيطان. هللا علــيهم فــأدوا شــكر ر�ــم

ولـو ( )١(قـوم انعـم هللا علـيهم فنسـوا ر�ـم عزوجـل: رفعت املائدة ومل يذكروا اسم هللا عليها قالت املالئكة
وواقعتـه مـع ابـن  ذلـك عـن علـي  )٢(منهـا روي) علـى كـل لـون(ألوان املائدة مسـى ) تعددت االلوان

 مشهورة )٣(الكواء
___________________________________ 

 .١احلديث  ٢٩٢نفس املصدر ص ) ١(
. ضـمنت ملـن مسـى علـى طعـام ان ال يشـتكي منـه: عليه الصـالة والسـالم أنـه قـال) امري املؤمنني(اليك نص احلديث عن ) ٢(

ــن الكــواء: فقــال آذاين: اب ت عليــه فــ ت البارحــة طعامــا مسيــ ت الــوا� فســ: قــال. � امــري املــؤمنني لقــد اكلــ ك اكلــ ميت علــى لعلــ
ىي بعــض �لكــع احلــديث  ٦١البــاب  ٢٧٥كتــاب االطعمــة ص   ٣الطبعـة القدميــة ا�لــد ) الوســائل(راجــع . بعضـها ومل تســم علــ

٣. 
عليـه الصـالة والسـالم ) علـي(وكـان مـن اخلـوارج وهـو الـذي قـرأ خلـف  ) امري املـؤمنني(امسه عبدهللا كان على عهد ) ٣(

 .٦٥اآلية : الزمر )ا�ين من قبلك ل� ا��ت �حبطن عملك و�كونن من ا�ا��ن ولقد او� ا�ك وا�(جهرا 
ن ) علــي(فســكت . عليــه الصــالة والســالم يــؤم النــاس وهــو جيهــر �لقرائــة) علــي(وكــان  ىت ســكت ابــ عليــه الصــالة والســالم حــ

ىت ) علــي(يف قرائتــه فجهــر ابــن الكــواء فســكت  الكــواء، مث عــاد  ــن الكــواء ثــالث مــراتحــ ت .  فعــل اب فلمــا كانــ
اآليـة : الـروم. )فاص� ان وعد اهللا حق وال �سـتخفنك ا�يـن ال يوقنـون(: عليـه الصـالة والسـالم) امري املـؤمنني(الثالثة قرأ 

 .فاجابه . عن مسائل شىت ) امري املؤمنني(سأل ابن الكواء  ٦٠
 .حيث جتد االسألة هناك مشروحة مع جوا�ا ١٤٣ص  ٧ا�لد ) امني الضرب(عة القدمية طبعة الطب) حبار االنوار(راجع 

    



٣٦٠ 

اي التســمية يف االبتــداء ) ولــو نســيها(علــى املائــدة وان احتــدت االلــوان  )١(وروي التســمية علــى كــل ا�ء
يف ) ولــو قــال( )٢(بســم هللا علــى اولــه وآخــره: عنــد ذكرهــا، روي ان الناســي يقــول) تــداركها يف االثنــاء(

عــن التســمية عــن كــل لــون وآنيــة ) بســم هللا علــى اولــه وآخــره اجــزأ: (االبتــداء مــع تعــدد االلــوان واالواين
 .رخصة إجزاء تسمية واحدة من احلاضرين على املائدة عن الباقني عن الصادق  )٣(وروي
 ، وال �س �ليسرى مع االضطرار)ويستحب االكل �ليمني اختيارا(

___________________________________ 
 .اذا اختلفت اآلنية فسم على كل ا�ء: ) ابوعبدهللا(اليك نص احلديث قال ) ١(
 .٢٠احلديث  ٢٩٥كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة ) الكايف(
 .١احلديث  ٥٨الباب  ٢٧٥كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (٢(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٣(

    



٣٦١ 

، ويف روايـة اخـرى ال �كـل بشـماله وال يشـرب )١(ال �كل �ليسـرى وانـت تسـتطيع فعن الصادق 
 .)٢(�ا وال يتناول �ا شيئا

