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  مقدمه مصحح
  ویژگی این مجلّد

  
نظر به این که این بـاب بـراي   . است» کتاب احیاء الموات«ي از این مجلد بخش عمده ا

ـ ب اهـل به ویژه در ماهیـت خـاص آن در مکتـب    (شناخت نظام اقتصادي اسالم  علـیهم   تی
کار از محدودة تصـحیح فراتـر    ةبس مهم و از ارکان تعیین کنندة آن است، لذا دایر) السالم

  .زوده امرفته و تعلیقاتی را در پی نویس ها اف
بر این بود که از تعلیقه نگـاري خـودداري شـود، مگـر در مـوارد       در مجلدات قبلی بنا

سترده تـر  گدر این مجلّد به دلیل ضرورت مذکور در باال، » موارد ضروري«همین . ضروري
امروز از اساسـی تـرین مسـائل    » مند اسالممشناخت نظام اقتصادي نظا«زیرا که . شده است

نه فقط براي جریان هاي فکري اي که نظام و حکومـت جمهـوري   . ضروري ما شده است
اسالمی را تایید می کنند، بل براي هر شیعه اي، بل براي هر مسلمانی و بل براي هر انسـان  

  .متفکري در جهان
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یافته است؛ هیچ کسی اقدام عملیِ علمـی در  نمتاسفانه در این باره کمترین کار نیز انجام 
گوئی نظام اقتصـادي  . هاي اساسی نظام اقتصادي اسالمی، نکرده استتعیین و تشریح تفاوت 

و » ربـا «اسالم هیچ تفاوتی با نظام آدام اسمیتی و شاخه هاي متفـرع از آن، نـدارد مگـر در    
  .مواردي از خوراکی هاي حرام

بزرگ، سخت نیازمند گذشت زمـان اسـت؛ مـدت چهـار سـال       ۀمثل این که این مسئل
اگر . ، با مخالفت هاي بس شدید روبه رو می شدم»دن از انفال استمعا«استدالل کردم که 

اینـک در ایـن اواخـر مجلـس شـوراي اسـالمی       . موافقی هم بود سکوت اختیار کـرده بـود  
  . تصویب کرد که معادن از انفال است

دولت مشـروع   -میان بانک دولتی«: توان گفتاولین بار بنده عنوان کردم که می براي 
باصـطالح جـاي افتـاده و در ایـن     در این اواخر این مطلب نیـز  . »ربا نیستو مردم،  -شیعی

و گویا بخشنامه اي هم . سال به تدریج نظر برخی از فقهاء به آن جلب شده است 22مدت 
  .و مسائل اساسی دیگر از این قبیل. بر این محور صادر شده است

و ایـن  (ور ادیان است اما امروز که همه نوع درگیري، بگومگو، حتی جنگ ها، به مح
و ما مکتبی ترین مذهب را داریم، اوالً باید محکوم ) واقعیت را بدون تعارف، باید پذیرفت

اصول جامعه شناختی، چاره اي از تحمـل گذشـت    ظو ثانیاً اگر بالحا. گذشت زمان نباشیم
نمی توان مـدعی مکتبـی تـرین آئـین     . زمان نداریم، دستکم در کوتاه کردن آن بکوشیم

در دنیاي اینترنت و سـرعت اطالعـات، مردمـی     .د و مبانی اساسی آن را تبیین نکردش
  .ند، بی تردید هم بر خود و هم بر مکتب شان ستم کرده اندبماکه از تبیین اصول خود باز 

با این انگیزه، بر پی نویس هاي این مجلد افزوده شده، گاهی در مسـئله اي دربـارة نظـر    
  .، استدالل شده است؛ استدالل مرسوم و سنّتی فقهی»مشهور«ظر در مقابل ن» غیر مشهور«

و حقوق مربوط به آن و قوانین تقسیم آب، که امروز بـه اذعـان   » آب«به ویژه دربارة 
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احیـاء  «همۀ متفکران جهان به یک معضل بزرگ جهانی تبدیل می شود و از مسائل همین 
  .است» الموات

به همان سبک مجلـدات پیشـین اکتفـا    ) ح باشداگر توفیق تصحی(البته در مجلدات آتی 
  .خواهد شد

  
  مرتضی رضوي 

  .هـ، ق 3/8/1432
 .هـ، ش 16/3/1390





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب الصید و الذّباحۀ
  
هرگاه گوسفندي که آزار شُش دارد و بعضی عالمات و حـاالت مجرّبـه از    :سؤال -1

از براي آن کس حاصل شـود،   او به هم رسد که جزم به جان دادن و در حال نزع بودن آن
  ؟ -واجب است؟ یدن فائده ندارد و اعراض از آنآیا سر بریدن آن محلّل آن است یا سربر

حیوانی که گرگ شکم او را دریده باشد و روده یـا احشـاء دیگـر را پـاره     : و همچنین
آن  هـذه ذبـح   والحالـۀ کرده باشد و به این سبب افتاده، لکن صدا کند و دست و پا زند، آیا 

  ؟-این حیوان حرام است؟جایز است یا نه 
جگـر او را  ) باصـطالح صـیادان  (حیوانی که تیر دور انداز بـه او بخـورد و   : و همچنین

  ؟-گرفته باشد، و یقین بر جان کندن او باشد، ذبح او جایز است با این حال یا نه؟
رَد و پر زنـد و در  مرغی را که صیاد تیر به او اندازد و رودة او را بیرون ب] چنین[و هم
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  ؟-نهایت حرکت باشد، آیا آن مرغ با ذبح حالل است یا نه؟
 1و لکـن در تحقـق  . تاست در حلّی »حیوة مستقرّه«اظهر در نظر حقیر اعتبار  :جواب

، به معنی این که تا علم به هـم نرسـیده اسـت کـه     آن اکتفاء می کنیم به استصحاب حیات
و را ذبـح کـرد و حـالل مـی شـود بـه شـرط تحقـق         حیوان در جان کندن است، می توان ا

عالمتین بعد ذبح، یعنـی حرکـت عضـوي از اعضـاي آن، و بیـرون آمـدن خـون روان علـی         
  .االحوط، یا احد هما علی االظهر

و اما هرگاه علم به هم رسد که در جان کندن است، حالل نیست هر چند دو عالمـت  
مکرر دیده ایم که انسانی را حکـم  . در استنهایت؛ حصول علم، بسیار نا. بر او مترتب شود

  .و همچنین حیوان. به موت او می کنند و بعد صحیح می شود
هرگاه صیدي به ضرب گلوله بمیرد که در میان آن گلوله آهن باشد و بسم  :سؤال -2

  ؟ -اهللا هم گفته باشد در وقت انداختن، حرام است یا نه؟
  .المواهللا الع. اظهر و اشهر حرمت است :جواب

                                                   
 .تحقیق: در نسخه 1



  
  
  
  
  
  
  
  

  ]کتاب االطعمۀ و االشربۀ[
  باب المطاعم و المشارب

  
  ؟-مطعومات متنجسه را به اطفال صغیر خوراندن، حرام است یا نه؟ :سؤال -1

لکن اطالقات فتـاوي در  . تصریحی در کالم علما و اخبار، در غیر مسکر ندیدم :جواب
  .منع از انتفاع به مایعات متنجسه مطلقا، حرمت است

همچنین ظاهر پاره اي از اخبار مثل آن چه وارد شده در باب خمیر نجس کـه بایـد    و
، و در روایتی دفن کرده می شـود و فروختـه نمـی    1فروخت به کسی که مستحلّ میته است

و بعـد  . و غیـر آن » حـدیث مـرق  «و آن چه امر به ریخـتن مایعـات متنجسـه مثـل     . 2شود
و تکلیفـات، و مالحظـۀ اطالقـات ایـن فتـاوي و       مالحظۀ امر به تمرین اطفال به عبـادات 

و دور نیسـت کـه   . روایات، اطعام اطفال به مطعومـات متنجسـه، در غایـت اشـکال اسـت     
  .واهللا العالم .احوط بل که اظهر حرمت است: بگوئیم

                                                   
 .3ح 7کتاب التجارة، ب: وسائل 1
 .4همان، ح 2
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، از گرمی هوا به جوش آید، هنـوز  1بی رسیدن آتش آیا حاللی، هرگاه کذا :سؤال -2
  ؟-نه؟ خمر نشده، حالل است یا

هرگاه معلوم شود که آب انگور از انگـور در آمـده اسـت و بـا آب و سـرکه       :جواب
ممزوج شده و به جوش آمده، یا دانه هاي انگور به جوش آیـد، اظهـر نجاسـت و حرمـت     

و اگر آن ها هیچ یک معلوم نباشد و محتمل باشد که همـان آب و سـرکه تنهـا بـه     . است
ر آن است که آب و سرکه به تنهائی به خودي خـود  و لکن ظاه. جوش آمده، با کی نیست

  .به جوش نمی آید
ه        :سؤال -3 در خم سرکه هرگاه دانۀ انگوري تلـخ و بـه هیئـت مسـکر باشـد و تتمـ

  ؟-؟سرکه باشد، آیا آن سرکه حالل است یا نه
در آن دانـه نیسـت،   ) یا حصول وصف مسکریت(هرگاه علم به بقاء مسکریت  :جواب

و بر فرض حصول علم، هرگاه به مالقات آن چه داخل دانۀ انگـور اسـت    .هیچ ضرر ندارد
به سایر دانه ها و سرکه که در خم است حاصل نباشد، همان دانه را بردارند و بـاقی همـۀ   

  .آن خم حالل و پاك است
اگر علم یقینی به هم رسد که آن دانه بر وصف مسـکریت بـاقی اسـت و شکسـته     : بلی

  .، باعث نجاست می شود علی االظهر2ج باشدباشد و با آب خم ممزو
واع و اقسام مـی  حلّیت ماهی را چطور باید شناخت؟ نظر به این که ماهی ان :سؤال -4
  حوش و طیور را که عالمت را داده اند به چه کیفیت شناخته می شود؟ و حلّیت و. باشد

                                                   
همـین  «لفـظ  » کـذا «امروز در اصطالح مردمی به جاي لفظ  -....آیا حاللی کذا هرگاه بی رسیدن آتش: عبارت نسخه 1
 .براي سرکه شدن گذاشته شود و قدري سرکه انگوري که همراه آب: حاللی -.»خود به خود«یعنی . به کار می رود» طوري
ئی به دیوارة خم چسبیده باشد به وصف مسکریت هم رسیده باشد، شکسته هم باشد، ممکن است دانه یا دانه ها: توجه 2

اما به دلیل این که به بخش باالتر از دیواره چسبیده آبش به سرکه که پائین تر از آن است نرسـیده و ممـزوج نشـده اسـت،     
 .سرکه پاك و طاهر است
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ـ : و دویم این که ک روز آن مـاهی  ماهی را می گیریم، اتفاق می شود که دو ساعت یا ی
در زمین حرکت می کنـد، جـایز اسـت در وقـت حرکـت کـردن او، او را پـاره کـردن و         

  ؟1بعد بخورد) که اگر دو روز حرکت او بکشد(خوردن؟ یا باید آن قدر صبر کرد 
  .و همچنین گوسفند و سایر حیوانات

دریائی گوشت آن حرام است به غیر ماهی کـه فلـس داشـته باشـد      هر حیوان :جواب
و مـاهی کـه فلـس    . عنی پوسته هائی که شبیه است به برگ و در پشت آن ماهی می باشدی

  : از آن اشکال و خالف است همگر در چند جور. ندارد حرام است به اجماع
و یاء کـه دو نقطـه دارد در زیـر و    . است به جیم و راء مشدد» جرّیث«یکی از آن ها 

  .به حذف حرف آخر 2هم می گویند» جري«و آن را . ثاء سه نقطه
و . به راي نقطه دار و میم مشـدد و راي بـی نقطـه   » زمار«و » مار ماهی«و همچنین در 

  .به زاي نقطه دار» زهو«
بل که ظاهر این اسـت کـه اجمـاعی باشـد      3هست ثو احادیث بسیار بر حرمت جری

مـی  و قول صریحی بر حلّیت آن در نظر نیست، هر چند از بعضی علمـا ظـاهر   . حرمت آن
اشکال در حرمت : و به هر حال. شود که قولی بر حلّیت آن باشد که قائل آن معلوم نیست

  .آن خوب نیست

                                                   
  . کت او بکشد بعد بخوردیا باید آن قدر صبر کردن که اگر دو روز حر: عبارت نسخه 1

نوشته تا با » صبر کردن«را افزوده و » ن«را صیغۀ امر غایب از فعل دانسته و لذا حرف » بخورد«نسخه بردار، کلمۀ : دقت
  .اما باز نتوانسته اشکالی را که در توهمش بوده اصالح کند. آن صیغه هماهنگ شود

بـا  . دباید صبر کرد سپس بخـور : یعنی. ماضی است» صبر کرد«صیغۀ ماضی است همان طور که » بخورد«در واقع کلمۀ 
 .»ر«سکون حرف 

 ..و آن را هم جري می گویند :در نسخه 2
 .9، باالشربۀو  ۀطعموسائل، کتاب اال 3
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پس اشهر و اقوي در آن ها نیز حرمت است بـه جهـت   : و اما مار ماهی و زمار و زهو
  .اخبار، و نقل اجماع در آن ها نیز کرده اند

لس داشته باشد هـر چنـد فلـس او    و معتبر در فلس ماهی آن است که در اصل خلقت ف
از این باب اسـت و مـاهی   » عتنْکَ«چنان که از احادیث ظاهر می شود که . زایل شده باشد

  .1فلس او می ریزد و حالل استبد خلقی است و خود را به هر چیز می ساید که 
چیزي که باعث این می شود که گوشت ماهی به سـبب آن   2و اما تذکیۀ سمک به غیر

. به این حاصل می شود که در بیرون از آب بمیرد] چیز[پس آن : و میته نباشد 3دحالل شو
و باید . پس اگر در میان آب بمیرد، یا آن که آب رود و ماهی در ته نهر بماند، حرام است

ماهی بیرون بجهد یا آب او را بیرون بیندازد و  4پس اگر خود. ماهی را از آب بیرون آورد
، اقوي آن است که حـالل نیسـت مگـر ایـن کـه او را در بیـرون آب       در بیرون آب بمیرد

  .بگیرند و بعد از آن بمیرد
و مشهور و اقوي این است که شرط نیست اسالم در اخراج از آب؛ پـس اگـر کـافر از    

آن را بیرون آورد و در بیرون آب مرد، حالل است هـر   5آب بیرون بیاورد و مسلمان ببیند
بلی قول کافر مسموع نیست هرگـاه  . آن را زنده به دست نگیرد چند مسلمان در بیرون آب

                                                   
 .10همان، ب 1
  .است) پس از اخراج از آب و پیش از آن که خودش بمیرد(، کشتن و یا پاره کردن ماهی »غیر«مراد از  2

است که خودش بمیرد؟ یا شامل مرگ بـه  » تف اَنفهحموت ب«فقط » مردن در خارج از آب«آیا مراد از : استسؤال این 
  .وسیله کشتن هم می شود؟ ابتدا صورت اول را شرح می دهد سپس به صورت دوم می پردازد
طوري معنی کرده اند که را » غیر«شاید این موضوع خیلی روشن باشد اما نظر به این که در جائی دیدم که برخی ها لفظ 

البته پس از این به افاضات این گونه افراد نخواهم پرداخـت،  . بیشتر به یک جوك شباهت دارد، لذا این چند سطر را آوردم
 .همین یک نمونه کافی است

 . می شود: در نسخه 3
 .خواهد: در نسخه 4
 .به بیند: در نسخه 5
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بـر  و بعضی اخبار که داللـت   1بگوید که آن را از آب گرفتم و در بیرون مرد، حالل است
صورت است که مسلمان ندیده باشد و به قول کـافر  حرمت صید کافر دارد محمول بر این 

  .اعتماد کند
اند تا بمیرد، بل که همین که در بیرون آب و واجب نیست که ماهی در میان خاك بم

بمیرد کافی است خواه در دست انسان باشد و خواه در میان کشتی و خواه در میـان جـوال   
و انبان،  و خواه به خودي خود بمیرد و خواه آن را به آلتی و اسـلحه بکشـند و پـاره پـاره     

  .کنند
یا نحر کنند و پیش از آن کـه  و همچنین گوسفند و گاو و شتر و غیر آن، که ذبح کنند 

از او مفارقت کند او را پاره پاره کنند، اظهر حلّیت آن است و همـان حصـول ذبـح     اتحی
شرعی یا نحر شرعی در حلیت آن کافی است هر چند این عمل مکروه است یا حرام بنـابر  

  .قولی
اي شروع کند بـه ذبـح آن، و دیگـري شـکم آن را بـدرد و اعضـ       اگر در آنِ واحد یکی

اندرون او را بیرون بیاورد، حرام است به جهـت آن کـه هـر یـک از ایـن دو امـر باعـث        
  .هالك حیوان است و معلوم نیست که موت او به کدام حاصل شده است

  .پس آن محتاج به یک کتاب علی حده است: و اما بیان حلّیت وحوش
ته باشـد، حـالل   پـا داشـ  ) خـار (هرگاه مرغی چینه دان یا سنگ دان یا میخ  :سؤال -5

  ؟-؟است یا نه
بـر   یی به خصوص نصنعیبلی حالل است به شرط این که مجهول الحال باشد؛  :جواب

و از بـاب سـباع طیـور نباشـد، و مسـخ      . حرمت آن نباشد مثل طاوس و خفـاش و کـرکس  
   .نباشد، و صفیف آن بیش از دفیف آن نباشد

                                                   
 .دحالل نمی شو» حالل است«یعنی با گفتن کافر  1
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ت حرام بودن آن معلوم نباشـد، و  همین که به نص یا به یکی از قواعد حرم: و الحاصل
بنابر مراعات داللت بعـض   ،و این که گفتیم. یکی از آن سه چیز را داشته باشد، حالل است

. و االّ بسیاري از فتاوي کفایت حصول یکی از آن هـا اسـت  . اخبار است و مالحظۀ احتیاط
المـات  چنان که مدلول سایر اخبار است، یعنی بدون شرط علـم بـه عـدم حصـول سـایر ع     

  .حرمت
ع     : و جماعتی از علما گفته اند که این عالمات مخالفتی با یکـدیگر ندارنـد، بعـد از تتبـ

یعنی چنین یافته اند که مثالً آن چه یکی از این سه چیز را دارد سبع نیست و مسـخ نیسـت   
  .و صفیف آن بیش از دفیف آن نیست و همچنین

اغ ننموده، می توان در میان طعامی چه می فرمائید که کشمش را با روغن د :سؤال -6
   ؟-؟که او را به جوش بیاورد، ریخت یا نه

هرگاه در میان برنج بگذارند بعد از کشیدن آب آن، به بخـار کـه پختـه مـی      :جواب
و اما هرگاه در میان آش هاي روان بجوشد به حدي که معلوم شود کـه  . شود، باکی نیست

  .حقیر آن را نمی خورمشیرة آن بیرون آمده و به جوش آمده، 
بیان فرمائید که در حیوان چند رگ که بریده شـود ذبـح شـرعی بـه عمـل       :سؤال -7
  ؟ و ذبح در شرع چه قدر است؟ -آمده

حد ذبح شرعی این است که چهار عضو معـین از حیـوان قطـع شـود بـه آلـت        :جواب
یکی حلقوم اسـت کـه   چهار عضو  و مراد از. گفتن بسم اهللاآهنین مثل کارد، رو به قبله، با 

ي طعـام و  ]ا[و دویم مـري اسـت و آن مجـر   . نفس کشیدن است و آن را غرغره گویندراه 
  .است یعنی دو شاهرگ که در طرفین حلقوم اند» ودجان«و سیم و چهارم . شراب است

و اظهر و اشهر وجوب تمام قطع این اعضا است؛ پس اگـر شـق کننـد عضـو را و آن را     
و باید این قطع در مـذبح باشـد یعنـی زیـر     . جدا نکنند، حالل نمی شودقطع نکنند و از هم 
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و همچنین بایـد قلیلـی   . پس اگر در میان چالی گردن حیوان قطع کنند، صورتی ندارد. چانه
از این اعضا به سر باقی بماند پس هرگاه چنان ببرد که تمام حلقوم مثالً به گـردن بمانـد و   

  .رام می شوداز آن به سر نماند، ح] اي[حلقه 
و احکام ذبح بسـیار اسـت   . و هرگاه فراموش شود قبله یا بردن نام خدا، حرام نمی شود

  . ایش ذکر آن ها نیستجکه اینجا گن
  ؟-؟-خوردن شاهدانه حرام است یا حالل یا مکروه؟ :سؤال -8

خودم نمی خورم و اهل و عیال را هم منع می کنم، اما حکم بـه حرمـت نمـی     :جواب
  .علم عنداهللاو ال. کنم

  آب دهن یا عرق انسان به میان طعام بیفتد اکل آن طعام چه صورت دارد؟ :سؤال -9
  .جایز است اکل آن :جواب

مالقـات   1]انسـان [آب دهن حیوان غیر مأکول اللّحم به بدن یا بـه لبـاس    :سؤال -10
  ؟-؟کند، نماز به آن جایز است یا نه

انسان کـه آب دهـن و عـرق و مـو و      اجتناب است مگر) بل که اظهر(احوط  :جواب
و همچنین فضالت امثال زنبـور  . امثال آن از او که با این کس باشد، اظهر صحت نماز است
لحمی ندارند کـه فضـالت آن    2مثل موم و عسل و غیر آن، ضرر ندارد چون امثال این امور

  .3واهللا العالم. ها را فضلۀ غیر مأکول اللّحم گوئیم
  

                                                   
 .با آن: نسخه در 1
 ...امور این: در نسخه 2
اما خود نسخه بردار با عالمت هـائی  . در این مسئله در متن نسخه جمالت سؤال و جواب با همدیگر مخلوط شده اند 3

 .آن ها را مشخص کرده است
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  مشاربباب المطاعم و ال

  من المجلد الثانی
  

به عرض می رساند که در سال قبل در خصـوص مسـئلۀ کشـمش اسـتفتاء      :سؤال -11
علمـاي  . فرمـوده بودیـد کـه مـن نمـی خـورم      . بجوشد 1نموده بودم که در میان آش و یخنی

چه چیز است؟ با ادلّه بیان  2عالی نْوالیت ما به عرض می رسانند که سبب نخوردن مالزما
  .ه روح سید الشّهداء علیه السالمفرمائید ب

بدان که اقوي در نزد حقیر این است که عصیر زبیبی بعد از غلیان، حـرام مـی    :جواب
و ایـن قـول جمعـی اسـت از علمـاي سـابقین و       . شود و بعد از ذهاب ثلثین حالل مـی شـود  

کـه  و ادلّه بر آن بسیار است منحصر نیست دلیل در مفهوم روایت علی بـن جعفـر   . الحقین
 »مناهج االحکـام «در کتاب  4]وجیهی[و ذکر ادلّه را با بسط . در آن باشد 3]طعن[مجال 

  .کرده ام
سائل از اصل عصیر زبیبی نیست، بل که اشـکال او در ایـن اسـت     سؤالو در این جا هم 

زبیب درست هرگاه در میـان آش و آب بجوشـد چـرا حـرام اسـت و ایـن را عصـیر        «که 
اشـاره  » حقیر نمـی خـورم  «در جواب مسئلۀ سابقه، به این نحو که  و تقریر حقیر. »نگویند

                                                   
 .بگوشت است که یکی از معانی آن استآمراد  1
نوشته می شود نه » ن«با سکون حرف . عالی دارند تا چه رسد به خودش مالزمان عالی، یعنی کسی که مالزمان او مقام 2

  .مضاف و مضاف الیه
 ....تنگ: در نسخه 3
 .وجهی: در نسخه 4
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به همین است، چنان که مکرّر معصومین علیهم السالم در بعض مکروهات فرموده اند کـه  
، چنان کـه در  »خودم نمی خورم و اهل و عیال خود را منع می کنم و لکن حرام نمی کنم«

  .خاطرم هست که به این مضمون وارد است
ه گفتم، در وقتی است که معلوم شود طعم مـویز و شـیرة او بیـرون آمـده و در     و این ک

زیـرا  . بل که قول به حرمت آن در این صـورت در کمـال قـوت اسـت    . آب به جوش آمده
عصیر زبیب نه از آب عصیر انگور است که زبیب را بیفشرند و آب آن بیرون آید، بل که 

میان آب می مالند تا شیرة آن بیـرون بیایـد و   عصیر آن این است که آن را می کوبند و در 
و در این معنی فرقی نیست مابین این . همان شیره است که هرگاه به جوش آمد حرام است

که به نهج مزبور شیرة آن را بگیرند یا در میان آب به همان حالی که هسـت بخیسـانند و   
ورت اول اسـت در ایـن   و این صورت هم مثـل صـ  . بمالند تا آن آب از شیرة آن شیرین شود

که همین آب هرگاه به جوش آید، حرام می شود بل که در بسیاري از اخبار تصـریح شـده   
  .به همین

و باکی نیست که ما بعض آن ها را ذکر کنیم تا هم دلیـل اصـل حرمـت عصـیر زبیبـی      
معلوم شود و هم همین قسم خاص از آن؛ و از جملۀ اخبار، موثّقۀ عمار ساباطی اسـت کـه   

) و حدیث موثّق در نزد حقیر حجت اسـت (ذکر کرده » صفت شراب حالل«نی در باب کلی
الْمطْبـوخَ   )ع(وصف لی أَبو عبد اللَّه: قال«: از حضرت صادق علیه السالم روایت کـرده 

یـه ثُـم تَصـب    تَأْخُذُ ربعاً مـنْ زبِیـبٍ و تُنْق   )ع(کَیف یطْبخُ حتَّى یصیرَ حلَالًا فَقَالَ لی
 شـنأَنْ ی یتخَش و فیالص املَۀً فَإِذَا کَانَ أَیلَی هعتُنْق ثُم اءنْ مشَرَ رِطْلًا مع اثْنَی هلَیع 

    حـبإِذَا أَص کُلَّـه نْـهم ـاءالْم تَنْزِع ثُم شنتَّى لَا ییلًا حخِّنَ قَلی تَنُّورٍ سف لْتَهعج  ثُـم ت
       هـاءم تَنْـزِع ثُـم تُـهلَاوح بتَّـى تَـذْهح هبتَقْل ثُم رُهغْما یرِ مِبقَد اءنَ الْمم هلَیع بتَص

تَطْرَحـه  الْماء الْأَولِ ثُم تَکیلُه کُلَّه فَتَنْظُرُ کَمِ الْماء ثُم تَکیلُ ثُلُثَه فَ) فَتَصبه علَى(الْآخَرَ 
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فی الْإِنَاء الَّذي تُرِید أَنْ تُغْلیه و تُقَدره و تَجعلُ قَدره قَصبۀً أَو عـوداً فَتَحـدها علَـى    
لَـا  قَدرِ منْتَهى الْماء ثُم تُغْلی الثُّلُثَ الْآخَرَ حتَّى یذْهب الْماء الْباقی ثُم تُغْلیـه بِالنَّـارِ فَ  

تَزَالُ تُغْلیه حتَّى یذْهب الثُّلُثَانِ و یبقَى الثُّلُثُ ثُم تَأْخُذُ لکُـلِّ ربـعٍ رِطْلًـا مـنْ عسـلٍ      
      هتَضْـرِب ـوخِ ثُـمطْبـی الْمـلِ فسةُ الْعشَاوغ بتَذْه لِ وسةُ الْعغْور بتَّى تَْذهح یهفَتُغْل

ضَرْباً شَد ودبِعبِشَی هبأَنْ تُطَی ئْتإِنْ ش طَ وخْتَلتَّى ییداً ح شَی فَرَانٍ أَوعنْ زم ـنْ   ءم ء
قْهفَرَو كنْدع کْثُهطُولَ مأَنْ ی تببفَإِنْ أَح هاشْرَب لْ ثُمبِیلٍ فَافْعنْج1»ز   

لُّ طَبخُـه    سئلَ عنِقال «: و همچنین موثّقۀ دیگر عمار از آن حضرت حـی فالزَّبِیبِ کَی
ماء  حتَّى یشْرَب حلَالًا قَالَ تَأْخُذُ ربعاً منْ زبِیبٍ فَتُنَقِّیه ثُم تَطْرَح علَیه اثْنَی عشَرَ رِطْلًا منْ

رُه ثُـم    ثُم تُنْقعه لَیلَۀً فَإِذَا کَانَ منْ غَد نَزَعت سلَافَتَه ثُم تَصب علَ غْمـا ی رِ مـبِقَد اءنَ الْمم هی
 ثُم داحو ی إِنَاءف هتَطْرَح لِ ثُملَى الْأَوع هبفَتَص هاءم تَنْزِع ۀً ثُمبِالنَّارِ غَلْی یهتُغْل   تَـهتَح د تُوقـ

ۀً و  النَّار حتَّى یذْهب ثُلُثَاه و یبقَى ثُلُثُه و تَحتَ بِالنَّارِ غَلْیـ یهلٍ فَتُغْلستَأْخُذُ رِطْلَ ع ثُم النَّار ه
     ئْت إِنْ شـ یـهف اطْـرَح و طَ بِـهخْتَلتَّى یح هاضْرِب وخِ ثُمطْبلَى الْمع هتَطْرَح ثُم تَهغْور تَنْزِع

بِیلٍ قَلبِزَنْج ئْتإِنْ ش هبطَی فَرَاناً وعز      لْـهفَک خَـهتَطْبأَثْلَاثـاً ل هم أَنْ تَقْسـ تدیلٍ قَالَ فَـإِذَا أَر
بِشَی  ف تَضَـع ثُم یهف یهي تُغْلالَّذ ی الْإِنَاءلَ فالْأَو هلَیع اطْرَح ثُم وه کَم لَمتَّى تَعح داحو ء  یـه

لُغُ الْمبثُ ییبِح هدح اراً وقْدم   تَطْـرَح ثُـم اءلُغُ الْمبثُ ییح هدح اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُم ثُم اء
ـ   ذْهب ثُلُثَ تَّى یـنَۀٍ حبِنَارٍ لَی تَهتَح دتُوق ثُم اءلُغُ الْمبثُ ییح هدتَح یرَ ثُمقَـى  الثُّلُثَ الْأَخبی و اه

2»ثُلُثُه  
و وجـه داللـت آن بـر اصـل     . که مشتمل بر این مضمون باشـد هسـت   دیگرو روایات 

                                                   
  .2ح  5کتاب االطعمۀ و االشربۀ، ابواب االشربۀ المحرّمه، ب ) 289ص  25ج (وسائل،  1
  .3همان، ح  2
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این است که مـویز بنفسـه حـرام نیسـت جزمـاً، پـس بیـان        » مویز به جوش آمده« تحرم
که طبخ آن چگونه حالل می شود داللت بر این دارد که طبخ فی الجمله  )ع(حضرت صادق

ی شود کـه طبـیخ کامـل    می شود و حالل شدن آن و رفع حرمت آن به این م تمنشأ حرم
  .حاصل شود که دو ثلث آن برود

  .و علّت دیگر از براي حرمت در این جا متصور نیست
زیرا که . راوي را بر اعتقاد حرمت، دلیل است بر حرمت )ع(و دیگر این که تقریر امام

پـس آن  » مـی شـود؟   1طبخ زبیب چگونه است کـه بـه آن سـبب حـالل    «راوي پرسید که 
تـا  ه این نحو حالل می شود، و نفرمود که حالل است و حرام نیسـت  حضرت فرمود که ب

  .محتاج شود به این که حالل شود و بر وصف حلّیت باقی است تا این که مسکر شود
مراد راوي این است که سؤال کند که چگونه می توان طـبخ  : بعضی توهم کرده اند که

و حضرت فرمود که هرگاه به کرد که بماند و به سبب مکث مسکر نشود که حرام شود، 
چنـان کـه   . این نحو طبخ کنی که ثلثان برود و ثلث بماند فاسد نمی شود و مسکر نمی شود

  . نبیذها به سبب ماندن مسکر می شود، چنان که در اخبار اشاره به آن شدهسایر 
ایـن  » یصیر حـالالً «پس به جهت آن که معنی : و این توهم بسیار ضعیف است؛ اما اوالً

از حرمت به حلّیت، نه این که معنی این باشـد کـه مکـث     2است که منقلب شود حال آن
با ایـن کـه ایـن سـؤال و جـواب شـأن روات و       . می کند بر وصف حلّیت و حرام نمی شود
  .3معصومین نیست و از مسائل شرعیه نیست

دن یعنی کیفیت کیل کردن و نشـان کـر  (پس به جهت این که همۀ دقت ها : و اما ثانیاً
                                                   

 .حاصل می شود: و در نسخه 1
 .حالل آن: در نسخه 2
خارج می شود، زیرا از احکام شرعیه  )ع(اگر حدیث را مطابق این توهم معنی کنیم، از شأن راویان و معصومین: یعنی 3

 .نمی شود
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زیرا کـه  . مناسب این مطلب نیست) مواضع ثلث ها در دیگ که مبادا از ثلث بیش تر بماند
چنـان کـه    -نشیش به عمل نیاید«سالم ماندن شراب از فاسد شدن مشروط باشد به این که 

مشروط به ایـن باشـد کـه زیـاده از ثلـث بـاقی       ] در عین حال[و  -در روایت مذکور است
  .بسیار بعید است» ا دو مثقال باشدنماند هر چند یک مثقال ی

و همچنین موید این است آن چه در آخـر روایـت دیگـر عمـار اسـت کـه بـه همـین         
منتهـاي امـر    .»و إِنْ أَحببت أَنْ یطُولَ مکْثُه عنْدك فَرَوقْـه «مضمون است که فرموده است 

تی بینهما نیسـت کـه هـم    و منافااین است که آن حضرت افادة این مطلب را فرموده باشند 
سـد  م بیان چارة به سالمت ماندن و فابیان حالل شدن به سبب جوش آمدن شده باشد و ه

و هرگاه کسی به عین انصاف تتبع اخبار این باب بکند جزم مـی کنـد بـه     .نشدن شده باشد
  .آن چه گفتیم

ها، معلـوم مـی   غیر و زبیبی و تمري و عنبی از تتبع اخبار در باب عصیر: و دیگر این که
  .ن وضع شده است از جانب شارع از براي حالل شدن شیرهیثشود که ذهاب ثل

هرگاه این را دانستی که فرقی مابین زبیب نقیع و زبیب ممروس نیسـت، و ایـن حلّیـت    
، پس هرگاه مویز در آب یخنی یا آش بجوشد و طعم آن بیـرون  1در همان شیرة زبیب است

  .، همان حکم زبیب نقیع را دارد2عم آنآید و آن آب متغیر شود به ط

                                                   
کشـمش بـه هـم    «یعنـی  » زبیب ممروس«و . »کشمش به صورت سالم و دانه دانه«یعنی » زبیب نقیع«در این اصطالح،  1

دانـه دانـه و    مِفرقی میان کشمش سـال : می گوید. ستدو حدیث عمار آمده اهمان طور که در متن » مالیده شده و خمیر شده
  .کشمش خمیر شده نیست زیرا حلیت و حرمت به شیرة کشمش مربوط است نه به سالم بودن و خمیر بودن آن

  .شرابی که از کشمش گرفته می شود: الشراب المتّخذ من الزبیب: النقیع من الزبیب: لغت
  .»کشمش شراب«یعنی » قیعزبیب الن«بنابر این، 
 .در سطر بعدي می گوید کشمش جوشیده در آب همان حکم کشمش شراب را دارد) ره(و مصنف

 .و بطعم آن: در نسخه 2
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و در کتـاب  . در ما نحن فیـه  است است که صریح 1اخبار، روایت زید نرسی و از جملۀ
مذکور است و آن را از کتاب او نیز نقل کرده اند؛ از حضرت صـادق علیـه    بحار االنوار

لَیه الْماء و یوقَد تَحتَـه فَقَـالَ لَـا تَأْکُلْـه     الزَّبِیبِ یدقُّ و یلْقَى فی الْقدرِ ثُم یصب ع«: السالم
لْقَى فی وا هکَم فَالزَّبِیب قُلْت تْهابأَص قَد قَى الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّاربی الثُّلُثَانِ و بذْهتَّى یرِ حدی الْق

الْم نْهفَّى عصی خُ وطْبی ثُم هلَیع بصی و اءةُ إِلَى الْملَاوالْح تإِذَا أَد اءوس وه کفَقَالَ کَذَل اء
ـ   إِذَا أَص ککَـذَل و رُمح فَقَد النَّار هیبرِ أَنْ تُصنْ غَیم نَش یرِ ثُمصنْزِلَۀِ الْعلْواً بِمح ارص و هاب

دفَس فَقَد فَأَغْلَاه 2»النَّار.  
و همچنـین قـول   . روایت به این که در کتب اربعه نیست، مضرّ نیسـت ] ینا[و قدح در 

صدوق در شأن زید که کتاب او موضوع است، معارض است به این که شیخ کلینـی مکـرر   
ضائري با وجود این که کم کسی از ثقات از جـرح او خـارج   غو ابن . از او روایت می کند

 3غلط کـرده اسـت  کرده، گفته است که  اند، بعد از آن که حکایت وضع را از صدوق نقل
ابوجعفر در این قول به درستی که من می دانم کتـاب او را کـه مسـموع اسـت از ابـن ابـی       

و حـال ابـن ابـی عمیـر     . و شیخ هم گفته است که ابن ابی عمیر از او روایت می کنـد . عمیر
  .»االّ عن ثقۀال یروي «و شیخ در شأن او گفته است که . معلوم است
اه این را دانستی، بدان که دور نیست که هرگاه دانۀ مویز در میان آب بخیسد و و هرگ

ورم کند و آن آبی که در میان آن دانه است به جوش بیاید و علم به غلیان آن به هم رسد، 
چنان که در دانۀ انگـور هـم   (آن نیز چنین باشد که هر چند آب و شیرینی آن بیرون نیاید 

ولکن اجتناب از همان دانه مـی کننـد و   ) در محل خود بیان کردم چنین است و دلیل آن را

                                                   
 .فرسی: در نسخه 1
 .177ص 76بحار، ج 2
 .می باشد» اشتباه کرده است«با اصطالح مردمی رایج امروزي اشتباه نشود، مراد  3
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  .به یخنی و آش سرایت نمی کند
در میان آن می گذارند و بـه بخـار ورم مـی     1و اما کشمش که بعد کشیدن برنج چالو

  .واهللا العالم. کند و می پزد، آن ضرر ندارد چون علم به غلیان او حاصل نمی شود
  ؟-که از گوسفند چند چیز حرام است که از او احتراز کنند بیان فرمائید :سؤال -12

آن چه علما ذکر کرده اند در این مقام، پانزده چیز است، و آن چه حقیـر بـی    :جواب
ی ها و مشـیمه  خصخون و پرز و آلت نري و : شبهه حکم به حرمت می کنم نُه چیز است

بـه  . ین که در شـکم آن اسـت  و زهره و سرگ) که کیسۀ بول است(و مثانه ) یعنی بچه دان(
اظهر حرمت رحم است که باطن فـرج اسـت،   : و همچنین. جهت اجماعات منقوله و اخبار

  .2]استحرام [ظاهر آن نیز به جهت اجماع منقول از سید و شیخ و بعضی اخبار بل که 
اسـت و آن دو پـی پهـن اسـت کـه از      » علبـاء « یکیچیز باقی مانده که و اما آن شش 

نخاع است که آن را مغز حـرام مـی    دویمو . وان پهن شده تا بر سر دم آنپشت گردن حی
است و آن پیـه هـائی   » ذات االشاجع« سیمو . گویند که در میان استخوان هاي پشت است

مـی گوینـد مـدور    » دشـول «است کـه آن را  » غدد« چهارمو . است که متصل به سم است
. حدقه است یعنی تخم چشم که سـیاه اسـت   پنجمو . است و بیش تر در میان پیه می باشد

است و آن دانه اي است به قدر نخودي شباهت بـه کـرم دارد و در   » خرزة دماغ« ششمو 
  .میان مخ کلّه است و رنگ آن تیره تر از رنگ مخ

                                                   
از همـان  . یعنی برنجی که پس از پخـتن آب آن گرفتـه شـده   . گفته می شود» چلو«مخفف که به طور . چالب= چالو 1
  .»چالنیدن«ریشۀ 

و اگر به آن روغن بزنند سپس دم بکشد، مـی شـود   . و اگر برنج آب کشیده شده بدون روغن دم بکشد، همان چلو است
  .»پلو«

 .مطلب را ادا نکرده بود این توضیح را آوردمچون دکتر معین حق  -.چلو همراه پیه و روغن= مخفف پیه چلو= پلو
 .31، باالطعمۀ و االشربۀوسائل، کتاب  2
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پس هر چند در بعض آن ها دعوي اجماع نیز شـده از ابـن زهـره خصوصـاً در غـدد و      
 .1ي اجماع است بر حرمـت آن هـا بـا خـرزة دمـاغ     دعو »خالف«و همچنین ظاهر  ،علباء

ولکن چون اصل اباحه و برائت دلیل است و اخبار مسـئله هـم ضـعیف انـد و متعـارض و      
. بـه حرمـت نمـی کـنم     3، و خباثت در اکثر آن ها معلوم نیست، حکم صـریح 2مختلف اند

اکثر چون نسبت حرمت را به . ولکن احوط اجتناب است، بل که تاکید در احتیاط هست
  .و در بعضی نقل اجماع هست. علما داده اند و اخبار هم به سبب عمل ایشان قوتی می گیرد

و اظهر این است که حرمت مذکورات مختص حیوانات بزرگ باشد نه مثل گنجشک 
  .و امثال آن، مگر در چیزي که خباثت آن ظاهر باشد

غ، به یک ضرب جـدا  بیان فرمائید که هرگاه سر گوسفند یا کبوتر یا مر :سؤال -13
  ؟-شود، حرام می شود یا نه؟

اظهر حرمـت ایـن   : و هرگاه عمداً باشد. هرگاه عمداً نباشد مطلقا ضرري ندارد :جواب
و همچنین اظهر ایـن اسـت کـه حـرام     . فعل است ولکن ذبیحه حرام نمی شود، علی االظهر

  .می شوداست که نخاع را عمداً قطع کند قبل از خروج روح ولکن ذبیحه حرام ن
  ؟-؟شرط است یا نه »حیوة مستقرّه«بیان فرمائید که در مذبوح  :سؤال -14

ایـن  ) بعد از مالحظۀ اطراف و جمع بین ادلّه(آن چه در نزد حقیر محقق شده  :جواب
علم حاصل نشـود بـه ایـن    «ولکن به این معنی که . الزم است حیوة مستقرّهاست که اعتبار 

و . در این معنـی کـافی اسـت    حیوة، و همان استصحاب »تکه حیوان در حال جان دادن اس
و مـا آن معنـی   . اما هرگاه جزم کنی که این حیوان جان می کَند، دیگر ذبح آن فائده ندارد

                                                   
 .خرزه و دماغ: در نسخه 1
 .وسائل، همان 2
 .حکم تصریح: و در نسخه 3
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که باید چنان باشد که اگر او را ذبـح نکنـی یـک روز یـا     (:را که دیگران اعتبار کرده اند 
دامی که یقین به جان کندن نداري و ذبح پس ما. 1اعتبار نمی کنیم) نصف روز باقی می ماند

هر چنـد بـه چشـم    (کنی و خون معتدل از آن بیاید و فی الجمله حرکتی از او حاصل شود 
و در این که ما گفتیم وسعت بسیار است بـه جهـت آن   . حیوان حالل است) هم زدنی باشد

  .که یقین به جان کندن حاصل کردن، بسیار نادر است
  غی اگر به گوسفندي وطی کند، چه صورت دارد؟بال طفل نا :سؤال -15

  .باشد] می[بالغ، نـ بالغ و نا مابیندر نشر حرمت، فرقی  :جواب
پسر در وقتی که اخراجات او از پدر جدا باشد، می تواند از مال پـدر بـی    :سؤال -16

  .اذن او چیزي بخورد؟ و هکذا عکس؟
و . چیـزي بخـورد، جـایز اسـت    پسر برود و بدون اذن او  2هرگاه پدر به خانۀ :جواب

و هرگاه ظنّ بـه عـدم رضـا    . همچنین به عکس، به شرطی که علم به عدم رضا نداشته باشد
  .داشته باشد احوط اجتناب است

) در وقت ذبـح کـردن  (خون آن  3ذبیحۀ حیوانات هرگاه به جهت ناسازي :سؤال -17
و . حرکـت ندهـد  قدري حرکت کند که به سرعت بجهد ولیکن دست و پاي خود را هیچ 

گاه است که به عکس اتفاق بیفتد که دست و پاي خود را حرکت قلیلی می دهد اما خـون  
  چه صورت دارد؟. او جستن ندارد

بند از ما فوق مذبح، یا یک بند از تحت مذبح بریده شـود، چـه صـورت     یک و هرگاه
  دارد؟

                                                   
 .نمی کنی: در نسخه 1
 ..بخوانه: در نسخه 2
 .ناسازي؛ اصطالح مردمی بود و هست به معنی رنجوري و کسالت 3
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ه احـد امـرین   هر چند دور نیسـت کـ  : پس آن این است که: اما از مسئلۀ اولی :جواب
هـر چنـد   (کافی باشد؛ یعنی خون معتدل از آن روان بشود یا بعض اعضاي آن حرکت کنـد  