ليـــأنس القـــول ) وأن يكـــون آخـــر مـــن �كـــل(�الكـــل لـــو كـــان معـــه غـــريه ) وبـــدأة صـــاحب الطعـــام(
صـــاحب الطعـــام اذا اراد غســـل ) ويبـــدأ( )٤(معلـــال بـــذلك مـــن فعـــل النـــيب  ذلـــك )٣(و�كلـــوا، روي

بعـــد رفـــع ) الثـــاين(الغســـل ) ويف(دورا إىل اآلخـــر ) مث مبـــن عـــن ميينـــه(االول بنفســـه ) يف الغســـل(ايــديهم 
تدائـه اوال لـئال معلـال اب ذلك عن الصـادق  )٥(الطعام يبدأ مبن عن يساره، مث يغسل هو اخريا روي

 )٦(حيتشمه
___________________________________ 

 .٣احلديث  ١٠الباب  ٢٦٥نفس املصدر ص ) ١(
 .١نفس املصدر احلديث ) ٢(
 .٢احلديث  ٢٨٥كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٥الطبعة احلديثة ) الكايف) (٣(
 .اي حىت �نس القوم و�كلوا معه) ٤(
 .٣احلديث  ٥٠الباب  ٢٧٣كتاب االطعمة ص   ٣دمية ا�لد الطبعة الق) الوسائل) (٥(
ىن االســـتحياء: مــن احتشـــم حيتشـــم مــن �ب االفتعـــال) ٦( فهــو تعليـــل البتـــداء صـــاحب . يقــال احتشـــم منـــه اي اســـتحيا. مبعـــ

) دهللايب عبـ(واليك نص احلديث عن . البيت بغسل يده اي يبتدأ صاحب املنزل لئال يستحي احد من االكل كما يف الرواية
فـاذا فـرغ مـن الطعـام بـدأ مبـن علـى ميـني البـاب حـرا  . الوضوء قبـل الطعـام يبـدأ صـاحب البيـت لـئال حيتشـم احـد: (قال. 

 .٥راجع نفس املصدر املشار اليه يف اهلامش رقم ). كان، أو عبدا

    



٣٦٢ 

رب علــى الغمـر وهــو �لتحريــك مـا علــى اليــد )١(احـد، و�خــريه الطعــام  )٢(مـن ســهك آخــرا �نـه اوىل �لصــ
وجيمـع غسـالة االيـدي (أنه يبدأ بعد الفراغ مبن على ميني البـاب حـرا كـان او عبـدا  )٤(ويف رواية )٣(وزمهته
اغسـلوا ايـديكم يف ا�ء  واحد النه يورث حسن اخالق الغاسلني، واملـروى عـن الصـادق ) يف ا�ء

 .هو اعم من مجع الغسالة فيهعلى ما  )٦(وميكن أن يدل )٥(واحد حتسن اخالقكم
عـن  )٧(رواه البزنطـي) وجيعل رجله اليمىن علـى رجلـه اليسـرى(على ظهره ) وأن يستلقي بعد االكل(

 ورواية العامة الرضا 
___________________________________ 

ى أنــه مفعــول لقــول ) ١( ب املصــدر بنــاء علــ ك ): الشــارح(بنصــ ت يــده بــذلك واليــ معلــال اي معلــال �خــري غســل صــاحب البيــ
يغسل اوال رب البيت يده مث يبدأ مبن على ميينه فاذا رفـع الطعـام بـدأ مبـن علـى : (قال. ) ايب عبدهللا(نص احلديث عن 

 .٤احلديث  ٣٦١ص  ٥نفس املصدر املشار اليه يف اهلامش رقم ) لى الغمريسار صاحب املنزل، النه اوىل �لصرب ع
 .ريح كريهة من العرق، أو القيح، أو اللحم الننت: حمركة �لفتح) ٢(
 .ريح حلم مسني مننت: �لضم) ٣(
 .١نفس املصدر السابق احلديث ) ٤(
 .٢احلديث  ٢٩١كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة ) الكايف) (٥(
اعم من مجع الغسالة يف إ�ء واحد، بل ميكن ان يكون غسل االيدي يف ا�ء،  ٥اي احلديث املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(

فالروايــة ال تــدل علــى . فتغســل االيـدي يف نفــس اال�ء االول. ومجـع الغســالة يف إ�ء آخــر �ن يفــرغ مـاء الغســالة يف ا�ء آخــر
 .الة يف ا�ء واحدغسل اليد ومجع ماء الغس

 .١١٦الباب  ٦٥كتاب االطعمة ص   ٣ا�لد ) الوايف) (٧(
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 .من اخلالف )١(خبالفه
ــى كفــه( ــيب )ويكــره االكــل متكئــا ولــو عل مل �كــل متكئــا منــذ بعثــه هللا تعــاىل إىل أن  ، الن الن

عــدم كراهــة ( عــن الصــادق  الفضــيل بــن يســار) وروى(، ذلــك عــن الصــادق  )٢(قبضــه، روي
ـــط يف حـــديث طويـــل آخـــره ال وهللا مـــا �ـــى رســـول هللا ) االتكـــاء علـــى اليـــد يعـــىن  )٣(عـــن هـــذا ق

أن رسـول هللا  االتكاء على اليـد حالـة االكـل ومحـل علـى انـه مل ينـه عنـه لفظـا وإال فقـد روي عنـه 
 )٥()وكـذا يكــره الرتبـع حالتــه(علـى بيــان جـوازه  ومحـل فعـل الصــادق . )٤(علـه كمـا ســلفمل يف 

اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة العبـد وال  بل يف مجيع االحوال، قال امري املؤمنني 
 .)٦(بهايضعن احدكم احدى رجليه على االخرى ويرتبع فا�ا جلسة يبغضها هللا وميقت صاح

 قال الصادق ) التملي من املأكل(كذا يكره ) و(
___________________________________ 

ىن) ١( وهـذه احـدى . اي رواية من خالفنـا يف هـذا البـاب خمالفـة لروايتنـا اي تـدل علـى وضـع الرجـل اليسـرى علـى الرجـل اليمـ
 .واالسبال يف الصالة، والتسنيم والتستطيح يف القبور املخالفات املوجودة بيننا وبينهم يف الفروع كالتكتف

 .١احلديث  ٢٧٠كتاب االطعمة ص   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة ) الكايف) (٢(
 .٥احلديث  ٢٧١نفس املصدر ص ) ٣(
 .٢وهي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .اي حالة االكل) ٥(
 .١٠نفس املصدر السابق احلديث ) ٦(

    



٣٦٤ 

لبطن ليطغى من اكلة وأقرب ما يكون العبد من هللا تعاىل اذا خف بطنـه، وأبغـض مـا يكـون العبـد إن ا
اذا ادى إىل الضــرر فــان االكــل علــى ) حرامــا(يف التملــي ) ورمبــا كــان االفــراط( )١(إىل هللا اذا امــتال بطنــه

وقـد ) مكروهـان(يـارا اخت) واالكـل علـى الشـبع و�ليسـار(الشبع يورث الربص وامتالء املعدة رأس الداء 
، او )٤(بني كراهة االمتالء والشبع �كيد للنهي عن كـل منهمـا خبصوصـه يف االخبـار )٣(، واجلمع)٢(تقدم

 )٨(وميكن أن يكون بينهما. ، دون الشبع)٧(اردفه �لتحرمي على وجه )٦(، ومن مث)٥(يكون االمتالء اقوى
___________________________________ 

 .٤كتاب االطعمة احلديث   ٦اجلزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة  )الكايف) (١(
 .فما بعد ٣٦١ ٣٦٠يف هذا اجلزء ص ) ٢(
 .بني كراهة التملي، وكراهة االكل على الشبع) املصنف(اي ملاذا مجع ) ٣(
يف خصــوص االكــل  ١٠ ٩ ٧ ٣احلـديث  ٢البــاب  ٢٦٣كتــاب االطعمـة ص   ٣الطبعـة القدميــة ا�لـد ) الوســائل(راجـع ) ٤(