  .ولکن احوط این است که هر دو با هم به عمل آید) چشم به هم زدنی باشد
پس آن این است که واجب است در ذبیحه که چهـار عضـو   : اما جواب از مسئلۀ ثانیه

و راه است » جگر بند«؛ یعنی حلقوم که 1این مرقوم شدآن قطع شود به طریقی که سابق بر 
و سـیم و  . و دوم آن رودة سـرخی اسـت کـه آب و علـف از آن فـرو مـی رود      . نفس است

و باید قلیلی از آن ها بـه سـر بـاقی    . چهارم آن شاهرگ ها است که در دو طرف آن است
ن بـه جـا نمانـد، حـرام     و اگر از باالي آن ها بریده شود که حلقۀ بـاریکی هـم از آ  . ماندب

  .، صورتی ندارددو باید که از مذبح متعارف باشد که اگر پائین ترِ مذبح باش. است
  ؟-؟آیا جلد کلّه و پاچۀ حیوانات مأکول اللّحم را می توان خورد یا نه :سؤال -18

ر حرمـت آن  بلی حالل است مطلق جلد حیوانات ماکول اللّحم، دلیل واضحی ب :جواب
  .یبضق و پوست فرجنیست به غیر 

  ؟-؟گوشت خام خوردن، جایز است یا نه :سؤال -19
  .بلی جایز است هرگاه مضرّ نباشد :جواب

  مرغ خانگی چه قدر نجاست بخورد تخم و گوشت او نجس می شود؟ :سؤال -20
در صورتی که غالب قوت او عذرة انسان باشد و نادراً قوت دیگر بخـورد، بـل    :جواب

  .2د در آن، حرام می شودکه قوت او منحصر باش

                                                   
تر و روشن  و بهتر است در این موضوع به همان مسئله رجوع شود زیرا واضح. می باشد 7سئله شماره ظاهراً مرادش م 1

 .تر است
 .خواهد آمد 34و نیز  33شرح بیش تر این مسئله در مسئلۀ شماره  2



  6جامع الشتات جلد    30
 

و در تحدید مقدار . پس آن در هیچ وقت ثابت نیست: 1و اما نجاست گوشت و تخم آن
زمان اشکال هست و ظاهر این است که تغییر رائحۀ پوست و گوشت آن به بوي نجاسـت،  

  .کافی است در تحقق آن
و چه مـی فرمائیـد در خصـوص طریقـه و آداب ایـن سـرزمین در پخـتن         :سؤال -21

ریخته به دست و پا افشرده، در آخر بـراي عسـر    2»جرس خانه«اصالح شیرة انگور را در 
مخلـوط کـرده در    4انگـور ریختـه عصـیر را مـع آب     3»پـوش «اخراج عصیر قدري آب در 

که تجربه کرده انـد کـه بـدون آن خـاك،     (و قدري از خاك معهودي . ظروف می گیرند
مخلـوط   6ظروف ریخته با عصـیر  5در میان) شود شیره ترش مثل رب می شود و شیرین نمی

  .و ممزوج می نمایند
مخلوط مزبور را هرگاه شیرة سفید خواسته باشند به دیـگ ریختـه قـدري     7بعد عصیر

با جـوش یـا   : به هر تقدیر. باشند نمی جوشانندمی جوشانند، و هرگاه شیرة رسمی خواسته 
ه در میان ظرفـی آویـزان مـی کننـد تـا      بی جوش، هر دو را در توبره از پالس یا شال ریخت

آب مزبـور علـی الظـاهر     ،و بعـد از آن . و می پزند تا ثلث و ثلثین می شـود . صاف می شود

                                                   
 .حرام بودن، غیر از نجس بودن است: توجه 1
 .جرس یا چرس، حوضی که انگور را در آن له کنند 2
» ال«می گویند که با پسوند » پوش«گفته می شود دربارة اشیاء دیگر » پوك«طور که دربارة خشکبارها پوش؛ همان  3

 .»پوشال«می شود 
فشار می دهند تا آب آن خارج شود اما این کار کافی نیست و مقداري از ) پِرِس(انگور مالیده و لهیده شده را با منگنه  4

 .آن می ریزند و از نو پرس می کنند آب آن در پوشال می ماند، مقداري آب در
 .و در میان: در نسخه 5
 .عسل: در نسخه 6
 .عسیر: در نسخه 7
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و یـا بـه تـه کاسـۀ شـربت       1و لیکن خاك مزبور به ته می ایسـتد . هیچ محسوس نمی شود
  .گاهی می نشیند به حدي که محسوس می شود

غیر محسوس، با پوسـت یـا گوشـت یـا      و حال، آب غیر محسوس و خاك محسوس یا
با شیرة مزبور مخلوط بوده اند، آیا منشـأ نجاسـت یـا    ) پیش از ذهاب ثلثین(تخم انگور که 

  ؟-؟منشأ حرمت اَکل شیره می شوند یا نه
  .آید]می[و حرج الزم  و بر فرض نجاست گویا در احتراز بعضی از آن ها عسر

مفروضۀ معروضه و میان به یا کـدو یـا   و بر فرض طهارت، چه فرق است میانۀ اشیاء 
  ؟-گُل که پیش از ذهاب ثلثین ریخته شود
  .أَنَّ اللَّه لَا یضیع أَجرَ الْمحسنین. رجاء آن که به تفصیل بیان فرمائید

اظهر در نزد حقیر این است که اصل عصیر ثلثان آن که رفت، پاك می شود و  :جواب
که به سبب غلیان نجس شده بودند که در میان آن بوده و آن اجسام طاهره . حالل می شود

واهللا . اند، همه پاك اند، خواه آب و خواه خاك و خواه بِه و خواه کـدو و خـواه غیـر آن   
  .العالم

حکم به طهارت ادوات و آالت و رخوت مباشر، بعد از ذهاب ثلثین کـه   :سؤال -22
الت ضروریه آن، یا جاري اسـت در  مزبور مختص است به مباشر و آ فرموده اند، آیا حکم

  ؟-؟سایر اهل خانه و همسایه و سایر آالت خانه
پا داشته باشـد و یکـی   ] 2دیگ بر[و بر فرض اختصاص و ضیق وقت نماز، هرگاه چند 

به حد ذهاب رسیده باشد، کفایت از دیگ هاي دیگري که بدن و رخت، مباشر آن ها نیز 

                                                   
 .بایستد: در نسخه 1
 .چندي در: در نسخه 2
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؟ و همچنین اگـر بـا دسـت    -نموده نماز را به جا آوردتطهیر  1شده، می کند؟ یا باید به آب
  ؟-؟طعام خورد دست را طهارت بدهد یا نه ،ملوث پیش از حد ذهاب

  ؟-؟، یا نه2یا چیز دیگري یو همچنین فرقی هست که از مباشر سرایت کند به شخص
ایـن  ) چنان که ظاهر مذهب اصـحاب اسـت نیـز   (بدان که اظهر در نزد حقیر  :جواب

مثـل جوشـیدن بـه     -اب ثلثین عصیر بعد از غلیان، به هر نحو که حاصل شـود است که ذه
همین که ثلثین رفت، کافی است و ضرور نیست که بـه   -آتش، یا به آفتاب، یا به باد و هوا

بنابر این پس هرگاه قطره اي از عصیر در حال غلیان، به جامه یا بدن کسـی بـر   . آتش باشد
به مجرّد خشـکیدن یـا   ) که مباشر عمل شیره پختن باشندهر چند غیر کسانی باشند (خورد 

  .ذهاب ثلثین آن، پاك می شود
که خشکیدن این قطـره مـثالً   «و از کالم صاحب معالم بر می َآید که این که ما گفتیم 

  .مذهب اصحاب ما است» باعث پاك شدن است
ت عصـیر  نجاس] در[و به هر حال چون عمده . پس احتیاج به شستن به آب نخواهد بود

  .کافی است) ان شاء اهللا(فتواي اصحاب است، پس فتواي ایشان در این هم 
پس، از این جا معلوم شد که معیار ذهاب ثلثین است؛ پس هرگـاه فـرض کنـیم کـه در     

از عصیر جوش آمده برخورد و بعـد ذهـاب ثلثـین عصـیر،     جامۀ مباشر یا بدن او قطره اي 
طره بـر جامـه یـا بـدن غیـر      و هرگاه همان ق. است هنوز ثلثین قطره نرفته باشد، باز نجس

، پـاك  3خورد و بخشکد یا ذهاب ثلثینِ قطره، شود قبل از ذهاب ثلثین اصل عصـیر مباشر بر
  . خواهد بود

                                                   
 ..می کند یا نه یا باید به آب: عبارت نسخه 1
 .دیگري کند یا نه: نسخه در 2
 .عسیر: نسخه در 3
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انگور را در تغاري ریخته می : دأب در سرکه ساختن به این نحو است که :سؤال -23
گرمی می گذارند تا تلخ و تند شـده  در تغار مزبور در جاي  1»پوش«فشرند، و عصیر را مع 

بعد عصیر سرکه شده را از پوش سوا کرده بـه مصـرف مـی    . بعد ترش شده سرکه می شود
  .رسانند

هرگاه چنین . اول شراب می شود و بعد سرکه می شود 2]حین[بعضی می گویند که در 
اك مـی  بعد از انتقال به سرکه آیا پ. باشد پوش مخلوط در حین شراب شدن نجس می شود

  ؟-؟شود یا نه
حـالل اسـت و    د جوش آمدن، یا خمر شدن، سرکه شدهمین که آب انگور بع :جواب
همچنـین هرگـاه    و. و پوست انگور و تخمه که در آن است همه پاك می شود. پاك است

در آن بوده باشد، پاك می شود مثل نعناع و نمک و آهن و چوب  جسم طاهر خارجی هم
  .ي سرکه شدن در آن ریخته باشند یا بدون آنو غیر ذلک، خواه از برا

  ؟-؟عصیر انگور هرگاه بی آتش به جوش و غلیان آید، نجس است یا نه :سؤال -24
بلی هر نحو که جوش آید، نجس می شود هر چند به سبب ریختن خاك باشد  :جواب

  . 3در آن
شیرینی یا به اعتبار (هرگاه بعضی از خوشۀ انگور در مو، نیم خشک شود  :سؤال -25

  آن چه صورت دارد؟خوردن ) حرارت هوا یا به سبب دیگر
هرگاه معلوم نباشد که در آفتاب بـه جـوش آمـده اسـت، حـالل اسـت و بـی         :جواب

                                                   
 .به شرح رفت 21در ذیل مسئلۀ شماره  1
 .بین: نسخه در 2
. شود خاك مخصوص به آن می ریزند) دوشاب(نشود و شیره  بیان شد که براي این که عصیر رب 21در مسئلۀ شماره  3

 .به هنگام ریختن آن خاك عصیر به جوش می آید
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و اگر معلوم شود که به جوش آمده است، پس اگر در عرف آن را مـویز مـی   . اشکال است
  .االّ فال و. گویند، حالل است

ه بارگاه یا به بامی بریزند از براي مویز شدن، بعد از دو هرگاه انگور را ب :سؤال -26
  ؟-؟ده روز، از آن بخورند، نجس و حرام است یا نه سه روز یا

  ؟-؟و مویز شرعاً حدي دارد یا نه
و در . چنان که گفتیم هرگاه به جوش آمده است تا مویز نشود، حـالل نیسـت   :جواب

ي براي آن نیستمویز اطالق اهل عرف معتبر است و در شرع حد.  
هست آیا در سایر میوه ها مثل آلـو و  » انگور 1نیم خشک«حکمی که در  :سؤال -27

  ؟-؟و سیب نیز هست یا نه 2قیسی
ـ . نه؛ احکام انگور در مثل آلو و قیسی نیسـت  :جواب هرگـاه رطـب و خرمـا بـه      یبل

  .ی شودگفتند بی اشکال م» خرما«جوش آید خالی از اشکال نیست و آن را هم همین که 
  ؟-؟مذبوح غیر بالغ و زنان، حالل است یا نه :سؤال -28

بلی؛ مذبوح زن و طفل ممیز، حالل است با اجتماع شرایط از قبله و بسم اهللا و  :جواب
  .غیر آن
که بسم اهللا گفته یا نه، مـذبوح   3هرگاه شخصی بعد از ذبح، متشکّک شود :سؤال -29

زن شهادت بدهند که بسم اهللا گفتـه   روضه، دوو هرگاه در صورت مف ؟-؟حالل است یا نه
  است، چه صورت دارد؟

                                                   
 .25رجوع کنید مسئلۀ شماره  -نیم خشت: نسخه در 1
» س«و با حرف . می باشد» افتاده از جایگاه خود«یا » شکم درشت«قیصی می نویسند که از معنی » ص«گاهی با حرف  2

  .به معنی تبختر، باد کرده، درشت، می باشد
 .متشکّی شود: نسخه در 3
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بـه  . بلی حالل است خصوصاً در صورتی که دیگري بگوید که بسـم اهللا گفتـی   :جواب
آید شک کنـد ثانیـاً بگویـد،     1و شاید در آن وقت که خاطرش. هر حال ذبیحه حالل است

حالل است، و بهتر آن است که هر  چنان که هرگاه فراموش کند بسم اهللا را هم. بد نباشد
بسـم   و غیر آن حتی در وقت خوردن گوشت، آید در وقت پوست کندن 2وقت به خاطرش

  .اهللا بگوید استحباباً
در مجلس شرب خمر و لهو و لعب، نشستن و طعام خوردن، چه صـورت   :سؤال -30
  دارد؟ 

ستن بـر سـر آن   یا سفره که در سر آن خمر خورده شود، حرام است نش 3خوان :جواب
. 4چنان که مشهور بین االصحاب و مدلول اخبـار بسـیار اسـت   . و چیز خوردن در آن خانه

به دلیل علیت که در اخبار وارد شده است کـه  . بل که مطلق مسکر و فقّاع هم، چنین است
فقّاع خمـري اسـت کـه    «و این که . 5آن چه عاقبت او مثل خمر است در حکم خمر است

بل که موثقۀ عمار داللت بـر حکـم مطلـق مسـکر هـم      . 6»شمرده اند مردم آن را کوچک
  .و اشکال در این نیست 7دارد

و آیا چنان که نشستن و خوردن حـرام اسـت آن    ؟-؟اما قیام هم مثل جلوس است یا نه
و همچنـین   ؟-؟و آیا جلوس بدون اَکل هم حرام است یا نـه  ؟-؟مأکول هم حرام است یا نه

                                                   
 .خواطرش: نسخه در 1
 .خواطرش: نسخه در 2
 .خوان یعنی سفرة عمومی 3
 .33وسائل، کتاب االطعمۀ و االشربۀ، ابواب االشربۀ المحرّمۀ، باب  4
 .19همان، باب  5
 .آبجو خمر است مردم آن را کوچک می شمارند :الفقاع خمرٌ استصغره الناس: )ع(ترجمه حدیث است از امام 6
 .1ح 33وسائل، همان ابواب، باب  7
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  ؟-اکل بدون جلوس
و همچنـین اکـل   . این است که جلوس بر آن حرام است خواه چیزي بخورد یا نه ظاهر

قیام بر آن هم حرام است خواه بخـورد و خـواه   بل که . حرام است خواه بنشیند و خواه نه
  .نه

پس آن وجهی ندارد، خصوصاً علـی االطـالق یعنـی هـر چنـد آن      : و اما حرمت مأکول
  .مأکوالت در مجمع دیگر ببرند و بخورند

و ظاهر این است که نشستن و خوردن حرام باشد هر چند شـرب خمـر منقضـی شـده     
باشد یا هنوز شروع به شرب خمر نشده باشد هرگاه وضع آن خوان به آن قصد شده باشـد،  

هر چند ظاهر موثقۀ عمار این است که مـادامی کـه   . چنان که از اطالقات مستفاد می شود
  .اقی بر سر ایشان ایستاده باشدشرب واقع نشده حرام نیست هر چند س

و این که هرگاه حاضر شود مأکول دیگـر در آن مائـده بعـد از شـرب، آن هـم حـرام       
  .نیست

که جمع می شود بر سر آن لهو و فساد مثل سـاز و طنبـور   ] اي[و اما اَکل بر سر مائده 
ن نقل شده، و همچنین هر طعـامی کـه بـر سـر آ    ] قول به حرمت آن[چنان که از عالمه (

] چنان که قول به حرمـت آن [معصیت خدا می شود یا به سبب آن طعام معصیت می شود 
که بر سر آن غیبت مومن می شود؛ پس دلیـل  ] اي[از ابن ادریس نقل شده، و همچنین مائده 

بلی هرگاه بر خاستن از آن جا مدخلیت داشته باشد در امر به معـروف  . بر هیچیک نیست
، در آن »نهـی از ضـد خـاص   «داللت دارد بـر  » امر بشیئ«شیم که و نهی از منکر، و قائل با

  .وقت نشستن و خوردن حرام می شود
ضـرر  . ا بخورنـد و دهـن را بشـویند   ت ننان و ماست نجس را به اطفال داد :سؤال -31

  ؟-؟دارد یا نه
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  .احوط بل که اظهر ندادن است :جواب
  

  1]من المجلد الثالث[باب المطاعم و المشارب 
  

  هرگاه طفل نا بالغ با گوسفندي وطی کند، چه صورت دارد؟ :ؤالس -32
  .در نشر حرمت فرقی مابین بالغ و نا بالغ نباشد :جواب

حیوانی که نجاست خوار است آیا گوشـت یـا شـیر او ممکـن اسـت کـه        :سؤال -33
  ؟-؟حالل شود یا نه

است کـه  و اظهر آن . بلی ممکن است حالل شدن به این که مدتی علف بخورد :جواب
لـذات  و امـا هرگـاه علـف با   . نخـورد » لعیننجس ا«این است که چیز » علف پاك«مراد از 

  .ن رسد، پس ظاهر این است که ضرر نداردآپاك باشد و نجاست عارضی به 
پـس آن در حیوانـات،   : و اما حد این که علف پاك بخورد تا حـالل شـود گوشـت آن   

و در گاو بیسـت روز علـی االظهـر    . التفاقچهل روز معتبر است با] شتر[در : مختلف است
در مـرغ خـانگی   و در اردك پـنج روز و  . و در گوسفند ده روز علی االشهر االظهر. االشهر

  .و در ماهی یک شبانه روز علی االشهر االظهر. االظهر سه روز علی االشهر
اسـم  ، اعتبـار کننـد زوال   2و اما سایر حیواناتی که بخصوص نصی در آن هـا وارد نشـده  

بـل کـه در   . و اگر بوي گوشت و پوست او متغیر شده، اعتبار کنند زوال آن را. 3را» جالّل«
ام  ضاست از زوال اسم و » اکثر امرین«هم اعتبار  اآن حیوانات که نص وارد شده اولی بط ایـ

                                                   
 .مابین دو عالمت در پیشانی صفحات نسخه آمده است 1
 .نصی ندارد در آن ها وارد نه شده: عبارت نسخه 2
 .نگویند) نجاستخوار(ل یعنی تا حدي که عرفاً به آن جالّ 3
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  .معتبره در آن ها
حیوان حالل گوشت هرگاه شیر خوك بخـورد تـا گوشـت از آن برویـد یـا      : بدان که

  .ستخوان آن سخت شود، هم حرام می شودا
و . و هرگاه شیر را به آن حد نخورده باشد، مکروه هسـت . و ظاهراً حرمت ابدي است

  .رفع کراهت می شود به این که هفت روز شیر پاك و علف پاك بخورد
  .و این حکم مختص شیر خوك است و شیر سگ ملحق به آن نمی شود

دو بار نجاست بخورد، گوشت او حرام می شـود  حیوان هرگاه یک بار و  :سؤال -34
  ؟-؟یا نه

به جهت نجاست خوردنِ یک بار یا دو بار، حرام نمی شود، بل که هـر چنـد    :جواب
آن چه جزماً حرام می شود این است که قوت او منحصـر  . بسیار هم بخورد حرام نمی شود

  .ی شودو هرگاه غالب قوت او نجاست باشد، مکروه م. باشد در نجاست آدمی
پس دور نیست که هرگاه آن قدر بخورد که بوي گوشـت و پوسـت   : و اما مقدار زمان

  .هر چند یک شبانه روز باشد» جالّل«آن بوي نجاست شود، بر آن صادق می آید 
  . 1و بعد از آن که حیوان سرگین خوار شود، گوشت و پوست آن حرام می شود

باشد، گوشـت آن حـرام مـی شـود یـا       حیوانی که انسان با او جماع کرده :سؤال -35
  ؟-؟نه

بلی حرام می شود گوشت و پوست و شیر و ولـد و جمیـع منـافع آن، و بـول و      :جواب
گوسفند و شتر باشد و سایر حیوانـات کـه   غایط آن ها نجس می شود هرگاه از قبیل گاو و 

                                                   
  .مدفوع انسان است نه معنی لغوي حقیقی» سرگین«اوالً مراد از : در این جا دو نکته قابل یاد آوري است 1

است؛ ابتدا به حدي مصداق جالّل را تنگ کرد که پیدایش چنین حیوانی نادر، شاذّ بل » استدراك«این عبارت نوعی : ثانیاً
 .روي آورده و عرف را مالك قرار می دهد» صدق عرفی«بارت به سپس با این ع. نایاب می شود
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امـا  . متعارف است خوردن آن ها خواه صحرائی و خواه دریائی که چهار دست و پا باشـند 
مثل االغ و اسب و استر؛ پس اظهر این است که گوشـت و پوسـت آن هـا حـرام نیسـت و      

  .1حکم دیگر دارد
وطی به درازگوش، اتفاق افتد، آن را چه باید کرد؟ و بر واطی چـه   هرگاه :سؤال -36

الزم می شود؟ و بار کردن و کرایه دادن آن، چه صورتی دارد؟ و بـول و سـرگین آن نجـس    
گاه نفی بلد بکنـیم در آن جـا کـه    هرو  ؟-؟و نسل آن پاك است یا نجس ؟-؟نه می شود یا

  و قیمت آن را چه باید کرد؟ ؟-؟می فروشیم اعالم مشتري الزم است یا نه
هرگاه کسی خبر ندارد و در ظاهر شرع به ثبوت نرسیده، ظاهر این است کـه   :جواب

که درازگوش مال غیر باشد که پـاي  مگر آن . بر واطی به غیر استغفار و توبه، چیزي نباشد
حق الناس در میان می آید، و تا ممکن می باشد حلّیتی از صـاحب آن حاصـل کنـد، چـون     

بعـد از ایـن در نـزد    ] اگـر [تصرف در مال غیر کرده، بل که عیبی در آن احداث کرده که 
بـوت  و هرگاه در ظاهر شرع بـه ث . حاکم ثابت شود باید آن را اخراج بلد کرده و فروخت

پـس حـاکم شـرع او را    ) با اقرار او هر چند یک مرتبه باشد، یا به شـهادت عـدلین  (برسد 
و بـه  ) هرگاه مـال غیـر باشـد   (و قیمت او را می گیرد از او . تعزیر می کند به هر چه داند

و آن االغ را از آن محل بیرون می برند به جائی که کسی آن را نشناسـد  . صاحب می دهد
مت آن را به واطی می دهند علی االظهر، هر چند زاید بـر قیمتـی باشـد    و می فروشند و قی

  .که از او گرفته اند
و هرگاه االغ مال خود واطی است، باز تعزیر می کنند و اخـراج بلـد مـی کننـد و مـی      

  .فروشند و قیمت آن را به واطی می دهند چنان که گفتیم
پس در آن بلد جـایز  : هر شرعو اما بار کردن و کرایه کردن در صورت ثبوت و در ظا

                                                   
 .این حکم دیگر در مسئله بعدي آمده است 1
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و اما هرگاه عصیاناً تاخیر در اخراج بلد شد؛ پس هرگاه . نیست و فوراً باید اخراج بلد کرد
و امـا هرگـاه مـال    . االغ مال خود واطی است مالک کرایه می شود هر چند معصیت کرده

ی شود غیر واطی است؛ پس اظهر این است که کرایه مال واطی است چون به وطی منتقل م
  .به او و باید قیمت آن را به مالک بدهد

طی به االغ خـاص، یـا علـم بـه وقـوع وطـی در آن محـل بـه         و اما حکم عدم علم به و
فی الجمله که مشتبه می شود موطوء به غیر موطوء؛ پس اظهر در این جا حکم به ] ي[االغ

ان حـالل  بخـالف حیـو  . عدم حرمت است تا علم به هم رسد به موطوء بـودن االغ خـاص  
گوشتی که موطوء شود و مشتبه شود در گلّه؛ یعنی عمل در این جا به قرعه می شود و گلّـه  

دو نصـف مـی   ] را[را دو نصف می کنند و قرعه می زنند به اسم حرام، بـاز نصـف حـرام    
و در گلّه اي که عدد آن طاق باشد . کنند و قرعه می کنند، و همچنین تا قرار گیرد بر یکی

  .1را به هر طرف می خواهند قرار می دهندآن زیادتی 
و اظهر این است که بول و سرگین درازگوش و گوشت و پوست آن و نسل آن نجـس و  

که هـیچ وجـه   ) یعنی آن که در متعارف می خورند(حرام نمی شود بخالف حالل گوشت 
  .از آن منتفع نمی توان شد

ر نیسـت بـل کـه بـی صـورت      پس گفتن آن ضرو: و اما سوال از پنهان داشتن بر آن بلد
ولکن هرگاه من بعد ظاهر شـود بـر مشـتري و آن    . است، چون غرض پنهان داشتن آن است

  .خیار فسخ داشته باشدمعنی موجب نقص در قیمت آن شود؛ ظاهر این است که 
پس پیش اشاره کردیم که اظهر این است که ثمن را به واطی می : و اما سوال از ثمن آن

و اگـر  . باشد بر قیمتی که از او گرفته اند در صورتی که مال غیر بـوده  دهند هر چند زاید

                                                   
به میان نیاورده است و » شبهۀ محصوره و غیر محصوره«، سخن از »گلّه«در این جا با تکیه بر لفظ ) ره(مصنف: توجه 1

 .نظر ویژه خود را در این باره بیان نکرده است
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  .مال خود واطی بوده هم به او می دهند
، کسی با او وطی کنـد، و در آن گلّـه چنـد    ]باشد[فحلی که در میان گلّه  :سؤال -37

  ؟-؟فحل دیگر باشد، آیا اوالد آن گلّه حالل است یا حرام
عـالم علمـا و تصـریح بعضـی،     ]اَ[ در اخبـار، و اطـالق  اطالق و ترك استفصال  :جواب

  .مقتضی آن است که فرقی نیست در حرمت و سایر احکام، میانۀ بهیمۀ موطوء نر و ماده
  .2به قرعه رفع می شود 1آن فحل ها مابینو اشتباه 

  .پس تا معلوم نشود که از نطفۀ آن فحل موطوء است، حرام نیست: و اما اوالد آن گلّه
هرگاه کسی جماع کند با حیوانی کـه مـأکول الّلحـم اسـت مثـل گـاو و        :سؤال -38

گوسفند، چه حکم دارد؟ و اگر با االغ جماع کند چه حکم دارد آیـا جـایز اسـت سـواري     
اتفاق افتد کـه وطـی االغ را   ] اي[و هرگاه در قریه ؟-؟کردن و به کرایه دادن آن االغ یا نه

ها بوده، آیا عدم علم بـه حـال خصوصـیت االغ،     ن جا حالل می دانسته اند و شغل آنآدر 
 ؟-؟و بول و سرگین آن االغ موطوئه پاك است یـا نجـس   ؟-؟کافی است در حلّیت آن یا نه

؟ و هرگاه آن را از این بلد بیرون بردند که بفروشند، آیـا عـدم اعـالم    -و همچنین نسل آن
  کرد؟ و بعد از بیع قیمت آن را چه باید ؟-؟مشتري، حرام است یا نه

مثـل  (اگر آن حیوان حالل گوشـت اسـت و در عـرف و عـادت مـی خورنـد        :جواب
پس حکم این است که آن شـخص را  ) گوسفند و گاو و شتر و امثال این ها از حیوان وحش

و . و گوشت آن حیوان حـرام مـی شـود   . داند 3حاکم شرع تعزیر می کند به آن چه صالح
و ظـاهر ایـن   . و همچنـین شـیر او  . جماع کردن همچنین ولدي که از او به هم رسد بعد از

                                                   
 .فحل مشتبه باشدیعنی اگر  1
 .نشده است» شبهۀ محصوره و غیر محصوره«وارد بحث  36در این جا نیز مانند مسئلۀ شماره ) ره(مصنف 2
 .سالح: نسخه در 3
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است که پشم و مو و سرگین و استخوان و امثال این هـا نیـز حکـم آن هـا حکـم اجـزا و       
  . فضالت حیوان حرام گوشت است در طهارت و نجاست و جواز نماز در آن

و اظهر این است که پشم و موئی که سابق بر جماع در او است، بـر حکـم سـابق بـاقی     
همچنین حملی که قبل از جماع در شکم او باشد، علـی االظهـر، مگـر ایـن کـه از       و. است
منع از انتفاع به حیوان که در اخبار وارد است، بفهمـیم حرمـت انتفـاع از حمـل را      1عموم

و همـان عمـوم دلیـل    . هرگاه در بقیۀ مدت قوت حمل از خون آن حیوان تربیت مـی یابـد  
ها هر چند تصـریحی بـه حرمـت آن هـا در اخبـار      است بر حرمت نسل و لبن و غیر این 

  .نباشد
بنابر این؛ پس استعمال پشم و مو و اسـتخوان و امثـال ایـن هـا همـه      : و می توانیم گفت

پس امر این ها اشـد اسـت   . حرام می شود نه این که نماز کردن تنها ممنوع است در آن ها
  .از حیوان حرام گوشت مثل سباع
اگر قائل شویم کـه بهیمـه   (م مرغی که با او این عمل بشود و همچنین حرام می شود تخ

و همچنین ولدي کـه از  . و همچنین جوجه اي که از آن تخم به عمل آید. 2)شامل آن باشد
  .نطفۀ حیوان برّي که موطوء بشود

و بـر آن شـخص واجـب اسـت     . و واجب است ذبح آن حیوان و سوختن آن بعد از ذبح
و معتبـر در قیمـت   . این که قیمت آن را به صاحب آن بدهـد هرگاه حیوان مال غیر باشد؛ 

  .همان قیمت روز وطی است در همان بلد
و هرگاه آن حیوان حیوانی است که مقصود از آن در عرف وعادت، سواري و بارکشـی  
است خواه حالل گوشت باشد مثل اسب و استر و االغ یا حرام گوشت مثل فیـل؛ پـس بـاز    

                                                   
 .. مگر این که بگوئیم از عموم: نسخه در 1
 .در پی نویس بعدي توضیحی در این باره خواهد آمد 2
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قیمت آن را از او می گیرند و به صاحب آن می دهنـد هرگـاه   فاعل مستحق تعزیر است و 
آن حیوان را از آن بلد اخراج می کنند و به جاي دیگر کـه آن حیـوان   ] و. [مال غیر باشد

  .معروف نباشد که این عمل به او شده، می فروشند
غرامت بدهد، همان قیمت که مـی فروشـند بـه     هو هرگاه واطی چیزي نداشته باشد ک

ۀ واطـی     ] از[و هرگاه کمتر باشد . دهند مالک می گنجایش روز وطـی، آن زیـادتی در ذمـ
آن چـه   2و اکثر. 1چنان که عالّمه در قواعد تصریح به آن کرده. است تا وقتی که قادر شود

مذکور شد، خالفی در آن ها نیست و احادیث معتبره داللت بـر آن هـا دارد مثـل آن کـه     
نَانٍ   شیخ در سند صحیح روایت کرده از نِ سـ بـ اللَّه دبع »    اللَّـه ـدبـنْ أَبِـی عع-ع-« و 

صباح الْحذَّاء عـنْ إِسـحاقَ بـنِ    « و »-ع-الْحسینُ بنُ خَالد عنْ أَبِی الْحسنِ الرِّضَا«
إِنْ کَانَـت   :جمیعـاً فی الرَّجلِ یأْتی الْبهِیمۀَ فَقَـالُوا   -ع-عمارٍ عنْ أَبِی إِبرَاهیم موسى

تلِ ذُبِحلْفَاعۀُ لهِیما ،الْببِه نْتَفَعی لَم بِالنَّارِ و رِقَتأُح اتَتـۀً   ،فَإِذَا مسخَم وه ضُرِب و
ـ   ،و عشْرِینَ سوطاً ربع حد الزَّانی نُهـذَ ثَمأُخ و تمقُو ۀُ لَههِیمتَکُنِ الْب إِنْ لَم و  نْـها م

و ضُـرِب خَمسـۀً و    ،و دفع إِلَى صاحبِها و ذُبِحت و أُحرِقَت بِالنَّارِ و لَـم ینْتَفَـع بِهـا   
لَا ذَنْب لَهـا و لَکـنَّ رسـولَ اللَّـه ص      :قَالَ ؟و ما ذَنْب الْبهِیمۀِ :فَقُلْت .عشْرِینَ سوطاً

و ایـن حـدیث در    .»ه لکَی لَا یجتَزِئَ النَّاس بِالْبهائمِ و ینْقَطع النَّسـل فَعلَ هذَا و أَمرَ بِ
محمول است بر حیوانی که اَکل گوشـت آن  و اطالق این حدیث . 3مذکور است] نیز[کافی 

                                                   
 .ط کوشانپور» ایضاح الفوائد«مطبوع به همراه  498ص  4ج  -صد الثالثقواعد، کتاب الحدود، المطلب الثانی من المق 1
و االقرب اختصاص هـذا الحکـم   «: می گویـد  قواعددر ) ره(مثالً دربارة طیور اختالف است؛ عالّمه. اکثر، نه همه 2

ط » لفوائـد ایضـاح ا «مطبـوع بـه همـراه     150ص  4، ج قواعد کتاب االطعمـۀ و االشـربۀ   -»بذوات االربع دون الطّیور
 .برخی فتوي داده اند که ثمن حیوان صدقه می شود: و نیز -کوشانپور

 .204ص  7کافی، ج  -.60ص  1ح » الحد فی نکاح البهائم«باب  10تهذیب االحکام، ج  3
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  .داللت دارد بر آن 1متعارف است چنان که صحیحۀ سدیر
عـنِ   )ع(سأَلْت أَبـا عبـد اللَّـه    :قَالَ«: هعدر هر دو کتاب به سند موثق عن سما و نیز

علَیـه أَنْ یجلَـد حـداً    : علَیه السلَام فَقَالَ :قَالَ .الرَّجلِ یأْتی بهِیمۀً شَاةً أَو نَاقَۀً أَو بقَرَةً
رَّم و     و ذَکَـرُوا أَنَّ لَ « .»غَیرَ الْحد ثُم ینْفَى منْ بِلَاده إِلَـى غَیرِهـا   حـۀِ م هِیمـالْب لْـکت م حـ

  .2»لَبنَها
) عنْ إِسحاقَ عـنْ حرِیـزٍ  («: »فقیه«به سند صحیح در هر دو کتاب و در : و همچنین

      غْـرَمی و ـدونَ الْحد لَـدجـۀَ قَـالَ یهِیمی الْبأْتلِ یی الرَّجفَرٍ ع فعنْ أَبِی جیرٍ عدنْ سع
ۀَ الْبیمق  ـهمؤْکَلُ لَحا یمم رَقُ إِنْ کَانَتتُح و حتُذْب و هلَیا عهدأَفْس أَنَّها لبِهاحصۀِ لهِیم

و إِنْ کَانَت مما یرْکَب ظَهرُه غَرِم قیمتَها و جلد دونَ الْحد و أَخْرَجهـا مـنَ الْمدینَـۀِ    
ها إِلَى بِلَـاد أُخْـرَى حیـثُ لَـا تُعـرَف فَیبِیعهـا فیهـا کَیلَـا یعیـرَ بِهـا           الَّتی فَعلَ بِها فی

  3»)صاحبها(
و خالف است در این که در این صورت که حیوان را می فروشند قیمت آن را چه می 

ه فقرا از جانب کسی که مـال او اسـت   ببعضی گفته اند قیمت آن را تصدق می کنند . کنند
و . واه آن حیوان از مال فاعل بوده از اصل، یـا منتقـل شـده بـه او بـه سـبب دادن قیمـت       خ

و . کـرده ] را[جمعی بل که اکثر متأخرین بر این اند که رد می کنند به آن کـه ایـن عمـل    
و مسـتند صـریحی از بـراي    . احادیث و کالم بسیاري از علما خالی اسـت از بیـان مصـرف   

و وجهی که از براي آن ذکر کـرده  . ریح به آن کرده اندتصدق نیست، چنان که جمعی تص
از بـراي امیـدواري   اند این است که تصدق به فقرا و مساکین از براي عقوبت فاعل اسـت و  

                                                   
 .3، ح 61تهذیب، همان، ص  1
  .204، ص 7کافی ، ج  -2تهذیب، همان، ح  2
 .5060ح  47ص  4فقیه، ج  -.358ص  28وسائل، ج  3
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  .و اگر ثمن را به او رد کنند عقوبتی به او نشده. به این نیست که کفّاره گناه او شود
عقوبت نیست، بـل کـه تعلیـل آن در    و تضعیف کرده اند این را به این که بیع و تصدق 

، داللت بـر خـالف آن   »این از براي این است که کسی او را تعییر نکند«حدیث به این که 
  .و همچنین کفّارة گناه به توبه حاصل می شود. و عقوبت به تعزیر حاصل می شود. دارد

بقـاي   و اما دلیل دادن به واطی در صورتی که مال خودش بوده، واضح است، و آن اصـل 
و اما در صورتی که مال غیر بوده؛ پس چون غرامـت  . ملک است و این قیمت ملک اوست

را از واطی گرفته اند و به مالک داده اند، پس گویا معامله شده و به این سبب حیوان مـال  
و هرگاه به واطی ندهیم الزم می آید که ملـک بـال مالـک باشـد، و اگـر بـه       . واطی شده

کـه در بعضـی   » ثمـن «و گویـا لفـظ   . عوض و معوض مابینآید جمع  می زممالک بدهیم ال
. روایات وارد شده اشاره به این باشد؛ چون ثمن و مثمن اطالق می شود بر صورت معاوضـه 

و در بعـض اخبـار   . و همچنین عبارت بعض فقهاء چنان که جماعتی اشاره به این کرده انـد 
و دور نیسـت کـه   . ن حیوان استعوض آ فرموده اند، هم مراد »اغرم قیمتها«که به لفظ 

در حدیث هم اشاره به این باشد؛ به تقریب این که مـراد ایـن باشـد کـه      »یبیعها«به لفظ 
 را و بیع می کند، و بیـع نمـی باشـد   واطی که قیمت از او گرفته شده اخراج می کند حیوان 

سخن می شود این کـه  و الزم این . و به هر حال، اظهر رد قیمت است به واطی. االّ در ملک
هرگاه آن قیمتی که می فروشند آن حیوان را به آن قیمت، زاید باشـد از آن چـه از واطـی    

کـه   چنـان . چون قیمت ملک اوسـت . گرفته اند براي مالک، آن زیادتی هم از واطی باشد
  .نقصان هم بر اوست

به ایـن کـه آن   یکی آن که زیادتی از مالک باشد، نظر : و دو احتمال دیگر هم داده اند
و ممنوع شدن از ملک خود بوده، نه » حیلوله«چه از باب غرامت به او داده بودند از باب 

پس زیادتی مال اوست چون ناقل شرعی از ملکیت او ثابت نشده، به علّـت ایـن   . ثمن واقعی
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  .که واطی مستحق اهانت است و دادن این زیادتی، اکرام است و مناسب او نیست
هر چند در اصل مسئله قائل به تصدق نباشیم،  1زیادتی را تصدق می کنندو دوم این که 

نظر به این که حیوان منتقل شده از ملک به سبب عوض گرفتن، و داخل در ملـک واطـی   
و . پس ملک بال مالک است و بایـد بـه فقـرا تصـدق کـرد     . نشده چون سبب انتقال نیست

  .ر اذن آن ها است در بیعوجه عدم انتقال زیادتی به هیچ کدام، عدم اعتبا
و ایراد شده است بر این ها؛ این که الزم می آید بنابراین، که ملک بـر جـا بمانـد بـی     

نقـل   2)هر چند متعین نباشد که از کدام است(مالک، و بعد از ثبوت ملک از براي مالکی 
رد بـا  و مالک بودن منافـات نـدا  . و اصل، عدم انتقال است. از ملک او محتاج است به دلیل

عدم اشتراط اذن در بیع، چنان که در بسیاري از مواضع اذن شارع کافی است در معاوضـات  
  . پس اقوي همان احتمال اول است که به فاعل فعل می دهند. اجباریه

تصـدق  «و از آن چه گفتیم معلوم می شود که قول به تصـدق بـه فقـرا، از بـاب صـدق      
الک بودن احدهما که ثابت شد، پس داخـل  که مهم صحیح نیست، زیرا » مجهول المالک

یعنـی بـه دلیـل ثابـت      3مشکل شود» حکم به ملک«و هرگاه اصل . مجهول المالک نیست
پس نه در اصل مسئله و نـه در  . ، این را مجهول المالک نمی گویند4نشود که مال کی است

الک نمـی  عدة مجهول المیچکدام، در باب تصدق متمسک به قاقیمت در این جا، ه 5زیادتی
زیرا که مراد از مجهول المالک این است که می دانیم ملک شخصی هست امـا  . توانیم شد

                                                   
 .درست است» می کنند«جریان کالم سابقاً و الحقاً نشان می دهد که  -.می کند: نسخه در 1
 .ستهبر مالکیت احدهما » علم اجمالی«و به اصطالح  2
 .مشکل شود» حکم به ملک احدهما معیناً«یعنی اگر اصل  3
 .که مالکی است: نسخه در 4
 .زیادیی: نسخه در 5
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  .1کیت ثابته براي هیچکدام نیستلو در این جا م. نمی دانیم که کدام است آن
ترددي که حاصل شود به سبب تعارض ادلّـه در ایـن کـه ایـن مـال از ایـن        :و الحاصل

باب جهالت در تملّک و مالکیت هـر یـک از آن هـا     از شخص است یا از آن شخص، این
و در مسئلۀ مجهول المالک جزماً می دانیم که تملـک شـرعی ثابـت اسـت از     . است شرعاً

پـس در ایـن جـا جهالـت در مالـک      . براي شخص خاصی و لکن آن شخص را نمی شناسیم
الـت  و در مجهـول المالـک جه  . بودن است با این که شخص معلوم است که احدهما است

  .در شخص مالک است مطلقا، نه در مالکیت
این از باب مال بال مالک نیست که مشهور در آن این است که تصـدق مـی   : و همچنین

زیرا که مال بال مالک آن را می گویند که می دانیم که این ملک زید بود و . کنند به فقرا
اقـوي ایـن اسـت کـه مـال      زید مرد، و علم داریم که وارثی ندارد، که در این جا می گوئیم 

مـی گـوئیم   » مـال بـال مالـک   «و این را که . است و به اذن حاکم به فقرا می دهیم) ع(امام
ملک بی مالک نمـی  «پس منافات ندارد با آن که گفتیم که . است) ع(مراد مالک غیر امام

  .»شود
   :و تتمیم این مبحث موقوف است به ذکر چند مطلب

اما طفل و . که ذکر شد، در بالغ عاقل بی اشکال استاین احکامی  :مطلب اول این که
پس جمیع این احکام در این ها جاري نیست، بل که بعضی جـاري اسـت و بعضـی    : مجنون

در حرام شدن گوشت موطوئۀ انسانی، حرام می شود هـر  : پس می گوئیم که. جاري نیست
صـحاب در کتـاب   لکـن ا  و . 2در احادیث لفظ رجل وارد شده که ظاهر در بالغ استچند 

که در کافی روایت کـرده هـم عمـوم     مسمعو روایت . هاي خود لفظ انسان ذکر کرده اند

                                                   
 .ن عبارت را باز خواهد کرددر سطرهاي بعدي معنی ای 1
 .حدیث ها در همین مسئله گذشت 2
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سئلَ عنِ الْبهِیمۀِ الَّتی تُـنْکَح فَقَـالَ    )ع(أَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: دارد
دیث هر چند سند آن ضعیف اسـت لکـن ضـعف    و این ح. 1»حرَام لَحمها و کَذَلک لَبنُها

و لفظ رجل که در سایر اخبار وارد . ر است به عمل اصحاب و ورود آن در کافیحبمن 2آن
مـورد  ] بـه [قطـع نظـر از ورود آن   . ي است که حجت نیست»مفهوم لقب«شده منتهاي آن 

  .غالب
آن ملـزوم  پـس  : و اما حکمی که در سایر اخبار وارد شده در لزوم ذبـح و سـوختن آن  

نـه حرمتـی   . از براي این است که انتفاع هیچ چیز از آن نمی توان بـرد . مطلق حرمت است
پس هرگاه حرمت در فعل صغیر و مجنون هم حاصـل  . که از فعل رجل به عمل آمده باشد

شد، باید وجوب اتالف بر آن نیز مترتّب شود تا کسی به گوشـت حـرام آن منتفـع نشـود،     
  .دانسته یا ندانسته

از حدیث عام حرمت لحم و لـبن مفهـوم شـد مطلقـا، و عـدم       :اگر کسی بگوید که
غایت امـر  . در سایر اخبار، منشأ تعدي حکم به غیر منطوق نمی شود» مفهوم لقب«حجیت 

پـس چـه مـانع دارد کـه     . این است که حکم صغیر و مجنون در آن ها مسکوت عنها باشد
به سبب عدم جواز انتفـاع بـه هیچیـک از    (جل لزوم سوختن و اتالف بالمرّه در موطوئۀ ر

و در . چنـان کـه منـع از انتفـاع مطلـق در آن اخبـار داللـت دارد بـر آن        . باشد) اجزاء آن
و سـوختن و  . موطوئۀ صغیر و مجنون اکتفا شود به حرمت لحم و لبن نظر به حـدیث عـام  

  .آن منتفع شدو استخوان و امثال اتالف بالمرّه الزم نباشد، پس توان به پشم و مو 
در مدلول حدیث عام نظر به موطوئۀ صغیر و مجنون در لحم و  هرگاه :می گوئیم که

لبن اکتفا به همان حکم شارع به حرمت توان کرد، در سایر اخبـار نسـبت بـه رجـل هـم      

                                                   
 .259ص  6 ج کافی، 1
 .. بضعف: نسخه در 2
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  ؟ 1احتیاج به سوختن] چه[اکتفا به حرمت مطلق انتفاع می توان کرد، پس 
نفـس  «این است که از آن اجتناب حاصل شود در سوختن او براي  :هرگاه بگوئی که

از براي عالم و جاهل، و در صورت علم به شخص موطوء و صورت مشتبه شـدن آن  » االمر
  .2به غیر

که همین کالم در موطوئۀ صغیر و مجنون نسبت به انتفاع به لحـم و لـبن،    :می گوئیم
  .هم جاري است

ذبـح حیـوان بـی گنـاه و     که (ر اخبار که علّت منصوصه د: و با وجود این ها می گوئیم
سوختن آن از براي این است که اعالم شود به شدت امر تا مردم جرئـت نکننـد بـه وطـی     

مگـر ایـن   . در ما نحن فیه جاري اسـت  )حیوانات و اکتفا کنند به آن ها و نسل منقطع شود
و . دپس آن مختص کبیر خواهد بـو ) چون تناسل حاصل نمی شود(که بگوئیم که در صغیر 

بالغ عاقل و غیر آن یا بـه سـبب همـین     مابینبه هر حال ظاهر عدم فرق است در این حکم 
علّت، یا به سبب این که آن حیوان مشتبه نشود بـه غیـر، و مـردم مرتکـب تصـرف در آن      

  .بشوند خواه دانسته و خواه ندانسته
خـراج  حکـم ا : و اما حکم وطی به حیوانی که مقصود از آن خوردن گوشت آن نیست

از بلد و فروختن آن، پس دلیل واضحی بر ثبوت آن در موطوئۀ صغیر نیست، به جهـت آن  
                                                   

می توان به عدم لزوم سوختن حکم کرد، در دیگر ) دربارة موطوئۀ صغیر و مجنون(اگر از حدیث عام : به عبارت دیگر 1
یعنی حدیث عام با دیگـر حـدیث هـا در ایـن     . حکم کردحدیث ها نیز دربارة موطوئۀ رجل، می توان به عدم لزوم سوختن 

 .جهت با هم فرق ندارند
یعنی سوزانیدن براي این است که هم کسانی که از ماجرا اطالع دارند نتوانند از آن استفاده کنند و هم آنان که : توضیح 2

از آن استفاده نکند، و هم آن حیوان کامالً و نیز سوزانیدن براي این است که هم کسی به طور دانسته و شناخته، . اطالع ندارند
  .معدوم شود تا امکان مشتبه شدن آن با حیوان یا حیوان هاي دیگر نباشد تا کسی به عنوان مشتبه از آن استفاده کند

سوزانیدن زمینـۀ  ) شبهۀ محصوره یا غیر محصوره(یکی از خطرهاي بقاي آن عبارت است از رخداد شبهه : با بیان دیگر
 .پیش نمی آید) که مشکل بزرگی هست(طر را از بین می برد و این مشکل این خ
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عمومـاً و  (مـذکور اسـت و دلیلـی بـر صـغیر داللـت کنـد        » رجـل «که در اخبار همه جـا  
» حلّیت و حرمت اَکـل «و عبارت علما هم در این مقام مثل مسئلۀ . موجود نیست) خصوصاً

بالغ عاقـل، در فتـاوي علمـا، اخـراج     ] تعبیر با لفظ[بل که . دباش» انسان«نیست که به لفظ 
مگـر ایـن کـه بگـوئیم کـه      . لکن لفظ رجل در اخبار، شامل هست آن را. مجنون می کند

به ذکر حد و حدي بر مجنون نمی باشد، پس اخبار هم  1چون حکم در آن ها مقترن است
  .دخول صغیرچنان که این هم وجهی است از براي عدم . شامل آن نیست

بنابر قول به اکتفاي به تعزیـر حـاکم در مسـئلۀ    (بلی چون بر ایشان تأدیب جایز است، 
،و  2مگر آن کـه فـرق بگـذاریم مـابین تادیـب و تعزیـر      . بگوئیم آن ها هم داخل اند) حد

و به هر حال اَظهر عدم جریان حکم در مجنـون  . هم مختص بالغ عاقل است 3بگوئیم تعزیر
مگر این . کم خالف اصل است و عدول از آن نمی توان کرد االّ به یقینهم هست، چون ح

ا    «که بگوئیم که علت منصوصه که در حدیث سدیر است که فرمودنـد   رَ بِهـ یـعلَـا ی کَـی «
از براي این که تعییـر  . و در آن جا می فروشند 4یعنی اخراج از بلد می کنند. شامل آن باشد

ر «وطی بهیمه، خواه براي مالک بنابر این که کلمـۀ  و سرزنشی حاصل نشود به سبب  عیـی «
پـس بنـابر ایـن،    . 5باشد و نایب فاعل خاص در آن مضمر نباشد» فالن یعطی و یمنع«از باب 

  .موطوئۀ صبی هم داخل می شود

                                                   
 .متقرن است: نسخه در 1
 .تعذیر: نسخه در 2
 .تعذیر: نسخه در 3
 .می کند: نسخه در 4
این یارو کیست؟ شخص . »یارو گفت حرف مرد یکی است« می گویندکسی، ) و نیز لجاجت(در فارسی دربارة قاطعیت  5

  .کس که باشد مهم نیست، مهم پیام مثَل استمعین نیست و هر 
، سرزنش چه کسی؟ هر کس که ممکن است از این بابـت دچـار سـرزنش    »وسیلۀ سرزنش نباشد«در حدیث آمده است 

 .مهم این است که سرزنشی پیش نیاید. و هر کس دیگر.. مالک، واطی، خریدار، کرایه کننده، موهوب الیه: شود
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) ره(و همچنـین از کـالم شـهید ثـانی    . 1نایب فاعل را واطـی قـرار داده   قواعدعالّمه در 
  .ظاهر می شود

بـه  ) در کتاب مطـاعم و مشـارب  (پس آن چه در کالم فقها مذکور است  :ا خنثیو ام
در کتـاب  » بـالغ عاقـل  «و همچنـین لفـظ   . در حرمت لحم شامل خنثی هسـت » انسان«لفظ 

ظاهر می شود استثناي خنثـی  ) ره(و لکن از کتاب شهید ثانی. حدود شامل خنثاي بالغ هست
داللت بر دخـول آن   مسمعپس عموم روایت : ارو اما اخب. 2در هر دو جا، دون نقل خالفی

و اما سایر اخبار که به لفظ رجـل وارد شـده، شـامل آن    . می کند در حکم تحریم موطوئه
  .بل مقتضاي علّت هاي منصوصه هست. نیست

مقتضاي اطالق فتاوي و اخبار این است که فرقی نیست در موطوء مـابین   :مطلب دویم
و هرگاه فرض شود که آدمـی  . و در واطی مابین عالم و جاهل. برو مابین قُبل و د. نر و ماده

موطوء حیوان شود، پس اصل مقتضی آن است که هیچ یک از احکام مذکور در آن ثابـت  
  .3نیست

هرگاه قائل شویم که وطـی صـغیر و مجنـون منشـأ حرمـت شـود، و آن        :مطلب سیم
چـون بـه منزلـۀ اتـالف     . ال اوحیوان مال غیر باشد، غرامت آن متوجه فاعل می شود در م

ۀ   . در اتالف مختص به مکلّف نیست 4مال است و ضمان و هرگاه مالی نداشته باشـد در ذمـ

                                                   
ط کوشـانپور بـه همـراه    . المقصد الثالث، المطلب الثانی» کتاب الحدود«قواعد  -.»یر فاعلها بهالعالّ یع«: عبارت قواعد 1

 .»ایضاح الفوائد«
امـا  «مـی گویـد   » الفصل السابع«و در کتاب الحدود، در  -295ص  7ج  ۀ البهیۀ، کتاب االطعمۀ و االشربۀ،ضالرّو 2

تحریم؛ ظاهر این است که به مطلق مذکّر متعلق است همان طور کـه   اما: »التحریم فالظاهر تعلّقه بمطلق الذکر کما سلف
 .گذشت) در کتاب اطعمه و اشربه(

 .نگوئید خوشا به حال اروپائیان، زیرا تعزیر دارد اجماعاً 3
 .زمان: نسخه در 4
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و در صـورتی کـه حیـوان از بـاب اسـب و      . آن ها هست تا وقتی که قادر شوند بر اداي آن
االغ باشد، پس بر آن ها چیزي نیست مگر آن که آن عمل موجب نقصی در قیمت آن شود 

اگر قائل شویم به ثبوت آن ها (ه سبب حرام شدن گوشت و نجس شدن بول و سرگین آن ب
بر مالک آن، هر چند فاعل نباشد پـس در ایـن    1]تعییر[به سبب همان ) در این قسم حیوان

  .صورت تفاوت قیمت متعلق به آن ها می شود
حـرام مـی   آیا امثال اسب و االغ موطوء، گوشت و شیر و نسل این هـا   :مطلب چهارم

 ،روضـه و شـهید ثـانی در    قواعـد در در این، دو قـول اسـت، مختـار عالّمـه      ؟-؟شود یا نه
است و دلیـل شـامل آن اسـت، و    » مأکول اللحم«حرمت است به سبب آن که داخل تحت 

ت هـم کـرده انـد کـه هرگـاه       . هم داللت می کند مسمععموم روایت  و استدالل به اولویـ
و قائـل بـه عـدم تحـریم     . ام بشود پس مکروه به طریق اولـی مأکول الّلحم غیر مکروه، حر

آن را احتمال ذکر کـرده انـد و لکـن ظـاهر      تنقیحو  ایضاحو در . صریحاً، در نظر نیست
  .که در کالم ایشان است ظاهر در وجود قول است» اقوي«و » اقرب«لفظ 

طـوء  و یحـرم مو «کـه گفتـه انـد    ) در کتـاب مطـاعم و مشـارب   (و اطالق کالم ایشان 
بـل کـه از ذکـر حکایـت اشـتباه و      . داللت واضحی ندارد بر ارادة این نوع حیوان» االنسان

قرعه و ذبح و حرق بعد از آن، مستفاد می شود کـه همـۀ ایـن کلمـات در حیـوان مـأکول       
  .الّلحم است

و دلیل عدم حرمت، صحیحۀ سدیر است که تفصیل را افاده می کنـد و فـرق مـی کنـد     
حدیث آن اسـت کـه    نیدر ا» یؤکل لحمه ما«و ظاهر از . و غیر آن» مهیؤکل لح ما«مابین 

و ایـن  . در عرف و عادت گوشت آن خورده می شود، نه آن چه جایز اسـت اکـل او شـرعاً   
پس بایـد در موثّقـه، بهیمـه    . حتی موثقۀ سماعه را هم بار راحدیث تقیید می کند سایر اخ

                                                   
 .تعذیر: نسخه در 1
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و ناقـه بـه آن،    شاةو عطف . و االغ کرد حمل بر مثل اسب) که در اول مذکور است] (را[
و نفی از بلد را هم مخصوص آن کرد، چون نفی بلد در غیـر آن نیسـت،   . هم مؤید آن است

  .چنان که فتاوي علما و سایر اخبار دلیل آن است
ا «و اما آخر حدیث که گفته است  نَهـلَب و رَّمحۀِ مهِیمالْب لْکت مذَکَرُوا أَنَّ لَح پـس  »و ،

بر آن نمـی  ) ع(باشد و اگر باشد هم داللت بر رضاي امام) ع(آن معلوم نیست که کالم امام
فرمـوده  ) ع(کند، پس اشاره می تواند بود به تضعیف آن چه ذکر کرده اند؛ پس گویـا امـام  

و بقر و ناقه است بل که مثـل اسـب و االغ اسـت، حکـم آن      شاةاین بهیمه غیر «است که 
و شـاید مـراد   . »و اما مردم گفته اند که گوشت و شیر آن حرام مـی شـود  نفی از بلد است 

  .باشد عامهایشان نسبت این قول به 
و . است که در نزد حقیر موجود است و خالی از صـحت نیسـت   کافیاین بنابر نسخۀ 

و بنابر این اشکالی نیست . مذکور نیست» بهیمه«بعد از لفظ » او«پس کلمۀ  تهذیباما در 
یا آن که مـراد نفـی فاعـل    . کر نفی بلد که آن در مأکول اللحم، معهود نیست در فتاوياالّ ذ

  .باشد از بالد، و آن نیز معهود نیست
پس آن با وجود ضعف سند، جابري از براي ضعف آن نیست، زیـرا  : و اما روایت مسمع

عمـل  نحـن فیـه    که هر چند در مثل گاو و گوسفند معمول به اصحاب باشد، و لکن در مـا 
و مع هذا متبادر از آن، حکـم بهیمـه   . مشهور بر آن معلوم نیست، که جابر ضعف آن باشد

و دور . چنان کـه پوشـیده نیسـت   . است که در عادت گوشت و شیر آن را می خورند] اي[
بل که این قول اقـوي  . نیست ترجیح این قول، خصوصاً با اعتضادات آن به اصل و استصحاب

مالحظۀ این که ذکر کرده اند وجه کشتن و سـوختن، ایـن اسـت    و اظهر است خصوصاً به 
و حال آن که اگر چه گوشـت اسـب و   . که مشتبه نشود گوشت و شیر حرام خورده نشود

از کفـش و  (االغ را غالباً نمی خورند لکن پوست آن را جلد قرآن و کتاب و سـایر حـوائج   
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گین آن هـا مـردم مبـتال مـی     می کنند، و اغلب اوقات به بول و سـر ) غالف شمشیر و غیره
اجتنـاب از مشـتبه مـی    ] وجـوب [خوردن و حرام بودن باعـث  ] حرام[و چنان که . شوند
و اگر گوشت و پوست آن حـرام  . ، حرام و نجس استعمال کردن هم همین حکم دارد1شود

  .می شد، پس باید در روایت سدیر این تفصیل نباشد
وانی که ماکول اللحم است، مشتبه شود فقها ذکر کرده اند که هرگاه حی :مطلب پنجم

) چنان که در بعض دیگـر اسـت  (یا حیوان موطوء انسان ) چنان که در بعض عبارات است(
آن قطعه حیوان را قسمت می کننـد بـه   . 2باشد» محصور«از حیوان که ] اي[در میان قطعه

ات اسـت  ض عبـار عچنان که در ب(یا به دو نصف ) چنان که در اکثر عبارات است(دو قسم 
و عمل به قرعه می کننـد و در دو رقعـه اسـم    ) و همچنین در حدیثی که مستند حکم است

آن قسمت ها را می نویسند و به نام محرّم بیرون می آورند، هر کدام که به نام حـرام بـر   
و بنـابر  . آید باز آن را دو قسم می کنند و باز قرعه می کنند، و همچنین تا یکی باقی بمانـد 

زیـرا کـه   . اشکال به هم می رسد در صورتی که عدد حیـوان طـاق باشـد    3»تنصیف«اعتبار 
دو قسـم  ] کـدام از [پس بنـابر ایـن، زایـد را بـه هـر      . معتبر تقسیم در عدد است، نه قیمت

و بعـد از آن کـه   . مهما امکن، به تبعیت روایـت  4و اولی تنصیف است. بکنند، باکی نیست

                                                   
 .. باعث اجتناب از مشتبه می شود دو حرام بودن دو چنان که خوردن: عبارت نسخه 1
این است که حیوان مشتبه در میان گلّۀ معین، باشد خواه مالک آن یک فرد باشد و » قطعۀ محصور«مراد از : یاد آوري 2

  : خواه افراد متعدد مشاء شریک باشند پس در این جا دو نکته قابل توجه است
ممکن است هر کدام دربارة دام  اگر هر کدام از افراد مالک گوسفندان معین باشند و شرکت مشاعی در بین نباشد،: الف

  .هاي خودش به استصحاب طهارت و حلّیت و برائت از حرمت، متمسک شود
اگر مشتبه در میان یک قطعه و گلّه نباشد و در میان گوسفندان و گلّه هاي یک منطقه باشد، هر کس می تواند به : ب

 ..اصول مذکور متمسک شود
 .تصنیف: نسخه در 3
 .ی عدم تنصیف استو اول: عبارت نسخه 4
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  .ا آن همان عمل می شود که با حیوان معین می شودو ب. یکی باقی ماند، حرام همان است
أَحمـد بـنِ یحیـى عـنْ      «و مستند مسئله حدیثی است که شیخ روایت کرده است از 

أَنَّه سئلَ عنْ رجلٍ نَظَرَ إِلَى راعٍ نَزَا علَـى شَـاةٍ قَـالَ     )ع(محمد بنِ عیسى عنِ الرَّجل
هحا ذَبرَفَهـا    إِنْ عبِه مـهالس قَـعتَّى یداً حنِ أَبفَیصا نهما قَسرِفْهعی إِنْ لَم ا ورَقَهأَح ا و

و ظاهر این است که محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد      . 1»فَتُذْبح و تُحرَقُ و قَد نَجت سائرُها
امـام  » رجـل «ز و ظاهر این است که مراد ا. یقطینی است، پس سند صحیح است علی االظهر

و بـر  (حسن عسکري علیه السالم است، چنان که اطالق می شـود گـاهی بـر آن حضـرت     
حمیـري روایـت    »لقطـه «حضرت هادي علیه السالم نیز، چنان که در روایتی که در بـاب  

  . است) ع(از اصحاب عسکري 3و او. 2)کرده از رجل
لیه السالم اسـت و  مختص حضرت کاظم ع» رجل«به جهت این که » ارسال«پس توهم 

به جهـت احتمـال ایـن کـه رجـل امـام       » قطع« 4محمد بن عیسی ادراك او نکرده، یا توهم
و بر فرض تسلیم ضعف حدیث ضـعف آن منجبـر اسـت    . نباشد با وجود لفظ، ضعیف است

  .به عمل اصحاب
فرقـی  : و با این حدیث تخصیص می دهیم دو قاعدة مشهوره را کـه یکـی آن اسـت کـه    

                                                   
 .1ح  30وسائل، ابواب االطعمۀ المحرّمه، ب  1
. روایت می کند» رجل«وسائل است، که عبداهللا بن جعفر حمیري از  9ب » کتاب اللقطه«مراد حدیث شماره یک از  2

» حمیري«ل نام، لفظ با حدیث شماره دو، همان باب که به دنبا. در آن نیامده و به نام راوي بسنده شده است» حمیري«اما لفظ 
معجـم رجـال   «رجوع کنید  -است زیرا او از اصحاب آن حضرت است) ع(البته مراد هر دو امام هادي. هم آمده اشتباه نشود

 .6766شماره  148ص  11ج » الحدیث
 ظاهراً. 11536شماره  119و نیز؛ همان، ص  -11527شمارة  91ص  18رجوع کنید؛ همان، ج  -.محمد بن عیسی: یعنی 3

  .هر دو یک شخصیت هستند
 .. توهم با: نسخه در 4
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در شبهه مابین محصور و غیر محصور بنابر مشهور کـه حکـم کـرده انـد بـه       گذاشته شود
و همچنین قاعدة دیگـر کـه مسـتفاد اسـت از     . 1وجوب اجتناب از جمیع در مشتبه محصور

کُلُّ شَـیئ فیـه حلَـالٌ و حـرَام     «اصل برائت و حدیث صحیحی که ناطق است به این که 
رِفتَّى تَعلَالٌ حح لَک وفَه هنیبِع رَامحکم گوسـفند  . 2»الْح و هر چند این حدیث مختص

است ولکن ظاهر این است که قائل به فرقی نیست مابین گوسفند و گاو و شتر و امثـال آن  
 رمه یا ایـن کـه حیـوان موطوئـه     ها، و مابین این که این کار را راعی کرده باشد در گله و

  . 3د، به هر نحو که باشدداخل شود به حیوانات دیگر و مشتبه شو
پس آیا حکم آن ها نیز در صورت اشتباه چنـین اسـت   : و اما کالم در مثل اسب و االغ

پس تصریحی به آن در نظر نیست و کلمات فقها در مقـام ذکـر قرعـه کالتصـریح      ؟-؟یا نه
پس باید در حکـم آن رجـوع بـه اصـل و قواعـد      . است در حکم حیوانات ماکولۀ متعارفه

و آن . ر کس در مسئلۀ شبهۀ محصوره هر چیزي را اختیار کرده، معمول می داردکرد؛ و ه
مشکل می شود در صورت جهالت واطی و مالک خصوصاً بنابر مشهور از وجوب اجتنـاب  
از جمیع که مستلزم آن است که همۀ آن حیوانات را نفی بلد کنند و بفروشند و قیمت آن 

  .را چه کنند
نه  »القرعۀ لکل امر مشکل«هم بنابر قرعه بشود از باب و دور نیست هم که در آن 

نفی وجوب اجراي آن حکـم مـی    4]که[شود  یا بنابر اصل برائت. بخصوص حدیث مذکور
م بـودن  کند، خصوصاً به مالحظۀ این اخباري که در حکم آن وارد شده، در صورت معلـو 

                                                   
و این فتوي به کفایت قرعه در شبهۀ محصوره را در یکی از مسائل آخر  -.پس به حدیث عمل می شود نه به این قاعده 1

 .یعنی حدیث را بر قاعده حاکم کرده است .جامع الشتات بر صراحت انتخاب کرده است
 .22050ح  87ص  17وسائل، ج  2
 .عمل می شود نه به این قاعده) یم و تنصیفقست(به حدیث ) باز هم(پس  3
 .و: نسخه در 4
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  .حیوان و واطی و مالک است
را به قرعه بگذاریم، پس چون غرامت کشـیدن  و در صورت جهالت آن ها، هرگاه بنا 

در آن جـا نیـز از بـاب قاعـدة      ،به واطی بعد فـروختن، ممکـن نیسـت    1قیمت، و رد قیمت
  .مجهول المالک تصدق به فقرا شود نه از باب قول به تصدق در اصل مسئله

پس اشکال در حیوان ماکول اللّحم هم وارد مـی شـود در صـورت جهالـت     : و بنابر این
  .و تتمۀ کالم بعد می آید. لک و واطی، و این که قیمت را چه باید کردما

» حیـوان «در کالم بعض فقها لفـظ  : در توضیح معنی بهیمه و حیوان است مطلب ششم
و بعضـی اهـل لغـت آن    . است» بهیمه«و در کالم بعضی لفظ . است که اعم است از چهارپا

نقل شده که مناسب اشتقاق آن  زجاجکه از چنان  تفسیر کرده اند» جاندار بی تمیز«را به 
. از حیوان برّ یا بحـر  و جمعی از ایشان به چهار دست و پا تفسیر کرده اند. 2»بهم«است از 

م مـی     . تردد میان دو معنی نقل شده صاحب قاموسو از  و در عرف اطالق بـر معنـی دویـ
پس بهیمه را در اخبـار   )علی االقوي(و چون عرف مقدم است بر لغت در نزد تعارض . شود

پس بنابر این مرغ و . حمل کردن بر چهار دست و پا اولی است، خصوصاً با موافقت با اصل
چنـان کـه آیـۀ    . ماهی داخل نخواهد بود، هر چند جماع کردن با همۀ این ها حرام اسـت 

ک    فَمنِ ابتَغى« الی قوله تعالی 3»و الَّذینَ هم لفُرُوجِهِم حافظُون«شـریفۀ   فَأُولئـ کذل راءو
  .، بر این داللت دارد4»هم العادون

اشـکال اسـت و حکـم از اخبـار     ) مثل گرگ و روباه و امثال آن(و استفادة حکم سباع 
                                                   

 در قیمت: نسخه در 1
ده که ابهام از بهم گرفته ش: بل بر عکس. نیست» ابهام«معنی » بهم«توجه نفرموده که در مادة اصلی  ) ره(ظاهراً میرزا 2

 .ست بل از اصل ثالثی مجرد استمشتق از باب افعال نی و بهیمه. باب افعال است
 .29و سوره معارج آیه  5سوره مؤمنون آیه  3
 .31و سوره معارج آیه  7سوره مؤمنون آیه  4
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و ثمـره در جـواز اسـتعمال    . ظاهر نمی شود، مگر به جهت علّت منصوصه در بعض اخبـار 
  .پوست و استخوان و امثال این ها ظاهر می شود

در (اخراج از بلـد  ] در[اطالق روایت و بعض فتاوي مقتضی آن است که  :هفتم مطلب
و بعضی شرط دانسته انـد  . دوري بلد شرط نیست) جائی که الزم است اخراج به بلد دیگر

و ظاهر تعلیل در حـدیث  . دوري بلد را به حیثیتی که در عادت ظاهر نشود خبر آن حیوان
  .هم مشعر به آن است

ز اخراج، عود کند آن حیوان به بلـد اول، ظـاهر ایـن اسـت کـه اخـراج       و هرگاه بعد ا
کـه مشـعر   (و اما علّتی که در حدیث وارد شده . واجب نیست ثانیاً، به سبب حصول امتثال

پس ظاهر این است که از بـاب حکمـت   ): است به این که باید خبر آن حیوان ظاهر نشود
گاه است که در آن بـالد هـم آن خبـر شـایع     و . است در اولِ تشریع حکم، نه از باب علّت

  . شود، پس بنابر این باید از آن بلد اخراج شود به بلد دیگر
بعـد  ) در جـائی کـه الزم اسـت   (آن است که بیع  سدیرظاهر حدیث  :مطلب هشتم
می فروشند آن را بعد از اخراج «گفته است که  روضهو شهید ثانی در . اخراج از بلد است

ت نداشـته باشـد   ا پیش از اخراج ی چـون اخـراج را واجـب فـوري     1»اگر منافات با فوریـ ،
دانسته، یا تعبداً، یا براي این که سرزنش نکنند واطی یا مالک را به آن عمل نسـبت بـه آن   

  . حیوان
از آن حدیث چنین مفهوم می شود که غرض اتالف آن حیوان نیست در آن : و الحاصل

و چون مرخّص فرموده انـد در منتفـع   . ن مقدم استپس آ. بل که پنهان کردن آن است. جا
قیدي که در حـدیث شـده   پس ظاهر می شود . شدن به ثمن آن، رخصت بیع را هم داده اند

این است که حکـم اخـراج   ) که بفروشند آن را در آن بلد که اخراج می کنند به سوي آن(
                                                   

 .309ص  9الروضۀ البهیۀ، ج  1
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مطلوب این باشـد کـه   تاخیر نکند مبادا ظهور کند و تعییر حاصل شود، نه این که حقیقت 
و بنابر فوریت پس اگر تاخیر شود و آن حیوان را به کرایـه بدهـد یـا    . بیع در آن بلد باشد

  .سوار شود، فعل حرامی کرده، لکن کرایه و منفعت مال اوست، به تفصیلی که می آید
به کسی که جاهـل  ) در آن بلد که می برند(هرگاه بفروشند آن حیوان را  :مطلب نهم

گفتـه اسـت کـه     روضـه در  ) ره(او باشد و بعد بر او ظاهر شود حال، شهید ثـانی  به حال
احتمال قوي دارد که هرگاه وطی منشأ نقصی است در قیمت آن حیوان در نزد عالم بـه آن  

جایز اسـت از   -)اگر قائل شویم به آن(مثل حرام شدن گوشت یا به نجاست بول آن  -نقص
و ایـن دور نیسـت و لکـن بنـابر مختـار کـه       . وب اسـت چون این از جملۀ عی. براي او فسخ

  .1حرمت است ثمره نمی کند
پیش دانستی که هرگاه موطوء مال غیر باشد، قیمـت آن را از واطـی مـی     :مطلب دهم

و اشـاره کـردیم کـه معتبـر در     . گیرند، و بعد از تفصیلی که مذکور شد معمول می دارنـد 
. منتقل می شود بـه فاعـل   این است که بهیمهگفتیم که مختار و . قیمت آن، حال وطی است

و به این سبب اختیار کردیم که ثمنی که در عوض بیع موطوئه می گیرند رد مـی شـود بـه    
واطی و لکن اشکال در این است که وقت انتقال حیوان به واطی آیا همان حـین بعـد وطـی    

اظهـر ایـن    ؟-؟-آن متحقق مـی شـود  اجباریه به  ۀاست یا وقت دفع عوض است که معاوض
چون ضمان به همان وطـی حاصـل مـی    . است که منتقل می شود به او در زمان تحقق وطی

و آن . و اقوي در تلف قیمـی ضـمان قیمـت روز تلـف اسـت     . شود که در معنی غصب است
  .مستصحب است تا زمان دفع قیمت

                                                   
زیرا مردم . پس، از عیوب محسوب نمی شود. آن حیوان فقط حرام می شود، نه نجس) ره(چون مطابق نظر میرزا: یعنی 1

 .رف نمی کنندگوشت آن را مص
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بر پـس بنـا  . عـوض  1]دفع[و ثمرة این نزاع ظاهر می شود در صورت تلف حیوان قبل از 
و همچنـین در صـورتی   . و بنا بر قول دیگر، از مال مالـک اسـت  . مختار، از مال فاعل است

و از براي مالـک،  . که جنایتی به حیوان برسد، پس ارش آن از براي فاعل است بنابر مختار
و همچنین ظاهر می شود ثمـره در مؤنـۀ حیـوان و نمـاء آن قبـل از دفـع       . بنا بر قول دیگر

پس همۀ آن ها از بـراي فاعـل اسـت    : ارش و نما و مؤنه بعد دفع عوض و اما تلف و. عوض
  .بر هر دو قول

چنان کـه در  (و در آن خالف است؛ مشهور : حکم حد و تعزیر است مطلب یازدهم
این است که حاکم او را تعزیر می کند به آن چه رأي او قرار ) شرایع و غیره مذکور است

و داللت می کنـد بـر   . چنان که در سایر تعزیرات استگیرد، و مقداري از براي او نیست، 
عـنْ أَبِـی   «: و روایت فضیل بن یسار و زبعی بن عبداهللا 2آن صحیحۀ سدیر و موثقۀ سماعه

اللَّه دبزِیـراً   )ع(عتَع ضْـرَبنْ یلَک و دح هلَیع سۀِ قَالَ لَیهِیملَى الْبع قَعلٍ یجی ر3»ف .
فی رجلٍ یقَع علَى بهِیمۀٍ قَالَ فَقَـالَ لَـیس    )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: فضیل و روایت دیگر

  .4»علَیه حد و لَکنْ تَعزِیر
و . و بعضی قائل شده اند که او را بیست و پنج تازیانه می زنند که ربع حد زانـی اسـت  

و بعضی گفته اند کـه او را  . گذشتداللت می کند بر آن صحیحۀ عبداهللا بن سنان که پیش 
عـنْ  «: و داللت می کند بر آن صحیحۀ ابـی بصـیر  . حد زانی می زنند که صد تازیانه باشد

                                                   
 .دخول عوض: نسخه در 1
 .همان دو حدیث پیشین 2
 .359ص  28ج  -5ح  1وسائل، کتاب الحدود، ابواب نکاح البهائم، باب  3
 .3همان، ح  4
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اللَّه دبد )ع(أَبِی عالْح هلَیقَالَ ع لَجۀً فَأَوهِیملٍ أَتَى بجی رو صـحیحۀ دیگـر او بـه     1»ف
عنْ أَبِـی  «: 2و روایت ابی فروه. »د الزّانیعلیه ح«همین مضمون و لکن در آن جا فرموده 

و بعضـی  . 3»قَالَ الَّذي یأْتی بِالْفَاحشَۀِ و الَّذي یأْتی الْبهِیمۀَ حده حـد الزَّانـی   )ع(جعفَرٍ
عـنْ أَبِـی   «گفته اند که او را می کشند و داللت می کند بر آن صحیحۀ جمیـل بـن دراج   

اللَّه دبقْتَل )ع(عۀً قَالَ یهِیملٍ أَتَى بجی رـأَلَ   «ٍ: و روایت سـلیمان بـن هـالل    .»فقَـالَ س
اللَّه دبا عابِنَا أَبحأَص ضعع(ب(     ضْـرَبی مـاً ثُـمقَائ قَامۀَ فَقَالَ یهِیمی الْبأْتلِ ینِ الرَّجع
  .4»قَالَ فَقُلْت هو الْقَتْلُ قَالَ هو ذَاك منْه ما أَخَذَ ضَرْبۀً بِالسیف أَخَذَ السیف

حمل کرده است به ایـن کـه   : جمع کرده مابین اخبار؛ یک مرتبه به این که) ره(و شیخ
چنان که صحیحۀ ابـی بصـیر   (تعزیر در وقتی است که ایالج نباشد یعنی داخل نکرده باشد 

 5ه این تفصیل کـه اگـر محصـن   ، و حد را حمل کرده بر صورت ایالج، ب)اشعار به آن دارد
  .و اگر غیر محصن است حد). چنان که مدلول اخبار قتل است(است قتل یا رجم 

و مرتبۀ دیگر حمل کرده است اخبار قتل را بر کسـی کـه ایـن فعـل از او سـه مرتبـه       
 چنـان کـه داللـت دارد بـر آن     . سرزده باشد و تعزیر در میان آن ها واقع شده باشد یا حـد

قَـالَ أَصـحاب الْکَبـائرِ کُلِّهـا إِذَا أُقـیم       )ع(الْماضـی عنْ أَبِی الْحسنِ «: سروایت یـون 
را در ایـن  » حـد «و گویا شیخ حمـل کـرده اسـت    . 6»علَیهِم الْحد مرَّتَینِ قُتلُوا فی الثَّالثَۀِ

                                                   
  .8همان، ح  1
 .ابی فرده: نسخه در 2
 .9همان، ح  3
 .7همان، ح  4
 .محسن: نسخه در 5
 .1ح  5ب وسائل، کتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، با 6
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ه،   و مرتبۀ دیگر حمل کرده است اخبار حد زا. حدیث بر معنی اعم از تعزیر نی را بـر تقیـ
چون مذهب عامه این است که به سبب ایالج فرجی زنا متحقق می شود خواه انسان باشـد  

  .و خواه غیر آن
و به هر حال، اقوي قول مشهور است و اکثر این حمل ها بعید است و دلیلی قائم بر آن 

  .1نیست
ـ  . ثابت می شود این عمل، به شهادت عدلین :مطلب دوازدهم ان ثابـت  و به شـهادت زن

، به سبب عموم )بنابر مشهور(و همچنین ثابت می شود به اقرار فاعل یک مرتبه، . نمی شود
بیرون رفت از آن، آن چه به دلیل ثابت شده تعدد، مثـل   »عقالء علی انفسهم جایزاقرار ال«

و شرب خمر و قذف و سرقت در خصوص قطع، هر چند در  قیادةزنا و لواط و مساحقه و 
  .و دلیل واضحی بر اعتبار تعدد نیست. به یک بار شود غرامت اکتفا

و همچنـین از  . و قول به اعتبار دو مرتبه، از ظاهر کالم ابـن ادریـس فهمیـده مـی شـود     
و از کالم ابن فهد مستفاد مـی شـود   . 2موافقت ابن ادریس ظاهر می شود مختلفعالمه در 

ریس این قول را فهمیده انـد  بن ادکه خالفی در مسئله نبوده و لکن محقق و عالمه از کالم ا

                                                   
و نیز معلوم است که اکثر قائلین به قول مشهور نیز حمل دوم . مخالف مشهور نیست) جمع دوم(در قول ) ره(البته شیخ 1

  .زیرا حدیث یونس تنها نیست و با حدیث هاي دیگر موید است. او را می پذیرند
ین حتی االمکان حدیث را رد نمی کردند و قول مشهور، قول اکثریت متقدمین و متاخرین است، و متقدم: به عبارت دیگر

  .اما متأخرین در رد حدیث به قدر آنان پرهیز ندارند. از آن پرهیز می کردند
یعنـی فتـوایش از   . مرحوم مصنف مبناي دوم را دارد. مبناي حمل، و مبناي رد: بنابر این، این قول مشهور بر دو مبنا است

ه تمسـک بـه قـول    و این گون. اما از نظر مبنا مطابق بخشی از آنان است. مشهور استنظر نتیجه و در مقام عمل، مطابق قول 
و در عرصۀ فقه، چنین مواردي از شهرت، . خالی از بحث نیست -و کاربردي که به شهرت قائل باشیم با هر ارزش -مشهور

 . کم نیست
 .چاپ قدیم 225، کتاب الحدود، ص الشیعۀمختلف  2
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  .1له را خالفی کرده اندو مسئ
مـذکور نیسـت و    »وسـیله «و لکن بعضی آن را از ابن حمزه نیز نقل کـرده انـد و در   

  .کتاب دیگري از او نزد ما موجود نیست
منشأ حصول شبهه مـی  ] نیز[و اما تمسک به این که از باب حدود است و این خالف 

پس آن ضعیف است به جهت آن کـه بعـد از قیـام    . دو مرتبهید کرد به اقتصار با ، پسشود
مـی شـود در غیـر    » ء حـد در«و شبهه که منشأ . دلیل در نزد مجتهد پس محل شبهه نیست

و به . چنین جائی است مثل ادعاي جهل به حرمت فعل، یا ادعاي مشتبه شدن موضوع است
  .هر حال، این سخن بر اجراي حد و تعزیر است

پس هرگاه حیوان مال اوست پس نباید اشکال کـرد در ثبـوت    :ما در سایر احکامو ا
ایـن در وقتـی اسـت    . در غیر بلد] و بیع[آن ها؛ از حرمت گوشت، و ذبح، و سوختن، و نفی 

و اما هرگاه مال دیگري باشد، پس به اقرار او حکمـی بـر غیـر    . که حیوان مال واطی باشد
، هـر  ]آن هـا [و وجوب ذبح، و بیع در غیـر بلـد و امثـال    ثابت نمی شود؛ از حرمت بر او، 

  .بلی تعزیر یا حد بر خود مقرّ ثابت می شود به اقرار او. چند اقرار را مقرّ متعدد کند
و االّ یکن «و شرح آن که گفته انـد   لمعهظاهر می شود در ) ره(پس آن چه از شهیدین

النّـه  . ، دون غیره مـن االحکـام المـذکورة   الدابۀ له، فالثابت باالقرار مطلقا التعزیر خاصۀ
که به سبب اقرار در صورتی کـه مـال   ] مشکل است زیرا[ 2»اقرار فی حق الغیر فال یسمع

تعزیـر بـه تنهـائی بـر ظـاهر      ] نسبت به خود مقرّ[و االّ . ثابت نمی شود] بر غیر[غیر باشد 
بر نفس خود بـه حرمـت    خود باقی نیست زیرا که اقرار او به وطی به مال غیر، اقرار است

                                                   
بر می آید که ابن ادریس نیز به تعدد قائل نبوده، محقق ) ره(یعنی از سخن ابن فهد: توضیح -129ص  5المهذّب البارع، ج  1

 .و عالمه از کالم او چنین برداشت کرده و این اختالف را به وجود آورده اند
 .، کتاب الحدود، الفصل السابع، آخر الفصلالروضۀ البهیۀ 2
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و همچنـین هرگـاه اقـرار    . هر چند بر مالک حرام نشود. اکل لحم، و نسل، و لبن آن، بر او
به مجرّد این بر غیر، چیزي الزم نیسـت هـر   . کند که غیر، وطی کرده است به حیوان مقرّ

کـام  و لکن بر خود مقرّ حرام می شود حیوان و توابع آن و سـایر اح . چند مکرّر اقرار کند
  .از اخراج از بلد و بیع و غیر آن

هر اقراري که مرکب باشد از اقرار بر نفس و اقرار بر غیـر، مقتضـاي   : خالصه این که
مال غیر و آن غیر  به وطی اقرار کند واطیو در صورتی که . هر یک را باید معمول داشت

همـۀ احکـام،    هم تصدیق او بکند، پس در این صورت مانعی از قبول اقرار واطی و جریـان 
نیست یا به سبب این که مدعی امري است و مانعی از براي قبـول قـول او نیسـت االّ تعلـق     

یـا بـه سـبب ایـن کـه آن هـم       . حق غیر به آن مال و آن هم به سبب تصدیق، رفع می شـود 
و همچنـین اسـت کـالم هرگـاه     . بر نفس خود به مقتضاي آن عمل می شـود  1اقراري هست

  .یر کند در حیوان او، و آن غیر هم تصدیق کندمالک اقرار به وطی غ
تا این جا سخن در صورتی بود که در ظاهر شـرع ثابـت شـود آن     :]مطلب سیزدهم[

و هرگاه کسی مطلع نشـده باشـد بـر آن فعـل و     . فعل، یا به اقرار یا به بینه یا به علم حاکم
م واطـی میانـۀ خـود و    پس آیا حک: اقراري هم نشده باشد و اما آن فعل به عمل آمده باشد

اگر آن حیوان مـال خـود واطـی اسـت، پـس اگـر       : خدا چه چیز است؟ پس می گوئیم که
پس ظاهر این است که بر او حرام اسـت گوشـت   ) مثل گاو و گوسفند(اللّحم است ل ماکو

بـر او  [و همچنـین ذبـح و سـوزاندن آن    . آن، و همچنین توابع آن از آن چه پـیش گذشـت  
حدیثی که از حضرت صادق و کاظم علیهمـا السـالم نقـل کـردیم      چنان که]. واجب است

  .2نظر به همان حدیث ظاهر این است: هم گفته است که و شهید ثانی. داللت بر آن دارد

                                                   
 . خود مالک تصدیق مالک هم اقرار است بر نفس: یعنی 1
 .الروضۀ البهیه، کتاب الحدود، الفصل السابع، آخر الفصل 2
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و لکن اشکال می توان کرد در این، به ایـن کـه ظـاهر آن روایـت و سـایر روایـات در       
مـذکور اسـت در آن اخبـار    چنان که از اجراء تعزیر و حد کـه  . صورت ظهور حال است

و بر فاعل هـم  . نیستزیرا که مادامی که ظاهر نشود فعل، حدي و تعزیري . ظاهر می شود
بلی لحم و نسل و لبن و امثـال آن، از مجمـوع اخبـار مسـتفاد مـی      . واجب نیست اظهار آن

 و این که ذبح و سوختن، از براي این است که مشتبه نشود به غیـر، حتـی ایـن کـه در    . شود
کـه  (آن به هـر نحـو کـه ممکـن شـود       و .تا معین شود] ه[صورت اشتباه، امر به قرعه شد

و گاه اسـت کـه   . کافی است) اتالف به عمل آید و کسی مرتکب استعمال و تناول آن نشود
لزوم ذبح و احراق در صورت ظهور حال باشد بـه سـبب تشـدید امـر، و در صـورت عـدم       

  .نحو که باشدظهور همان اتالف کافی باشد به هر 
، پس آیا واجب است بیع آن در خـارج  عادةًو هرگاه آن حیوان غیر مأکول اللّحم است 

در آن نیز دو وجه است و اظهر عـدم وجـوب اسـت بـه دلیـل اصـل، و عـدم         ؟-؟بلد یا نه
استفادة حکم آن از اخبار به جهت آن که ظاهر اخبار حکم صورتی است که وقـوع فعـل   

و . مال آن ها بر ذکـر حـد و تعزیـر کـه در صـورت ظهـور اسـت       به سبب اشت. ظاهر شود
سدیر که داللت بر حکم چنین بهیمه دارد و ظاهر در ملک غیر است نـه آن کـه    ۀصحیح

اخبار که آن از براي اخفاي حیـوان  و همچنین علتی که مذکور است در . ملک واطی باشد
ورتی کـه کسـی نمـی دانـد     و در ص. است) تا واطی را سرزنش نکنند در صورت ظهور امر(
  .امر مخفی است، دیگر حاجت به اخفا نیست] و[

پـس ظـاهر آن اسـت کـه اعـالم مالـک واجـب        : و هرگاه حیوان مال غیر واطی است
و همچنین چاره جستن در انتقال به خـود کـه   . و همچنین غرامت کشیدن قیمت آن. نیست

بفروشـد هرگـاه مـأکول اللّحـم      آن را بخرد و ذبح کند و بسوزاند یا اخراج کنـد از بلـد و  
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الزم است اتالف مأکول اللّحـم،   1اگر منتقل به او بشود به وجهی از وجوه بر اوبلی . نباشد
پـس آن معلـوم   : و اما وجوب اتالف بر وجه ذبح و سوزاندن. چون انتفاع به او حرام است
لوم نیست، و در غیر ماکول اللّحم هم وجوب اخراج و بیع مع. نیست، هر چند احوط است

. چون در اخبار معلّل است این معنی به اخفا، و مفروض این است که آن خود حاصل است
بل که ظاهر این است که جایز است انتفاع به آن در همان بلد از براي واطـی خـواه بـه او    