ــى الشـــبع ث، حيـــث جتـــد هنـــاك مـــا يـــدل علـــى كراهـــة كـــل واحـــد مـــن الشـــبع . علـ ع نفـــس املصـــدر البـــاب االول االحاديـــ ــ وراجـ
 .واالمتالء خبصوصه

 .اي اكثر من الشبع وز�دة عليه) ٥(
 ).ورمبا كان االفراط حراما: (االمتالء �لتحرمي بقوله) املصنف(اي ومن اجل أن االمتالء اكثر من الشبع عقب ) ٦(
 .اي إذا كان مفرطا) ٧(
. اي بني االمتالء والشبع، الن العموم واخلصوص من وجـه مـا كـان هلمـا مـادة اجتمـاع، وامـاد� افـرتاق كـاحليوان والبيـاض) ٨(

ففيما حنن فيه وهو الشبع واالمتالء كذلك بينهما عموم وخصوص من وجه اذ رمبا يتحقق الشبع وال يتحقق االمتالء كما لو 
. كما لو امتال بطنه. ورمبا يتحقق االمتالء وال يتحقق الشبع. لكن بطنه مل ميتلئ. النسان وشهوته عن االكلانصرفت نفس ا

ورمبا جيتمعان ويتحققان كما إذا امتال بطنه وانصرفت شهوته عن الطعام وليس له ميل . ولكن يبقى له ميل إىل الطعام ورغبة
 .اليه

    



٣٦٥ 

صــة �نصــراف نفســه وشــهوته عــن االكــل وإن مل ميتلــئ الشــبع خا )١(عمــوم وخصــوص مــن وجــه بتحقــق
فيمـــا اذا امـــتال  )٣(دونـــه �ن ميتلــي بطنـــه ويبقـــى لــه شـــهوة اليـــه، وجيتمعــان )٢(بطنــه مـــن الطعــام واالمـــتالء

اذا كـــان اآلكـــل صــحيحا، امـــا املـــريض وحنـــوه فـــيمكن  )٥(هـــذا. )٤(وانصــرفت شـــهوته عـــن الطعـــام حينئــذ
 شبعان كما ال خيفى، )٦(عليه أنه حينئذ انصراف شهوته عن الطعام وال يصدق

___________________________________ 
�نصـراف نفسـه وشـهوته عـن : (بقوله) الشارح(وقد مثل له . من هنا شروع ملادة االفرتاق يف حتقق الشبع، دون االمتالء) ١(

 ).االكل وان مل ميتلئ بطنه
. قق االمتالء هذا شـروع يف مـادة االفـرتاق مـن �حيـة االمـتالء، دون الشـبعاي وبتح) �ء اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(

 ).�ن ميتلي بطنه من الطعام ويبقى له شهوة اليه: (بقوله) الشارح(وقد مثل له 
 ).فيما إذا امتال وانصرفت شهوته عن الطعام: (هلما بقوله) الشارح(اي جيتمع االمتالء والشبع وقد مثل ) ٣(
 .متالءاي حني اال) ٤(
 .اي امكان اجلمع بني االمتالء والشبع �ن بينهما العموم واخلصوص من وجه) ٥(
 .اي حني انصراف شهوته عن الطعام) ٦(

    



٣٦٦ 

مــع أن  )٤(بطنـا )٣(ال اشــبع هللا لـه: معاويـة )٢(عـن مـا يـروى مــن قولـه  )١(ويؤيـد مـا ذكـر�ه مــن الفـرق
 :�كل مث يقول )٧(أنه كان �كل بعد ذلك ما )٦(ممكن وما روي عنه )٥(ه امتالء

___________________________________ 
 .وهو الفرق بني االمتالء والشبع ببيان ان بينهما العموم واخلصوص من وجه) ١(
 .على معاوية �ن ال يشبع بطنه اي دعاء الرسول ) على(عن هنا مبعىن ) ٢(
فكـان ميتلـئ بطـن معاويـة مـن الطعـام ومـع ذلـك كـان ال يشـبع فهـو دليـل علـى امكـان الفـرق بينهمـا، للعمـوم . اي ملعاوية) ٣(