  .منتقل شده باشد یا نشده باشد و لکن به عنوان اجاره یا اعاره به آن منتفع شود
. چنان کـه دانسـتی  . همه اصل است و عدم ظهور خالف آن از اخبار و دلیل مذکورات

بلی در ماکول اللّحم در صورتی که به او منتقل نشده نیز حـرام اسـت بـر او گوشـت آن و     
  .لذات حرام استانسل آن و سایر منافع آن، چون ب

                                                   
 .در او: نسخه در 1



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب الغصب 
  مسائل الغصب من المجلد االول

  
چنـد سـال   ) مثل گاو کـاري و االغ (کسی را غصب کند  هرگاه کسی حیوان :سؤال -1

المثـل اسـت؟ یـا تفـاوت      اجـرة الحال مستحق عین مغصوبه و . نگاه دارد و الغر و پیر شود
  قیمت را هم بگیرد؟

نـه   -المثل را با تفاوت قیمتی که به سبب نقصان عین به هم رسیده اجرةعین و  :جواب
  .جرت، ظاهراً از مذهب شیعه نیستو تداخل ارش و ا. می گیرد -1به جهت سوق

بـا علـم بـه     -تصرف مالک در ملک خود هرگاه موجب ضـرر غیـر شـود    :سؤال -2
 -ضرر، یا ظن به ضرر، یا با عدم علم و ظن به ضرر، به قدر احتیاج، یا زاید بر قدر احتیـاج 

  ؟-؟آیا جایز است مطلقا یا نه

                                                   
 .پس باید بر اساس طال محاسبه شود .تفاوت تورمی قیمت را نمی تواند بگیرد: مطابق مبتال به امروزي 1
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ر حاجـت تصـرف نکنـد و    اشکالی نیست در جواز تصرف، هرگاه زیاده از قد :جواب
مثل آن که به قدر احتیاج خـود آتـش در خانـه خـود     (علم و ظن به ضرر هم نداشته باشد 

هـم بـر ایـن مترتّـب      2و ضـمانی ) ، یا آب آورد و مظنّۀ ضرر به همسایه هم نبود1افروخت
و همچنین ظاهراً اشکالی نیست در این که هرگاه زیاده از قدر حاجت تصرف کنـد  . نیست

  .داشته باشد، این فعل حرام است و موجب ضمان هستا ظنّ به ضرر همسایه و علم ی
و اما هرگاه به قدر حاجت تصرف کند و لکن علم به ضـرر همسـایه یـا ظـن حاصـل      

حقیر این است که هرگاه از ترك آن خـود صـاحب مـال متضـرر مـی       در نزد اقوي: باشد
آتش نیفروزد از سرما هـالك مـی   مثل آن که اگر (شود، یا نفع بزرگی از او فوت می شود 

در ایـن صـورت تصـرف    ) از او فوت می شود نفع شود یا محنت و مشقت می برد، یا مبلغی
و لکـن در ایـن جـا مراتـب ضـرر خـود و       . جایز است و ضمانی هم بر آن مترتـب نیسـت  

پس هرگاه همسایه مثالً هالك شود اما صاحب خانـه قلیـل   . همسایه را مالحظه باید کرد
  .می برد، در این صورت ترك تصرف باید کردمحنتی 

مثل آن که جاي دیگر دارد که (و هرگاه به صاحب مال در ترك آن ضرري نمی رسد 
ا ظنّ ضرر باز در همـان جـا   بآتش در آن بیفروزد و بر او عسري و حرجی الزم نمی آید و 

  .پس اظهر حرمت و ثبوت ضمان است )آتش افروزد
ت که محل اشکال است؛ یکی آن است که تصرف زیـاده  در این جا دو صورت هس: بلی

بکند، نهایت علم و ظنّ به ضرر ندارد، مثل آن که به جهت دفـع سـرما بـه     تاز قدر حاج
قلیل آتش می توانست اکتفا بکند، خرمن هیزم را به آتش افروخت و احیاناً غیري متضـرر  

شت هر چند آن قدر شـعور و  شد و او مطلقا علم و ظنی به این که این ضرر می رساند، ندا

                                                   
 .در خانه خدا افروخت: نسخه در 1
 .زمانی: نسخه در 2
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  .فهم داشته باشد که چنین آتشی از شأن او هست که ضرر به غیر برساند
دوم آن که کاري بکند که از شأن او ضرر رسانیدن هست در عادت، اما این شـخص از  

  .راه کودنی و نادانی، این معنی را نمی فهمد، از روي غفلت می کند
  . 1و لکن احوط رفع نزاع است به مصالحه. نیستقول به ضمان در این دو صورت، بعید 

هرگاه زید عمرو را ضیافت نموده و اسب عمرو را یا خود بـه دسـت عملـه     :سؤال -3
جات داده، یا فرموده که عمله جات از دست عمرو گرفته، در جائی کـه غیـر مـأمن بـوده     

  ؟-؟آیا در این صورت، زید ضامن است یا نه. و اسب را شب دزد برده. بسته
به هر حال، بعد از ثبوت مراتب مزبوره، آن شخص که اسب را برده و در غیر  :جواب

هر چند در صـورتی کـه بـه دسـت زیـد داده و آن بـه آن       . مأمن بسته، ضامن اسب هست
  .2زید هم ضامن است. شخص داده بدون اذن عمرو

جار در هرگاه عمارت و خرابه را تعمیر کند و بیوتـات آن را بسـازد و اشـ    :سؤال -4
ساحت آن غرس کند، و دیگري بر او ادعا کند و ثابت کند که آن عمـارت مخروبـه از او   

آالت و اسـباب و اشـجار مـال کـی اسـت؟ و مالـک       . بوده باشد و به ثبوت شرعی برسـاند 
  مستحق چه چیز است؟

المثل خرابه الی زمانی که عمـارت   اجرةمالک مستحق عمارت خرابه است با  :جواب
المثل معموره از حین عمارت الـی زمـان تسـلیم هرگـاه آالت و      اجرة] نیز[و . حاصل شده

و هرگـاه آالت و  . غاصـب مسـتحق اجـرت عملـی نیسـت     ] و[اسباب از خود مالک بوده، 
اسباب از غاصب بوده، باز مال غاصب است هرگاه خواهد آن هـا را بکَنَـد و ببـرد مالـک     

                                                   
 .مسئله مربوط استنیز به این  6مسئلۀ شماره  1
اگر زید اسب را از : در این جا نکتۀ دیگر نیز هست -.یعنی زید می تواند به هر کدام از آن دو نفر رجوع کند: توضیح 2

 .، در این صورت فقط زید ضامن است»ببر در فالن جا ببند«عمرو گرفته و به عمله بدهد و بگوید 
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به سبب آن تصرف؛ تفاوتی  خروبۀ مالک برسداگر نقصان به م: بلی . مانع او نمی تواند شد
  .برسد، ارش آن را باید بدهد] به هم[ 1در قیمت آن خرابه با صفت خرابی

. بر غاصب الزم نیست قبـول . قیمت آن را بگیر و خراب مکن: [و هرگاه مالک بگوید
. بر مالک الزم نیست قبـول . آن ها از تو باشد قیمت بده: بگوید 2]و همچنین هرگاه غاصب

ـ   که فـارغ  (به تو بخشیدم : و همچنین هرگاه غاصب بگوید و مالـک  ) هشـود از تحمـل ازال
در صـورت  ] و. [خواهد آن ها را خراب کند و ازاله کند، بر مالک الزم نیست قبول هبـه 

  .المثل خرابه  است از حین غصب الی حین تسلیم اجرةمذکوره بر غاصب 
شود که هرگاه نهال از مال مالک بـوده،   و از آن چه گفتیم، حکم اشجار هم معلوم می

و اگر خواهد . المثل زمین را با منافع اشجار از غاصب می گیرد اجرةالحال باز مال اوست؛ 
و اگـر مـال غاصـب    . 3درخت ها را بکن و زمین را همـوار کـن   هامر می کند غاصب را ک

. ه قبـول معاوضـه  و هیچیک را نمی توان الزام کرد ب. بوده غاصب مسلّط است بر مال خود
المثل زمین را می دهـد و زمـین را    اجرةپس غاصب اگر خواهد درخت خود را می کَنَد و 

و اگر به مالک ببخشد یا بـه قیمـت آن راضـی شـود و     . 4هموار کرده به دست او می دهد
  .و اگر راضی نشود او را الزام نمی توان کرد. مالک هم قبول کند، باکی نیست

غصـب کنـد و   ] را[غاصبی خانۀ کسی : می شود حکم این مسئله کهو از این جا معلوم 
دیوار او را گجکاري یا به طال و الجورد نقاشی کند که غاصب می توانـد ازالـۀ آن هـا را    

  .بکند، و اگر نقصانی حاصل شود به اصل خانه، از عهده بر آید
مـی  . دشاخۀ درخت زید به هواي زمین عمرو رفته، ضرر به عمرو مـی رسـ   :سؤال -5

                                                   
 .ت که با وجود خرابه بودن نقصی در قیمت پیدا شودمراد این اس: توضیح -یا صفت خرابی: نسخه در 1
  .عبارت میان دو عالمت در هامش نسخه است 2
 .مراد از هموار کردن، به حالت سابق بر گردانیدن است 3
 .بدهد: نسخه در 4
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  ؟-؟توان برید یا نه
را اگـر مـی توانـد بپچانـد و      خـود  صاحب درخت را بگوید که شاخ درخـت  :جواب

  .واهللا اَعلم. و اگر نبرد خود می تواند برید و به او داد. و اگر ممکن نیست، ببرد. بگرداند
  
  

  باب الغصب من المجلّد الثانی
سـایه باشـد، جـایز    تصرف مالک در ملک خود موجـب تضـرر هم  هرگاه  :سؤال -6

  .احکام شقوق آن را بیان فرمائید ؟-؟است یا نه
هرگاه تصرف زاید بر قدر حاجت نباشد، و علم یا ظن به ضرر جار هم ندارد،  :جواب

چنان که ظاهراً خالفی نیسـت در حرمـت   . ظاهراً خالفی نیست در جواز آن و عدم ضمان
  .یا ظن به ضرر جار باشدو ضمان در صورتی که زاید بر قدر حاجت باشد و علم 

در جائی که به قدر حاجت باشد و زایـد   -پس اظهر در نزد حقیر: و اما در سایر صور
اگر ترك آن موجـب  : تفصیل است که -بر آن نباشد و لکن علم یا ظن به ضرر داشته باشد

ضرر صاحب مال می شود، پس صاحب مال اولی است به عدم تضرر و حرمـت، و ضـمانی   
در ایـن جـا اقـوي    » رخصت در مال«و قاعدة . یث نفی ضرر شامل آن نیستپس حد. نیست

مثـل  (بلی اگر فرض کنی که عارض شود امـري دیگـر   . »اتالف«و » تسبیب«است از قاعدة 
این که آتشی در خانۀ خود افروخت و بعـد از رفـع حاجـت آن را واگذاشـت و خـاموش      

ه ضامن باشد، به جهـت حصـول   ظاهر این است ک) نکرد و به سبب آن ضرر به جار رسید
  .تسبیب با ظن ضرر و عدم تضرر مالک به سبب خاموش کردن

و هرگاه ترك  آن باعث ضرري به صاحب مال نمی شود، پس ظاهر ضـمان اسـت بـل    
  .که حرمت هم
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و اما هرگاه زاید بر قدر حاجت باشد و علم یا ظن به تضرر جار ندارد، پس هرگـاه از  
رخصت در مـال  «پس دلیل . اهراً حرمت و ضمان، هر دو هستباب لغو و اسراف است، ظ

و هرگـاه اسـرافی   . تسبیب و اتالف، بی معارض است ۀمنصرف به آن نمی شود، و ادلّ» خود
و بعضی این صورت را و صورت عدم استشعار بـه حـال را از راه   . نباشد، محل اشکال است

ست، از موجبـات ضـمان گرفتـه    با بودن آن فعلی که از شأن آن اضرار ه 1فلت و بالدتغ
انصراف ادلّۀ تسبیب به آن ممنوع است، و اصـل مقتضـی    و آن خالی از اشکال نیست و. اند

  .عدم ضمان است
. صب کند و متعذّر باشد رد آن به سبب خارجیغهرگاه زید مالی از عمرو  :سؤال -7

کن شـد بـر آن مـال    و بعد از آن زید متم. و عمرو مثل آن مال را یا قیمت را از زید گرفت
و منـافع آن عـین مغصـوبه در ایـن مـدت مـال        ؟-؟آیا حالل است بر او یا حـرام . مغصوب
  کیست؟

هرگاه در حین استرداد و تعذّر وصول به عین مغصـوبه، مثـل یـا قیمـت را بـه       :جواب
عنوان معاوضه داده است که عین مغصوبه مال غاصب باشد، و ایـن کـه غاصـب بـه او مـی      

باشد، در این صورت آن مال بر غاصب حالل اسـت و در معاوضـه ملـک    دهد مال مالک 
و لکن بر غاصب هسـت کـه منـافع    . و منافع و نماء آن، همه مال اوست. مستقرّ او می شود

المثل و نماء منفصلۀ آن مثل ولد و شـیر   اجرةاز (آن عین مغصوبه قبل از زمان معاوضه را 
و آن مـال کـه غاصـب در     .به مالـک بدهـد  ) او پشمی که از آن به عمل آمده بود، همه ر

  .عوض داده هم مال مالک است با جمیع منافع آن
و اما هرگاه به عنوان معاوضه نداده باشد بل که چون غاصب باعث حائل شـدن مـابین   

                                                   
 .کودنی: بالدت 1
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؛ پس در این جا ظـاهر اصـحاب ایـن اسـت     1مالک و مال او شده، این مال را از او می گیرد
و ابـن ادریـس تصـریح    (لک داده محض مال مالک مـی شـود   که آن مالی که غاصب به ما

و نماء منفصل و منافع آن همه مال اوست تـا زمـانی کـه عـین      2)کرده است به عدم خالف
و همچنین ظاهر این است که خالفی ندارند در این که عین مغصوبه . مغصوبه به دست آید

ادن بـدل، ملـک غاصـب    د و به سـبب . بر ملک مالک باقی است تا به حال ظهور عین نیز
چنان که هرگاه کسی یک دست غالم کسی را ببرد، نصـف قیمـت آن را بدهـد،    . نمی شود

  .و مخالف در مسئله، بعض عامه است. در نصف شریک نمی شود
و بعد از آن که عین مغصوبه به دست غاصب آمد، پس هر یکی را می رسد رجوع بـه  

رگاه مالک راضی نشـود بـه رد مـی تـوان او را     پس ه). بنابر اشهر و اظهر قولین(مال خود، 
چنان که از کالم عالمه و ابن ادریس و فخر المحققین و غیرهم (و دلیل این قول . جبر کرد

مالـک و مـال او،    مابینهمین است که دادن آن، محض از براي حیلوله بود ) ظاهر می شود
  .و آن الحال رفع شد

ملک او مسـتقر  «ر گفته است این است که فخر المحققین در وجه عدم اجبا و آن چه
شد بر آن، زیرا که شرعاً نمی تواند بدل قهري چیزي شود که ملـک بـر آن مسـتقر باشـد،     

و به جهت آن که هرگاه ملکیت بر آن . 3مگر این که آن بدل هم ملک بر آن مستقر باشد
ایـن اسـت کـه    و مرجع این سـخن بـه   . 4»مستقرّ نباشد، اهل معامله رغبت در آن نمی کنند

غرض از بدل، رفع ضرر است از مالک، و به این تمام نمی شود و باز ضـرر بـر حـال خـود     

                                                   
 .می گویند، که از سنخ هیچکدام از نواقل ملک نیست» بدل حیلوله«در اصطالح به این،  1
 .486ص  2سرائر، ج ال 2
بنـابر ایـن، فخـرالمحققین     -.بدل ملک باید ملک باشد واالّ معنی و مصداق بدلیت محقق نمـی شـود  : به عبارت دیگر 3

 .از نواقل ملک، می داند» بدل حیلوله«را در » ابدال«
 .ط کوشانپور 181ص  2ایضاح الفوائد، ج  4
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  .1باقی است
و بعد از آن ترجیح داده است عدم اجبار را به جهت آن که غاصب اخذ مـی شـود بـه    

و مخالفی هم در نظر نیسـت کـه آن   . 2و لکن چون ظاهر کالم ایشان این است. اشقّ احوال
به از روز غصب تا به حال ظهور عین، مال مالک اسـت و بـه سـبب دادن بـدل،     عین مغصو

شاید این باشد » عدم اجبار مالک به رد کردن بدل«ملک او رفع نشده، پس مراد از قول به 
چنـان کـه   (می تواند آن عین بدل را نگاه دارد و غرامت آن را بدهد به مثل یـا قیمـت   که 

  .ه هم بدل را نگاه دارد و هم عین مغصوبه را بگیردنه این ک) مذهب بعض شافعیه است
چون این اشق احـوال اسـت و شـبهۀ    : و هر چند کالم فخرالمحققین قابل این هم هست

، 3لزوم جمع مابین عوض و معوض، مندفع است به این که آن بدل، عوض عین مغصوبه نبـود 
ـ . یعنی مانع بودن غاصب از تصـرف مالـک  . بل که عوض حیلوله بود ان کـه عالّمـه در   چن

 اجرةتذکره و غیر آن تصریح به آن کرده اند، و خالف کرده اند در این که مالک مستحق 
و همچنـین در اسـتحقاق منـافع    . المثل آن عین مغصوبه بعد زمان اخـذ بـدل هسـت یـا نـه     

  . منفصله
لـزوم آن  ) بنابر قول ایشان که ملکیت مالک از عین مغصوبه زایل نشـده (و شاید اظهر 

ایـن   -اسـت  5و تحریـر  4چنان که مختار شـرایع  -و دلیل قول به عدم لزوم. شد در هر دوبا
است که غاصب بریئ شد از عین به دفع بدل، پس از توابع آن نیز بریئ مـی شـود تـا زمـان     

                                                   
 .یعنی بدون ملک باز ضرر سرجاي خود هست 1
2 کالمش نه نص. 
البته خود نسخه بردار تردید خودش را با عالمتی نشان  -.آن بدل عوض عین مغصوبه بعد زمان اخذ نبود: عبارت نسخه 3

 .داده است
 .دار التفسیرط  191 -190ص  3شرایع االسالم، ج  4
 .ط قدیم 140ص  2تحریر االحکام، ج  5
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  .تمکن از عین
و بر این اشکال کرده اند که این، جمع نمی شود با قول بر بقاي ملکیت مالک بـر عـین   

  .ن اشکال وارد استو ای. مغصوبه
و لزوم اخذ غاصب به اشقّ احـوال، دلیـل وافـی    . ، ضعیف ضعیف است1لکن این احتمال

  .ندارد
و به هر حال؛ هرگاه هر دو متفق شوند بر تـرك رد از هـر دو طـرف، بایـد بـه عقـد       
معاوضۀ جدیده، عین مغصوبه را منتقل ساخت به غاصب، و به همان تـرك رد از طـرفین،   

  . نداکتفا نکن
صاحب مسالک بعد از آن که از اصحاب نقل کـرده در مسـئلۀ مـذکوره،     :و بدان که

ملکیت محض از بـراي او در آن بـدل نیـز،     بقاي عین مغصوبه را در ملک مالک با حصول
و بعـد از آن  . از این الزم می آید جمع مابین عوض و معـوض : اشکال کرده است به این که

در عین مغصوبه و ملکیت مالـک در   2شود ملکیت غاصبوجیه شمرده است این که گفته 
یا آن که مالـک شـدن مالـک بـدل را     . بدل هر دو متزلزل اند تا زمان ظهور عین مغصوبه

موقوف است بر یأس از عین مغصوبه پس بدون یأس ملک او نمی شود هر چند تصرف در 
  .و صاحب کفایه هم متابعت او کرده است. آن جایز باشد

. مخالفت اصحاب با وجود عدم مخالفت ظاهري، بسیار مشکل اسـت : ی کهو تو می دان
چنان کـه عالمـه   (و دفع اشکال به همین می شود که آن بدل را عوض عین مغصوبه نگرفته 

بل که آن عوض حیلولۀ غاصب و مـانع شـدن   ) در تذکره و دیگران تصریح به آن کرده اند
و ایـن  . عـی باشـد تـا زمـان حضـور عـین      اوست از تصرف در عین، لکن به این نحو که مرا

                                                   
 .ست نه بدل ملک یا بدل منافعبدل حیلوله ا: یعنی توجیه دوم سخن فخر المحققین که 1
 .بملکیت غاصب: نسخه در 2
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و در صـورت تلـف   . منافات ندارد با جواز انواع تصرفات در آن؛ از بیع و هبه و اتـالف آن 
و همچنین منـافع  . صوبه نمی شودغهم ضمانی بر او نیست و باعث زوال ملکیت او از عین م

  .او همگی مال مالک است
در این جا بایـد رد کـرد، بـه سـبب     . شود اگر عین او باقی باشد و عین مغصوبه پیدا: بلی

 لآن که گرفتن آن به علّت منع از تصرّف در عین مغصوبه بود، و علّت زایل شد پـس معلـو  
و لکن بنابر این ملکیت بدل از براي مالک هم ملکیـت متزلـزل اسـت و    . هم زایل می شود

اضـی طـرفین بعـد از    استقرار آن یا به تلف آن می شود قبل از ظهور عین مغصوبه، یا بـه تر 
و ثمـرة  . و این منافات با اتفاق ایشان بر ملکیت محضه نـدارد . ظهور آن به معاوضۀ جدیده

  . آن در اتالف و انواع تصرفات و نماء منفصله و غیر آن حاصل است
چون مستفاد از کالم اصحاب این است که در صورت عدم معاوضـه، دادن   :و الحاصل

و دلیلی بر حصول . از تصرف مالک است در عین مغصوبه این بدل، محض از جهت حیلوله
و اجمـاع و نفـی   . ملکیت محضه، در این هنگام نیست االّ اجماع ایشان ظاهراً، و نفی ضـرر 

بقـاء عـین بـدل در نـزد      منحصر است در غیر صورت ظهور عین مغصوبه بـا ) هر دو(ضرر 
  .نواع تملیک باشدنوع تملیک هم یکی از ا این و مانعی نیست از این که. مالک

و بعد . ظاهر می شود ضعف وجوهی که فخرالمحققین ذکر کرده و از آن چه گفتیم،
و غیر ذلک، ظاهر می ] نیز[بر این گذاشتیم که بیع آن صحیح باشد و هبۀ آن  از آن که بنا

و به هر حـال، حکمـت شـرعیه    . شود این که عدم رغبت معاملین هم بر آن، بی وجه است
بعـد از آن کـه   (چون مالک ممنوع شد از عین مغصوبه : ه اقتضا کرده است کهدر این مسئل

باید مالک مـرخّص باشـد در ایـن بـدل نیـز بـه انـواع        )جایز بود از براي او انواع تصرفات
پس ملک محض اوست از جمیع جهـات  . تصرفات، تا به هیچ وجه ضرري بر او وارد نشود

ص صورت ظهور عین مغصوبه با بـاقی بـودن   و لکن مراعی و به تزلزل است نسبت به خصو
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ن یا رفع می شود به رد، یا مستقر می شود به معاوضـه بـا عـین    آو بعد از . آن به حال خود
بنابر آن وجهی که گفتیم که اگر خواهد مثل یا قیمت آن بدل را . مغصوبه یا به رد بدل آن

  .الزام شود به رد عین که نه این. رد می کند
پس آن مندفع است به این که خود باعث بر ضرر خـود   :ضرر بر غاصبو اما لزوم 

چون رخصـت از بـراي مالـک در شـرع     . »مباشر«اقوي است از » سبب«شده، و در این جا 
  . ثابت شده، بخالف غاصب

المثل، در جائی است که آن عین را اجرتی باشـد در عـادت، از بـاب     اجرة :و بدان که
و لکن ضمان غرامت به جهت حیلولـه،  . ل پول و گندم و غیرهنه مث. حیوان و خانه و غیره

چنـان کـه در تـذکره    . در هر عینی که غصب شود، ثابت است و فرقی مابین آن ها نیسـت 
پس هرگاه در جمیع زمانِ عدم قـدرت، اجـرت آن   : و اما مقدار اجرت. کرده استتصریح 

ل ایـن کـه در اَول مـاه ده    مثـ (هرگاه متفاوت باشـد  و اما . مساوي است، پس اشکالی نیست
مه آن چه عالّ )درهم اجرت آن بود، و در ماه دیگر بیست درهم، و در ماه دیگر سی درهم

و ایـن را  . ه این است که در هر ماه ضامن اجرت همان ماه مـی شـود  ددر تذکره اختیار کر
و خالفـی از  . قـرار داده و دو وجـه دیگـر هـم از ایشـان نقـل کـرده        شافعیهاظهر وجوه 

  .اصحاب نقل نکرده
که مذکور شد در عـین مغصـوبه بـا بـدل در حـال       مراد از معاوضه :و ایضاً بدان که

تعذّر رد عین مغصوبه، معاوضه اي است که صـحیح باشـد و انتقـال بـه آن حاصـل شـود و       
و خصوصـاً  . پس بیع صحیح نخواهد بود به جهت عدم قدرت بر تسـلیم . جامع شرایط باشد

بلی جایز اسـت در  . به، جهالت هم داشته باشد هر چند به وصف باشدهرگاه آن عین مغصو
بلی بـه عنـوان   . بر تفصیلی که در محل خود محقّق شده» میمهضبیع آبق با «بعض صور مثل 

  .مصالحه می تواند معاوضه به عمل بیاورد
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همچنـان کـه   . مالک را نمی رسد الزام غاصـب بـر معاوضـۀ الزمـه     :و ایضاً بدان که
و مالک می تواند الزام کنـد غاصـب را بـر دادن    . نمی تواند مالک را الزام کندغاصب هم 

و لکن ظاهر این است که غاصب نمی تواند مالک را الزام کند . بدل بر وجه عوض حیلوله
و مثل سایر حقوق نیست که هرگاه مستحق قبول نکنـد  . بر گرفتن آن هرگاه مالک ابا کند

  .و در تذکره تصریح به آن کرده است. یا بریئ کردن او را باید الزام کرد در گرفتن
هرگاه زید چند اصله درخت می برد در خانه عمرو می گـذارد بـدون اذن    :سؤال -8
و بعد از آن االغ عمرو بیاید در نزد آن درخت ها، و یکی از آن هـا بیفتـد بـر روي    . عمرو

  ؟-؟ست یا نهزید ضامن االغ ه. دست االغ و دست بشکند و به این سبب بمیرد
موافق قواعد فقها چـون بـدون اذن، درخـت هـا را در آن جـا گذاشـته و       : بلی :جواب

  .متوجه او می شود 1عدوان کرده، ضمان
زید قدري گندم به امانت نزد عمرو مـی گـذارد، و عمـرو آن را بـدون اذن      :سؤال -9

مثـل اسـت   و هرگـاه ضـامن    ؟-؟آیا عمرو ضامن است مثـل یـا قیمـت را   . زید تلف می کند
هرگاه اتفاق شود که عمرو برود به بلدي دیگر، و زید در آن جا از او مطالبه مـی کنـد، و   

من در بلد غصب به تو می دهم، یا قیمت گندم را موافق تسعیر بلد غصـب  «عمرو می گوید 
آیـا عمـرو   . روض این است که گندم در بلد مطالبه گران تر استفو م. »در این جا می دهم

  ؟-؟ا دارد یا نهاین تسلط ر
و زید تسلط دارد کـه  . است و در صورت اتالف ضامن مثل است» مثلی«گندم  :جواب

هر جا خواهد از او بگیرد، یعنی در هر جا مطالبه کند در همان وقت و در همان جا الزم 
و هرگاه قادر بر مثل نباشد، همۀ قیمـت او را در وقـت مطالبـه    . است که اداء حق او بکند

  .تسلطی بر او ندارد به آن نحو که خواهش اوست و عمرو. البه، می تواند گرفتمط در بلد
                                                   

 .زمان: نسخه در 1
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و لو غصبه فی بلد و طالبـه فـی آخـر،    «: مصرّح است به این مطلب تحریرو عبارت 
  . 1»لزمه دفعه الیه، سواء کان فی حمله مؤنۀ او لم تکن

بعـد از اطـالع    و عمرو. زید بدون اذن عمرو، بذري در مزرعۀ او می کارد :سؤال -10
الحال که زرع بـه  . آمده و عوض تخم و اجرت عمل او را داده که زرع از خود عمرو باشد

  ؟چه باید کرد. عمل آمده، زید می گوید که من هم در زرع شریک ام
و . اشهر و اقوي این است که زرع مال زارع است، و اجرت زمین بر او هسـت  :جواب

ابن جنید قائل شـده  و . زرع، یا خود ازاله کند د بر ازالۀلکن مالک می تواند او را الزام کن
است که در صورتی که کسی بدون اذن، زرع کرده باشـد مالـک مـی توانـد آن چـه زارع      

پس بنابر قول او زارع باید قبول کند هر چند بعد . خرج کرده بدهد و زرع را صاحب شود
اول اسـت چنـان کـه اجمـاع     و این قول ضعیف است و اقوي قـول  . از رسیدن حاصل، باشد

  . ، داللت بر آن دارد2منقول، و بعض اخبار معتبره، با شهرت بین االصحاب
و به هر حال، در این صورت که صاحب بذر راضی شده باشد به عـوض بـذر و خـرج    
خود، بذر را به مالک زمین واگذاشته، دیگر حقی ندارد، خصوصاً با مالحظۀ مـذهب ابـن   

ؤال باید مالحظه کرد که آن معامله بر وجه صحیح واقـع شـده   و لکن در صورت س. جنید
به این معنی که این معامله را صاحب یا زارع، بعد سبز شدن بـذر کـرده باشـد،یا بـر     . باشد

  .جهالت نیست از زیرا که قبل از سبز شدن تخم، خالی. وجه مصالحه معامله کرده باشد
تصرف در آن به اذن مالک باشـد و  هرگاه » بیع فاسد«یا  3»مقبوض بسوم« :سؤال -11

                                                   
 .ط قدیم 138ص  2تحریر االحکام، ج  1
و با بیان . معلوم نیست آیا خود آن اخبار را معتبر می داند یا آن ها را به سبب شهرت، معتبر می داند) ره(مراد مصنف 2
 .آیا مرادش شهرت روائی است یا فتوائی: دیگر

مال و کاالئی که مشتري آن را تحویل گرفته یا با اذن مالک آن را بر داشته تا بررسی کند و اگر پسـندید خریـداري    3
 .کند
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تلف شود، چه صورت دارد؟ و فرقی هست مابین این که تلف آن به تفریط باشـد یـا بـدون    
  ؟-؟تفریط، یا نه
، بگیرد آن عین را، یـا بـه بیـع فاسـد بـه او      1هرگاه مشتري در بین مساومۀ بیع :جواب
بب عمـوم حـدیث   بـه سـ  . ضامن عین است هرگاه تلف شود) در هر دو صورت(منتقل شود 

کـلّ عقـد یضـمن    «و قاعـدة مسـلّمۀ    »علی الید ما اخذت حتی تؤدي«مشهورِ مقبـول  
  .»صحیحه، یضمن بفاسدهب

یعنی چنان که در بیع صحیح همین که مبیع را گرفت ضـامن آن مـی شـود، یعنـی اگـر      
تلف شود از کیسۀ مشتري رفته است و قیمت را باید بدهد به بایع، همچنـین در بیـع فاسـد    

  .الزم است که مبیع را رد کند به بایع با منافع آن
و وجه آن در صورت علم به فساد و عدم جواز تصـرف و نگـاه داشـتن بـر وجـه بیـع،       

و اما در صورت جهـل بـه فسـاد    . زیرا که در این صورت ملحق به غصب است. ظاهر است
ـ     ه اعتقـاد بیـع   یا عدم علم به وجوب رد فوراً، پس وجه آن این اسـت کـه اذن در تصـرف ب

و . صحیح، بوده است و چون مفروض فساد بیع است پس اذن بر وجه بیع صحیح واقع نشـده 
  .حاصل نیست) مفروض این است که(اذن بر وجه دیگر هم 

چون اجماع است که در صورت تلف، الزم می شود نسبت به عـین   2»معاطاةبیع «و در 
  .جا هم همین اشکال هست واالّ در آن. 3تالفه، قائل می شویم به عدم ضمان
که اذن در تصرف به اعتقاد صـحت بیـع، مسـتلزم ایـن      4و لکن در این جا اشکال هست

                                                   
 .عرضه مال و کاال به مشتري و گفتگوي شان براي معامله: مساومه 1
 .فاسده معاطاةیعنی حکم مسئله در بیع  2
 .است و امین ضامن نیست» امین«اه زیرا مشتري تا حین تلف و در حین تلف، در جایگ 3
به اشکال مذکور جواب : و با بیان سوم. در اشکال، اشکال کرده اند: با بیان دیگر. یعنی در اشکال مذکور، اشکال هست 4

 .داده اند
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نیست که اذن به علت این که بیع است باشد، پس این اذن است در تصرف حـال اعتقـاد بـه    
و با وجود حصول اذن در تصرف نبایـد ضـمانی مترتّـب    . صحت بیع، نه به شرط صحت بیع

النَّـاس  «ه او مسلط است بر مال خود و او را مسـلط کـرده بـر مـال خـود، و      شود زیرا ک
هر چند اذن به علـت ایـن   : به این که 1و این مندفع می تواند شد. »مسلَّطُونَ علَى أَموالهِم

و لکن اذن در قالب بیع است، و با انتفـاء بیـع، اذن در    2که بیع صحیح است واقع نشده باشد
بیش از این نیست که این معنـی رفـع معصـیت در تصـرف را مـی      . می شود قالب بیع منتفی

والهِم «و . کند، و لکن اثبات انتقال به سبب بیع را نمی کند لَى أَمـلَّطُونَ عسم نیـز در  [» النَّاس
اتالف مشتري منشأ اتالف حـق بـایع    3چون] این جا بر بیش از عدم معصیت، داللت ندارد

کند به مال خود، زیرا که مفروض این است کـه عقـد نـاقلی دیگـر     پس رجوع می . 4نیست
و به جهت آن که چنان که اعتبار حیثیت بیـع و اشـتراط آن   . نیست، پس ضمان باقی است

  .معلوم نیست، سقوط حق بایع و انتقال ملک او هم معلوم نیست
  .و مشتري هم رجوع به ثمن خود می کند

عاریـۀ  «م مسقط ضـمان نیسـت، چنـان کـه در     با وجود آن که مطلق اذن در تصرف ه
  . »مضمونه

  . و عمل اصحاب است) ص(و به هر حال، عمده تکیه در مسئله بر عموم حدیث نبوي
و به سبب اعتماد به عموم حدیث، شبهه اي که وارد می آید در صـورتی کـه تلـف بـه     

                                                   
  ..یعنی جوابی که از اشکال باال به صورت اشکال داده اند، این جواب مندفع می شود 1
اذن در تصرف به اعتقاد صحت بیع، مستلزم این نیست که اذن به علت این که : ل باال آمدپاسخ است به آن چه در اشکا 2

 .بیع است باشد
  ..و چون: نسخه در 3
 .زیرا همان طور که گفته شد این اذن تنها منشأ جواز تصرف و عدم معصیت می شود، نه منشأ اتالف حق بایع 4
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  .1فعل مشتري نباشد، هم مندفع می شود
ري عین و منافع را و این که بیع بر هم می خـورد  ثابت شد ضمان مشت 2و بعد از آن که

و ثمن بر می گردد به مشتري، پس هرگاه در مبیع منفعتی حاصل شده باشد به فعل مشـتري  
مثل ایـن کـه   (یا زیادتی عینیه به هم رسیده باشد ) مثل تعلیم صنعتی که به عبد کرده باشد(

د غرامت آن را بکشد چون اثر فعل بای) طال کوب کرده باشد، یا رنگی به خانه کرده باشد
3مشتري است و تبرّعاً نکرده و ضرر و حرج الزم می آید به رد.  

و بعضـی تفصـیل داده انـد کـه     . و بعضی گفته اند الزم نیست، چون نماء مال بایع است
 -در صورتی کـه منفعـت، عـین باشـد     -ود از عینشهرگاه ممکن است که آن منفعت جدا 

ممکن نباشد جدا کردن مثل رنگ، یا عین نباشد، شـریک خواهـد    هرگاه. واجب است رد
  .بود با مشتري نسبت به قیمت

قول مشهور به مطلق ضمان، خوب است در صورتی که مشتري جاهـل بـه    :و بدان که
چنـان  . به منفعت نمی کنـد  به منزلۀ غاصب خواهد بود که رجوعو االّ پس او . فساد باشد

 و دور نیست که در این وقـت بـه تفصـیل آخـري    . رده اندکه بعضی دعوي اجماع در آن ک
  . نشویم قائل

و از مجموع آن چه مذکور شد، ظاهر شد کـه تلـف موجـب ضـمان اسـت خـواه بـه        
  .به جهت عموم روایت و قاعده. تفریط و تقصیر مشتري باشد، یا نباشد

یکـی  . دچند نفر شریک اند در قناتی، و حفر آن می کنند و تنقیه می کنن :سؤال -12
از آن ها عمرو نام، خود مشغول عمل بوده، و زید نام، پسر دوازده سالۀ خـود را در عـوض   

                                                   
 .به ضمان مشتري فتوي می دهد» بیع فاسد«نیز مانند » فاسده طاةمعابیع «در ) ره(میرزا: بنابر این و در نتیجه 1
 .دراین جا جریان سخن بر می گردد به مطلق بیع و از بستر معاطات خارج می شود 2
 .یعنی اگر در این گونه موارد، بایع بخواهد مال مشتري را بعینه رد کند، مشتري با ضرر و حرج مواجه می شود 3
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و در بین عمل مقنّـی  . خود داده که عمل کند به شرطی که میان چاه نرود و در باال کارکند
  .چاه خطر دارد: از چاه بیرون می آید براي حاجتی و می گوید

و هر چند او تعلّل می کند، فائده . برو میان چاه: ویددر این بین عمرو پسر زید را می گ
و بعـد از آن کـه آن پسـر    . و چاه شکست خورده تنوره است و عمرو می دانسته. نمی کند

حکـم آن  . مـی کنـد   می رود و چند دلوي باال می دهد، چاه خراب می شود و او را هالك
  چه چیز است جواب؟

رده با علـم بـه شکسـتۀ چـاه، و آن طفـل را      هرگاه عمرو او را جبراً به چاه ک :جواب
و . تخلّف از فرمان او میسر نبوده، عمرو ضامن دیۀ اوست از مال خـود، چـون سـبب شـده    

لّف کردن میسر بوده و لکن نمی دانسته که چاه شکسته، و عمرو مـی  خهرگاه آن طفل را ت
سـته و قـادر بـر    و هرگاه طفل هم می دان. دانسته، هم ظاهر این است که عمرو ضامن است

بـر   قـادر  و هرگاه. به چاه رفته، در این جا ضمانی بر عمرو نیستتحرّز از خطر آن بوده و 
آن نداشته که خود را خالص کند، در ایـن اشـکال اسـت؛     ةتحرّز از آن خطر نبوده و یا قو

  .و احوط صلح است. مقتضی فتواي اکثر علما این است که باز ضمانی نیست
و هرگاه مثلی باشـد   ؟-؟ا قیمییزراعت به آن می شود، مثلی است  آب که :سؤال -13

و در فصول گرانی قیمت آن هرگاه یکی غصب نماید، باید در همان فصـل رد نمایـد؟ یـا در    
  ؟-هر وقت رد نماید بریئ می شود

باشد، و غصب کنند و به زراعت ببرند، ظـاهراً قیمـی   ] جاري[آب که در نهر  :جواب
و دور نیسـت کـه هرگـاه غصـب بـه      . آن به کیل و وزن ممکن نیسـت  چون تحدید. است

و اظهـر در قیمـی   . عنوان دلو کشیدن از چاه باشـد از بـراي زراعـت، آن نیـز چنـین باشـد      
  .مراعات روز تلف است

  

) خصوصاً وقتی که به مثل دلو، آب از چاه کشیده باشـد (و اگر فرض کنیم آب را مثلی 



  6جامع الشتات جلد    84
 

چنان که هرگاه کسـی گنـدمی از   . باشد]می[قیمت آن فصل و مقدار معین باشد هم، معتبر 
کسی غصب کند در بلدي که قیمت آن گران تر باشد؛ آن مغصوب منه می تواند الزام کنـد  

هـر چنـد   . بلدي که ارزان تر اسـت نگیـرد   1]در. [او را که گندم در همان بلد می خواهم
  .ن بیش از بلد غصب باشدبلد دیگر هم بگیرد هر چند قیمت آ راگر خواهد می تواند د

  

و زیـد مـرد و   . زید مکرر مال عمرو را می دزدید و به مردم می فروخت :سؤال -14
آیـا عـین آن امـوال کـه در نـزد      . عمرو او را حالل کرد و بریئ الذّمه از مـال خـود نمـود   

  ؟-؟مشتریان است بر آن ها حالل است یا حرام
  

اموال از ملکیت عمرو بیرون نمـی رود   به مجرد حالل کردن عمرو زید را، آن :جواب
و حـق وارث او شـدن   . چون نقل عین به میت معنی ندارد. و تصرّف در آن ها جایز نیست

  .و باید آن ها را به عمرو داد. هم بدون احدي از عقود شرعیه و وجوه ناقله، راهی ندارد
. ي حق خـود و مشتري ها در صورت جهالت حال رجوع می کنند به مال زید در استیفا

و تفصیل حال در حکایت رجوع به غرامت به زید با علم یا جهل، در جـواب مسـائل بیـع    
  .2مذکور است

  

عمرو حقی در ذمۀ بکر دارد، و الحال اموال بکر را ظالم بـه قیمـت ارزان    :سؤال -15
  ؟-؟آیا عمرو بر وجه تقاص می تواند از آن اموال بخرد یا نه. می فروشد
  .3اه استیفاي حق منحصر شد در تقاص، این هم نوعی است از تقاصبلی هرگ :جواب

 4هرگاه زید در دیوار خانۀ خود روزنی گذاشته که مشرف است به خانـه  :سؤال -16
                                                   

 چه: نسخه در 1
 .35مسئلۀ شماره  33کنید؛ جلد دوم صفحه  رجوع 2
 .تقاس: نسخه در 3
 .خوانه: نسخه در 4
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و باغچۀ عمرو، و در آن روزن کندوي زنبور عسـل گذاشـته، و در حـین بهـره دادن زنبـور      
و اهل آن خانه را مـی گزنـد و    بچه هاي آن زنبورها جمع می شوند در اشجار خانۀ عمرو

اذیت می رسانند، و صاحب زنبور از براي گرفتن آن ها داخل خانه می شـود و خرابـی بـه    
 ؟-؟آیا عمرو می تواند آن ها را منع کند از گذاشتن کندو یـا نـه  . باغچه و اشجار می رساند

ن آن بچه ها یـا  و می تواند منع کند از گرفت ؟-؟و می تواند منع کند از درخت نشستن یا نه
  ؟-؟و بعد نشستن آن بچه ها آیا می تواند از او متفرق کند یا نه ؟-؟نه

هر چند گذاشتن روزن به دیوار خانۀ خود، جایز است هـر چنـد مشـرف بـه      :جواب
خانۀ عمرو باشد، جایز نیست، مثل نگاه کـردن از  لکن تصرفی که مضرّ به . خانۀ غیر باشد

نین گذاشتن کندو که بالضّروره آمد و شـد زنبـور هـا بـه     و همچ. آن روزن به خانۀ عمرو
خانۀ او می شود و باعث اضرار و گزیدن آن می شود و باعث نشستن اوالد آن زنبورهـا بـه   

و عمرو می تواند . اشجار او می شود، و این ها همه عدوان است و تصرف در مال غیر است
  .درخت منع کند از گذاردن کندو و از نشستن اوالد آن ها بر

پس در جواز متفرق ساختن آن ها اشکال هست، چـون  : اما بعد از جمع شدن و نشستن
  .غالب این است که مستلزم ضایع شدن آن ها می شود

بل که هرگاه بر خیزند به جاي دیگر بروند بـاز جمـع   (و اما هرگاه ظنّ به تلف نباشد 
. رق کردن هم جایز باشدپس ظاهر این است که متف): می شوند، و صاحب می تواند گرفت

هرگاه حیـوان کسـی داخـل    : اشاره کرده به این که تذکرهچنان که عالّمه در کتاب صلح 
خانۀ کسی شود، جایز است بیرون کـردن آن بـدون اتـالف آن، و اگـر تلـف شـود بـر او        

به جهت این که الزم نیست بر کسی که مال دیگري را در خانـۀ خـود جـا    . غرامتی نیست
  .بدهد

هر حال، در صورت مزبوره هرگاه مالک آن ها خواهد آن هـا را بگیـرد، بـدون    و به 
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المثل آن تصرف  اجرةو عمرو هم او را اذن بدهد لکن مطالبۀ . اذن عمرو داخل خانه نشود
مـی توانـد   ) که از تضییع اشجار و نباتات خانه و باغچه بر آن مترتّب مـی شـود  (و غرامتی 

  .1ر آیدکرد، باید زید از عهدة آن ها ب
هرگاه حیوانی از کسی داخـل خانـۀ دیگـري بشـود، و بیـرون آوردن آن       :سؤال -17

  آیا غرامتی بـر صـاحب حیـوان هسـت یـا      . محتاج به خراب کردن در، یا جاي دیگر باشد
  ؟-؟نه

هرگاه صاحب حیوان بـدون اذن صـاحب خانـه، حیـوان را داخـل کـرده، یـا         :جواب
ل خانه شده، بر او الزم است بیرون بردن حیوان، تفریط در محافظت حیوان کرده که داخ

و هرگـاه صـاحب خانـه    . و خرابی که به سبب آن حاصل شود باید غرامـت آن را بکشـد  
در وقتـی  (حیوان را بدون اذن صاحب برده به خانه، یا تفریطی در محافظت درِ خانه کرده 

برسـاند و خرابـی کـه    ، الزم است که حیوان را به صاحب )، نبسته2که بایست در را ببندد
  .الزم آن افتد از کیسۀ او رفته است

بـدون  (و اما هرگاه حیوان بی اذن صاحب خانه داخل شـده، یـا بـدون اطـالع هـر دو      
پس در این اشکال است؛ مشهور این اسـت کـه الزم اسـت بـر مالـک      ): تفریطی از احدهما

است، چون این امر بیرون بردن، و غرامتی که حاصل شود از خرابی متوجه صاحب حیوان 
  .به جهت مصلحت او شده و به جهت خالصی مال او شده

در مسالک، بر این اعتراض کرده که غالب این اسـت کـه مصـلحت    ) ره(و شهید ثانی
مثـل ایـن کـه    (مشترك است، بل که گاه است مصلحت مختص بـه صـاحب خانـه اسـت     

ست یا صالح انتفـاع  صاحب حیوان احتیاجی به بیرون آوردن آن ندارد چون که کوچک ا

                                                   
 .عنصري از پند و اندرز نهفته است که به قاطعیت فتوائی آن لطمه می زند) ره(در این پاسخ میرزا: مخفی نماند 1
 .به بندد: نسخه در 2



     87  الغصبکتاب 
 

و مفـروض ایـن   ) ندارد به هیچوجه و جارا بر صاحب خانه تنگ کرده و اذیت می رساند
بلی اگر خوف هالك حیوان باشد هرگـاه بیـرون   . است که پاي تفریط هم در میان نیست

  .، به جهت آن که روح حیوان هم محترم است1نیاورد، در آن وقت واجب است
در این صورت وجـوب محافظـت جـان حیـوان     : ل کرده کهبعد از آن در این هم اشکا

  .2چرا مختص به مالک باشد
و مـراد  . ایـن بحـث وارد نیسـت   : و آن چه به خاطر این قاصر می رسد ایـن اسـت کـه   

بر مالک واجـب اسـت   ) از اکل و شرب و اسکان(این است که چون انفاق حیوان  3مشهور
بر ذبح یا بیع یا انفاق، پس بر او الزم اسـت  جزماً و هرگاه نکند حاکم او را اجبار می کند 

که حیوان خود را ببرد خصوص این که گذاشتن این در آن جا از توابع فعل مکلف اسـت و  
زیرا که استمرار عدم اخراج، از مقدورات مکلّف اسـت  . در معنی تصرف در مال غیر است

ی گویـد کـه   و مفروض این است که صاحب خانه هم نم. ملک غیر رو آن تصرف است د
پس اخراج واجب است از براي انفـاق حیـوان   . تا رخصت از او حاصل شود» این جا باشد«

  . و ترك تصرف در مال غیر
و هرگاه این موقوف باشد بر خرابی در، و خانۀ صاحب خانه؛ پس این از مسببات فعـل  

ن بشـود چـو  ] محسـوب [مالک حیوان است و مالک سبب آن شده، بل که باید مباشر هم 
پـس هرگـاه ایـن    . 4صاحب خانه در صورت مزبوره نمی تواند مانع او شود از بیرون کردن

و مفروض این است که تصرف در مال غیـر و اضـرار   (بردن موقوف شد بر خرابی مال غیر 
پس جمـع بـین الحقـین مقتضـی آن اسـت کـه خـراب کنـد و         ) او بال عوض، صورتی ندارد

                                                   
 .یعنی واجب است بر مالک حیوان 1
 .ديدار الهط  215ص  2مسالک، ج  2
 ..ي و مالی نیست، بل این است کهمصلحت اقتصاد» و خالصی مال مالک مصلحت مالک«یعنی مراد مشهور از  3
 .پس مالک حیوان مباشر است در باقی گذاشتن حیوان در آن خانه 4
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  غرامت بکشد
ایـن اسـت کـه     -که استدالل به آن کرده انـد  -مالک حیوانو مراد ایشان از مصلحت 

نه این که صالح معیشت مالـک حیـوان در ایـن اسـت،     . تکلیف او تمام نمی شود االّ به این
  .تا بر آن ها بحث وارد آید. نه صالح معیشت صاحب خانه] و[

ـ : و اگر بگوئی که رد گاه است صاحب حیوان به ذبح راضی شود که پاره پاره کند و بب
  . و غرامت خرابی نکشد

این هم موقوف است به رضاي صاحب خانه، زیرا که آن هم تصـرّف اسـت در   : گوئیم
و اگر فرض شـود  . ملک غیر، و شاید منشأ فساد دیگر شود از نجاست خانه و زمین و غیره

رضاي او به چنین صورتی، در این وقت مخیر خواهد بود بین االمرین تا بـه آن، جمـع بـین    
  .ین شده باشدالحق

آیـا  . وب خود را به غاصب بفروشد به قصـد تقـاص  غصهرگاه کسی مال م :سؤال -18
  ؟-؟این بیع صحیح است یا نه

» حق حیلولـه «تقاص  2و از باب 1هرگاه واقعاً قصد بیع و انتقال به غاصب ندارد :جواب
ی جـایز ا   ظـ  -که غاصب حایل شده میانۀ او و حـق او  -اي است و . سـت اهراً چنـین تقاصـ

  .لک بر ملکیت مالک باقی است و بیع در نفس االمر صحیح نیستم
بدهد و این شخص ثانی علم بـه  ] ي[کسی که مال غصبی را به دست دیگر :سؤال -19

ه، آیـا      ؟-؟آیا شغل ذمه می باشد یا نه. صبیت ندارد، بعد عالم می شودغ و بنـابر اشـتغال ذمـ
نمودن به شخص اول، به هم رسانیده باشد یا قبـل   تفاوتی هست در این که علم را بعد از رد

  از آن؟

                                                   
 .ل مال نیست و طبیعت مسئله هم همین استصدر این صورت مقصودش تقاص ا 1
 ..و اما از باب: عبارت نسخه 2
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شامل همۀ احوال هست و در هیچ صورت فـارغ   »علی الید ما اخذت«عموم  :جواب
  .نیست

ۀ ولـیش قـرار مـی      را هرگاه صغیري مالی :سؤال -20 از مال غیر غصب نماید، بر ذمـ
ۀ      و هرگاه طفل جد و پدر داشته باشـد، در صـورت   ؟-؟گیرد یا نه مفروضـه، مـال بـر ذمـ

ب را واجـب اسـت کـه    کدامیک می باشد؟ و در صورت مفروضه بعد از بلوغ طفـل غاصـ  
  ؟-؟نماید یا نه تأدیۀ حق مغصوب

و اگـر مـالی   . هرگاه طفل مال غیر را تلف کند، ضمان به مال او متعلق می شود :جواب
ارد، چنـان کـه در مواضـع    و این منافاتی با عدم تکلیف نـد . ندارد به ذمۀ او متعلق می شود

مـی شـود    حرام هرگاه وطی کند حیوان را گوشت او: بسیار تصریح به آن شده از آن جمله
 و در حکم اتالف است و قیمت آن متعلق به ذمۀ طفل است تا بعد بلوغ اگر مالی نـدارد، و 

  . االّ در مال اوست
آن بـه صـاحبش،    هرگاه مال مغصوب در دست طفل باشد، بر ولی واجب است رد: بلی

همچنان که تصریح کرده اند در وجوب رد تخم و گردکانی به قمار برده باشد، که بر ولـی  
و این را از باب امانت شرعیه شمرده اند نسبت به ولی که وجـوب رد  . واجب است رد آن

و ثبوت ضمان بر ولی، منافـات نـدارد بـا    . و به ترك آن، ضمان الزم است. آن فوري است
  . صغیر و تعلّق عوض آن به مال او یا ذمۀ اوضمان 

  .در این معنی فرقی مابین پدر و جد نباشد: و ظاهر این است که
و به هر حال، مالی را که صغیر تلف کرده باشد و از مال او ولی رد نکرده باشـد، بعـد   

  .از بلوغ خود باید رد کند
یـابوي خـود را بـده مـی      به عمرو گفته که خالـد مـی گویـد   ] ه[زید آمد :سؤال -21

را سوار شـده رفتـه،    عمرو یابو را به زید داده، زید یابو. خواهم سوار شوم به فالن جا بروم
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خالـد مـی   . در عرض راه اسب را دوانیده دست یابو به سوراخی رفته و شکسته، یابو مـرده 
ت بایـد از  آیا شـرعاً زیـد ضـامن اسـ    . من به زید نگفته ام که یابو را از عمرو بگیرد: گوید

  ؟-؟غرامت بیرون بیاید، یا خالد
قبل از ثبوت توکیل خالد زید را در اخـذ عاریـه و وصـول آن یـابو بـه دسـت        :جواب

پـس در ایـن   . خالد، هنوز عاریه متحقق نشده و تعدي هم از خالـد در یـابو، متحقـق نشـده    
عمـرو   بل که در صـورت مزبـوره،  . صورت بر خالد ضمان بهیچوجه و بر هیچ قولی نیست
و چـون دوانیـدن یـابو در عـرف و     . یابو را به امانت به زید داده که به دست خالد برساند

پـس غرامـت و ضـمان    ) خصوصاً هرگاه بدون ضرورت دوانیـده باشـد  (عادت، تعدي است 
  .متوجه زید است

بل که هرگاه به سبب ضرورت دوانیده باشد؛ مثل این که دزدي مـی خواسـت در بـین    
ز زید بگیرد، اسب را دوانیده که از دست او خالص شود، هرگاه ثابت شد کـه  راه یابو را ا

بـه جهـت آن کـه عمـرو را مغـرور      . بدون اذن خالد رفته و یابو را گرفته، باز ضامن است
  .کرده و او به اعتقاد این که براي خالد می برد داده

سـب از بـراي   هرگاه کذب زید ثابت نشود، یـا صـدق او ثابـت شـود، و دوانیـدن ا     : بلی
و امـا هرگـاه ضـرورت از بـراي     . بـه او غرامتـی نیسـت   ] بوده[ضرورت در محافظت یابو 

در ) مثل این که دزد قصد اذیت او را دارد و یـابو را نمـی خواهـد   (خالصی نفس خود باشد 
این صورت هر چند شرعاً رخصت ثابت باشد به جهـت محافظـت جـان، ولکـن رخصـت      

مانند خوردن مال غیر در حال اضـطرار و خـوف هـالك     شارع منشأ عدم ضمان نمی شود،
  .از گرسنگی، که در آن صورت خوردن بدون ضمان قیمت مطلقا، واضح نیست
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  باب الغصب 

  1]من المجلّد الثالث[
  

  ).است به طور مضطرب و ناقص 13تکرار سوال و جواب مسئلۀ شماره ( :سؤال -22
و . الد ذکوري، احداث قناتی نموده انـد جمعی به عنف در زمین وقف بر او :سؤال -23

کـه باعـث    2بنـائی گذاشـته  ) یعنی موقوف علیهم(الحال می خواهند با مالک زمین مذکور 
بیان فرمایند که به چه نحو عمل ایشان مبـاح مـی شـود؟ و هرگـاه     . اباحۀ عمل ایشان بشود

ز بـه  ممکن باشد که آن جناب والیـت مئـاب، والیـت از جانـب اوالد ذکـوري کـه هنـو       
بـا مباشـرین قنـات     اصالۀً) از موقوف علیهم(نیامده اند، و آن هائی که موجوداند  3]وجود[
  .5مشروعه بنا گذاشته 4]معاملۀ[

ي قنات، ادعاي آن که آن قدر زمینی ]ا[آیا عاملین قنات را می رسد در باب قیمت مجر
و فروش می شود، و  مثالً شش تومان خرید) در اکثر امکنه(که از براي قنات در کار است 

چنان که ما فرضاً شش صد تومان نفع کرده ایم مضایقه نداریم که بیسـت تومـان بـه شـما     
عاید رسانیم، و چنان چه شما به این قدر اکتفا نکنید در نزد حاکم شـرع مجـاب خواهیـد    

                                                   
  .بارت میان عالمت، در پیشانی صفحات آمدهع 1
 .است» گذارند«مرادش  -.کذا 2
 .بوجه: نسخه در 3
 .مقابله: نسخه در 4
یعنی به مرحوم مصنف اعالم مـی  . است» گذارد«، »گذاشته«همان طور که در سطر باال نیز آمده، مراد سؤال کننده از  5

نیز عنصر ) ره(ازالبته در پاسخ میر. ین مشکل را با حکم حکومتی، حلّ کنیدنیز ا» ولی فقیه«کند که شما می توانید به عنوان 
 .والیت وجود دارد
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  ك را راضی سازند؟ت و باید که ملّا؟ یا که ادعاي ایشان بی صورت اس-.بود
نات غاصب اند، و موقوف علیهم می توانند ایشان را الـزام کننـد کـه    صاحبان ق :جواب

و اگر آن ها نکنند، خود می توانند پـر  . 1چاه را پر کرده و هموار کرده تسلیم ایشان نمایند
  .کنند

چون بیع وقف جایز نیست مگر در بعضی جاها که این . و هرگاه خواهند، سازش کنند
که بگـوئیم کـه چـون سـر      2)به تقریر حامل عریضهنظر (ممکن است . از آن جمله نیست

، بـه  ]قـرار دارد [قنـات در زمـین وقـف     3چشمه در زمین طلق مالک، و مجـرا و هرنـگ  
صواب دید آن ها و اهل خبره هرگاه صالح سایر بطون در این است که جزئـی از قنـات و   

ـ ) مجرا] هم[و  4هم حق هرنگ(آب آن از براي موقوف علیهم  لّـا به قدر باقی حصك، ۀ م
  .واهللا العالم. در عوض صلح ایشان، با ایشان صلح کنند

شخصی باغی داشته و آن باغبان داشته که ربـع محصـول بـاغ را مـی بـرده       :سؤال -24
و تردید بـه  (از جانب صاحب باغ یا فضوالً  5کالتاًشخصی در وقت رسیدن محصول، و. است

د از خـرص قیمـت نمـوده و بـه     محصول باغ را تمامـاً بعـ  ) به جهت مخالفت مدعیین است
و شخص دیگر بالمناصفه فروخته است، باغبان و شریک او رفتـه و آن محصـول را    باغبان

  .را متصرف شده اند] اي[و هر یک محصول قطعه. قسمت نموده اند
قبل المعامله الی آخر االمر بـه شـریک و سـهیم شـدن آن     : 6و آن شخص باغبان بتقریر

                                                   
 .نماید: نسخه در 1
 .ظاهراً آورندة نامه این تقریر و توضیح را داده است 2
 .دهانۀ قنات که آب از آن بیرون می آید: هرنج= هرنگ 3
 .هریک: نسخه در 4
 .وکالت: نسخه در 5
 .ور که گفته می شودآن ط =بتقریر 6
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به تالش آن بوده که خود محصول بـاغ را تمامـاً بـر دارد،     شریک، راضی نمی شده است و
در رضـا و  (با آن که باغبـان  . سودي ننموده و آن را شریک نموده است آن وکیل یا فضولی

چه این تقریر آن شـخص  چنان . مجهول الحال بوده) خص شریکعدم رضا بر شرکت آن ش
  .شریک است

ک قدري از محصول خود را رطباً فروختـه  ، هر ی1و به این تقدیر بعد از تقسیم و اقرار
و در سر مویز کردن ضرر واقع شده است؛ مثالً یک ریـال و  . اند و قدري را مویز کرده اند

  .نیم قیمت انگور را نیم ریال مویز کرده اند
صۀ خود را که ربع محصول اسـت بـه   حمن قدر : الحال باغبان به شریک می گوید که

ملۀ وکیل یا فضولی را نیز ننموده ام، حال از عهدة قدر ربع مـن  تو نفروخته ام و امضاي معا
  .بیرون بیا

و آن شخص شریک را سخن این بوده که قدري از عین ربـع تـو کـه الحـال مـویز نـیم       
  . خشک است، موجود است بیا و ببر

و بـه جهـت   . نزاع بر سر آن شده است که آیا چند من انگور چنین مویزي شده اسـت 
ق مانده است و مویز را نگرفته است الی الحال کـه قریـب بـه یـک سـال      تخالف، امر معو

  .است
یا عین مـویز را بـا    ؟-؟الحال آن باغبان، عین مویز را فقط می طلبد یا قیمت انگورش را

تفاوت به جهت سوق نیست و به جهت نقصان صفتی یا جزئی اسـت از  ؟ چون مابینتفاوت 
  .2انگور

هم مختلف بوده است که گاه بوده است که در یـوم   قیمت انگورمفروض این است که 

                                                   
 .یعنی بعد از قرار گرفتن قطعۀ هر کدام در اختیارش 1
 .حاصل می شودتقریباً به طور معمول از سه کیلو انگور یک کیلو مویز  2
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واحد یا ایام متعدده، به قیمت اعال و وسط و نازل فروخته اند انگور این باغ را، که قیمـت  
کدام قیمت باید منظور شود در صورتی که پاي قیمـت  . سوق آن متنزّل یا مختلف بوده است

  .انگور در میان آید
قل که آن شریک داده است کـه بـه خانـه آورده    و اخراجات حفظ و کرایۀ حمل و ن

است یا به بازار، از قدر ربع آن باغبان نیز وضع می شود؟ یا رجوعی به او نـدارد چـون اذن   
در اخراجات و حمل و نقل، نداده بوده است و حال از براي قیمتی که بعد از حمـل و نقـل   

  ؟-حاصل شده می خواهد
  ؟-؟می تواند نمود یا نمی تواند یجوع به کسو با لزوم غرامتی بر آن شریک، آیا ر

و چون شریک بدون اجازه و امضاي باغبان، حصۀ او . انگور ظاهراً مثلی است :جواب
و باغبان مطالبۀ مال خود را می کند، یعنی ربـع آن  . را تصرف کرده، ضامن ربع باغبان است

و ربع آن چـه  . را چه موجود است هر چند مویز شده همان را می طلبد و تفاوت ارش آن
  .را که رطباً فروخته

 مویز به آن وصف مـی شـود، چـاره   و در صورت عدم تمکّن از علم به این که چند من 
  .به جز صلح نیست

و اما دانستن قیمت انگور که مختلف است، از براي این که ارش معلـوم شـود و قیمـت    
مـی شـود، در تعیـین     است انگور و رجـوع بـه مثـل   انگور تازه معلوم شود؛ پس چون مثلی 

پـس در صـورت   . مقدار آن در صورت عدم تمکّن استعالم آن، چاره بـه جـز صـلح نیسـت    
و هر قدر مـویز شـده همـان    . امکان هر قدر انگور تلف شده مثل آن را می طلبد نه قیمت

  . رش]ا[مویز را مستحق است با 
مـی شـود یـوم    ، رجوع به قیمت آن )چون موسم انگور گذشته(و در صورت اعواز مثل 

  .القیمۀدفع 
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و در صورت جهالت و عـدم  . ، مالحظۀ قیمت یوم النقص1رش]ا[و همچنین در مویز با 
  .امکان استعالم، رجوع به صلح می شود

اشکال در قیمت انگور است در غیر موسم؛ و ظاهر این است کـه مالحظـۀ قیمـت    : بلی
  .شود» اَوان اعواز«آخر 

آبی که در فصل تابستان در بیابان غصب کـرده، یـا    چنان که تصریح کرده اند در حکم
یخی که در آن فصل غصب شده، و اتفاق شود که در زمستان مالقات کنند کـه یـخ قیمـت    

پـس قیمـت آن فصـل و آن بیابـان بایـد      . ندارد، یا آن که در سر شطّ مباحی به هـم رسـند  
آن  محقق ثـانی ه این مشهور بین االصحاب است، بل ک و ظاهر این است که. شودملحوظ 

اشـد  بناین است کـه چیـزي را کـه مـالیتی      و وجه آن. 2را نسبت داده به اصحاب و غیرهم
و . و قائل صریحی به اکتفا به مثل مطلقا، ندیـده ام . حکم به وجوب رد آن،  بی وجه است

 و وجهی که از براي آن ذکر کرده اند آن دلیلِ همـان رد . 3احتمالی قرار داده عالّمهآن را 
و آن دلیل یا اجماع است، و آن در ما نحن فیه مفقود است اگر خـالف  . یمثل است در مثل

  . در این جا محلّ اشکال است 4و یا آیه است و صدق مثل. آن، اجماعی نباشد
و هرگاه قیمت آن آب یا یخ را گرفت، و بعد اتفاق شد که در چنان مکان یا آن زمـان  

. این است که دیگر رجوع نمی تواند کردل شد؛ ظاهر به هم رسیدند و قدرت بر مثل حاص

                                                   
اما نظر به این که در ادبیات امروزي . نوشت و درستش هم همین است» مویز به ارش«می توان این کلمه را به صورت  1

 .است» با«ی نمی دهد، نیاز به معنی صحیح و روشن
  . 258و  257ص  6جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  -اهل سنت: غیرهم 2
 .همان، متن شرح 3
. سورة بقره 194آیه  »علَیکُم  علَیکُم فَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ ما اعتَدى  فَمنِ اعتَدى«: آمده است» مثل«در آیه ها لفظ  4

یئَۀٌ مثْلُهـا  «و . سورة نحل 126آیه  »بتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِهإِنْ عاقَ«و  ئَۀٍ سـیس زاءو . سـورة شـوري   40آیـه   »ج
 .شمول آیه ها به این مسئله، جاي اشکال استمی گوید ) ره(میرزا
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به جهت آن که مثل، عین مال نیست کـه بگـوئی آن قیمـت از بـاب حیلولـه بـوده و حـق        
  .مغصوب منه باقی است در اصل مال

اشکال در صورتی است که یخ در زمستان هم قیمتی داشته باشد اما بسـیار کمتـر از    یبل
معلوم نیست بل که ظاهر این است که به دفـع مثـل،    مغصوب، که در این جا وجوب ارش،

  . 1شده محقق ثانیچنان که تصریح به این از . حق ساقط شود
پس هرگاه به اذن باغبان نیست، بر همـان شـریک   : و اما اجرت حمل و نقل و غیر آن

  .است
در صورت تمکّن از مویز که رجوع به ارش می شـود، معتبـر بقـاي    : و باید دانست که

پـس بـا تلـف شـدن عـین مـویز باغبـان، رجـوع بـه مثـل           . مطلق مویز 2]نه[ال است عین م
و رجوع به مثل مـویز تالفـه بـا ارش آن، مـی شـود در      . انگورهاي تالفه می شود در انگور

  .چنان که مذکور شد. و با عجز از مثل، رجوع به قیمت یوم النقص. مویز
) که مال غیر که باغبان است(ه این پس اگر با علم ب: و اما مسئلۀ رجوع شریک به بایع

و اگـر بـا   . واالّ فال. در آن هست و خریده، پس اگر قیمت باقی است، رجوع می کند به آن
  .جهل بوده، رجوع می کند شریک به مالک در آن چه غرامت کشیده

انگور مثلی «آن که فرموده اند که  4قبله گاها :اول 3:و اشکاالتی که بر جواب شده
ظر به این که انگور انـواع  دارد، هرگـاه آن شـریک انـواع متعـددة انگـور آن       آیا ن» است

و مجهول القدر باشـد و لکـن    مختلفۀ القیمۀباغبان را تلف نموده باشد، و هر یک از انواع، 

                                                   
 .258ص  6جامع المقاصد، ج  1
 .و: نسخه در 2
نـام  ) ره(پاسخ سؤال را دریافت کرده، از نو هشت پرسش کرده که میرزا) ال کنندگانیا سؤ(پس از آن که سؤال کننده  3

 .گذاشته و یک به یک پاسخ داده است» اشکاالت«آن ها را 
 .تکریم آمیز که در آن زمان رایج بود عنوان احترام و 4
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آن شخص شـریک چگونـه از عهـده بیـرون      مجموع من حیث المجموع معلوم القدر شود،
  ؟-؟هآید، آیا چاره اي به جز صلح است یا ن

: هم معتبر است؛ مثل این که» 1]اصناف[تفاوت «اظهر این است که در مثلیات  :جواب
ف ثلـت در صـن  اوي اعـال از زاهـدي اسـت، بایـد مما    خرما مثلی است و لکن خرماي خست

و در . ري از انگور هائی که شیره مـی کننـد اعـال اسـت    و همچنین انگور عسک. اعتبار شود
  .ز صلح نیستبه ج 2]اي[صورت جهالت، چاره 

در صورت اعواز مثل، رجـوع بـه قیمـت مـی شـود یـوم       «این که فرموده اید که  :دویم
بلی اشکل در قیمت انگور است در غیر موسم، چـون  «، و در مقام دیگر فرموده اید »النقص

در آن وقت قیمت متعارف نیست، و ظاهر این است که مالحظۀ قیمـت آخـر اَوانِ اعـواز،    
و مثالً از قـرار   .ور در بازارها هست در این والیتاین است که باز انگ حال مفروض. »شود

می دهند و لکن انگور تازه نیست، یا انگور انباري هم نیسـت الحـال، و    3یک من ده شاهی
انگور تـازه در آن قریـب بـه اعـواز از      و .4لکن در اَوان قریب به اعواز به این قیمت رسید

در سـال سـابق کـه    ) مـثالً (در این سال حاضر، پنج شاهی شد قرار یک من سیصد دینار شد، 

                                                   
 .اتصاف: نسخه در 1
 .چارة: نسخه در 2
  یکصد دینار= یک ریال  نصف ریال= پنجاه دینار= ده شاهی  رپنج دینا= شاهی  دینار: واحدهاي پول ایران 3
  ده ریال= تومان

  .نیز همین قرار ادامه دارد لیکن دینار و شاهی فراموش شده اند) ش 1390بهار (امروز 
 نیز» یک پناه آباد«، »ده شاهی«یک عنوان دیگر نیز وجود داشته است که به هر سکّۀ ) ش 1337(تا ) ره(از زمان میرزا

زیرا سکه هاي ده شاهی را به فرمان عباس میرزا در قلعۀ پناه آباد واقـع در آن سـوي رودخانـۀ ارس، ضـرب مـی      . می گفتند
  .کردند

  .»سه پناباد«می گفتند » یک ریال و نیم«مثالً به جاي 
 .برسد: نسخه در 4
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  .عام تلف بود
حال باغبان مطالبـۀ قیمـت   . و مفروض این است که آن انگور تازه بوده است، نه انباري

و شـریک مـی   . را می نماید به قیمت این سال) یعنی قیمت انگور کهنه در انبار مانده(اعال 
تازه است نـه کهنـۀ    تو انگور» مثلِ«را می خواهی که گوید تو قیمت انگور تازة عام تلف 

  آیا حق، کدام است؟. انباري و نه تازة این سال را
با وجود تساوي در صنف، ظاهر این است که انباري بودن و تازه بـودن، منشـأ    :جواب

و مادامی که غاصب قیمت مثل را نداده اعواز حاصل شد و بـاقی  . خروج از مثلیت نمی شود
ا سال دیگر، چنین نیست که حق او از اخذ مثل ساقط شده باشد، بل که بـاز رجـوع   ماند ت

و اعواز مثل در این سال دوم قیمت یوم الدفع این سال را می طلبد، نه  سـال  . به مثل می کند
  .این ها همه حکم انگور تالف است. سابق

  .پس بعد مذکور می شود: و اما حکایت ارش مویز
ر را که شریک مویز کرده اسـت کـه حـال بایـد مـویز را بـا ارش       آن قدر انگو :سیم

؟ آیـا  )به جهت معلوم نمـودن ارش (بدهد، آیا مالحظۀ قیمت چه وقت انگور را باید نمود 
یـا انگـور    ؟-؟تلف، می شود یا عام حاضـر  1]عام[مالحظۀ اَوان قریب به اعواز انگور تازة 

وانی که آن انگور را مویز کرده اند کـه حـالِ   ؟ یا اَ-انباري با غالء قیمت مالحظه می شود
  ؟-باغات وفور انگور بوده است در

و . ظاهر این است که هرگاه عین مویز باقی است، همان را رد می کند بـا ارش  :جواب
یعنـی قیمـت انگـور    . ظاهر این است که مالحظۀ همان انگوري که مویز شده را می کننـد 

  .تازة سال مویز شدن
ال تصریحی در نظرم نیست از کالم فقها به عنوان عمـوم، و لکـن ظـاهر    و هر چند الح

                                                   
 .عمر: نسخه در 1
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ات   ات است، نـه مثلیـزیـرا  . این است که قیمت نقص که آن را ارش می گویند از باب قیمی
المثل یـوم   قیمۀکه در این جا انگور تلف نشده که بگوئیم که انگور مثلی است و در مثلی، 

و صدق آب هم (ل که رطوبت کائنه در آن، بر طرف شده ب. الدفع را باید بدهد علی االظهر
بل که آن ارش کـه قیمـت آن   ). بر آن، ممنوع است، هرگاه مسلّم داریم که آب مثلی است

است که اظهر در آن اعتبار یوم التّلف تالف است و متعلق به آن تالف است از باب قیمیات 
غصـب جامـه کـه بـه     «مسئلۀ ] در[که . شدن را می گیرد تلف پس ارش همان وقت. است

که اعتبار قیمت قبل از کهنه شدن، می شـود هـر چنـد    » سبب کهنه شدن، ارش متعلق شود
قیمت جامه ترقی کند و قیمت کهنۀ آن مسـاوي قیمـت مـا قبـل کهنـه شـدن بشـود، علـی         

  .االقوي
به سبب آن که آن چـه تلـف شـده اسـت از اجـزاء      (و اما توهم عدم لزوم ارش مطلقا 

ست که قیمتی ندارد، پس باید همان عین تنها را رد کند، چنان که عبارت شـیخ کـه   مائیه ا
و عبارت این . ، پس آن به غایت ضعیف است)نقل کرده موهم آن است مختلفدر  عالّمه
طـب،  قیمۀ الرّ رد: ه بحاله، فإن تلف قال الشیخفأثمر رطبا رد إذا غصب نخالً«است 

مثله،  سه وتلف فعلیه ردوالتفاح ونحوهما، وإن شمألنه یضمن بالمثل، وکذا العنب 
این است که اکتفا شـده اسـت    عبارةو وجه ایهام  .1»وفی الفرق إشکال. مر مثالًتّألن لل

  . داشته باشد یدر تمر و متعرض ارش نشده هرگاه ارش
و ظاهر این است که مراد شیخ این است که تمر مثلی است و قیمی نیست پس باید مثل 

2داشته باشد ارش را نگیرد ینه این که اگر ارش. کند نه قیمت را را رد.  
بلی بر شیخ وارد است اشکال عالّمه در فرق مابین رطب و عنب و مابین تمر؛ کـه چـرا   

                                                   
 .135ص  6مختلف الشیعه، ج  1
 .ارش را نگیردظاهر این است که : عبارت نسخه 2
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هـم مثلـی    هـا  و آن اشکال وارد است و حق این است که آن. رطب و عنب هم مثلی نباشد
  .چنان که در محلّ خود بیان کردیم. اند

ز شیخ نقل شده است قول به این که هرگاه غاصـب عصـیر را غصـب کنـد و طـبخ      بلی ا
. و آن ها را قیمتی نمـی باشـد  . استکند، بر او ارش الزم نیست، زیرا که تالف اجزاء مائیه 

ه را قیمتـی      و این قول هم به غایت ضعیف است زیرا که اوالً ممنوع است کـه اجـزاء مائیـ
و . ، در آب خالص خوب است نه در مخلوط بـه شـیرة انگـور   و ثانیاً بر فرض تسلیم. نباشد

چنان که در روغن به سبب جوشیدن تلف مـی  . ثالثاً از کجا که اجزاء عنبی بر طرف نشود
  .شود، در آن جا اشکال در لزوم ارش نکرده اند
اما هرگاه عـین تلـف شـده پـس الزم اسـت      . این ها همه در صورت بقاء عین مویز بود

  .چنان که مذکور شد. لدفع و تفاوت آن یوم النقصقیمت آن یوم ا
شخص شریک در حالی که عالم بوده که قدري از ایـن محصـول مـال     :چهارم آن که

وجه شرعی حصۀ او را نیز خریده است که نصف محصول را که مشتمل  باغبان است و بال
ربـع قیمـت   سـه  . به ربع باغبان نیز بوده خریده است از شخص فضولی یا وکیل صاحب بـاغ 

  .1و تلف شده است آن مبلغ. آن نصفه را که خریده است به صاحب باغ داده است
  .باقی است) که مشتري نصف محصول است(و مقدار یک ربع بار در نزد شریک 

این ربع باقی مانده، را بـه صـاحب   : حال که باید غرامت ربع باغبان را بکشد، می گوید
بوده من خریده ام و حال ثمـن   2]مستحقاً للغیر[ست که باغ نمی دهم این قیمت ربع باغبان ا

  .آن در نزد خودم باقی است و به صاحب باغ نمی رسد
                                                   

بـر خـالف   . به کار رفتـه بـود  » مقدار«به معنی » مبلغ«در برخی از مجلدات پیشین نیز داشتیم که لفظ  -مقدار= مبلغ 1
تلف شده و عین آن بـاقی  ) که قیمتش را داده است(آن سه ربع محصول : اصطالح امروز که فقط در پول به کار می رود یعنی

 .سهم باغبان است باقی استاما آن مقدار یک ربع که . نیست
 مستحق الغیر: نسخه در 2
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ۀ باغبـان و مـال مـن،     ] اي[تو آن چه داده : و صاحب باغ می گوید مرکب بود از حصـ
و این که باقی است در نزد تو، هـم مرکـب اسـت،    . چون تعیین ننموده بودي و تلف هم شد

  .جمیع باقی را نه ندهی] به من[ن باقی را می توانی تو ربع ای
  الحال، حق با کدام است؟ 

من آن سه ربع را به قصد مال تو دادم به تو، و یک ربع : و اگر آن شریک ادعا کند که
آیا سخنش مسموع است بال بینـه  . را به قصد مال باغبان نگاه داشتم و لکن اظهار آن ننمودم

  ؟-؟، یا نه1یا قسم
کرده که شریک باشد در ثمـن  ) در قدر حصۀ خود(هرگاه باغبان اجازة بیع را  :بجوا

بقدر الحصه، پس در این صورت، اظهر و اشهر این است که صـاحب بـاغ و باغبـان هـر دو     
مساوي اند در استحقاق، و یک ربع از آن چه صاحب باغ گرفته مـال باغبـان اسـت و سـه     

از حیل شـرعیه مجمـوع آن   ] اي[مگر به حیله . ستربع از آن چه مانده مال صاحب باغ ا
چه را داده به صاحب باغ، مال او کرده باشد؛ مثل این که مصالحه کند حصۀ صـاحب بـاغ   

  .2را از مجموع به آن مقدار که داده، دیگر باغبان در آن حقی ندارد
بـه   و اما هرگاه باغبان اجازه نکرده، بیع به قدر حصـۀ او باطـل اسـت و حـق خـود را     

مطالبه می کند؛ خواه به عـین گرفتـه   ) هر کدام خواهد(مقتضاي شریعت از بایع یا مشتري 
  . ، یا به مثل، یا به قیمت)اگر موجود است(باشد 

ت صـاحب طلـب، و نـه ادعـاي       3و در صورت اولی ت مدیون معتبر است و نه نیـنه نی

                                                   
 .با قسم: نسخه در 1
شریک است ) انگور(زیرا باغبان در مثمن . یعنی پولی را که به صاحب باغ داده از باب ثمن انگور در معاملۀ بیع نباشد 2

 .اما در صلح چنین نیست. در ثمن آن نیز شریک می باشد
) گرفتن عین، مثل، قیمت(با صورت اول از سه صورت اخیر  -.ان بیع را اجازه کرده باشدیعنی در صورتی که باغب: توجه 3

 .اشتباه نشود
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ظۀ همان قاعدة کلّیه می شـود  بل که مالح. مسموع است، و نه بینه نفعی دارد 1تعیین آن ها
، همـه  هرگاه چند نفر شریک باشند در دینی در ذمۀ احدي، هر قدر هر کدام بگیرند«که 

  .»آن شریک اند دردر آن شریک اند بقدر الحصه، و همچنین هر قدر باقی مانده همه 
بـا   در صورت تنازع و تلف و بقاء ثمنِ مبیعِ مستحق للغیر، بینه با کـی اسـت؟ و   :پنجم

عجز، قسم با کی؟ و چنان چه قسم متوجه مشتري شود، آیا باید قسم یاد نماید بـر بقـاء آن   
و بر فرض توجه قسم بر مشتري، در حالی که ادعا نماید  ؟-؟ثمن، یا بر عدم علم به تلف آن

، آیا قسم بر عدم تلف بایـد یـاد نمایـد؟ یـا بـر نفـی       )نه عدم علمش را بر تلف(عدم تلف را 
  ؟-تلفعلمش به 

این تنازع در صورت عدم اجازة باغبان، بی معنی است و ربطی بـه مـانحن فیـه     :جواب
  .ندارد

را یا صاحب باغ را در اخـذ   2بایع] ه[و وکیل کرد] ه[هرگاه باغبان اجازة بیع کرد: بلی
بط آن، در ایـن صـورت   ضـ در ] ه[ثمن حصۀ او، یا آن که بعد از اخذ ثمن او را امین کـرد 

و قَسمی کـه  . و اقامۀ بینه بر او الزم نیست. امین در تلف مقدم است با یمین قول مستودع و
قسم یاد می کند کـه بـدون تفـریط تلـف      3]بت[متوجه او می شود این است که به عنوان 

   .ادعاي تفریط هم بکند، و االّ همان بر نفس تلف شده، هرگاه
من نکرده، آن بایع یـا آخـذ ثمـن    بیع کرده اما اجازة اخذ ثمن یا ضبط ث ةاجاز هرگاهو 

  .ضامن است، دیگر منازعه در تلف هم معنی ندارد
در صورتی که عین ثمن مبدل شده باشد؛ مثالً نقد بود و مالک بـاغ داده و عینـی    :ششم

                                                   
 .و نه ادعاي آن ها تعیین: عبارت نسخه 1
صورت مسئله عوض » پنجم«در این محور  -.در این جا همان مشتري است که نصف محصول را خریده» بایع«مراد از  2

 .همگی فروخته شده و ثمن تلف شده است. نه انگور و نه مویز. مانده نه همۀ آن و نه ربع آنشده و فرض شده که عین مال ن
 .بطن: نسخه در 3
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آیا این نیز تلف محسوب می شـود یـا   . حال باقی است یگر به آن خریده است، و عین ثانید
  . 1؟-؟نه

و در صـورت اجـازة بیـع و    . در غیر صورت اجازه، جاري نیسـت سخن باز این  :جواب
، مستحق بدل است، واالّ مستحق اخـذ اصـل   2عدم اذن در تبدیل، هرگاه اجازه کند تبدیل را

  .خود است عیناً، او مثالً، او قیمتاً
و . »اً للغیـر کون بعض المبیـع مسـتحق  «هرگاه مشتري ادعا نماید جهل خود را بـ  :هفتم

آیا بینه با کی است؟ و با عجز، قسم متوجه با کـی  . ادعا نماید علمش راالک باغ بایع اعنی م
  است؟

  .بینه بر بایع است، و با عجز، قسم متوجه مشتري است :جواب
انگوري را که آن شریک تلف نموده است از مال باغبان، در صورتی که حاکم  :هشتم

و آن شخص متلف . به جهت اعواز مثلشرع حکم نماید به اداء نمودن قیمت آن به باغبان، 
آیا باز باید همان قیمـت را ادا  . تعویق و تأخیر نماید اداي قیمت را تا باز موسم انگور برسد

  الحـال، مثـل انگـور تـو ممکـن اسـت انگـور را        : نماید؟ یا مـی توانـد در آن وقـت بگویـد    
  ؟-می دهم

ه الزم االتبـاع ا     :جواب ۀ جزئیـآن جـایز   ضسـت و نقـ  هر چند حکم حـاکم در قضـی
المثـل، و تـا ادا    قیمـۀ نیست، و لکن در این جا حکم حاکم این است که بر تـو الزم اسـت   

                                                   
همان صورت محور پنجم که : الف: باز عوض می شود و شامل دو صورت می شود» ششم«صورت مسئله در این محور  1

قی است و به نظرش حصۀ باغبان است و آن سه ربع که صورتی که ربع عین در دست آن شریک با: ب. هیچ عینی باقی نمانده
 .به صاحب باغ داده بود و باغبان در آن سهیم بود تلف شده

 .می شود) که تبدیل شده(زیرا تبدیل فضولی است و با اجازه صحیح می شود و اجازه کننده مستحق همان بدل  2
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و غیـر همـا    1فاضالنچنان که . نشده هر وقت که ادا می کند، معتبر قیمت آن وقت است
و اگر فرض کنیم که حاکم به خصوص می گویـد کـه فـالن قـدر     . تصریح کرده اند به این

المثلِ وقت حکم، بوده و قضیه جزئیـه مـی شـود نسـبت بـه       قیمۀبدهد که آن معین به او 
است که آیا حاکم چنین حکمی می تواند کرد یـا   نیلکن کالم در ا. 2وجهی که باید بدهد

وظیفۀ حـاکم نیسـت و غاصـب مشـغول     » تقویم«زیرا . ظاهر این است که نمی تواند ؟-؟نه
و اگـر حـاکم چنـین    . قیمـت در وقـت دفـع اسـت    ] هب[و انتقال . الذمۀ مثل است، نه قیمت

  حکمی کرده باشد هم، البتّه باید منظور او این باشد که اگر حاال می دهی چون الحال 
  .4بدهیمطلقا بر تو الزم است که این قدر نه این که . 3قیمت او این قدر است، این قدر بده

                                                   
 .محقق حلّی و عالّمه حلّی: النضفا 1
است، نسبت به مقدار وجه نیز جزئیه می شود و » جزئیه«المثل  قیمۀه قضیه نسبت به پرداخت عالوه بر این ک: یعنی 2

 .غیر قابل نقض می گردد
 .این قدر است، این قدر دیده: عبارت نسخه 3
فصـل  «در این جا ظاهراً محقق قمی کم لطفی فرموده است؛ چرا تقویم وظیفۀ حاکم نیست؟ مگر حـاکم موظـف بـه     4

  .را به طور کامل و همه جانبه حل کند ست؟ بر حاکم است که نزاعنی» زاعالنّ
اما در این جا سخن . تقویم و محاسبۀ قیمت از موضوعات است و کار فقیه نیست و به عرف مربوط است: درست است

اسـت  » کلّیه قضیۀ«سخن در فتوي نیست که : و با بیان دیگر. دربارة فقیه و کار فقهی او نیست، بل سخن در حکم فقیه است
د و بـه  نسخن در حکم است که قضیۀ جزئیه است که باید حاکم از چند یا از دو خبرة عادل بخواهد که قیمت را تقویم کن

  .اداي آن قیمت تقویم شدة معین، حکم کند
اوت، نا ، به حدي شگفت است که با همۀ مبانی و ادلّه و قواعد قض»انتقال قیمت در وقت دفع است«و این که می فرماید 

   است» کش دادن نزاع«و دقیقا مصداق . سازگار است
در این جا صریحاً یک دعوي و قضاوت در آن را دو مرحله اي کرده مرحلۀ حکم ) ره(و شگفت تر این که میرزاي قمی

ؤخـذ باشـد   الغاصب ی«و . در حالی که اداء و دفع باید بالفور باشد. تفکیک می کند» وقت دفع«به قیمت المثل را از مرحلۀ 
گویا بیان سؤال ! به غاصب می دهد؟) ره(و این چه مهلتی است که میرزا. در غیر غصب هم هست» فوریت دفع«، حتی »االحوال

    .کننده که سخن از تاخیر دفع به مدت یک سال آورده، ذهن مبارك میرزا را تحت تاثیر قرار داده است
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 1ت بسم اهللا و الحمدهللاتم.  
، و 2و به عمرو فروخته به مبلغی، و تنخـواه او را گرفتـه   زید اسبی دزدیده :سؤال -25

 آیا راه خالصیِ بکر از شغل ذمه، چه چیز اسـت؟ . قدري از آن تنخواه را بکر تصرف کرده
  آیا بر بکـر الزم اسـت تفحـص از صـاحب اسـب، یـا        و حکم زید و عمرو چه چیز است؟

  ؟-؟ازه و عدم اجازه، یا نهو بر فرض معلوم شدن، الزم است بر او سؤال از اج ؟-؟نه
پـس اگـر عـالم     ؟-؟اوالً باید دید که عمرو مشتري، عالم است به غصب یـا نـه   :جواب

است که اسب مغصوب است و می خرد، اگر تلف شده، نه بایع غاصب که زیـد اسـت کـه    
از بـراي زیـد    3ظاهر این است که] زیرا. نه بکر[و ] ضامن است[بر اوست، ] اسب[ضمان 

                                                                                                                    
عادل، تعیین کرده و به ) کارشناسان(با بهره جوئی از نظر خبره  -ا نیزالمثل ر ۀقیممقدار ) بل باید(قاضی می تواند    

  .آن حکم کند
در صورتی که خودشان بدون حکم حاکم بـه نـزاع شـان فیصـله     » انتقال مثل به قیمت در وقت دفع است«درست است 