 .واخلصوص من وجه
ـــاب االشــــرف) (٤( ـــنة ) انسـ ـــر سـ ك نـــــص . ٥٣٢ص ) دمحم محيــــد هللا(حتقيـــــق  ١٩٥٩للــــبالذري اجلـــــزء االول طبعــــة مصـ ــ واليــ

) (إىل معاوية ذات يوم وهو �كل، مث بعث اليـه ومل يفـرغ مـن اكلـه فقـال ابن عباس ) النيب (بعث اي : احلديث
 .حلقين دعوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان �كل يف كل يوم مرات اكال كثريا: فكان معاوية يقول). ال اشبع هللا بطنه(
ىت . ااي امتالء البطن من دون الشبع امر ممكن وجيوز افرتاقهم) ٥( كما كانت هذه الصفة موجـودة يف معاويـة كـان �كـل حـ

 .فاالفرتاق امر ممكن وقد وقع. ميتلئ بطنه، وكان مع ذلك له شهوة وميل إىل الطعام
 ).ما شبعت ولكن عييت: (اي عن معاوية كلمته املشهورة) ٦(
ــا التكثــــري اي �كــــل اكــــال كثــــريا) مــــا) (٧( ــا موصــــولة معناهــ ـــار اليــــه يف قــــو . هنــ ـــة(ل واملشـ ـــول ): معاويـ ك دعــــوة الرسـ ــ ــ بعــــد ذل

 .على معاوية كان �كل وال يشبع على معاوية اي بعد ان دعا النيب  

    



٣٦٧ 

 .)١(ما شبعت ولكن عييت
لقـــول النـــيب ) والفقـــاع(مخـــرا وغـــريه ) وحيـــرم االكـــل علـــى مائـــدة يشـــرب عليهـــا شـــئ مـــن املســـكرات(
، و�قـي املسـكرات )٣(ويف خـرب آخـر طائعـا )٢(ملعون من جلـس علـى مائـدة يشـرب عليهـا اخلمـر :
 )٦(مخرا، وكذا الفقاع )٥(، ويف بعض االخبار تسميتها)٤(حبكمه

___________________________________ 
 .اعيا الرجل اي تعب: يقال. من اعيأ يعيي إعياء من �ب االفعال مبعىن تعب) ١(
 .١احلديث  ٣٣الباب  ٢٦٢كتاب االطعمة ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) وسائلال) (٢(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .اي حبكم اخلمر) ٤(
عـن ابيـه عـن آ�ئـه ) االمام موسى بـن جعفـر(اليك نص احلديث عن . اي مسيت �قي املسكرات يف بعض االخبار مخرا) ٥(

� حبيبـة ابيهـا كـل : قـال رسـول هللا : قالـت. ت هللا وسـالمه علـيهم امجعـنيصلوا) الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء(عن 
 .مسكر حرام وكل مسكر مخر

ــار( ــة القدميــــة ) البحــ ــكرات ص . ابــــواب شــــرب اخلمــــر ١٤ا�لــــد ) امــــني الضــــرب(الطبعــ عــــن دالئــــل  �٩١٢ب االنبــــذه واملســ
 .الطربي

أن الفقــاع عــرب عنــه يف : وحيتمــل ان يــراد. ن الفقــاع حبكــم اخلمــر يف احلرمــة واملعصــيةا): وكــذا الفقــاع(حيتمــل ان يــراد مــن ) ٦(
�ب  ٤٢٣كتـاب االطعمـة ص   ٦اجلـزء  ١٣٧٩الطبعة احلديثة ) الكايف(راجع ). مخرية استصغرها الناس(بعض االخبار �نه 

 .٩الفقاع احلديث 

    