 . دهند، نه در صورتی که قاضی حکم به انتقال کرده باشد
و . آمده که بیش تر به شوخی نسخه بردار شبیه اسـت » علیها الصلوة و«حمدهللا، عبارت در نسخه بعد از بسم اهللا و ال 1

  .البته در شرع مقدس این گونه شوخی ها مذموم بل در مواردي ممنوع است از آن جمله همین مورد
توجـه   نیـز بـه آن  ) ره(در این مسئله یک موضوع مهم هست که سوال کننده از آن غافل شده و میـرزا  :اشکال اساسی

و نیز ماهیت مسئله در روند عملی چنین اسـت  . است» کتاب المساقات«مسئله از مسائل اساسی : نفرموده است و آن این است
، »وسط موسـم کـار  «در حالی که در مانحن فیه در . کامالً تمام شده باشد» موسم کار«که باغبان وقتی مستحق ربع است که 

ري مانده تا موسم به پایان برسد و برداشت محصول شود و باغبان مستحق ربع محصول معامله شده است که هنوز کارهاي بسیا
  .شود

و در صورت مسئله تصریح شده که که باغبان و آن شریک، باغ را میان خود تقسیم کرده اند و هر کدام کارهاي مربوط 
  .به بخش خودش را انجام داده است و باغبان کاري در سهم شریک انجام نداده است

معموالً در جائی از  در این صورت و. به کار می رود» قیمت«گاهی به معنی » تنخواه«در مجلدات پیشین هم دیدیم که  2
  .آن استفاده می کنند که وجه دریافتی، مشروع نباشد

 ..مان بر اوست و ظاهر این است کهاگر تلف شده نه بایع غاصب که زید است که ض: عبارت نسخه 3
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چون عمرو ایشان را مسلط کرده بر مال خـود و  . تصرف در آن جایز است) دو هر(و بکر 
خصوصاً در صـورتی  . علی االظهر. اباحۀ اتالف آن کرده با وجود علم به عدم استحقاق مبیع

مگر این که تسلیط ایشـان را و اباحـۀ مطلـق را بـه     . که مشتري متوقّع اجازة مالک نباشد
  .شرط اجازه، کرده باشد

چون خود مـال را  . است از حق عمرو ر در صورت اتالف مال، بریئ الذّمهین، بکبنابر ا
و حق صاحب اسب در ظاهر بـه آن قیمـت متعلّـق نشـده چـون هنـوز اجـازه        . تلف کرده

و از این جهت است که در صورت بقـاي  . نکرده، و تعلق او به اجازه ثابت می شود، ال غیر
  .شتري را به ثمنثمن به حال خود، جایز می دانیم رجوع م

و . هـر دو ضـامن او هسـتند    1پس آن مال مالک است و زید بایع، و مشتري: و اما اسب
والیت غایب بر حاکم شرع است به هر کدام خواهد می سپرد یا به ثالثی، تا صاحبش پیدا 

  .و اگر تلفی رو دهد، مالک به هر کدام از زید و عمرو که بخواهد رجوع می کند. شود
صورت بکر به رد آن بعض ثمن به مشتري بریئ الذّمه می شود، خصوصاً در  پس در این

  .2وقتی که عین آن تلف شده، و عوض را نمی دهد بر همۀ محتمالت مسئله
که خالف کرده اند در صورت علم مشـتري بـه    3و مراد از محتمالت مسئله، این است

                                                   
 .و زید و بایع و مشتري: عبارت نسخه 1
ثمن را داده بدون امید و : ب. اجازة صاحب اسب) توقع(ثمن را داده به امید : الف: صورت هاي مسئله عبارت است از 2

  . توقع اجازه صاحب اسب
  . در صورت تلف عین ثمن: ب. در صورت بقاي عین ثمن: الف: و هر کدام از این دو صورت از نو دو صورت دارد

سپس نظر دیگران را در صور چهار گانه . فتوي می دهد که در هر چهار صورت نه زید ضامن است و نه بکر )ره(میرزا
 .می شمارد

 .صورت هاي محتمل را همراه با فتواهاي مختلف فقها می آورد: توجه 3
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جـایز اسـت   : گفتـه انـد   غصب مبیع در حرمت تصرف بایع در ثمن و ضمان آن؛ پس بعضی
و . 2چنان که از صاحب مسالک ظـاهر مـی شـود   . ن هم نیستاو ضم 1تصرّف، وجوب رد

چنان کـه ظـاهر مشـهور    . جایز است تصرف، و وجوب رد و ضمان هست: بعضی گفته اند
. حرام است و ضامن است مطلقا، یعنی خواه عین باقی باشـد یـا نـه   : و بعضی گفته اند. است

و بعضی تفصیل داده اند به وجوب رد و ضـمان بـا بقـاء عـین     . 3قق نقل شدهچنان که از مح
و بعضی قائل شده اند بـه  . 4چنان که مختار عالّمه و جماعتی از متاخرین. دون صورت تلف

چنان که از شهید در لمعه (ضمان و جواز رجوع مشتري با تلف نیز در صورت توقع اجازه 
  .5عدم توقع اجازه، جایز نیست رجوعو الزم آن است که با ) ظاهر می شود

و لکن کـالم ایشـان در جـواز تصـرف و عـدم آن      . 6و اقوي قول عالّمه است و اتباع او
ظاهر می شود کـه تصـرف را جـایز    ) ره(علیو از شیخ . مطلق است و تصریحی به آن نشده

جـازة  فساد عقد غاصب نسبت به مشتري بـدون ا : توجیه این کالم این است که. 7دانسته اند
به سبب آن که مسـلط  . و حرمت آن، مستلزم حرمت تصرف بایع در ثمن نیست 8]مالک[

کرده است او را بر مال خود در حال ایقاع بیع فاسد، نـه بـه شـرط بیـع فاسـد، بـه جهـت        

                                                   
 ..جایز است و تصرف و وجوب رد: عبارت نسخه 1
 .دار الهديط  213ص  2مسالک، ج  2
 .دار التفسیرط  194ص  3شرایع، ج  3
 .ط کوشانپور 194ص  2ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج  4
 .ط دارالناصر 110، ص مشقیۀ، کتاب المتاجر، الفصل الثانیۀ، الدالّلمع 5
 .در این جا تفصیل عالّمه را اقوي می داند. پس از آن که در باال، به طور مطلق فتوي داد 6
 . 325ص  6جامع المقاصد، ج . له مرحوم شیخ علی محقق کرکییعنی عالمه و طرفدارانش از جم 7
 .بایع: نسخه در 8
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  .1حرمت مبیع
منافات ندارد بـا جـواز تصـرف بـایع در     و تسلیم مبیع و حرمت تصرف مشتري در آن، 

  .مستفاد می شود از مشتري ال بشرط ثمن به سبب رضائی که
ق، بـا توقـع اجـازة    که اباحۀ او تصرف را علی االطال اگر ظاهر شود از مشتري این: بلی

در ایـن  ]. ثمـن را داده اسـت  [مالک بوده و به شرط این کـه مبیـع را از دسـت او نگیرنـد     
امـر ایـن    غایـت . و این نیز منافی جواز تصرف بالفصل، نیست. صورت، ضمان رفع نمی شود

و ایـن حرمتـی اسـت کـه     . است که حرام باشد تصرف بعد ظهور عدم اجازه با بقـاي عـین  
  .طاري می شود، و قبل از ظهور حال، حرمتی نبود

. 2سخن در معامالت مشتري بود با غاصب و بکر، قبل از آمدن صاحب اسب تا این جا
ه مشـتري عـالم بـه    پس اوالً سخن را در صورتی می گوئیم کـ : و اما بعد از آمدن او. 2اسب

در . غصب بوده، پس در این صورت؛ یا این است که مالک اجازة بیع می کند، یا نمـی کنـد  
اول : این پـنج صـورت اسـت   . هر یک از این دو صورت؛ یا عین ثمن باقی است، یا تلف شده

و حکـم  . اجازة بیع کند و اجازة اقباض ثمن را هم بکند و عین ثمن هم بـاقی باشـد  : این که
ین است که مالک دیگر متعرّض مشتري نمی تواند شد، و عـین آن ثمـن را از غاصـب    آن ا

مگر آن که دادن غاصب به بکر را هم اجازه کنـد کـه   . مطالبه می کند و همچنین از بکر
پـس اگـر عـین ثمـن در دسـت      . در این صورت در آن مقدار، رجوع به بکر می کند ال غیر

  .غاصب و بکر است، از آن ها می گیرد
و اگـر نمـی   . شتري استرداد کنندممشتري رد کرده باشند آن ها، می توانند از و اگر به 

و در این صورت باز مالک به مشتري هم می تواند رجـوع  . توانند، غرامت آن را می دهند

                                                   
 .چون می داند که اسب غصبی را می خرد، پس ثمن را به شرط بیع فاسد نمی تواند بدهد: یعنی 1
 .است: نسخه در 2
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  .کند
] از مشـتري [که گاه است که نتواند خود، عین ثمن را  1و فائدة اجازة اقباض، این است

  .بگیرد) و عوضها]ا[بعینها (ند از غاصب بگیرد، و اما توا
و این سخن مبتنی بر آن است که با وجود علم مشتري به غصب و بقاي عین، مـی توانـد   

چون کـه غاصـب بـه او     -هم) که نمی تواند استرداد کرد(و اما بنابر مشهور . استرداد کرد
م بـه ایـن کـه اجـازه     خواه قائل باشی(رد کرده و الحال منتقل به مالک شده به سبب اجازه 

بیش از این نیسـت کـه تحصـیل    . این ثمن الحال مال مالک است -کاشف است یا ناقل، پس
  .آن در صورت اجازة قبض ثمن، در عهدة غاصب است

اجازة بیع کند و عین هم باقی باشد، اما اجازة قبض ثمن را نکنـد؛ در ایـن    :دوم این که
و اگر ). با جواز رجوع به غاصب و بکر نیز( صورت عین ثمن را از مشتري مطالبه می کند

و در این جا نیز جایز است از بـراي  . مشتري را ممکن نشود استنقاذ آن، باید غرامت بکشد
و در صورتی که غاصب و بکـر رد کـرده باشـند ثمـن را، بـه      . مالک رجوع به غاصب نیز

  .مالک رجوع کند به مشتري 2طریق اولی می تواند
زه بیع کند و اجازة قبض را هم کند، و عین ثمن تلف شده باشد؛ پـس  اجا :سیم این که

و اگر بعـد از ایـن کـه    . تلف شده، غرامت را از آن ها می گیرد 3اگر در نزد غاصب و بکر
به مشتري می  آن ها به مشتري رد کرده اند در نزد مشتري تلف شده، غاصب و بکر رجوع

ک غاصب و بکر می شود و در دست مشـتري  چون به سبب غرامت دادن، آن ثمن مل. کنند
تلف شده، ضمان بر او مستقرّ شده، پس گویا آن مشتري در حکم غاصب است کـه ثمـن را   

                                                   
 .و فائده اجازه و اقباض این است: عبارت نسخه 1
 .بته می تواند با تسامحی درست باشدال -که به طریق اولی می تواند: نسخه در 2
 .غاصب دیگر: نسخه در 3
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و دست مشتري آخـرِ دسـت هـا اسـت و     . اخذ کرده) که مال مالک است به سبب اجازه(
  .تلف در دست او شده

صـحیح نیسـت،    در صورت اتالف غاصب، ثمن را، دیگر اجازة بیـع  :کسی نگوید که
چه جاي اجازه قبض ثمن؟ به سبب آن که غاصب به عنوان ثمن بودن واقعـی، تلـف نکـرده    

  . بل که چون مشتري او را مسلّط کرده بر مال خود، تلف کرده
و . اجازة اصل بیع در ایـن صـورت، ممکـن اسـت     :به جهت آن که ما می گوئیم که

او بر اتالف، در حکم تسلیم  2کردن مشتري با علم به غصب و تسلیم ثمن و مسلط 1خریدن
پس مالک بعد از اجازة بیع، عـوض ثمـن را از مشـتري    . »ضمان بشرط اجازه«ثمن است با 

  .می گیرد
زیـرا کـه   . و لکن اتمام این معنی، خالی از اشکال نیست، خصوصاً با عدم توقع از اجازه

ک توانـد شـد بـه    مطلق اخراج از ملک خود، مستلزم ثمن بودن نیست که داخل ملک مال
مگر این که اکتفا کنیم به همان صورت مبایعه، هر چند میل خریدن از براي خـود  . اجازه

بل که هر چند داند که به سـبب بیـع، مـال او نمـی     . داشته باشد و توقع اجازه نداشته باشد
خریدن مشتري از براي خود بـدون توقـع اذن    و چنان که در بیع غاصب از براي خود. شود

با بقاي عین، که اجازه را مصحح می دانیم، و به جهت اجازه، نقل ثمن به مالک مـی   اجازه
  .چنان که در رسالۀ علیحده بیان کرده ایم. شود

پس بنابر این، در صورت تلف در دست غاصب با اجازة قبض، به او رجـوع مـی توانـد    
اجازة بیـع و هـم    پس هم. [مختار ما استچنان که » کاشف بودن اجازه«کرد بنابر قول به 

                                                   
 .که خریدن: نسخه در 1
 .و تسلط کردن: نسخه در 2
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  .»ناقل بودن«دون قول به . 1صحیح است] اجازة قبض هر دو
مشـتري ضـامن   همین صورت باشد اما اجازة قبض را نکرده باشد؛ پس  :چهارم این که

خواه در نزد غاصب و بکر تلف شده باشد، یا بعد از رد آن ها به مشتري در نزد . ثمن است
در نزد غاصب و بکـر تلـف شـده باشـد و مالـک      و در صورتی که . مشتري تلف شده باشد

. رجوع به مشتري کرد، مشتري می تواند رجوع کند بـه آن هـا و غرامـت ثمـن را بگیـرد     
چون کاشف به عمل آمده که مال مالک بوده و آن ها از دست مشتري گرفته انـد و تلـف   

  .پس ضمان بر آن ها مستقر شده. کرده اند
بیع بنـابر قـول    2ن مبیع هم تلف شده باشد، تصحیحدر این صورت هرگاه عی :و بدان که

زیرا که عالوه بر عدم امکان نقل، الزم مـی آیـد   . به این که اجازه ناقل است، ممکن نیست
بیع تلف شده ]ـم[و از این جا ظاهر می شود که هرگاه . و آن صحیح نیست. بیع دین به دین

. کل است، چون مستلزم بیع دیـن اسـت  مش) بنابر این قول(باشد و ثمن باقی باشد، هم اجازه 
  .و لکن اقوي در آن صحت است

اجازة بیع نکند؛ و در این صورت جایز است از براي مالک رجـوع بـه    :پنجم این که
پس اگر رجوع به مشتري کرد و غرامت گرفت؛ در این . هر یک از غاصبِ بایع، و مشتري

اظهر در صورت بقا جـواز رجـوع    و. وقت یا این است که عین ثمن تلف شده، یا باقی است
مگـر  . دون صورت تلف که به هیچکدام رجوع نمـی کنـد  . مشتري است به غاصب و بکر

که اباحۀ مشتري از بـراي او نبـوده و غاصـب    . بکر به غیر اذن غاصب باشداین که تصرف 
  . هم به او اباحه نکرده

                                                   
در صورت اتالف غاصب، ثمن را، دیگر اجازة بیع، صحیح نیست چه جاي اجازة قبض «: جواب است به اشکال باال که 1

 .ده استزیرا معناي کشف، همین است که هر دو اجازه صحیح بو -»ثمن؟
 ..و تصحیح بیع: نسخه در 2
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می تواند کـرد در  رجوع به غاصبِ بایع، کرد؛ پس او رجوع به مشتري ] مالک[و اگر 
آن چه غرامت کشیده، به غیر آن غرامتی که به سـبب تصـرفات قبـل از بیـع بـه مشـتري،       

  .و کالم در ثمنی که مشتري به بایع داده، همان تفصیل است که گفتیم. کشیده
تا این جا کالم در این بود که می تواند به هر یک رجوع کنـد؛ بـه عـین مـال خـود و      

و بـه عـوض آن هـا در    . علـی االظهـر  . مستوفات و غیـر مسـتوفات  منافع متصله و منفصله، 
پس اگر رجوع کرد به بایع غاصب، پس بایع هم رجوع می کنـد بـه مشـتري    . صورت تلف

و در زاید آن خالف . در قیمتی که عوض عین به مالک داده هرگاه زاید بر اصل ثمن نباشد
مت غاصـب ناشـی از فعـل    و اظهر عدم رجوع است، چون مشتري مغرور است و غرا .است

و هرگاه رجوع کـرد بـه مشـتري و غرامـت مبیـع و      . اوست و غرامت او بر دیگري نیست
چـون بـه   . منافع آن را گرفت، پس مشتري رجوع می کند به بـایع در غرامتـی کـه کشـیده    

  .سبب جهالت مغرور بوده
قیمـت را از   اما هرگاه اجازه کند بیع را؛ پس اگر مشتري قیمت را به بایع نداده، مالک

و اگـر بـه بـایع    . 1او می گیرد اگر عین آن باقی باشد، یا عوض آن را، اگر تلـف شـده باشـد   
از بـایع  ] مالـک [و . غاصب، داده؛ پس اگر مالک اجازة قبض را کرد، مشتري فـارغ اسـت  

  .قیمۀًغاصب، مطالبه می کند عیناً یا 
هـر  . لبه می توانـد کـرد  و اگر موجود باشد عین ثمن، از هر کس که در نزد اوست مطا

دادن  ةاگـر مالـک اجـاز   : بلـی . چند بایع فارغ نمی شود مادامی که به دست مالک نیامـده 
  .بعض ثمن را به بکر کرد در آن مقدار، غاصب فارغ است

                                                   
 .البته بحث در جائی است که اسب را به ثمن معین خارجی، فروخته، نه به ثمن نسیئه در ذمه 1
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می توانـد رجـوع   ] مالک[و هرگاه بایع ثمن را به مشتري رد کرده باشد قبل از اجازه، 
و بدان که باز ثمـرة  . آمد که این ثمن مال مالک بودهبه مشتري کرد، چون کاشف به عمل 

، در این جا نیز در صورت تلف ظاهر مـی  ]بودن اجازه[قول به کاشف بودن اجازه، یا ناقل 
  .شود

وجوب تفحص بـر غاصـب سـارق     :و اما سؤال از وجوب تفحص از مالک بر بکر
اجب نیست و ضـمان بـر   و بر بکر و. خواه عالم بوده بر غصب یا جاهل. است و بر مشتري

بلی هرگاه صاحب اسب پیدا شود و اجازه کند بیع را، پـس  . او از براي صاحب اسب نیست
  . حکم ضمان نسبت به او همان است که پیش گذشت بعد از ظهور صاحب

و اما سؤال از وجوب سؤال و تفحص از اجازه و عدم اجازه؛ پس ظاهر ایـن اسـت کـه    
ب و صـ در دست او باشد، یا مشتري جاهل بـوده بـه غ   واجب است تفحص هرگاه عین ثمن

زیـرا کـه ایـن مـالی اسـت      . ، هرگاه تلف شـده ]بوده[این ثمن در نزد او بعینها یا در ذمۀ او 
  .، و آن بدون سؤال و تفحص نمی شود]برسد[مجهول المالک و باید به صاحبش 





  
  
  
  
  
  

  فعۀ کتاب الشّ
  من المجلد االول 

  
و چهـار  . در آب و زمین] اي[عمرو شریک باشند در مزرعه هرگاه زید و  :سؤال -1

و بعد عمرو سهم خـود را بـه   . سهم این مزرعه از زید باشد و یک سهم آن از عمرو، مشاعاً
  ؟-؟آیا می رسد یا نه. غیر فروخته، و زید که مطلع شده ادعاي شفع می نماید

  .واهللا العالم. بلی :جواب
جلین و مات احـدهما مـن زوجـۀ و بنـت، و بـاع      بین ر 1دکاناذا کان  :السؤال -2

. مدیدة فمات البنت عن وراث صغار و کبـار و مضی من ذلک مدة . ه من زیدقصاآلخر ش

                                                   
گویا کسی این مسئله را در جامع الشتات خوانده، و در آخرین سطرهاي جـواب، در کنـار    -.دکان صغیر: و در نسخه 1

و نسخه بـردار آن  . را نوشته است» صغیر«را دیده، آمده در متن سؤال نیز لفظ » غیردکان ص«لفظ » طریق صغیر«، »نهر صغیر«
را از کنار سطر به درون سطر منتقل کرده و سپس متوجه شده و خط کوچکی به روي آن زده، همـان طـور کـه اشـتباهات     

  .خودش را نیز با همان خط کوچک مشخص می کند
  .لغو می شود» صغیر«واالّ لفظ » دکان صغیر ال یقبل القسمۀ«: باید می گفت و اگر سؤال کننده لفظ صغیر را آورده بود

در واقع همۀ ابعاد . در سطرهاي آخر جواب، یک مبحث مستقل است براي تکمیل ابعاد مسئلۀ شفعه) ره(و بحث مصنف
   .و اقوال مختلف دربارة شفعه را بررسی کرده حتی آن مشترکاتی را که قابل قسمت نیستند

، است، و در آن سخنی از صغیر 3پرسیده که مسئله شماره ) ره(لب این که طرف مقابل نیز از نو مسئله را از میرزاو جا
  .بود، به نفع او بود» دکان صغیر و غیر قابل قسمت«یا کبیر بودن دکان، به میان نیامده با این که اگر 
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و الحال یرید الکبار من الوراث و قیم الصغار االخذ بالشّفع، متمسکین بانّ مـورثهم کـان   
  فهل لهم ذلک؟ . جاهالً بثبوت حقّ الشفع له، او بفوریته

ان اَخّـر  ) و کذلک وارثه(نعم لهم ذلک اذا جهل المستحقّ بالحق او بفوریته  :بالجوا
  .المشتري 1اعترف به ]ذا[االدعاء و ثبت الجهل فی نفس االمر، 

بـاَن یکـون   . فالقول قول مدعیه ان لم یدع خـالف الظـاهر  : و اما لو وقع التداعی فیه
  .صالۀ عدم العلمفیعتضد با. و معرفته باالحکام ظاهر حاله الصدق، لعدم فطانته

ۀ     عوي، و ال دخل له باصـل مسـئلۀ معذوریـو هذا المقام یختلف باختالف صورة الد
  . الجاهل

انّ اصـحابنا اختلفـوا    :االولی: و تحقیق المسئلۀ یتوف علی ذکر مقدمات
ی؟ و االشهر االظهر المدعی علیـه مـن الشـیخ    خفی انّ االخذ بالشفع علی الفور؟ او الترا

و . و عن السید و ابن الجنید و ابی الصـالّح و ابـن ادریـس، الثـانی    . ، هو االول2الجماعا
انّ حقّ الشفع علی خالف االصل، و القدر المتّفـق  : لنا. 3االجماع االنتصارادعی علیه فی 

و النّ تاخیره یوجب الضّرر علی المشتري غالباً اذا بنی فیه . علیه هو ذلک، فلنقتصر علیه
  .او نحو ذلکاو غرس 

من انّه یعرضه علی الشفیع فاما یاخذه او یعرض عنه، فـال  ) ره(و ما دفعه به المرتضی
ینفع اذ مع عدم وجوب اختیار احد االمرین علی الشفیع فقد ال یختار احـدهما و یماطـل   

و علی فرض تسلیم احد االمرین علیـه ایضـاً، ال یسـتلزم ترکهمـا     . او یختفی عنه تراخیاً

                                                   
 .اي اعترف المشتري بجهل الشریک 1
 .ط جماعۀ المدرسین 431 -430ص  3الخالف، ج  2
 .219االنتصار، ص  3
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  .1البطالن
ۀ عفسـ ال«): صلّ اهللا علیه و آلـه و سـلّم  (و یدلّ علیه ایضاً، االخبار مثل ما روي عنه 

او انّ . و لعلّ المراد به انّ زمان االخذ بها تصیر بمقدار زمـان حـلّ العقـال   . »کحلّ العقال
االولـی  : فکما انّ للبعیر حالتین ال یتمکّن عن رکوبـه . ثبوت حقّ الشفعۀ یشبه حلّ العقال

و الثانیۀ حال تخلّصه و قیامه عـن حالـۀ   . کوبه حینئذالعقل فانّه ال یمکن االنتفاع برحال 
ـ . حینئذ ایضا او یمتنع فانّه یصعب رکوبهالعقل،   حـال الحـلّ   ۀفیلزم لمن اراد رکوبه، مراقب

فالمبیع قبل بیع الشریک کـالبعیر المعقـول لصـاحبه، و بعـد اللـزوم      . لیسهل علیه الرکوب
و اول . قاعد عن االخذ بالشفع، یصیر کالبعیر المحلول القائم عن حال العقلللمشتري و التّ

  . آنات التمکن من االخذ بالشفع للشفیع، کحالۀ الحلّ، فان عقل عنه، یسترد عنه هذا البعیر
  .اي لمن عاجلها 2»الشَّفْعۀُ لمن واثَبها«): صلّ اهللا علیه و آله و سلّم(و ما روي عنه 
عنْ رجلٍ طَلَب شُفْعۀَ أَرضٍ  )ع(لْت أَبا جعفَرٍ الثَّانیقَالَ سأَ«: ن مهزیارو حسنۀ علی ب

ا  هـبِیعا أَ یهعیب ادضِ إِنْ أَرالْأَر باحص نَعصی ففَکَی ضنی الَ فَلَمرَ الْمضحلَى أَنْ یع بفَذَه 
بِ الشُّفْعۀِ قَالَ إِنْ کَانَ معه بِالْمصرِ فَلْینْتَظرْ بِه ثَلَاثَۀَ أَیامٍ فَـإِنْ  ء شَرِیکه صاح أَو ینْتَظرُ مجِی

لَ الْ  مـحلَ إِلَى أَنْ یالْأَج إِنْ طَلَب ضِ وی الْأَرف تُهشُفْع طَلَتب و بِعإِلَّا فَلْی الِ وبِالْم الَ  أَتَاه مـ
ادةَ     منْ بلَد إِلَى آخَرَ فَلْ زِیـ و رِف نْصـی ةِ ولْـدالْب لْـکلُ إِلَى ترُ الرَّجافسا یم ارقْدم رْ بِهنْتَظی

ۀَ لَهإِلَّا فَلَا شُفْع و افَاهفَإِنْ و مامٍ إِذَا قَد3»ثَلَاثَۀِ أَی .  
یصـح   ببطالن الشفعۀ بعدم احضار الثمن فی الثالثۀ، و ذلک ال) ع(حکمه: وجه الداللۀ

                                                   
، لـو تـرك   )اما االخذ و اما االعراض عن الشـفع (جبنا علی الشفیع احد االمرین لو لم نقل بالفوریۀ و اَو: اي 1

 .فیبقی امکان المماطلۀ و الضرر. النّه ال دلیل علی البطالن. الشفیع کلیهما، ال یبطل حقّه
  .209ص  2ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ج  -.ط الحدیثۀ 312ص  12، ج ءفقهاالتذکرة  2
  .1ح  10کتاب الشفعۀ، باب  406ص  25الوسائل، ج  3
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 یسـقط االّ بـان یصـرّح    ی یقول ان حقّ الشفعۀ الخفانّ القائل بالترا. االّ علی القول بالفور
  .سقاط حقهالشفیع با

لو کانت الشـفعۀ   و: فی وجه االستدالل به) بعد ذکر الحدیث( التذکرةقال العالّمۀ فی 
فسـخ کمـا افتقـر    علی التراخی، لم یسقط الشفعۀ بتاخیر الثمن، بل کانت یفتقر الی تجدید 

  . البایع اذا اخّر المشتري اداء الثمن بعد ثالثۀ
انّ مع القول بالتراخی ال یبطـل حـق الشـفعۀ االّ بتصـریح الشـفیع      : اقول فی توضیحه

مع القدرة، بعـدم مجیئـه بـالثمن بعـد      طلتهاو بمماباالسقاط، او بحصول عجزه عن الثمن، 
فال یصح الحکم . اعم من العجز و المماطلۀ] خبرو العبارة فی ال. [فی الخبر ةالمدة المذکور

فثبـت بطـالن القـول    لکن الحدیث حکَـم بـالبطالن،   . لتراخی مطلقاًبالبطالن علی القول با
  .لتراخیبا

اظهار اَنّی ارید ان » عن رجل طلب شفعۀ ارض«هذا اذا جعلنا المراد من قول الرّاوي 
فیکـون المـراد مـن    . اَنّی اخـذت بالشـفع   ال. فانتظر حتی اجیئ بالثمن 1آخذ بحق الشفعۀ

تجدید الفسخ فی کالم العالّمۀ هو فسخ الشفیع ال المشـتري، فیکـون المـراد مـن الفسـخ      
  .اسقاط الحق، ال معناه الحقیقی

کما هو متداول (و ان جعلنا المراد من طلب الشفعۀ فی کالم الراوي هو االخذ بالشفعۀ 
، و ان کانوا قد یطلقـون  2المسالککلماتهم ذلک فی  فی کالم الفقهاء، و صرّح بارادته من

بالشـفعۀ، هـو    3، فتوجیه االستدالل حینئذ؛ اَنّ من شـرط االخـذ  )علی المعنی االول ایضاً
علی القول بتوقـف  (لو بان یرضی المشتري بان یکون فی ذمۀ الشفیع  تعجیل دفع الثمن و

                                                   
 .بحد الشفعۀ: و فی النسخۀ 1
 .دار الهديط  223ص  2المسالک، ج  2
 .من انّ شرط االخذ: عبارة النسخۀ 3
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اعنی  -و تراخی ذلک المجموع. لّاًسیما اذا کان ثمن اصل البیع حا) علی التقابض 1الملک
و ان لم یتراخ نفـس االخـذ   . یضرّ، علی القول بالفور مطلقا -االخذ بالشفع و اعطاء الثمن

  . فقط
بخالف القول بالتراخی، فانّ تـاخیر ذلـک المجمـوع ال یضـرّه مطلقـا و فـی جمیـع        

. المماطلۀ ایضـا  االحوال، حتی اذا لم یحصل العلم بانّ سبب التراخی هل کان هو العجز او
لـم یثبـت انّـه کـان لعـذر       بخالف القول بالفور؛ فانّه یضرّه مـا . اذ لعلّه کان لعذر مسموع

  .مسموع
ل فالحکم بالبطالن فی الحدیث فیما لم یعلم کون التأخیر لعذر مسموع، ال یناسب القو

رخصۀ مـن   و التأجیل فی الثالثۀ. علی انّ االصل، الفوری فظهر انّ الحدیث مبن. بالتراخی
  . الشارع، و لم یثبت فیما بعده بل ثبت عدمه بهذا الحدیث

انّ بعد االخذ بالشفعۀ و عدم مجیئه بالثمن فی ذلک الزمـان،   2و یمکن ان یکون مراده
غایۀ االمر ان یحصـل للمشـتري تسـلّط علـی     . ال یزول حق الشفیع علی القول بالتراخی

و ان اراد ابطال حق . باخذ الشفیع، فال کالمالتصرف فی ماله، فان لم یتصرّف فیه و رضی 
فیکون المشـتري بمنزلـۀ البـایع و الشـفیع بمنزلـۀ المشـتري،       . الشفیع فالبد له من الفسخ

یحصـل  «دون ان یقول  4»بطلت شفعته«: )ع(انّ قوله: و الحاصل. 3فیطابق مثاله للممثّل له
ق حقّ الشفیع حتی یحتاج الـی  ، یدلّ علی الفور و انّه لم یب»التسلط للمشتري علی الفسخ

  .فتأمل فی ذلک. الفسخ

                                                   
 .و له وجه -التملک: و فی النسخۀ 1
 .اي مراد العالّمۀ 2
 .اي فیطابق تمثیل العالّمۀ الشفعۀ فی هذه الصورة، للبیع 3
 .بطلب شفعته: و فی النسخۀ 4
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و لو ادعی غیبۀ الثمن، اجل ثالثـۀ فـان   «فی شرح قول المحقق  و قال فی المسالک
فان ذکر انّ المال فی بلد آخر، اجل بمقدار وصوله الیـه و زیـادة   . لم یحضره بطلت شفعته

نها علی تقدیر عدم احضاره فی المـدة  انّ المراد ببطال. 1»ثالثۀ ایام ما لم یتضرّر المشتري
  . 2و تسلط المشتري علی الفسخ، ان کان قد اخذ. المضروبۀ، سقوطها، ان لم یکن اخذ

بل الظـاهر  . کما صرّح به فی الکفایۀ ایضا. و لیس فی الرّوایۀ داللۀ علی هذا التفصیل
. ین الحقیقی و المجـازي انّه ال یصح حمل الرّوایۀ علیه الستلزامه استعمال اللفظ فی المعنی

  .و هو خالف مختاره ایضاً. و لعلّ ما ذکره مبنی علی عدم توقف الملک علی التقابض
بطلـت  «فی السؤال، اما اظهار ارادة االخـذ؛ فمعنـی   » طلب«المراد بکلمۀ : و بالجملۀ

ـ     .فی الجواب، هو سقوط الشفعۀ» ال شفعۀ له«و » شفعته ا االخـذ بالشـفعۀ؛ فمعناه مـا و ا
مـن  و . و ال یصح ارادتهما معاً من اللفظ فـی اطـالق واحـد   . تسلط المشتري علی الفسخ

المراد هـو االول، و  : ذلک یظهر انّه ال یصح التمسک بترك االستفصال فی ذلک، بان یقال
  .لکنّه یحتمل ان یکون ذلک متعقّباً باالخذ و عدمه

  . ها فی االستداللهذه الوجوه الّتی یمکن تصویر
ۀ  :ال یقال ة خاصـفـال یـدلّ علـی    . انّ ذلک انّما یدلّ علی عدم ثبوت الشفعۀ فی ماد

  .الفوریۀ مطلقا
کما صرّح به جماعـۀ؛ کفخـر المحققـین، و الشـهیدین، و     . بالفصلال قائل  :النّا نقول

ول بالبطالن بعد انتظـار الثالثـۀ   و المراد بعدم القول بالفرق، انّ من یقول بالفور، یق. المقداد
و فی غیره، کالیوم االول لمن لم  .لی ثالثۀ ایامالحضار الثمن ا 3الهمصورة العذر و االفی 

                                                   
 . دار التفسیرط  201ص  3الشرایع، ج  1
 .دار الهديط  219ص  2المسالک، ج  2
 ..و هو االهمال: و فی النسخۀ 3
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فالحدیث اذا اثبت البطالن بعـد الثالثـۀ فـی هـذه الصـورة، اثبـت الـبطالن        . یتعذّر بذلک
  .تحقق امهال] ما[اذا لم یکن هناك امهال و  فی غیر هذه الصورة کالیوم االول بالتأخیر

و لیس فـی  . بالفرق فی جانب التراخی؛ فمن یقول به یقول به مطلقاو کذلک ال قائل 
و عبـارة االیضـاح   . بثالثۀ ایام حتی یقال انّ الحدیث دلیـل التراخـی   هاصحابنا من یحدد

وجه االستدالل انّه علیه السالم حکم ببطالن الشفعۀ بعد مضی ثالثۀ ایـام اخرّهـا   «: هکذا
الفور، لم تبطل شـفعته بالتـاخیر مطلقـا، لعـدم القائـل      للعذر، فلو کان حق الشفعۀ ال علی 

  .1»فالقول به احداث قول ثالث و هو باطل باجماعنا. بالفرق
طالقات، و االجمـاع نقلـه   بت، و اصالۀ عدم الفوریۀ، و االاحتجوا باالستصحاب لما ث

صـحاب،  و االستصحاب موقوف علی تسلیم کون متعلّقه قابالً لالست. 2االنتصارالسید فی 
بل انّما المسلّم منه هو ثبوته فوراً، . و نحن نمنع ثبوت اصله مطلقا حتی یقبل االستصحاب

، کمـا  3االمر الدائر بین المطلق و المقید، غیر قابل لالستصحاب] کذا[و . و المقید غیر قابل
  .حققناه فی االصول

  .4بینّا المخصص و قد. و اصالۀ عدم الفوریۀ، ال معنی لها االّ اصالۀ عدم التخصیص
  .6، و تاخّره5]علی خالفه[ الخالف] فی[فهو ممنوع، وقد تقدم دعواه : و اما االجماع

                                                   
 .ط کوشانپور 209ص  2ایضاح الفوائد، ج  1
 .220االنتصار، ص  2
 .االنسحاب: و فی النسخۀ 3
 .لنا انّ حق الشّفع علی خالف االصل و القدر المتفق علیه، هو ذلک فلنقتصر علیه: حین قال 4
 .و قد تقدم دعواه الخالف: عبارة النسخۀ 5
 .االجماع المنقول الذي نقله السید، متاخر عن االجماع الذي نقله الشیخ فی الخالف: اي 6
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ۀ     1:الثانیۀ و الظـاهر انّـه ایضـا    . انّها ال تبطل بالتّاخیر مـع العـذر و ان قلنـا بالفوریـ
لظـاهر  و ا. 2العذر الثابـت ] ال فی[فان وقع خالف فانّما هو فی کون العذر عذراً، . اجماعی

فهو لـیس  : و تخصیصه و اما تعیین العذر. ، انّ العذر یجوز التاخیر3من االجماع و االخبار
منوطاً بنص قتصر علی موضعه خاصفقد تراهم ذکروا فـی ذلـک مواضـع شـتّی     . حتی ی

ـ   . 4لیس اکثرها فی روایۀ و ال دلیل، مثل انتظار الصبح اذا اطّلع فی اللیـل  رك و کـذا لـو ت
او لتـوهم الـثمن   . جبته کاخبار مخبر ثم ظهر کذبه فبان قلـیالً رة الثمن المارة اولتوهمه کث

و عـن   5او کان محبوساً بحـق و هـو عـاجز عنـه    . او حیواناً فبان قماشاً. ۀضّذهباً فبان ف
اذ ال یجب علیه دفع ما لیس مستحقا (او کان محبوساً بباطل و ان قدر علی ادائه . الوکالۀ

و کذلک لو بلغه انّ المشـتري اثنـان فتـرك فبـان     . عجزه عن التوکیل لکن یشترط) علیه
  .غراض فی ذلکره، او بالعکس، الختالف االاو بلغه انّه اشتري لنفسه فبان لغی. واحداً

خیر ائرهـا، الـی کـون التـا    ظالمرجع فی جمیع هذه الفـروض و ن  :قال فی المسالک
غراض باختالفه، و مما یختلف اال. برةریۀ المعتلّ بالفولغرض صحیح او عذر مقبول ال یخ

  .و ذلک امر واضح. زیادة الشرکاء و نقصانهم، و خصوصیات الشریک
و کـذلک الجهالـۀ   . و من االعذار، الجهالۀ بمسئلۀ الشفعۀ و حصول االسـتحقاق  :اقول

 کما انّ الجهل بنفس البیع، عذر قطعـاً و ال . ایضا بالفوریۀ مع العلم باالستحقاق فی الجملۀ
بل و هذان من اعظم االعذار و اوجبها، لعـدم بطـالن الشـفعۀ علـی القـول      . یضرّ بالفوریۀ

                                                   
 .ها فی اول الجوابالثانیۀ من المقدمات التی ذکر: اي 1
 .فلعذر الثابت من: عبارة النسخۀ 2
 .من ظاهر االجماع و االخبار: عبارة النسخۀ 3
 .سمع خبر البیع فی اللیل: اي 4
 .عن اخذ الشفعۀ: اي 5
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و هذا مودي اطالق اکثر هم حیث قیدوا بطالنها بترك المطالبۀ مع العلـم و  . بالفوریۀ ایضاً
و ال ریب ان الجهل . »لو اخّره مع امکانه بطلت شفعته«: و فی کالم بعض آخر. عدم العذر

  . و امثال ذلک. ب عدم االمکانمن اسبا
فی مواضـع عدیـدة؛ منهـا     منهم العالّمۀ فی التذکرة: و مصرَّح به فی کلمات جماعۀ

اذا علم بالبیع و جهل استحقاقه للشفعۀ، لم یبطل شفعته و کان له طلبهـا  : مسئلۀ«) ره(قوله
قـال   ثـم  .1»ه مسقط لهافکلّ ما یعد تقصیراً او توانیاً فی الطلب فانّ: الی اَن قال. بعد العلم

لو لم یحضر الطلب و لم یمشی الشفیع الی المشتري و مشی الی الحاکم : مسئلۀ«بعد ذلک 
. سواء ترك مطالبۀ المشتري مع حضوره او غیبته. فطلب الشفعۀ، لم یکن مقصراً فی الطلب

انه؛ قال اما لو اقتصر علی االشهاد بالطلب و لم یمش الی المشتري وال الی القاضی مع امک
راً  . و به قال ابو حنیفۀ. الشیخ ال یبطل شفعته لعدم الدلیل علیه و قال الشافعی یکون مقصـ

راً، کمـا لـو جهـل اصـل        . تهو بطلت شفع و لو جهل البطالن کان عذراً و لـم یکـن مقصـ
لو اخّر الطلب و اعتـذر بحصـول مـرض او    : مسئلۀ«ثم قال . الی آخر ما ذکره. 2»الشفعۀ

و . ، و انکر المشتري، قدم قول الشفیع ان علم حصول العارض الـذي ادعـاه  حبس او غیبۀ
و لو قـال  . ان لم یعلم له هذه الحالۀ، قدم قول المشتري، الصالۀ العدم و اصالۀ عدم الشفعۀ

لم اعلم ثبوت حق الشفعۀ، او قال اخرّت النّی لم اعلم انّ الشفعۀ علـی الفـور، فـان کـان     
یعرفون االحکام، قُبل قوله و له االخـذ بالشـفعۀ،    نشأ فی قریۀ الاو قریب العهد باالسالم 

  .3انتهی» واالّ فال
انّ کون الجهل عذراً مما ال کالم فیه، انّما الکالم فی السماع فی ) ره(و یظهر من کالمه

                                                   
 .ط قدیم 604التذکرة، ص  1
 .)ره(لکنّ عبارة المرجع مضطرب والصحیح ما جاء به المصنف -605المرجع، ص  2
 .605المرجع، ص  3
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  .و هو کما ذکره. صورة التداعی و مالحظۀ حال االشخاص
و األقرب أنّ النسیان و جهالۀ الشـفعۀ  «حیث قال  :فی الدروس) ره(و منهم الشهید

  .1»من یمکن ذلک فی حقّه عذار فیاو جهالۀ الفوریۀ 
: »بطلـت  ،فـإذا علـم  «فی شـرح قـول المصـنف     :و قال الشهید الثانی فی الروضۀ

قبل دعوى الجهل ممـن  یو . اهل الفوریۀ کجاهل الشفعۀ و ناسیهو یعذر جاعالما مختارا «
و إلـى الطهـارة و    .خر الطلب إلى الصبح لو بلغه لیالیعذر مؤ و کذا .فی حقه عادة 2یمکن

رب، و الشّ و األکل). و انتظار الجماعۀ لها نن المعهودةذان و اإلقامۀ و السو لو باأل(الصالة 
و الخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه، و تشییع المسـافر، و شـهود الجنـازة، و قضـاء     

  .3»نحو ذلک، لشهادة العرف به واحاجۀ طالبها، و عیادة المریض، 
اذا باع الشفیع نصیبه بعد العلـم بالشـفعۀ،   «المسالک فی شرح قول المصنّف و قال فی 

اذا باع الشفیع نصیبه قبل ان یاخذ بالشفعۀ، فان کان بیعه بعد العلـم بهـا و حصـل    «: »الخ
ه عـن االخـذ   الغشـت النّ ا. ال اشکال فی بطـالن شـفعته  ف) علی القول بها(شرائط فوریتها 

کمـا لـو لـم     -و ان کان قبل ثبوت الفوریۀ فیها حینئـذ . بالبیع، مخلّ بالفوریۀ المعتبرة فیها
عالم بالشفعۀ،  4]غیر[او باع . فباع -ثمن، او جاهالً بالفور و نحو ذلکیکن عالماً بمقدار ال

  .رهالی آخر ما ذکره قدس س. »، او التفصیل، اقوال5ففی بقائها مطلقا، او زوالها
بعد توقفه فی اصل مسئلۀ الفور و التراخی و ذکره  -و یظهر من العالّمۀ فی التحریر

                                                   
 .مدرسینال ۀعامجط  365ص  3ج  الدروس، 1
 .بمن تمکن: و فی النسخۀ 2
 .406ص  4ج : الروضۀ 3
 .دار الهديط  226ص  2راجع المسالک، ج  -عن: و فی النسخۀ 4
 .ام زوالها: و فی النسخۀ 5
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التوقـف فـی    -اهون من الجهل و النسـیان کلّها ) علی القول بالفور(اعذاراً مجوزةً للتاخیر 
النّـه  . و لو قال نسیت فلم اذکر المطالبۀ، او نسـیت البیـع، بطلـت   «قال . الجاهل و الناسی

و کذا التـردد لـو   . و یحتمل عدم البطالن، النّه عذر. لفور، اذا اخّره نسیاناً، بطلخیار عن ا
  .1»قال جهلت باستحقاق الشفعۀ، مع امکانه فی حقه

بعـد اختیـاره   (قال  -)ره(و لعلّه من المحقق الشیخ علی -حواشی النافعو رأیت فی 
و . ۀ، ففی ثبوت حقـه قـوالن  لو جهل الفوریۀ مع العلم بالبیع و استحقاق الشفع و«): الفور

  .2»بخالف الناسی و الجاهل بثبوت الشفعۀ. السقوط اقوي
فی صورة الجهل، مع  العالّمۀو الّذي اراه فی وجه توقف . هذا ما حضرنی من کلماتهم

عـدم  «قبوله لالعذار الّتی هی اهون منه بمراتب شتّی، هـو اعتمـاده علـی قاعـدتهم مـن      
: فانّ قلت. و هو بعید. ک فی المعامالت و االحکام الوضعیۀ، و تعمیم ذل»معذوریۀ الجاهل

هل وجدت فی کلماتهم تصریحاً بانّ الجاهل غیر معذور فی المعـامالت و انّـه ال یترتـب    
وجدت ذلک فی کالم العالّمۀ فی جـواب مسـائل   : نعم: ؟؟ قلت-علی معاملته اثر شرعی

طـالق او الخلـع، اذا لـم یکـن عـن      السید مهنّا بن سنان، حیث سئله عن صحۀ البیع او ال
اجتهاد او تقلید؛ انّه یجوز التصرف فی ما وصل الیهما، و هل یجوز لغیره العقد علی تلـک  

انّ کـل حکـم   : ؟ فاجـاب )لعدم تحقق الشرط و هو االجتهـاد او التقلیـد  (ال ] ام[الزوجۀ؟ 
المجتهـد او   شرعی فرعی ال یعلم ثبوته من الدین ضرورة، فانّه یجب فیه االجتهـاد علـی  

  .التقلید علی المقلد

                                                   
 .148، 147ص  2التحریر، ج  1
 .الظاهر انّ هذه الحواشی مخطوط و ما طبع الی االن 2
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انّ : ن فیـه حـ فی مـا ن  2و توجیهه. االثار 1و ظاهر الجواب مطابقاً للسؤال، عدم ترتّب
النّ الجهـل  . الجاهل بحکم الشفع او الفور، اذا اخّر االخذ، فهو کالعالم المـوخّر بـال عـذر   

  .بلیس بعذر، النّه قصر فی حق نفسه فجعل هو نفسه غیر متمکن عن الطل
بانّ تحصیل غیر العبادات و المعامالت الضروریۀ التی هی مناط تکلیفـه،   :و فیه اوالً

  . لم یثبت وجوبه، و هذا منه
علی فرض وجوبه، فهو انّما یتم اذا لم یکن المکلّف غافالً بـالمرّة، او عـن    و]: ثانیاً[

ل فوریته، و لم یسـئل  نعم اذا تفطّن االحتمال بثبوت الشفع، او احتما. تحصیل هذه المسئلۀ
  .و لکن االطالق غیر موجه. عنه و توانی عن الطلب، فلسقوطه حینئذ وجه
فیمکن ان یکون ناظراً الی انّ المـتفطّن   :)ره(و اما التفصیل المنقول عن الشیخ علی

فکانّـه  . الجل التفطن و التمکن. الصل مسئلۀ الشفعۀ، غیر معذور بالنسبۀ الی جهل فوریته
  . منع االستلزام: و جوابه. اً بالمسئلۀ اجماعاًصار عالم

  : و حینئذ نقول یدلّ علی معذوریۀ الجاهل بمسئلۀ الشفعۀ او الفوریۀ، وجوه
فان کل االصحاب قائلون بجواز . ظاهر فتاویهم التی یوشک ان یکون اجماعاً :االول

مـن  ] ــۀ [عذار االهونـو قبولهم لال. التاخیر مع العذر، فالنزاع انّما یتصور فی حقیقۀ العذر
عـدم  «ذلک، شاهد علی غفلتهم عن التأمل فی هذا، او حوالتهم ذلک علی قواعدهم مـن  

قد عرفت انّ المتوقف ایضاً لـم   مع انک. کما سنشیر الیه. »ذوریتهمعذوریۀ الجاهل، او مع
قـائلین  و غیرهما؛ انّ ال القواعدو  المختلفو قد یتوهم انّه یظهر من عبارة . یمنعه صریحاً

  .بالفور متفقون علی عدم معذوریۀ الجاهل به

                                                   
 .تربۀ: نسخۀو فی ال 1
 .توجیه: و فی النسخۀ 2
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حـق  : قال الشیخ فـی النّهایـۀ و المبسـوط   «: وهی هذه: فلنقتصر علی عبارة المختلف
و . بالبیع و تمکن من المطالبۀ فاهمل، بطلت شـفعته الشفعۀ علی الفور فمتی علم الشریک 

و وجه التوهم انّ مـن علـم   . هالی آخر ما ذکر» قال ابن البرّاج و ابن حمزة و الطبرسی به
بالبیع و الشفعۀ و لم یکن له عذر من االخذ، ال یمنعه الجهل بالفوریۀ عن االخذ و التمکن 

  .حاصل معه
علـی القـول   (ان مراده من هذا الکالم و ما شابهه، انّ االهمال مسـقط للشـفعۀ    :فیه و

سـیما بعـذر ال یضـرّ    ( االخـذ الجـل اعتقـاده التوسـعۀ     1]اخّر[و لیس کل من ). بالفوریۀ
. بل االهمال انّما یطلق علی من علم اللّزوم و قصر فیـه . لمیصدق علیه انّه اه) بالمشتري

. متفقون علی المعذوریۀ، کاصل مسئلۀ الشفع] انّهم[انّ ظاهر هوالء : ال یبعد ان یقال 2]بل[
بخصوصها فی و لعلّه لذلک لم یذکر المسئلۀ . و هو شاهد علی ذلک التذکرةو صرّح فی 

  .النّه موضوع للمسائل الخالفیۀ المختلف
فال یتم القول بانّ المفهوم منه انّهم متفقون انّ العالم بمسـئلۀ الشـفع الجاهـل بفوریتـه،     

النّ التـرك اعـم مـن    . متمکن من المطالبۀ و انّ المتمکن اذا ترك الطلب، بطلـت شـفعته  
انّ مرادهم من التمکن هو الغیر المعذور، سواء مع انّ الظاهر . االهمال، و ما ذکره هو الثانی

و لـذلک ذکـروا فـی جملـۀ     . کان العذر موجباً لالحالۀ او العسر، ال مطلق االمکان الذاتی
فانّ ذلـک و  . لّص باداء المالخی، الحبس ظلماً مع التمکن من التخاالعذار المجوزة للترا

نّۀ زیادة الثمن و کون المشتري فالنـاً،  و ذکروا ایضاً منها مظ. ان لم یجب شرعاً لکنّه جائز
  . کما هو واضح. مع انّ شیئاً من المذکورات ال یوجب الخروج عن التمکن. ال فالنا

                                                   
 .االخر: و فی النسخۀ 1
 .من: و فی النسخۀ 2
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انّ ادعائه انّ الثمن زائد و المشتري فالن، حول ارادته عـن االخـذ، و مـع     :فان قلت
 .عدم تعلق االرادة فهو غیر متمکن

) طـالق لما فهمـه مـن اال  (ع رخّص له فی التأخیر انّ ادعائه انّ الشار :فکذلک نقول
النّـه معتمـد علـی رخصـۀ     . بل هذا اظهـر . فهو غیر متمکن. عن االخذ االن تهحول اراد

  .الشارع
فانّهمـا ال یرفعـان الـتمکن    . عذار، تشییع المسافر و الجنازةاالو ذکروا ایضاً من جملۀ 

کمـا هـو   . عـدم وجوبهمـا علیـه    جزماً، و یصدق علیهما انّهما متمکنان عـن االخـذ مـع   
  .المفروض

بخـالف  . ن بالفوریـۀ عرفـاً  انّهما لیسا من باب العذر، بـل النّهمـا ال یخـالّ    :فان قلت
  . کثر المتمادي، فانّه ینافی الفوریۀ عرفاًسیما اذا . ریۀ فی مدة متمادیۀالتاخیر لجهالۀ الفو

انّ : و ثانیاً. اوجب التمادي مطلقا اوالً ال نسلّم عدم منافاتهما للفوریۀ عرفا و ان :قلت
العرف کما هو محکّم فی نفس الفور، فهو یحکـم فـی االخـالل بـه ایضـا، و ال ریـب انّ       

. سیما اذا کان فی زمـان قلیـل  . بالفور عرفاً 1مخلّاً یسمی جل جهالۀ الفوریۀ اللتراخی الا
  .العالم بالفوریۀبل االخالل و االهمال فی الفور، انّما یطلق عرفاً علی المقصر 

و التوقیـت هـو   . »الفوریۀ«و » التوقیت«و الظاهر انّ هذه الغفلۀ مبنیۀ علی الخلط بین 
الذي ال فرق فیه بین العالم و الجاهل، و انّ تحققه فی الخارج یحتاج الی دلیل آخـر، و ال  

و تحقـق   یضرّ تعمیمه بالنّسبۀ الی الجاهل؛ بمعنی انّ خروج الوقت ینفی بقاء التکلیـف بـه  
بـل ال یصـح بالنسـبۀ الـی     . ولکنّ الفور قد یتفاوت الحال فیه بین العالم و الجاهـل . اثره

فانّ الوجـوب الشـرطی   . الجاهل، فانّه تکلیف و خطاب، و ان کان الخطاب وجوباً شرطیاً

                                                   
 .نخال: و فی النسخۀ 1
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و مقتضـی التوقیـت هـو    . »حرمۀ المشروط بدون الشرط«ایضا یستلزم طلباً شرعیاً و هو 
انّما هو اللزوم فی االن و مقتضی الفور . م فی الوقتو، مضافاً الی اللز1الخارجالبطالن فی 

سیما اذا کان الفور ثابتاً من دلیل آخر غیر مـا دلّ علـی   . االول، ال البطالن فی االن الثانی
  .کما حقّقنا، فی االصول. اصل الحکم

و الجاهـل  . دلیل الفور علیـه و القول بالبطالن فی العالم انّما هو التّفاقهم علیه، لداللۀ 
مع انّا نقـول انّ التوقیـت ینـافی    . 2باق تحت قاعدة الفور من بقاء الحکم فی االن المتاخّر

  .3و کذا الناسی. معذوریۀ الجاهل باصل مسئلۀ الشفعۀ ایضاً
  . 6، و هو مفقود فیهما5التمکن 4انّ وقت االخذ انّما هو اول آنات :فان قلت

النّ . ؟ فان کان هو االجمـاع، فـال یخفـی فسـاده    7هذا التحدید لدلیل علی]ا[ما  :قلت
و ان کان . و غیرهما التحریرو  الدروس حظفال. بعضهم لم یعذرهما، و بعضهم توقف فیه

وجوده علی القول بعـدم معذوریـۀ   ) وستعرف(لزوم العبث و العراء عن الفائدة؛ فقد عرفت 

                                                   
 .خارج الوقت: اي 1
2 فالفوریۀ . انّ الشفیع اذا ترك اخذ الشفعۀ فی االن االول لجهله، فیاخذ فی االن الثانی فوراً) ره(مراده: توضیح

 .یتبخالف التوق. باق الی آن حصول العلم
نسی اصل الشفعۀ فال شـفعۀ   فعلم من هذا انّ بین التوقیت و الفوریۀ فرقاً، و االکثر ال یقولون بانّ من جهل او 3

 .و الفوریۀ لیست بمعنی التوقیت. فثبت انّه ال محلّ للتوقیت فی مانحن فیه. له
 .اناث: و فی النسخۀ 4
. قیت فرقاً، لکنّا نقول انّ نفس الفوریۀ فی المسئلۀ، موقّۀٌ بتوقیتسلّمنا انّ بین الفوریۀ و التو: یقول القائل: تذکرٌ 5

 .فهنا فوریۀ مع توقیت، کالهما. و وقتها اول آنات التمکن
لکنّ الجاهل بالفوریۀ متمکن من . لیس للجاهل باصل الشفعۀ و ناسیها، اول آنات حتی یتمکّنا من االخذ: اي 6
 .االخذ
الـدلیل هـو   : ان قلـت . الجهل بالفوریۀ، و عدم التوقیت فی الجهل باصـل الشـفعۀ  ما الدلیل للتوقیت فی : اي 7

 .ال اجماع فیه ایضاً: نقول. االجماع بعدم التوقیت فی الجهل باصل الشفعۀ
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یثبت جواز االخذ للجاهل و الناسـی فـی االن   مع انّ غایۀ ذلک انّه . الجاهل بالفور، ایضاً
  .المتاخّر بعد علمه و ال ینفی ما بعده حتی یکون محققاً للتوقیت

فی الطلب، انّما هـو   1الّذي یظهر من کلماتهم جمیعاً، انّ المقصر و المتوانی :و بالجملۀ
فی زمان  و خصوصاً(و اما المتراخی من جهۀ الجهل بالفوریۀ . الذي فوت علی نفسه حقه

راً و ال   ) قلیل، و خصوصاً اذا لم یضرّ بالمشتري مقصـ فداخل تحت عموم الشفع، و ال یعـد
التوقف او الذهاب الـی عـدم کونـه عـذراً،     ] الذي یظهر من کلمات بعضهم من[و . متوانیاً

فـی الجاهـل باصـل     التحریـر و لذا توقّف العالّمۀ فی . فلعلّه لعدم قوله بمعذوریۀ الجاهل
فانّ توقفه ذلک انمـا هـو علـی القـول     . مع انّه غیر متمکن من االخذ یقیناً. 2الشفع مسئلۀ

  .بالفوریۀ، واالّ فهو فی اصل المسئلۀ متوقف فی التحریر
فاذا اراد القائل ان یستفید عن اطالق کالمهم، انّ ترك االخذ مع التمکن الذاتی مبطـل  

و . عدم تمکن الذاتی غیر مبطل للحـق  مع للحق، فیلزمه ان یقول باستفادة انّ ترك االخذ
  .کما عرفت. و لیس کذلک. الزم ذلک ان یکون ذلک ایضاً متفقاً علیه، عند اهل الفور

بسـکوتهم عـن   ) فی انّ مذهبهم عدم معذوریۀ جاهل الفور(و ال یمکن ایضاً التمسک 
لک علی ما ال داللۀ فی ذ اذ. مع ذکرهم لسایر االعذار -کما فی القواعد و الشرایع -ذکره

کـره لکثـرة وضـوحه، او الجـل     و لعلّ عدم ذ. ائهم فی ذلک بذکر العذر عموماًذکر، الکتف
هم علی القاعدة الکلّیۀ المطّردة فی سایر ابواب الفقه؛ کمسئلۀ عیـوب الـزوجین، و   اعتماد

لم یذکر ذلک حیث یـذکر المعـاذیر   ) ره(مع انّ الشهید الثانی. مسائل خیار البیع و غیرهما
و هکـذا  . ستطراداً فی طی مسئلۀ اخـري کمـا نقلنـا عنـه    لمسالک و مع ذلک ذکره اافی 

  .العالمۀ فی التذکرة
                                                   

 .و المتوالی: و فی النسخۀ 1
 .148و  147ص  2التحریر، ج  2
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و نقتصر هنا . کل ما دلّ علی معذوریۀ الجاهل و الغافل؛ من االیات و االخبار: 1الثانی
لْتُه قَالَ سأَ )ع(عنْ أَبِی إِبرَاهیم«بذکر روایۀ واحدة و هی صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج 

ا  داً فَقَالَ لَا أَمـأَب لُّ لَهنْ لَا تَحمم یالَۀٍ أَ هها بِجهتدی عرْأَةَ فالْم جتَزَولِ ینِ الرَّجإِذَا کَـانَ   ع
ـ  الَۀِ بِمهی الْجف النَّاس ذَرعی قَد ا وتُهدی عا تَنْقَضم دعا بهجتَزَوالَۀٍ فَلْیهنْ    بِج مـ ظَـمأَع و ا هـ

ا فأَنَّه هالَتهبِج أَم هلَیع رَّمحم کأَنَّ ذَل هالَتهبِج ذَرعنِ یالَتَیهالْج بِأَي فَقُلْت کةٍ فَقَـالَ  ذَلدی ع
ذَل رَّمح الَۀُ بِأَنَّ اللَّههنَ الْأُخْرَى الْجنُ مونِ أَهالَتَیهى الْجدإِح   رقْـدلَـا ی بِأَنَّه کذَل و هلَیع ک

 ذُور عـم وا فَهتُهدع إِذَا انْقَضَت مقَالَ نَع ذُورعی الْأُخْرَى مف وه و ا فَقُلْتهعم اطیتاحلَى الع 
  .الحدیث 2»فی أَنْ یتَزَوجها

  .رة، ایضاً غیر واجب بل مستحبو الظاهر من الروایۀ انّ االحتیاط مع االمکان و القد

 القوانینفقد اجبنا عنها فی : و اما االخبار الّتی تعارض بها الدالۀ علی عدم المعذوریۀ
و جمعنا بینها و بین تلک االخبار بحمل هذه علی الجاهل الغافـل رأسـاً، و تلـک علـی     

ذوریۀ الجاهـل  المصرّحۀ بعدم مع 3و اما خصوص حسنۀ الحلبی. المتفطّن العالم فی الجملۀ
مـع انّهـا مصـرّحۀ بمعذوریـۀ     . 4فهو ال یضرّ، النّه من باب الوضـع : اذا دخل بها فی العدة

                                                   
 .شفعۀ، او الفوریۀالثانی من االدلّۀ التی تدلّ علی معذوریۀ الجاهل بمسئلۀ ال: اي 1
 .4حدیث  17، ابواب ما یحرم بالمصاهرة، باب 450ص  20الوسائل، ج  2
 ).344ص ( 3المرجع، ح  3
  .اذا کان جاهالً بانّ التزویج فی العدة محرّم: االول الجهل بالحکم: متعلق الجهل اثنان 4

  . ةاذا کان جاهالً اَنّ المرئۀ معتد): اي الوضع(الثانی الجهل بالموضوع 
اذا تزوج الرجل المرئۀ فی عدتها و دخل بها، لـم  : عن الحلبی، عن ابی عبداهللا علیه السالم، قال: ... و الحدیث

         .و ان لم یدخل، حلّت للجاهل و لم تحلّ لالخر. تحلّ له ابداً، عالماً کان او جاهالً
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  .الجاهل مع عدم الدخول
و القول بانّ الفوریۀ ایضا من باب الوضع و الجهالۀ لیست بعذر فیها، انّما یصح اذا کان 

لنسبۀ الی العالم المتفطن، و قـد  من باب التوقیت، و الفور غیر التوقیت، و هو ال یصح االّ با
  . مرّ، و سیجیئ تمام الکالم

ثم ان المستفاد من الصـحیحۀ و غیرهـا؛ انّ العلـۀ هـی الجهـل و عـدم الـتمکن مـن         
مـع انّ الظـاهر انـه ال قائـل     . یرد انّه ال عموم فیها یدلّ علی ما نحـن فیـه   فال. االحتیاط

  .بالفرق
و کالم العلماء، ان الحکمۀ فی وضـع الشـفعۀ و   ان المستفاد من العقل و النقل  :الثالت

و ال ریب انّه ارفق بالشریک لتحمله شداید الشرکۀ سابقا، . تشریعه، هو االرفاق و التسهیل
اَنس بالشریک السابق فیوحشه الشریک الالحـق غالبـاً،   ] کان[او . فیستحق تالفی الراحۀ
  . ن عبثاًان ال یکو و وضع الحکیم البد. فیستحق رفع الوحشۀ

ضّل بـه علـی   ففان قیل بان الحق لم یثبت االّ للعالم، و انّ هذا التشریع و التسنین لم یت
  .الجاهل

. اطالق النّص و الفتوي، و خالف الحکمۀ، ان لم نقل خالف العدل 1فهو خالف مقتضی
  .و ان قیل بثبوته له فاي فائدة فی ذلک سیما مع القول بالفوریۀ، فیکون عبثاً

منفـی فـی   ۀ بالنسبۀ الی العباد، و الضرر العدل و الحکمۀ و الرأفۀ لما کانت عام ثم انّ

                                                                                                                    
حمـل  ب) ره(بینهما علی مـذهب المصـنف  فا لتعارض باق بین الروایتین فی الجهل بالوضع، و یمکن الجمع   

انّ : کمـا قـال  . روایۀ الحلبی علی الکراهۀ اي استحباب االحتیاط عند التزویج بالتحقیق و السوال انها معتـدة ام ال 
  .االحتیاط ایضاً غیر واجب

 .436الی ص ) المقصد الثانی( 428ص  29و المسئلۀ مشکلۀ جداً، راجع الجواهر، ج 
 .تضیالمق: و فی النسخۀ 1
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ولکن ال بحیث قد یتضـرّر بـه   . الدین، فاقتصرنا فی ذلک علی الفور لئالّ یتضرّر المشتري
و اعتبار الفوریۀ مع عـدم  بین امرین و ه فاختیر هنا امر. الشریک مع عدم تضرر المشتري

فان اهل العرف یختلف عندهم الفور فی االفعال . ا الی العرف و العادةو الرجوع فیه. العذر
و . و االحوال، فال ینافی تدارك اسباب السفر مستعجالً، للمسـافر المـامور بالسـفر فـوراً    

ون قلیالً، کما فی رفع القدر المغلّی عـن  یضرّ الّتها] قد[و . ختالف المؤنیختلف االسفار با
  .و هکذا. الماء من 1النار لتصفیۀ االرز

 ، او یالحظون العذر عند)فی مطالبۀ امثال ذلک(فاما یالحظون العرف فی عدم التّوانی 
فـانّ  . و هذا الکالم یجري فی العالم بالشفعۀ مـع جهالـۀ الفـور   . اهللا من جهۀ عدم االمکان

 هغفلته من لزوم الطلب فوراً، و جهالته ذلک، هو الذي اوجب تاخیره، و هو لیس باختیـار 
، هـو الـذي   )علی مقتضی فهمه(فانّ ظاهر التوسیع من اهللا . ان امکن الطلب حینئذ ایضاً و

  .اوجب التأخیر
فانّ تجویز الترك ثَمۀ مع . باب مقدمۀ الواجب علی القول بعدم وجوبها منو هذا لیس 

ـ اذ هو بنفسه جعل االمر علیـه م . ایجاب ذي المقدمۀ، ال یوجب عرائه بخـالف مـا   . راًذّتع
فی ذلک التشریع و التسنین، العراء عن ) فی الغالب( 2لمفروض انّه یوجب هناا نحن فیه، اذ

اذ وضعه الجل االرفاق  .و هذا محلّ االمتنان .ال یناسب الرّأفۀ و االمتنان 3]هو[و . الفائدة
 سـیما اذا لـم  . و الریب انّه ال یفید ذلک مع الغفلۀ عن الفور بـالمرّة و جهالتـه  . و التسهیل

یتراخ عن االخذ اال بمقدار ال یحصل به ضرر علی المشتري اصالً، و لم یحصل التجـاوز  

                                                   
 .برنج: بالفارسیۀ 1
 .ال یوجب: و فی النسخۀ 2
 .هنا: و فی النسخۀ 3
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  .1به عن العادة و العرف کثیراً
ان الحکمۀ فی وضع الشفعۀ، کما انّه یقتضی االرفاق بالشـفیع و هـو یقتضـی     :ال یقال

فاذا کان . الحکمۀ فی وضع الفور هو االرفاق بالمشتري 2معذوریۀ الجاهل بالفور، فکذلک
فیکـون وضـع   ) مـثالً (الشفیع معذوراً بالجهل و حصل الضرر بالمشتري اذا بنی او غـرس  

  .الفور ایضا عبثاً
فلو فـرض  . االمر للشفیع و یتخلّص عن الضرر عرضییمکن للمشتري اَن  :النّا نقول

 و ارش]ا[جهالته ایضاً بمعذوریۀ جاهل الفور، فنقول یمکن دفع الضّرر عنـه باخـذ الـثمن    
فـالجمع  . فی اصل مسئلۀ التراخی المسالککما ذکره فی . الغرس المنقلع و البناء المنهدم

سـبقیۀ وضـع   حق بالحق المع انّ الشفیع ا. 3بخالف الشفیع الجاهل. بین الحقین هنا ممکن
  .شفع من الفوریۀ بالطبع، وانّما هو الجل الشفیعلاصل ا

ن جاهالً بثبوت حق الشـفع للشـریک و   مع انّه یرد هذا االشکال علی المشتري اذا کا
ۀ الجاهـل   . کان  الشریک ایضا جاهالً باصل المسئلۀ باصـل   4فانّه ال اشکال فـی معذوریـ

  المسئلۀ
و  5ما یتوهم انّ الحکمۀ اذا کان هو االرفاق بالشفیع، فما معنـی هـذا التّضـییق   ] اما[و 

ن کون االنتقال بالبیع ال غیر، و اعتبار الشروط الّتی ذکروها من کون الملک بین اثنین، و م
له فـی الیـوم       ر و حصـ ما اذا لـم یقصـام، سیمن تحدید االنظار فی احضار الثمن بثالثۀ ای

                                                   
 .ال یسامح العرف به ثبحی: اي -کثیراً 1
 .و کذلک: و فی النسخۀ 2
 .اي الجاهل باصل حق الشفع 3
  ..عدم معذوریۀ الجاهل: و فی النسخۀ 4
 .التضیق: و فی النسخۀ 5
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  .فعلم من ذلک انّ الحکمۀ لیس ذلک. الرابع
فهو مدفوع بان الدلیل اذا قام من الشارع علی ارفاق خاص و المنع عن التعـدي، فـال   

  . اعتراض علیه
بالنسبۀ الی جاهل اصل مسئلۀ  1لزوم اطراد الحکمۀ، یقتضی اطراد الکالمعدم  توهم و

الشفع، فکما یمکن اختصاص االرفاق بغیر الجاهل بالفور، یمکن اختصاصه بغیر الجاهـل  
هـو کمـا   [و . 2و ال یلزم العبث فی وضع حقّ الشفع، لحصول الثّمرة فی العالم. بالشفع ایضا

  ].تري
علی الحکم الکلی ال یتخلّف عنها الحکـم فـی االفـراد الّتـی     الحکمۀ الباعثۀ ] مع انّ[

انّما االشکال فیما لم یوجد فیها؛ کغسل الجمعۀ لمن لـم یکـن   . (وجدت فیها الحکمۀ قطعاً
فمنـع  ) تحت ابطه ریح منتنۀ، او العدة لمن ال یحتمل علوقها عـن زوجهـا لبعـد المباشـرة    

هـو   3]بالشـفع [فـی الشـریک الجاهـل     اطراد الحکمۀ فی ما نحن فیه کمنع کون الحکمـۀ 
کما تري، فانّ الحکمۀ بعثت علی تشریع المهیۀ المطلقۀ، و ] و هو. [االرفاق و عدم التضرر

الشـفعۀ لکـلّ شـریک لـم     «: هی موجودة فیه سیما بعد مالحظۀ عموم قوله علیه السـالم 

                                                   
 .ل بالشفع ایضاًاي یقتضی ان نقول بعدم اطرادها فی الجاه 1
و یکفی فی عـدم کـون الحکـم    . بانّ اطراد الحکمۀ فی الحکم، غیر الزم) او یقول اکثرهم(انّهم اجمعوا  :اعلم 2

  .عبثاً، وجود الحکمۀ فی بعض االفراد و الصور
رادهـا  الی الجاهل بالفور، یتقضی عدم اط ۀالحکمۀ بالنسب انّ التمسک بعدم لزوم اطراد: هنا) ره(و مراد المصنف

فی الجاهلین کلیهما یبقی الحکمۀ فی العالم، و هی کاف فی عدم  و مع عدم االطّراد. بالنسبۀ الی الجاهل بالشفع ایضاً
؟ فال مجـال هنـا   -فما الفرق بین الجاهلین حتی یکون الجاهل بالشفع معذوراً، و الجاهل بالفور غیر معذورٍ. العبثیۀ

 .بالتمسک بعدم لزوم اطراد الحکمۀ
 .بالفور: فی النسخۀ و 3
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  .1»یقاسمه
خـالف االصـل و القـدر     انّ الشـفعۀ علـی  «: انّه ال یصح ان یقال :نا یظهرو مما ذکر

الّتـی  (المسلّم منه اخذها بعد العلم بها علی الفـور، االّ ان یکـون لـه عـذر مـن االعـذار       
کـون   2و کـذلک . ، و جواز اخذها للجاهل بالفور بعد فوت زمان الفور، لم یثبـت )ذکروها

ر اذا سـلم  اذ قد عرفت انّ ادلّۀ الشفع عامۀ للجاهل و العالم، و انّ العـذ . »عذراً 3الجهل بها
، فاي عذر اولی من الجهل؟ و قـد عرفـت الـدلیل علـی معذوریـۀ      4کونه غیر مناف للفور

  . الجاهل ایضا
ضـاها انّ الجاهـل بـالفور ایضـا     تو مق. انّ ادلّۀ الضّرر، عامۀ للعالم و الجاهل :ال یقال

  .فبعدم االخذ یفوت الفور، فیبطل حقه. یجب علیه المبادرة
و . لالمر بالجاهل الغافل و االمتنان و اللطـف علـی مـن ال ینفعـه    ال معنی  :النّا نقول

، انّ »الشفعۀ لمـن واثبهـا  «او » الشفعۀ کحلّ العقال«: )صلّ اهللا علیه و آله(لیس معنی قوله 
صـلّ اهللا علیـه و   (و من لم یتفق له، ففات عنه؛ مثل قولـه  . ، فیستحقهمن اتفق له التعجیل

و » اذا التقی الختانان فیجـب الغسـل و المهـر   «و » ؤديعلی الید ما اخذت حتی ت«): آله
  .ن محض السبب و یترتب علیه المسبب عالماً کان بالسبب او جاهالًفانّه م. غیر ذلک

یستلزمان العلم او بقاء الحـق   6و االمتنان، و کالهما 5]فطلّال[ما نحن فیه من باب  بل
                                                   

 .3ح  3الوسائل، ابواب الشفعۀ، ب  1
 .و لم یثبت کون الجهل عذراً: اي 2
 .اي الجهل باصل الشفع 3
مقبـول، و اي عـذر   ) مسـافر کالصلوة، و الطهارة، و تشییع ال(و عرفت انّ العذر اذا سلم کونه غیر مناف للفور  4
 .. اولی

 .الطلب: و فی النسخۀ 5
 .کالمهما :و فی النسخۀ 6
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و الجاهلون باقون . بالنسبه الی العالمین فالخطاب و االمر بالمواثبۀ و المعاجلۀ،. مع الجهل
و االّ لَلَزم اختصـاص االرفـاق و التّسـهیل،    . علی حقهم بمقتضی دلیل الشفعۀ علی اطالقه

  .بالعالمین
مع انّ اهل العرف ال یفهمون من المعاجلـۀ و المواثبـۀ، مطلـق الفعـل فـی اول وقـت       

و هو امر زاید . سبیل االستعجال بل المتبادر منه؛ الفعل علی. االمکان علی اي نحو یکون
فـانّ االسـتعجال معنـاه    . علی اصل فعل الموقت فی اول اوقات االمکان، او بالقرب عنـه 

و . استحضاره لتوسع الوقت و ایثـاره علـی االوقـات المتـأخّرة    ] بعد[اختیار الوقت االول 
  .المعنی االول ان یکون من محض االتفاق

م و الخاص، و المطلق و المقید، ق فی االصول؛ انّ العانّ المحقَّا :و توضیح هذا المقام
و ال ریب . و التخصیص بیان. اذا جهل تاریخهما، یبنی علی التخصیص و التقیید، ال النّسخ

فیلزم مـن  . انّ مقتضی ذلک انّ الحکم الذي شرعه اهللا بواسطۀ هذین، هو الخاص و المقید
، ثابتـۀ الحـد   مقیداً یعنـی انّ الشـفعۀ الفوریـۀ   ذلک انّ الحکم فی مسئلۀ الشفعۀ، اَنّما ورد 

جعلـت لکـل   «و معنی هذا الکالم، انشاء الحکم؛ یعنـی  . ن اذا باع شریکه شقصهیالشریک
جعلـت  «و محصوله . »عبادي هذا الحق ارفاقا و تسهیالً و لکن مع تقیید ذلک باخذه فوراً

الخـارج، و ان کـان لـه     و االخذ الفوري شیئ واحد ال ترکّب له فـی . »لهم االخذ الفوري
و ال ریب انّ هذا االمتنان ال یختص بمن کان حاضراً مجلس الوحی، او . ترکّب فی الذهن

  .بل ثابت لکل االمۀ. بمن علمه بعد ذلک
لو فرض انّ هذا الحکم یشمل المبیع الواقع قبل زمان الوحی، فـال ریـب   : حینئذ نقولف

بعد حصول العلم بالمسئلۀ و هو متـراخ عـن زمـان    انّه ال معنی العتبار الشفع الفوري االّ 
  .و ال یضرّ ذلک بجهالته بالحکم قبل ذلک. البیع بمدة مدیدة بالفرض

و ان کان مختصاً بالبیوع الواقعۀ بعد الوحی، فال ریب انّه یشمل کـلّ العبـاد و یجـري    
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باصـل  و ال ریـب انّ الجاهـل   . حکمه فی کل من اطلع علیه بعد ذلک و لو بمـدة مدیـدة  
. معذور و متی حصل له العلم یاخذ بحقـه ) اعنی الشفع المقید، من حیث المجموع(الحکم 

فان العلم . و حصول العلم انّما هو اذا علم بالمجموع. و االّ لبطل تشریع الحکم بالنسبۀ الیه
و ال ریب انّه یتفاوت الحـال بـین العلـم بـالمجموع و     . میعهجببعض المرکب، لیس علماً ب

بالبعض، و هو المطلق یقتضی فهم التوسعۀ، فلم یفهم ثبوت الحق الفوري حتی یعمل العلم 
  . فهو باق علی حقه بعد حصول العلم بالمقید. و لم یتراخ حتی لزمه الضرر. علی مقتضاه

لو فرض کون الخاص ناسخاً؛ مثل ما کـان وروده  ): علی سبیل المعارضۀ(مع انّا نقول 
العام لما کان هـو التوسـعۀ، فالجاهـل    فمقتضی . و العمل به بعد حضور زمان العمل بالعام

بورود الخاص الناسخ، اذا عمل علی مقتضی العام و اخّر االخذ الـی مـدة مدیـدة و بعـد     
النّ هذا حکـم جدیـد لـم    . م علم به، فال ریب انّه معذورث) اي االمر بالفور(ورود الناسخ 

ثبت له حقه االن؟ فیجوز له االخذ االن یه لو لم یفما فائدته بالنسبۀ ال. یطلع علیه الی االن
  . فالکالم فی الفور هنا، مثل الکالم فی اصل مسئلۀ الشفع. فوراً

انّ تعمـیم رخصـتی فـی االخـذ و     «انّ معنی الناسخ الخاص حینئذ، هـو   :و الحاصل
و من باع قبل ذلک . توسعتی علیکم قد نسخته فمن باع بعد ذلک فلشریکه االخذ الفوري

فاذا فرض الحد انّـه کـان   . »و اخّر حق شفعته بمقتضی العام المنسوخ، فلیاخذه االن فوراً
حقه علی الوجه االخیر و لم یسمع الناسخ بعد مدة مدیدة، فبعد اطالعـه علیـه، ال یمکـن    

تمسکاً بانّه کان متمکّناً من االخذ و اخّره فال حقّ له النّ االخـذ انّمـا   اً انکار کونه معذور
  .ی الفورهو عل

فظهر من جمیع ذلک انّ التفصیل الذي نقلناه من بعض حواشی النافع، انّما کان مبتنیـاً  
  .و قد مرّ بطالنه. علی استلزام العلم بالشفع التقصیر فی تحصیله العلم بالفوریۀ

مناط قول من یتوقّف فی معذوریۀ الجاهل باصل الحـق، هـو انّ مـن علـم     : و کذلک
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  . و هذا ایضاً باطل. مقصر) یضاا(بجمیع احکامه، فهو  بالشریعۀ، علم اجماالً
معذوریۀ الجاهل باصل حکم الشفعۀ انّما هو النّه یلزم العبث و اللّغو علی  :و بالجملۀ

فـانّ فائـدة تشـریع    . و هو بعینه وارد فی الجهل بالفور. الحکیم فی جعل ذلک لکل العباد
فیعمل حتی ال یفوته الحق و ال یتضـرّر  . راخیالتب بانّه یسقط بس 1الفور اَن یعلم المکلّف

فالبد هو ایضـاً ان  . و ال یظهر هذه الثمرة فی صورة الجهل، کما ال یخفی. الشریک الجدید
  .یکون معذوراً

و عـدم  . انّ معذوریۀ الجاهل باصل الشفعۀ، انّما هو لعدم التمکن مـع الجهـل   :ال یقال
  .االخذ و لم یأخذ معذوریۀ الجاهل هنا الَجل انّه متمکّن من

مثل هذا التمکن اذا کان موجباً لسقوط الحـق، فیلـزم ان یکـون ذلـک      ]:نقول[ 2النّا
و ال ریـب انّـه ال   . موجبا لسقوطه علی قول السید و نظرائه من المجتهدین و من قلّـدهم 

و ذلـک النّ  . وا بالشفع متراخیاً لمن کان رأیه الفـور یجوز نقض فتواهم و حکمهم اذا اخذ
و ال فرق بین الجاهل بـالفور بسـبب عـدم الـتفطن     . تکلیف فی حقهم انّما کان هو ذلکال

فکما انّ فهم التوسعۀ . ، و بین العالم المتفطن الذي نَفَی الفور بالدلیل3راساً] و[الغافل اصالً 
  . من االطالق، دلیل لمثل السید و مقلده، فکذلک الغافل راساً

  .، دونههذه مقصر فی التحصیل: فان قلت
4رف الجواب و انّ المفروض عدم التقصیرفقد ع .  

سـک باالصـل فـی مقابـل اطـالق      متو ال. مفهوم من االطالق، التوسـعۀ ال :و بالجملۀ

                                                   
  ..ان لم یعلم المکلّف: عبارة النسخۀ 1
 .النّ: و فی النسخۀ 2
   .بسبب عدم التفطن اصالً الغافل رأسا: عبارة النسخۀ 3
 .ال الجاهل المقصر. موضوع البحث هو الجاهل القاصر: اي 4



  6جامع الشتات جلد    140
 

انّ الشفع خـالف االصـل و انّمـا نسـلم فـی اول      «و ما تریهم یذکرون هنا . الدلیل، باطل
ادلّـۀ الفـور و فتـوي     الحظۀ، کالم نشأ من م»اوقات االمکان اقتصاراً علی موضع الوفاق

واالّ فلو ورد من الشارع فی اول االمر اطالق الشفع مـن دون اشـعار   . کثیر من االصحاب
سـیما  . بالفور و ال ذهاب احد الیه، ال یقدر احد علی ان یقول االصل عدمه االّ فی ذلـک 

. عدمـه  الذي اختلف فی داللتها علی الفـور و » افعل«اذا لم یکن الخطاب من باب صیغۀ 
  . مع انّ االقوي فیه ایضاً العدم

  .ۀ الکل، لو لم یرد من الشارع شیئفیفرض الجاهل بالفور حینئذ بمنزل
فهی ظاهرة فی العالم و ال عموم فیهـا لیشـمل الجاهـل    : 1و اما حسنۀ علی بن مهزیار

: مکما یشهد به قوله علیه السـال . حتی یکون دلیالً علی بطالن الحق بتراخی الجاهل ایضا
فانّ مـع عـدم المعرفـۀ بـالفور ال معنـی لطلـب       » و ان طلب االجل الی ان یحمل المال«

  . االجل
بطال حق الجاهل بـالفور،  معنی للتمسک بترك االستفصال فی او من ذلک ظهر انّه ال 

و . لم یستفصل انّ من ذهب لتحصیل المال هل هو عالم بـالفور، او جاهـل  ) ع(بتقریب انّه
 خذ: الصحاحقال فی . معناه انّه لم ینقد المال» و لم ینض«قول الراوي  فانّ. بطالنهبحکم 

اي یسـتنجزه و یاخـذ منـه    : و هو یستنض حقه من فالن. اي تیسر: ما نض لک من دین
  .الشیئ بعد الشیئ
ینجز حقه، و الظاهر انّه لم یظهر للسائل انّ عدم ذلک  لم مراد الراوي انّه: فحینئذ اقول

فترك االستفصال انما یصـح االسـتناد   . العجز او من جهۀ التکاهل و االهمالهو من جهۀ 
 و تـرك  . و االنجـاز الیه اذا علم ان السائل یعلم وجه التاخیر و وجه التاخیر و عدم النض

                                                   
 .سبقت من الوسائل 1
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ایضاً انما یکون مفیداً للعموم لو لم یکن هنـاك فـرد ظـاهر ینـزل     ) ع(التفصیل من االمام
  . الصولکما حقق فی ا. الجواب علیه

و الظاهر انّ فی صورة السؤال، انّما کان تاخیر الطالب للشفعۀ و عدم نضّه لوجه الثمن، 
ا مـن جهـۀ المماطلـۀ    و ا. ن ایصالهاما من جهۀ العجز عن الثمن، او حصول المانع ع و  مـ

کمـا  . ال من جهۀ الجهالۀ بالفوریۀ و اعتقاد انّه موسع فمتی اتـی بالحـال یاخـذه   . التکاهل
فانّ مـع  . هد بذلک حکایۀ الطلب اوالً و طلب االجل فی ما لو کان الثمن فی غیر البلدیش

اعتقاد التوسعۀ و التراخی فی اصل الحق، ال حاجۀ الی المطالبۀ اوالً ثم االستمهال و طلب 
  .سلّمنا عدم الظهور و قلنا بانّه عام، و لکنّه مخصص بما مرّ من االدلّۀ. االجل التیان الثمن

ما و اَ. جعلنا المطالبۀ فی السؤال بمعنی اظهار ارادة االخذ، ال نفس االخذ ااذ ذا کلّهه
ان قلنا ان المراد منها نفس االخذ؛ فالمفروض حینئذ حصول االخذ المقبـول شـرعاً، فـال    
ۀ      معنی للتمسک بترك االستفصال فی عدم المجیئ انّه هل کان مـن جهـۀ الجهالـۀ بفوریـ

هـذا یصـح اذا   : نعـم . ذلک انّما یصح اذا لم یاخذ، و المفروض انّه اخذه فانّ. االخذ، ام ال
جعل الکالم فی انّ اداء الثمن ایضا واجب فوري و یمکن ان یکون الشفیع جاهالً بفوریته، 

هر ظکما ی. و قد عرفت سابقاً انّه ال یمکن ارادة المعنیین معاً منه. فلم یکن معذوراً بالجهالۀ
  .و قد ظهر لک الحال فی کلّ واحد منهما. همامراد به احدفال. 1المسالکمن 

بی و المجنون اذا لم یأخـذ  بقاء حق الغائب و الص :و مما یؤید معذوریۀ جاهل الفور
بل یجـوز للـولی ایضـا بعـد التـاخیر، النّ      . لیهم مع الصالح الی ان یحضر او یکمللهم و

ۀ الدالّۀ علی التراخـی مـن االطالقـات و    و یؤیده ایضا االدلّّ. تقصیره ال یسقط حق هؤالء
  .االستصحاب و غیره

                                                   
 .کما سبق کالمه 1
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و ابـن ادریـس، المـدلول     2علیه االجماع من السید ااالشهر االظهر المدعی 1:الثالثۀ
و القـول بثبوتهـا مـع    . علیه بالروایات الصحیحۀ و غیرها، انّ الشفع ال یکون االّ بین اثنین

او  3ضـعیف، و ان دلّ علیـه صـحیحۀ منصـور    ) نیـد جکما ذهب الیه ابـن ال (الکثرة مطلقا 
و انفراد ابن الجنید و صرّح السـید بـان االجمـاع    . للعامۀ 6، لموافقتها5، و غیرهما4حسنته
  . فیحمل االخبار علی التقیۀ. تقدمه

ضـعفاً و رداً، لمخالفتـه   ) بثبوتها فی االکثر فی غیر الحیوان(و کذلک تفصیل الصدوق 
  .االجماع

ا  : فنقول: ؟-؟ۀ فی المسئلۀ المسؤلۀ، هل تکون واحداً من الشرکاء ام الثم انّ الزوج اَمـ
و اَما علی القول بعدم الفرق بین . علی القول بعدم حرمانها ان کانت ذات ولد، فمن جملتها

فی حرمانها عن عین االرض و ثمنها و عـین البنـاء و الشـجر، دون    (ذات الولد و غیرها 
و لکن یشکل بـان  . فیکون بین اثنین. فال تکون من جملۀ الشرکاءکما هو االظهر، ) قیمتها

یتعلّق بعین البناء و الشجر لکن االختیار مع الوارث فی اعطائهـا العـین او    حقّها الظاهر انّ
فانّهم استشکلوا فـی انّ دفـع الـوارث    . قیمتها، فال یلزم الوارث اعطاء القیمۀ او بذل العین

ظـاهر  : )ره(قال الشـهید الثـانی   ؟-؟سبیل التسهیل و االرفاقالقیمۀ هل هو قهري ام علی 

                                                   
 .اي الثالثۀ من المقدمات التی یلزم بیانها 1
 .و کذا من ابن ادریس. قد سبق من االنتصار 2
 .1ح  4الوسائل، کتاب الشفعۀ، ب  3
  .2المرجع، ح  4
 .3المرجع، ح  5
 .لموافقتهما: و فی النسخۀ 6
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و جعـل فـی   . 2قهري 1]هی[النّه من توابع االرث و لوازمه و . النصوص و الفتاوي، االول