٣٦٨ 

كمـا ذهـب اليـه العالمـة ) ميكـن احلاقهـا �ـا( حـىت غيبـة املـؤمن علـى املائـدة وحنوهـا )١()و�قي احملرمـات(
فانه يقتضي االعـراض . من النهي عن املنكر )٣(يف معصية هللا تعاىل، وملا يف القيام عنها )٢(ملشاركتها هلا

ن فاعلــه وهــو او  )٥(ضــرب مــن النهــي الواجــب، وحــرم ابــن ادريــس االكــل مــن طعــام يعصــى هللا بــه )٤(عــ
 التأثري به واجتماع )٩(�لقيام فامنا يتم مع جتويزه )٨(واما النهي. احوط )٧(، وال ريب انه)٦(عليه

___________________________________ 
ك املــؤمن وتســبيب قتلــه. ولعــب القمــار. كالغيبــة) ١( ن االمــور الثابتــة هلــا احلرمــة. وهتــ فحكــم هــذه احملرمــات  . وغــري ذلــك مــ

 .كاخلمر يف احلرمة واملعصية
 .حملرمات مع اخلمر يف املعصيةاي ملشاركة بقية ا) ٢(
 .اي عن اخلمر �قي احملرمات) ٣(
 .اي االعراض والقيام عن شارب اخلمر و�قي احملرمات نوع من النهي عن املنكر الواجب عقال وشرعا) ٤(
 .اي بسبب ذلك االكل �ن كان حمرما ذا� كاخلنزير او عرضا كما اذا كان مغصو�) ٥(
الطعام كاجتماع الرجال والنساء يف جمالس اللهو واالنس كما يف عصر� احلاضر امليشوم الـذي  اي يعصى هللا على ذلك) ٦(

 .جيتمعون فيه وخيتلطون كالبهائم واحليوا�ت
 .احوط للدين) ابن ادريس(اي ما ذهب اليه ) ٧(
 .عنه اي النهي عن املنكر احلاصل بسبب قيام االنسان عن ا�لس املشتمل على احلرام واالعراض) ٨(
 .فحينئذ جيب، لكونه �يا عن املنكر وما كان �يا عنه فهو واجب. اي مع احتمال التأثري �لقيام) ٩(

    



٣٦٩ 

مطلقـا مشـكل اذ ال  )٤(حسن، إال ان اثبات احلكم )٣(من هذه احليثية )٢(ووجوبه حينئذ )١(�قي الشروط
 .املنصوص به قياس )٧(واحلاق غري )٦(فال حيرم االكل مطلقا )٥(يتم وجوب االنكار مطلقا

___________________________________ 
وقد . كعلم اآلمر �ملعروف، وعلم الناهي عن املنكر �ملنكر، واصرار الفاعل او التارك، واالمن من الضرر، وجتويز التاثري) ١(

زء الثــاين مــن طبعتنــا احلديثــة كتــاب اجلهــاد مــن ص  �قــي الشــروط واصــل االمــر  االشــارة إىل ٤٢٠إىل ص  ٤٠٩تقــدم يف اجلــ
 .�ملعروف والنهي عن املنكر

 .اي حني اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا) ٢(
خبالف ما اذا مل حيتمل . فاذا احتمل �ثريه يف حصول االنكار وجب. اي من حيث إن النهي عن املنكر يتحقق �لقيام) ٣(

دم �ثـري القيــام خيــتص ببـاقي احملرمــات دون اخلمــر أمـا هــي فــال هـذا اي جــواز االكــل منـد عــ. �ثـريه فانــه واجـب فيجــوز االكــل
 .جيوز اجللوس، الن عدم اجلواز منصوص

 .وهى حرمة اجللوس يف جملس، او على مائدة يعصى هللا فيها، أو عليها مطلقا، حىت ولو مل يرتتب على القيام اثر) ٤(
 .اي حىت مع عدم وجود الشرائط) ٥(
 .ل �ثري القيام يف الردع، بل ان اجللوس يف هذه احلالة جائزحىت يف حالة عدم احتما) ٦(
 .وهو �قي احملرمات �ملنصوص وهي اخلمر قياس �طل) ٧(

    



٣٧٠ 

عـــرض احملـــرم يف  )٣(، فمـــىت)٢(علـــى املائـــدة يف ابتـــدائها واســـتدامتها )١(وال فـــرق بـــني وضـــع احملـــرم، او فعلـــه
. )٦(وابتـــداء االكـــل منهـــا )٥(ء حـــرم اجللـــوس عليهـــاكمـــا انـــه لـــو كـــان ابتـــدا  )٤(االثنـــاء وجـــب القيـــام حينئـــذ

 .حمرم برأسه وإن انفك عن اآلخر )٧(أن كل واحد من االكل منها واجللوس عليها: واالقوى
___________________________________ 

اب لقتلــه، أو هتــك اي فعــل احلــرام كــالنظر إىل االجنبيــة، أو اســتماع الغنــاء أو الغيبــة، أو هتــك مــؤمن، أو تســبيب االســب) ١(
 .حرمة االسالم، وغري ذلك من االمور احملرمة الثابتة

ىن. اي يف ابتــداء املائــدة، أو اســتدامتها) ٢( انــه ال فــرق يف حرمــة اجللــوس علــى مائــدة يعصــى عليهــا هللا بــني ان يوضــع : واملعــ
 .لوس واحلضور على تلك املائدة حراماففي كل حالة من احلاالت يكون اجل. احملرم، أو يفعل عليها ابتداء، أو يف اثنائها

خالصــة الكـالم انــه إن . إىل آخــر مـا ذكـره) وال فـرق بـني وضــع احملـرم أو فعلـه): (الشــارح(الفـاء نتيجـة وتفريــع علـى قـول ) ٣(
عرض احملرم يف اثناء االكل �ن مل يكن موجودا يف بداية االمر، لكن وجد وعرض يف اثنائه صار اجللوس واحلضور علـى تلـك 

 .املائدة حراما كما وانه يصري حراما يف بداية االمر لو كان موجودا ابتداء
 .اي حني عروض احلرام يف االثناء) ٤(
 .اي على تلك املائدة اليت كانت موجودة يف االبتداء) ٥(
 .اي من تلك املائدة اليت كان احلرام موجودا عليها يف االبتداء) ٦(
ان لكل واحد من االكل واجللوس حرمة مستقلة �بتة ال ربط : واملعىن. ا املرجع يف منهاكما وا�) املائدة(مرجع الضمري ) ٧(

وللجلـــوس ايضـــا حرمـــة . فلالكـــل مـــن هـــذه املائـــدة الـــيت وضـــع عليهـــا احلـــرام، او يفعـــل احملـــرم عليهـــا حرمـــة مســـتقلة. لـــه �آلخـــر
خبــالف . وعقــاب اجللــوس. عقــاب االكــل. نفللجــامع بــني الوصــفني �ن اكــل مــن هــذه املائــدة وجلــس عليهــا عقــا�. مســتقلة

) الشـارح(وهـذا معـىن قـول . مالو جلس ومل �كل، او اكل ومل جيلس كما لو متشى واكل فان له يف هـذه الصـورة عقـا� واحـدا
 .اي انفك اجللوس عن االكل، واالكل عن اجللوس كما علمت) وان انفك عن االخر: (
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���﷽ 
ت بعــون هللا تعــاىل ) كتــاب االرث(اولــه ) انتهـى اجلــزء الســابع ويليــه اجلــزء الثــامن انشــا هللا تعــاىل( متــ

والتعليــق عليــه حســب احلاجــة واللــزوم يف ليلــة اجلمعــة . واســتخراج احاديثــه. مقابلــة الكتــاب وتصــحيحه
) احلجـة البالغـة( العامرة حىت ظهور) جامعة النجف الدينية(يف �بو مكتبة  ١٣٨٨شعبان املعظم  ٣٣

 .عجل هللا تعاىل لصاحبه الفرج
فشـــكرا لـــك � آهلـــى علـــى نعمـــك وآالئـــك، ونســـألك التوفيـــق المتـــام بقيـــة اجزائـــه انـــك ويل ذلـــك 

 .والقادر عليه
  عبدك السيد دمحم كالنرت
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