و هو االظهر، النّ العلّۀ المذکورة فی االخبار لذلک انّما هـو عـدم   . اقربهما الثانی الکفایۀ
رر، او کان ضرره فی القیمۀ، فال یستفاد حکمـه مـن   تضرّر الورثۀ، فاذا رضی الوارث بالضّ

انّ الحکـم وارد مـورد   مع . 3النصوص، بل فیها اشعار بالخالف، فیندرج تحت عموم االیۀ
و یمکـن ان یجعـل ذلـک حکمـۀ لتسـنین الحکـم       . الغالب، فال یستفاد الحکم النادر منها

  .فاالظهر الثانیفکیف کان؛ . فال یضرّ عدم االطّراد) کغسل الجمعۀ و العدة(
. و علی هذا فیقع االشکال من جهۀ عدم تبادر هذه الشرکۀ المتناقضۀ من اخبار الشفعۀ

و من جهۀ انّ الشفع علی خـالف االصـل و لـم    . فیلزم ثبوت الشفع فی المسئلۀ المفروضۀ
و لکن ظهور الشـرکۀ  . یعلم ثبوته فی مثل هذین الشریکین اللذین لم یعلم عدم ثالث لهما

مستقبل، مع مالحظۀ االدلّۀ الدالّۀ علی ثبوت الشفع بین االکثر من االثنین، مع تعاضد فی ال
الحکمۀ الباعثۀ علی الشفع، بالحکمۀ الباعثۀ علی حرمـان الزوجـۀ، و کونهمـا مـن سـنخ      

کمـا انّ مـا یـدلّ علـی     . واحد، و هو عدم مزاحمۀ االجنبی للشریک، تُقوي جریان الشفع
و کیف کـان، فـاالظهر عـدم ثبـوت     . لد اصالً، تُقوي الثبوت فیهاعدم حرمان غیر ذات الو

  .بها، لها فی ما نحن فیه الشرکۀ المقید
 .حق الشفعۀ 4]ترث[بانّها : و اما االستدالل علی ثبوت شرکتها و کفایتها فیما نحن فیه

                                                   
 .هو: و فی النسخۀ -اي التوابع و اللوازم 1
علّه فی رسالۀ منفردة فی ل. بهذه العبارة، ال فی المسالک و ال فی الروضّۀ) ره(ما ظفرت بکالم من الشهید الثانی 2

 .»واجزالقول فی میراث اال«فی الروضۀ؛ کتاب المیراث، مبحث ) قدس سره(کما نص نفسه. هذه المسئلۀ
 .، السورة النساء12االیۀ  3
 .یرث: و فی النسخۀ 4
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. کما ال یخفی. ، فهو غیر تمام)و غیره من کتب الفقهاء( 1الشرایعکما صرّح به فی  .الشفعۀ
ما ترك « )ص(نّ االشهر االقوي و ان کان ثبوت التوارث فیه لعموم االیۀ و الخبر النبويفا

ت و لکن ثبـو . 3]لضعفه[و عدم مقاومۀ دلیل القول االخر لذلک  2»المیت من حقّ فلوارثه
للمشـتري و   4جعل نفسها شریکاً لسائر الورثۀ باعطاء مالهابان ی(الحقّ للزّوجۀ من الشفع 

  .کما هو المقصود.  یوجب شراکتها مع سائر الورثۀ فی مال الزوجال) تملک شقصه
و هی تـورث کالمـال، فلـو خلـف     «و ذکر الثُمن صریحاً فی کالم المحقق حیث قال 

، اشارة الی دفع القول بتقسیم الشـفع علـی   5»زوجۀ و ولداً، فللزوجۀ الثُمن و للولد الباقی
  . فی کثرة الشرکاءکما هو احد القولین . الرؤس ال علی االنصباء

فیکون اشارة الی دفـع  . 6انّ بذلک قوالً فی صورة المیراث ایضا المبسوطو یظهر من 
و لکن االظهـر  . 7المسالککما اشار الیه فی . القول المخالف فی هذه المسئلۀ بالخصوص

هنا بالخصوص التقسیم علی قدر االنصباء، للفرق الواضح بین االمرین، لداللۀ آیـۀ االرث  
  .بخالف الشرکاء فی اصل الملک. علی ذلک هنا

االکثر علی انّه ال شفع فی ما ال تقبل القسمۀ االجباریۀ؛ مثل النّهـر الصـغیر و    :الرابعۀ
و ذهـب السـید   . الطریق کذلک، و الحمام و الدکان الصغیر، و کذلک ما کان قسمته مضـرّاً 

                                                   
 .یاتی عین عبارته 1
: أو »فللـوارث  مـاال  تـرك  مـن « :بلفظ ورد نعم،. الخاصۀ و للعامۀ الحدیثیۀ الجوامع فی اللفظ بهذا نجده لم 2

 .14 ح الجریرة ضمان والء أبواب من »3« ب 551: 17 الوسائل ،818 ح 254: 4 الفقیه انظر فلورثته،
 .یضعفه :و فی النسخۀ 3
 .مالهما :ۀالنسخ یف و 4
 .دار التفسیرط  209ص  3الشرایع، ج  5
 .ط المرتضویۀ 113ص  3المبسوط، ج  6
 .ار الهديدط  226ص  2المسالک، ج  7



     145  الشّفعۀکتاب 
 

و وافقه ابن ادریس . 1ل القسمۀ، ام الالی انّ الشفعۀ ثابتۀ فی کلّ شیئ قَبِ) مدعیاً االجماع(
و هـو االظهـر، للعمومـات و    . 2و ظاهر ابـن ادریـس ایضـاً دعـوي االجمـاع     . و جماعۀ

  .وضع الشفعۀ انّما هو لدفع الضرر، فالمتضرر فیه بالقسمۀ اولی بثبوته فیه االطالقات، و انّ
ا   )ع(عنْ علی عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِیه«و احتج االکثر بروایۀ طلحۀ بن زید  قَالَ لَا شُفْعۀَ إِلـَّ

لّ اهللا علیـه  ص(قَالَ رسولُ اللَّه«: و روایۀ السکونی عنه علیه السالم. 3»لشَرِیک غَیرِ مقَاسم
یص االدلّۀ بمثلهمـا  خصو یشکل ت. 4»لَا شُفْعۀَ فی سفینَۀٍ و لَا فی نَهرٍ و لَا فی طَرِیقٍ ):و آله

االّ لشـریک غیـر   «: التهذیبعن ) الّتی عندي( الوافیع انّ فی نسخۀ م. امبمثلهما لضعفه
فال داللۀ فیهمـا  . 6التهذیبو  5و للسکونی ایضا روایۀ بهذا المضمون فی الکافی. »مقاسم

موثقـۀ ابـی العبـاس و    و کـذلک  . دلیالً علـی اشـتراط االشـاعۀ   ] فیکونان[فیهما حینئذ، 
یقُولُ الشُّفْعۀُ لَا تَکُونُ إِلَّا لشَرِیک  )ع(ا أَبا عبد اللَّهقَالَا سمعنَ«عبدالرحمن بن ابی عبد اهللا؛ 

فحملهـا الشـیخ فـی    : و اما روایۀ السکونی. 8و فی معناها روایۀ جمیل ایضاً. 7»لَم یقَاسم
  .االستبصار علی التقیۀ

ر بوجـوه    . 9یتسامح بهو المراد بالضرر، هو ما یحصل فیه نقصان فاحش ال  و قـد فسـ

                                                   
  .215االنتصار، ص  1
  .390 -389ص  2السرائر، ج  2
  .407ص  25ج   ،وسائلال 3
  .1ح  8المرجع، ب  4
  .6ح  281ص  5فروع الکافی، ج  5
  .14ح  166ص  7ج  التهذیب، 6
 .6ح  3ب  397ص  25الوسائل، کتاب الشفعۀ، ج  7
 .317ص  17ج 3المرجع، الباب، ح  8
فربما دکان کبیر ال یقبل القسمۀ، لحصول . حصول الضرر، فال مدخلیۀ للکبر و الصغر فالمعیار فی المسئلۀ هو 9
 .و ربما دکان صغیر یقبل القسمۀ لعدم حصول الضرر و قد یحصل النفع بسبب القسمۀ. الضرر
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ان یبطل منفعۀ المقصودة قبل القسـمۀ  : و منها. عدم االنتفاع به بعد القسمۀ اصالً: منها: اُخر
و . و ان بقی له نفع آخر کالحمام و الرّحی اذا خرجا بالقسمۀ عن قابلیۀ الغسـل و الطّحـن  

  .و اظهر الوجوه ما ذکرنا. مجرّد حصول الضرر: منها
واهللا الهـادي  . لحکم فی المسئلۀ، کمـا ذکرنـا  اذا تمهد لک هذه المقاالت، فیتّضح لک ا

  .الی سواء السبیل و هو حسبنا و نعم الوکیل
ۀ خـود را خواهـد     :سؤال -3 هرگاه دکانی مشترك باشد میان دو نفر، احد هما حصـ

بفروشد، و آن دیگري خواهش کند بخرد، و بعد از آن به جهت عذري، یا بـدون عـذري   
و آن . بخرد و در تصرف او باشد تا شش هفت سـال و آن حصه را دیگري . موقوف کند

الحـال آن شـخص شـریک کـه     . شریک با وجود اطالع در آن معامله، ادعاي شفع نکند
  .حصۀ خود را نفروخته بود، متوفی، و طفل صغیر و وارث دیگر هم دارد

من به او گفتم که شفع آن دکان به تـو   ایر می گوید که در حال حیات متوفّیو جد صغ
و من گمـان مـی کـردم    . رسد، اگر می خواهی من از براي تو بگیرم، گفت اختیار داري می

  .به این سبب تاخیر شد. اخذ بشفعه نمود که هر وقت خواهم می توانم
  .و متوفّی هم از راه جهل به حق شفعه، یا جهل به فوریت آن، اخذ نکرده

ث می تواند اخذ به شـفعه  یا سایر ورا) با مصلحت صغیر(آیا در این صورت، جد صغیر 
  ؟-؟نمود یا نه

ه و       اظهر این است که حـق شـفیع، فـوري اسـت     :جواب بـه سـبب بعـض اخبـار عامیـ
، بانضمام عدم قول به فصل، کـه جمعـی از علمـا دعـوي آن     1حسنۀ علی بن مهزیار خصوص
ذ خـ و به جهت آن که ا. شهید ثانی، و مقداد شهید اول، و ؛ مثل فخر المحققین، و2کرده اند

                                                   
 .آدرس در مسئله پیش گذشت 1
 .ش گذشتمشروح این در مسئلۀ پی -.وجود ندارد» قول به فصل«یعنی ادعا کرده اند  2
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و بـه جهـت آن کـه در تـاخیر آن     . فاق فوري اسـت به شفعه خالف اصل است و موضع و
  .و شیخ هم ادعاي اجماع بر آن کرده. 1ضرر بر مشتري الزم آید

و . و قول دیگر ضعیف است هـر چنـد سـید مرتضـی نیـز بـر او دعـوي اجمـاع کـرده         
یست که اصل شـفع  استصحابی که دعوي کرده اند، بی وجه است؛ به جهت این که معلوم ن

به اطالق ثابت شده باشد تا او را مستصحب داریم و احتمال صدور آن از شـارع بـر طریـق    
نهایت؛ ظاهر این است که جهالـت بـه ثبـوت حـقّ     . فور، مانع از اعتماد بر استصحاب است

و همچنین جاهل بـه فوریـت   . شفع از براي شریک عذر است و جاهل در آن معذور است
به این معنی که هیچ این مسئله گوشزد او (ر در تحصیل مسئله نکرده باشد آن، هرگاه تقصی

به جهت ادلّۀ معذوریت جاهل و ثبـوت ایـن   ) نشده و متفطّن آن نشده که از آن سؤال کند
  . حق در نفس االمر

و ادلّـۀ قـول بـه    . و آن چه داللت بر فور دارد از اخبار هم، ظاهر در عالم متفطّن است
  .معذور استمعاضد این است که جاهل جواز تاخیر هم 

مثـل سـایر   (اظهر و اقوي این است که حق شفیع به وارث منتقـل مـی شـود    : و همچنین
و ولّی طفل هم بـا صـالح   ). صلّ اهللا علیه و آله(؛ به جهت عموم آیه و حدیث نبوي )حقوق

  .طفل می تواند اخذ به شفع نموده، بمقتضاي ادلّه خصوصاً و عموماً
ین است که در صورت سؤال، بر فرض جهالت شفیع به حق یـا فوریـت آن،   پس ظاهر ا

و هرگاه مشتري منکر عدم علم مدعی به مسـئلۀ شـفعه و فوریـت    . اخذ به شفع جایز باشد
و حکـم مختلـف مـی شـود بـه سـبب       . آن باشد، محتاج به مرافعۀ حاکم شرع خواهد بـود 

  .اختالف صورت دعوي
ممـرّ و محـل عبـور بـه آن هـا،       ملک دارند که درهرگاه دو نفر دو قطعه  :سؤال -4

                                                   
 .و به جهت آن که تاخیر در آن ضرر بر مشتري الزم آید: عبارت نسخه 1
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هما ملـک  هرگـاه احـد  . شرب می شود، شریک اندیا در نهري که به آن آب . شریک اند
  ؟-؟خود را بضمیمۀ معبر یا مشرب بفروشد، دیگري را حق اخذ به شفعه ثابت است یا نه

و . ند یا نـه بلی ثابت است مطلقا؛ خواه آن طریق و نهر قابل قسمت اجباري باش :جواب
 رِو هر چند ظـاه . ت شده باشد، یا نهخواه زمین ها قبل از این مشاع بینهما بوده و بعد قسم

روایاتی که در نظر است، حکم راه است و حدیثی به جهت شرب، الحال در نظـر نیسـت،   
  .الظاهر و المحکی حاب فرقی نگذاشته اند، علی ما هوو اص. لکن قول به فرقی ندیده ام

هرگاه کسی در صفقۀ واحده دو چیز را بفروشد که یکـی از امـوري اسـت     :سؤال -5
که در آن شفع ثابت می شود و دیگري چیزي باشد که شفع در آن نمی باشد؛ مثـل آن کـه   

آیا حق شفع از براي شـریک در  . بفروشدزمین مشترکی را با شمشیر، یا جامه، به ده تومان 
ثبوت، آیا مشتري اختیار فسخ به هم می رساند یـا  و بر فرض  ؟-؟آن زمین، ثابت است یا نه

  ؟-؟نه
و بعد از . و ظاهراً خالفی نیست. بلی می تواند؛ به جهت عموم ادلّه و عدم مانع :جواب

و . اخذ به شفع، قیمت را باید قسمت کرد بر هر دو؛ به قدر حصۀ زمین قیمت را مـی دهـد  
راي مشتري خیار تبعض صـفقه، ثابـت   و از ب. معتبر قیمت آن روزي است که بیع واقع شده

  .واهللا العالم. به جهت این که تبعض بعد از عقد حاصل شده. نیست
  

  باب الشفعه 
  من المجلد الثانی

  
پنج دانگ از جملۀ ششدانگ مزرعه، در تصـرف زیـد مـی باشـد، و یـک       :سؤال -6

ۀ خـود    . دانگ آن ملک عمرو بوده که مجموع مشاع بوده را از و عمرو یک دانـگ حصـ
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الحـال بکـر   . باالشـاعۀ میان ششدانگ مفروض کرده و فروخته به بکر با خالد بالمناصفه 
  ؟-؟آیا خالد را می رسد اخذ به شفع کند یا نه. نیم دانگ مشاع خود را فروخته به ولید

و اشکالی که در این جا متصور می شود این است . ظاهر این است که می تواند :جواب
در آب و نهـر و راه، شـریک اسـت، و شـرکاء در آن بـیش از دو      که مجموع شش دانگ، 

و هـر  . نفراند، و اقوي این است که شرکاء هرگاه از دو نفر بیشتر شدند، شفعی نمـی باشـد  
چند در کالم فقها به خصوص این مسئله در نظر نیست، لکن کالم ایشان در مسـئلۀ ثبـوت   

حـادیثی کـه در آن وارد شـده بـه     شفع در مقسوم، به جهت اشتراك در شرب و طریق، و ا
  .عنوان تنبیه، داللت بر مانحن فیه، دارد

بـه  ) با وجود عدم شرط که آن اشاعه اسـت (زیرا که هرگاه شفع در مقسوم ثابت باشد 
در مقصود بالـذات از بیـع،    1ن آن چیزي که از توابع مبیع است، انتفاء شرطسبب مشاع بود

  .بالتبعضرر ندارد به سبب حصول شرط در مقصود 
پس حصول شرط که اشاعه است در مقصود بالذات که خود ملک است، اولی خواهـد  

فاقد شرط شفع باشـد  ) که شرب و نهر باشد(بود در صحت اخذ شفع هر چند مقصود بالتبع 
  .2که آن زاید بودن شرکاء است از دو نفر

شفع هست و و دیگر این که فقها ذکر کرده اند که هرگاه بفروشد چیزي را که در آن 
                                                   

 .. و انتفاء شرط: عبارت نسخه 1
  : در تحقق حق شفع دو چیز شرط است: و با بیان دیگر 2

  .اشاعه: الف
  .شرکاء بیش از دو نفر نباشند: ب

  .د، حق شفع هستاگر اصل مبیع فاقد شرط اشاعه باشد اما توابع آن واجد اشاعه باشن
حق شفعه به طریق ) یعنی اصل مبیع واجد شرط اشاعه باشد و توابع آن فاقد شرط دوم باشد(بنابر این، عکس این صورت 

  .اصل مبیع زیرا فقدان این شرط در توابع است نه در. اولی هست
  .، نمی تواند مانع حق شفع باشد»کثرت مشترکان در توابع«فرض : پس
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چیزي را که در آن شفع نیست، به صفقۀ واحده، ثابت می شود حق شـفع در آن چـه شـفع    
و . و از براي مشتري هم خیار تبعض صفقه حاصل نمی شـود . در آن هست، دون آن دیگري

  .2نیز مستلزم ثبوت حق شفع در ملک مزبور هست به طریق اولی 1این
عد عمرو همان خانـه را بـه ضـمیمۀ بعـض     و ب. زید خانه به عمرو فروخت :سؤال -7

و بعد از آن بکر ادعـاي حـق شـفع    . به زید فروخت» شرط خیار] به[بیع «اشیاء دیگر، به 
و عمرو مدعی بـود کـه تـو    . خانه را در معاملۀ اولی نمود و ثمن را برد در نزد حاکم شرع

. حق شفع بکند و مدتی بر این گذشت و نتوانست اثبات اسقاط]. اي[اسقاط حق شفع کرده 
  .و بعد از مدتی بکر اسقاط حق شفع خود نمود

آیـا   ؟-؟]ه[شـد ]نــ [الزم شـده یـا    3بر فرضی که در اول اسقاط نکرده باشد، بیع شـرط 
و بـر فـرض بطـالن، آیـا بیـع آن       ؟-؟ادعاي شفع بکر، منشأ بطالن بیع شرط، هست یـا نـه  

  ؟-؟ضمیمه باطل می شود یا نه
، بیـع شـرط باطـل    4به شفع، و اسقاط حـق ثابـت نشـود    هرگاه ثابت باشد اخذ :جواب

و هرگاه هیچیک به ثبوت شرعی نرسد و دعـوي از  . مگر این که بکر اجازة آن کند. است
طرفین باشد؛ پس اگر عمرو قبول دارد اخذ به شفع را و لکن ادعا می کنـد کـه تـو قبـل از     

و صحیح نمی . ط باطل استدر این جا باز بیع شر. اخذ به شفع، اسقاط حق شفع کرده بودي

                                                   
 .و آن: در نسخه 1
 .گرچه تعداد شرکاء در توابع بیش از دو نفر باشد 2
 .است که معاملۀ دوم است» بیع به شرط خیار«مراد  3
و اسقاط هم ثابـت  . و در صورت سؤال همین طور است، زیرا ثمن را به پیش حاکم شرع برده یعنی اخذ به شفع کرده 4

 .نشده
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  . شود مگر به اثبات تقدم اسقاط حق
، پـس قـول   »تو اخذ به شفع بعد از اسقاط حق شـفع کـردي  «و هرگاه عمرو بگوید که 

و اقرار او به دو چیز نیست که محتاج به اثبـات بطـالن   . 1منکر اخذ به شفع، صحیح است
  .2باشد] اخذ[

ثبوت نرسید و هر یـک قسـم خوردنـد    پس در این صورت، هرگاه مطلب هیچکدام به 
  .بر طبق مطلب خود، بیع صحیح است و بیع شرط باطل است

و اما بیع شرط آن اشیاء که ضمیمۀ خانـه اسـت در صـورت بطـالن؛ پـس آن بالنسـبۀ       
و . ندارد، چون تبعض بعد از عقد حاصـل شـده  » خیار تبعض صفقه«و مشتري . صحیح است

  : مهید چند مقدمهتحقیق این مسئله موقوف است به ت
یعنی همـین کـه شـفیع مطلـع     . ادعاء شفع، معنی ندارد االّ اخذ به حق شفع :اول این که

و این را بایـد  . »اخذت المبیع بالشفع«شده به بیع و شرایط شفع متحقق شد، فوراً باید بگوید 
. یـرد و اگر هیچکدام میسر نشود، شـاهد بگ . یا در نزد حاکم شرع بگوید. به مشتري بگوید

که چرا شریک بـه غیـر فروخـت و     -و اما اگر انشاء اخذ شفع نکند و محض دعوي باشد
و بـا وجـود تـاخیر    . این ها نفعی ندارد -من اخذ به شفع خواهم کرد: یا. من خود می خرم

                                                   
اخذ پس «اعتراف کرده که » اخذ مقید«اما او به یک . سته» اعتراف به اخذ«یعنی درست است که در کالم عمرو  2و 1

: را نپـذیریم و بگـوئیم  » پس از اسقاط«را بپذیریم و » اعتراف به اخذ«و کالم او دو بخش مستقل ندارد که . باشد» از اسقاط
قرار دارد » منکر اخذ«پس او در موضع . اثبات کند را )اسقاط(چون عمرو فی الجمله به اخذ اقرار کرده باید بطالن حق شفعه 

  .و قول منکر مقدم است
خوشبختانه در . »مقدم است«می گفت » صحیح است«خالی از اغالق نیست زیرا باید به جاي ) ره(اما این سخن محقق قمی

به شرح این مطلب به طور واضح خواهد پرداخت و سیماي مسئله را ) پس از پایان توضیح مقدمات ششگانه(اواخر این مبحث 
 .ن خواهد کردروش
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و ظاهر این است کـه جاهـل   . علی االقوي در اخذ به شفع بدون عذر، حق او ساقط می شود
  .1حق او ساقط نمی شود به فوریت، معذور است و

و . اسقاط حق شفع بعد از بیع، منشأ سقوط می شود و بیـع الزم مـی شـود    :دوم این که
صـحیح  ] نیز[و ظاهر این است که صلح شفیع بر ترك شفعه . در ثانی دعوي نمی تواند کرد

کـه  ] نباشـد [و الزم است در صورتی که صلح منافات با فوریت نداشته باشد، یـا در وقتـی   
  .ز مقدار ثمن از براي شفیع محقق نشده باشدهنو

دعـوي شـفع   : یـا . عفو کردم از حق شـفع : و اما اسقاط آن قبل از بیع، مثل این که بگوید
یا آن که بایع به شفیع بگوید که من این ملک را به این قیمت می فروشـم، و  . نخواهم کرد

و . بگویـد بفـروش  . وشـم یا به او شور کند که می خواهم به غیـر بفر . شفیع خواهش نکند
ایـن  ] نیـز [پس در آن، خالف است و اظهر این است که ساقط نمی شود و اشـهر  . امثال آن

و . دعوي اجماع ظاهر می شود، و مقتضاي عمومات هم ایـن اسـت  ) ره(است، بل که از سید
مثـل ایـن کـه زن قبـل از     . بسیار بعید است که اسقاط حق کند حقی را قبل از استحقاق آن

اجازة وارث، وصیت زاید بـر  «صحیح است  که و این. ج، اسقاط حق صداق خود بکندتزوی
  .، به دلیل خارجی ثابت شده»ثلث را در حال حیات موصی

صـلّی  (و دلیل ایشان حدیث نبوي . و از شیخین و ابن حمزه نقل شده است قول به سقوط
شریکه، فان بـاع و لـم   ال یحلّ للشریک اَن یبیع حتی یستأذن «: است) اهللا علیه و آله

و این که وضع حق شفعه، از براي دفع ضرر است و اسقاط شفیع، شـاهد  . 2»یأذنه، هو احقّ
                                                   

در آن جا، جاهل به اصل شفع، و جاهل به فوریت . به طور مشروح و مستدل گذشت 2همان طور که در مسئلۀ شماره  1
را نیز بیان می » لزوم انشاء اخذجاهل ب«میان آورد، اي کاش تکلیف  به» انشاء اخذ«در این جا که سخن از لزوم . را بحث کرد

مطلب نگاه مبنائی شود، باید گفت مطابق مبناي محقق قمی  این اگر به ؟-؟ریت آور است یا نهکرد که آیا این جهل نیز معذو
 .این جهل نیز معذوریت آور است و مخلّ بر فوریت نیست، گر چه مصداق اخذ هم نباشد

 .104ص  6سنن بیهقی، ج  2
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و معارض است . مهجور است) قطع نظر از ضعف سند(و ظاهر حدیث . بر عدم تضرّر است
دلیل عدم تضرّر نیست، زیرا که گاه است که منظور او این اسـت   1و اسقاط. به اقوي از آن

  .رضاي به بیع را وسیلۀ اخذ به شفعه کند که
به این که این مطلب از باب اسقاط و ابراء، نیست بل کـه  ] ند[و بعضی استدالل کرده ا

است، و مقتضاي ادلّۀ وجوب وفاي به وعده و شرط، اسـت؛ مثـل   » شرط«و » وعده«از باب 
در مطاعن معویـه،   جناب امیرالمومنین علیه السالم نهج البالغه این که در بعضی از خطب

ـ یعـد و ال ی « ارتکاب محرّمات چند را ذکر کرده و در عداد آن ها فرموده است و . 2»یف
یعنـی  . 3»المرء حرّ ما لم یعد و یفـی «است که ) صلّی اهللا علیه و آله(از جمله حدیث نبوي 

 و مثـل حـدیث  . پس واجـب خواهـد بـود   . او را از بندگی بیرون نمی کند االّ وفاء به وعده
و از . 4»إِذَا قَالَ الرَّجلُ للرَّجلِ هلُم أُحسنْ بیعک یحرُم علَیه الـرِّبح «: صادق علیه السالم

اللَّهـم إِنِّـی أَسـتَغْفرُك    «اسـت؛   صحیفهجمله عبارت دعاي روز دوشنبه که از ملحقات 
 و تُهدعو دعکُلِّ و و تُهکُلِّ نَذْرٍ نَذَربِـه  ل أَف لَـم ثُم تُهداهع دهخصوصـاً بـا    .»کُلِّ ع

و ایضاً خلف وعده . نذر و عهد که وفاي به آن ها واجب است مابینوجود توسط ذکر آن، 
و در مواضعی که دروغ هاي مصلحت آمیز اسـتثناء شـده،   . مستلزم کذب است و قبیح است

  .پس جایز نخواهد بود. این مذکور نیست
داللـت نمـی   ) بر فرض تسلیم(حرمت خلف وعده  :اوالً این که: وارد استو بر این 

                                                   
 .عدم اسقاط: و در نسخه 1
  .دربارة عمرو بن عاص است -د فیخلفیع -فیض 83و . ابن ابی الحدید 84نهج البالغه، خ  2
، فـیض  341، ابن ابـی الحدیـد   قصار الحکم. »المسئول حرّ ما لم یعد«لکن فی نهج البالغۀ  -.ما ظفرت بالحدیث 3

327. 
 .1ح  9، ب التجارة، ابواب آداب التجارةوسائل، کتاب  4
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و حرمت آن داللـت  . بیش از این نیست که حرام باشد خلف وعده. بر سقوط حق شفع کند
زیـرا نهـی در معـامالت مسـتلزم فسـاد      کنـد،  ترتّب اثر بر اخذ به شفع نمـی  بر عدم 
  .خصوصاً هر گاه به جهت امر خارجی باشد .نیست
بل که مشهور اصحاب ما بـه اسـتحباب وفـاي بـه وعـده      . حرمت مسلّم نیست :انیاًو ث
مقاومت با ادلّۀ جواز نمـی  ) بر فرض صحت آن ها و داللت آن ها(و ادلّۀ حرمت . قائل اند

از رقّیت  ظاهر در استحباب است، و پر ظاهر است که مراد) ص(و سیاق حدیث نبوي. کند
و امـا طعـن   . و االّ خروج از رقّیت از جملۀ واجبات نیسـت  این است که بسیار تاکید دارد،

پس وجه آن می تواند این باشد که وفاي به وعده بر امام واجب باشد پس چگونـه  : معویه
می کند خلـف وعـده کنـد    ) ص(می تواند شد که معویه که دعوي امامت و خالفت رسول

ن دارد کـه هرگـاه شـیوة او    خصوصاً به عنوان استمرار، چنان که فعل مضارع داللـت بـر آ  
تدلیس و خدعه باشد و مردم را به آن مغرور کند، چگونه بندگان خدا به آن مطمـئن مـی   

حرمـت اسـتمرار بـر ایـن عمـل از       مابینپس منافاتی نیست . شوند در امر دین و دنیاي خود
براي ترویج ملک زایل و خالفت باطل خود و اضرار به مـردم از راه تـدلیس و گردانیـدن    
ایشان را از حق به جانب باطل، و حرام نبودن ماهیت خلف وعـده، کـه همـه جـا حـرام      

  .1باشد
آن معارض است به اخبار بسـیار  ) با سالمتی سند(پس : و اما حدیث صادق علیه السالم

و . بل که ظاهر این است که اجماع بر خـالف آن باشـد  . و ادلّۀ دیگر که اقوي از آن است
رك ربح بالمرّه، بل که ممکن است به تقلیل ربح و بـه رجحـان   احسان منحصر نیست در ت

  .پس این حدیث مخالف اعتبار هم هست. ترازو، و امثال آن

                                                   
برخی حرام و برخی غیر حـرام اسـت و    .و به هر صورت و به طور کلّی؛ هر خصلت و رفتار قابل طعن، حرام نیست 1

 .تعیین آن با دلیل است
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) ع(و االّ منافـات بـا عصـمت امـام    . 1»ترك اولـی «و عبارت صحیفه نیز مؤول است به 
 و این که گفته اند که امثال این دعاهـا محـض از بـراي تعلـیم امـت اسـت،      . خواهد داشت

یـا از بـاب   . است »حسنات االبرار، سیئات المقربین«بل که از باب . بسیار ضعیف است
پس چه مانعی دارد که تقصیري در اخالص عمـل  . 2»ربنا ال تُؤاخذْنا إِنْ نَسینا أَو أَخْطَأْنا«

، به حدي که منافـات بـا عصـمت نباشـد، و     3و کوتاهی آن از نهایت مرتبه، یا عدم حضور
  . 4حصول اعلی مراتب متصورة قرب باشد، در نزد ایشان موجب استغفار باشد منافی با

                                                   
 .به ترك اولی معنی می کرد) به کراهت» یحرم«با حمل (را نیز ) ع(اي کاش حدیث امام صادق 1
 .سورة بقره 286آیه  2
 .با عدم حضور: نسخه در 3
بایـد مبنـاي   . صمت، تنـاقض دارنـد  سخت دچار تناقض است؛ تقصیر، خطا، هر دو با ماهیت ع) ره(این بیان محقق قمی 4

  : با بیان زیر. استوار می کرد» قصور«کالمش را بر 
پس همگان در ). صلّی اهللا علیه و آله(مطلق فقط خداوند است و غیر از او هیچ موجودي مطلق نیست حتی اشرف االنبیاء 

به طوري که . ة قصورها نیز باید استغفار کردو استغفار منحصر به موارد تقصیر نیست، دربار. مقایسه با خداوند، قاصر هستند
  .غیر معصومین نیز در موارد قصور هم از همدیگر، یا از خداوند، پوزش می طلبند

و این قصورها هیچ ربطی به . استغفار معصومین علیهم السالم در قصورهائی است که در مراتب فوق عصمت، رخ می دهند
اسـت امـا   » قصـور «شگفت است؛ گر چه مفاد کالمش همان ) ره(ن سخنی از میرزاو چنی. تقصیر، خطا، سهو و نسیان ندارند

زیرا این الفاظ و معانی شان، دربارة تکلیف، شرع و قانون، است و . آوردن لفظ خطا، تقصیر، سهو و نیسان، کامالً بی وجه است
  .عنی عدم عصمت استالزمۀ آن قانون شکنی و ارتکاب سیئات در مقیاس شرع و تکلیف است که دقیقاً به م

وقتی فاصلۀ میان خود و خدا را مشاهده می کنند، قصورها را گناه، ذنب، جرم و حتی تقصیر، مـی  ) ع(و البته معصومین
  .و این بینش در همان مراتب فوق عصمت است. نامند

هاي خـود احسـاس   حتی افراد غیر معصوم نیز یافت می شوند که به حدي از قصور. این بینش مافوق شرع و قانون است
  .شرم می کنند که دیگران از جرم و گناه چنان شرمساري را ندارند

. نیز از تقصیر، خطا، نسیان، همین معنی است و نتیجۀ سخنش نیز همین می شـود ) ره(مراد میرزا: مگر این که گفته شود
ظر دارد و آن الفاظ را دقیقـاً بـه معنـی    زیرا آیه مردم غیر معصوم را در ن. اما آوردن این آیه در این بحث، جاي اشکال است

کسی معتقد شود که آیه عام اسـت و شـامل   ) بر فرض(و اگر . تقصیر و خطاي مصطلح با معنی قانون شکنی به کار برده است
 .می شود» مصادره به مطلوب«در این صورت تمسک به این آیه در این بحث، مصداق . معصوم و غیر معصوم می شود
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و آن نیز ممنـوع اسـت زیـرا کـه مسـلّم      : و اما این که خلف وعده مستلزم کذب است
تسلیم، قبح آن مسـلّم اسـت در وقتـی    و بر فرض . نیست که وعده مطلقا از باب اخبار باشد

زیرا که حسـن و قـبح عمـل، و ممـدوح     . ه مطلقا، عازم بر خلف باشد، ن1که در حین وعده
وم بودن، اخبار مطابق واقع یا غیر مطابق واقع، در وقتی است کـه در آن وقـت،   مبودن و مذ

و وعده با اعتقاد به وفا، حسن است، و طرو تخلّـف منشـأ قـبح آن قـول در     . فاعل قبیح باشد
چنان . سقوط حق شفع نمی شود و بر فرض تسلیم، کذب و قبح مستلزم. حین تکلّم نمی شود

  .که اشاره کردیم
: یا مبارکباد بگوید از براي بایع یا مشتري یا هـر دو  و هرگاه شفیع شاهد بیع باشد،

و . به همان دلیل که مذکور شد. که آن نیز منشأ سقوط حق شفیع نمی شود 2اظهر این است
و اما هرگاه شفیع ضامن . 4هتردد کرد نافعو محقق در . 3جزم به آن کرده تذکرهعالّمه در 

شرط خیـار کنـد از بـراي شـفیع     ] بایع[درك بایع شود، یا ضامن عهدة ثمن مشتري شود، یا 
و اظهـر عـدم سـقوط    . پس در آن خـالف اسـت  ) بنا بر قول به جواز شرط از براي اجنبی(

در هـر دو   تـذکره و عالّمـه در  . و همچنین هرگاه وکیل شود در بیع یا شـراء . شفعه است
. و از شیخ نقل کرده است عدم سـقوط را . ائل به سقوط شده، چون داللت بر رضا می کندق

زیرا گاه است که شفیع این معنی را وسیلۀ اخذ به شـفع مـی   . و شاید اظهر عدم سقوط باشد
  . کند

  .پس منحصر شد اسقاط حق شفعه به وقتی که بعد از انعقاد بیع باشد

                                                   
 .ین وعدهدر ع: نسخه در 1
 .و اظهر این است: نسخه در 2
 .تذکره، کتاب الشفعه، فروع شفعه، ط قدیم 3
 .، ط دارالکتاب العربی بمصر258صر النافع، ص مخت 4
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خـواه از بـراي   . است قبل از انقضاي زمان خیـار  اظهر جواز اخذ به شفع :مقدمۀ سیم
و بیان آن را در جواب بعض مسـائل سـابقه، کـرده    . بایع باشد، یا از براي مشتري، یا هر دو

 .و همچنین حکم بقاي خیار و عدم آن را بعد از اخذ به شفع، در آن جا بیان کرده ایـم . 1ام
بایع باشد، یا از براي بـایع و مشـتري    و اظهر درآن نیز بقاي خیار است هرگاه خیار از براي

پس هرگاه فسخ نکرد تا مدت خیار منقضی شد، شفعه باقی می ماند، و االّ باطل مـی  . هر دو
و اگر خیار از براي مشتري است؛ هر چند ظاهر اصحاب سقوط خیار است به جهت . شود

ولکـن بـر آن   . آن که فائدة فسخ رجوع به ثمن است و آن خود به اقباض شفیع حاصل است
ایراد شده است که گاه است غرض مشتري تخلّـص از درك بیـع باشـد، پـس فائـدة دیگـر       

  .و این سخن وجیه است. موجود است به غیر استرداد ثمن
آن چه به او منتقل شـده  جایز است از براي مشتري انواع تصرفات در  :مقدمۀ چهارم

  .یع و وقف و اجاره و غیر ذلکاست؛ از ب
و لکن این تصـرفات منشـأ    .»الناس مسلّطون علی اموالهم«اوست و زیرا که ملک 

زیرا کـه حـق او ثابـت    . سقوط حق الشفع نمی شود و شفیع می تواند حق خود را اخذ کند
و بعد از اخذ به حق شفع پس هـر تصـرفی کـه    . است قبل از این تصرف و مستصحب است

  . شفیع باشد باطل می شود یتمنافی مالک
شفیع اختیار دارد کـه رجـوع کنـد بـه      یع باشد،رف که مشتري کرده بو هرگاه آن تص

و هکذا ثالث و باالتر چون حـق  . مشتري اول یا مشتري ثانی هر چند مشتري بایع اول باشد
پـس  . شفع در مطلق بیع ثابت است و خالفی در مسئله نقـل نکـرده انـد االّ از بعـض عامـه     

ق خود از او بکند، همان قیمتی که بـه آن  هرگاه شفیع رجوع کند به مشتري اول و اخذ ح
و هرگاه اخـذ حـق از   . خریده است به او می دهد، و بیع ها بعد از آن همه باطل می شوند

                                                   
 .باید باشد» کتاب التجاره«ظاهراً در . البته نه در کتاب الشفعه 1
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سـابق   مشتري آخري بکند، هر آن قیمتی که به آن خریده است به او می دهد، و بیع هـاي 
  .حق آن است آن هم باطل می شودبر آن صحیح است و آن چه ال

از اموري که در آن هـا شـفع نمـی    (و هبه و اجاره باشد  آن تصرف مثل وقفو هرگاه 
؛ پس شفیع می تواند همه را بر هم زند و رجوع کنـد بـر مشـتري و اخـذ حـق شـفع       )باشد

بـه  و متّهب در آن حقی ندارد هر چند هبـۀ الزمـه باشـد،    . و ثمن را به او می دهد] کند[
  . جهت بطالن آن

منقـول  این است که حق شفع فوري است، به جهت اجماع  اشهر و اظهر :مقدمۀ پنجم
که جمعـی از علمـا ادعـا    (عدم قول به فصل  3به ضمیمۀ 2، و حسنۀ علی بن مهزیار1شیخاز 

و بـه جهـت اقتصـار در امـر     . 4، و بعضی از اخبار نبویه هـم داللـت بـر آن دارد   )کرده اند
و سـید  . در تـاخیر آن  و بـه جهـت لـزوم ضـرر بـر مشـتري      . مخالف اصل، به موضع یقین

و لکن مقاومت با ادلّـه مشـهور    5هر چند دعوي اجماع بر عدم فور کرده است) ره(مرتضی
  . نمی کند
و ظاهر این اسـت کـه جهالـت    . در صورت حضور عذر، تاخیر مخلّ به آن نیست: بلی

ثبوت حق شفع از جملۀ اعذار است و همچنین جهالت به فوریت هرگـاه تقصـیر در اصـل    
به این معنی که غافل بوده است و متفطن این معنی نشده است که بایـد  (نکرده باشد مسئله 

اخذ مسئله کرد، با این که ممکن است در این جا حکمی باشد و بایـد دانسـت، و کوتـاهی    
، به دلیل عموم ادلّـۀ معـذوریت جاهـل، و عـدم انصـراف ادلّـۀ       )در تحصیل آ ن کرده باشد

                                                   
 .ط جماعۀ المدرسین 431 -430ص  3الخالف، ج  1
 .1ح  10ب الوسائل، کتاب الشفعۀ،  2
 .بذمیمه: در نسخه 3
  .87ص  6ل االوطار، للشوکانی، ج نی -الشفعۀ لمن واثبها: )ص(قال 4
 .219االنتصار، ص 5
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  .شفع به جاهل غافل ]فوریت[
هرگاه کسی در صفقۀ واحده، دو چیز را بفروشـد کـه یکـی از امـوري      :قدمۀ ششمم

مثـل  (است که در آن شفع ثابت می شود، و دیگري چیزي باشد که در آن شفع نمـی باشـد   
، حـق شـفع در آن   )این که زمین مشترکی را با شمشیر مختصیِ خود بـه ده تومـان بفروشـد   

و بعـد از اخـذ   . و ظاهراً خالفی هم در آن نیست .زمین ثابت می شود، به جهت عموم ادلّه
و به قدر حصـۀ زمـین قیمـت را مـی دهـد بـه       . شفعه، قیمت را باید قسمت کرد بر هر دو

و براي مشتري خیار تبعص صـفقه  . و معتبر قیمت آن روزي است که بیع واقع شده. مشتري
  .به جهت این که تبعض بعد عقد حاصل شده. ثابت نیست

هرگـاه  : پس می گوئیم در جواب از سـؤال ایـن کـه    قدمات معلوم شد؛هرگاه این م
و . اعتـراف عمـرو یـا بـه بینـه      1]به[ثابت شود اخذ به شفع از مشتري اول که عمرو است 

و بعـد از آن دیگـر اسـقاط حـق     . اسقاط حق شفع به ثبوت نرسد، بیع شرط، باطل می شود
خذ حق شفع الزم شده، اگر قائل باشـیم بـه   تقایل و فسخ آن چه به ا به شفع معنی ندارد االّ

امکان تقایل و فسخ در این جا، و االّ محتاج خواهد بود انتقال به عمرو بـه بیـع جدیـدي یـا     
  .غیر آن از نواقل شرعیه

اخذ به شفع کـرده ام بـر وجـه    «و هرگاه ثابت نشود اخذ به شفع، و بکر ادعا کند که 
اخذ کردي بـر وجـه باطـل،    «یا بگوید » ]اي[ه اخذ به شفع نکرد«و عمرو بگوید . »صحیح

  .»چون تو اسقاط حق شفع کرده بودي قبل از آن و بعد از وقوع مبایعه
پس چون هر یک از اخذ به شفع، و اسقاط، امر وجودي اند و محتاج اند به اثبـات، و  

بـر فـرض   (نکرده چون اقرار او یک اقرار است » اخذ به شفع صحیح«عمرو هم اعتراف بر 
پس هر یک مـدعی  . و مرکّب نیست از دو امر که محتاج به اثبات بطالن اخذ باشد) راراق

                                                   
 ..و: نسخه در 1
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. و با عدم اثبات از جانبین، اصل بقاي بیع است بر حـال خـود  . 1خواهند بود و دیگري منکر
به نحوي که منافات بـا فوریـت نداشـته؛    (صورت؛ اگر اخذ به شفع ممکن باشد  این پس در

ت که خبر بیع رسید بـه بکـر در اول شـب، و در آن وقـت ممکـن      مثل این که در وقتی اس
، یا برود در نزد حاکم، یا شـاهد بگیـرد،   »اخذت بالشفع«نباشد که برود نزد عمرو و بگوید

، و عمرو ادعا کنـد کـه تـو در وقتـی کـه خبـر       )و لکن در حین شنیدن بیع اخذ کرده باشد
  .ال من شدرسید به تو اسقاط حق خود کردي و به محض اسقاط، م

الحال تداعی ممکن است که محقق شود در حضور حاکم و مجـال اخـذ بـه حـق بـاقی      
  .است
اسقاط ثابت نشود، و اخذ به شـفع در شـب، هـم ثابـت      3هرگاه 2:]و در حضور حاکم[
مرا مهلت تا حضور مجلـس حـاکم بـود و الحـال     : الحال می تواند بگوید که 4]بکر. [نشود

  .5ادراك شد، اخذ کردم
که هرگاه زوجه انکار کنـد، زوج تجدیـد   » رجوع در ایام عده«تداعی زوجین در مثل 

  .رجوع می کند
و هرگـاه  . و در این صورت هرگاه اخذ کرد مال او می شود و بیع شرط، باطل می شـود 

  .اسقاط کرد اسقاط هم صحیح است و بیع شرط هم صحیح است
ت در اثبـات اخـذ سـابق یـا     و هرگاه وقت اخذ به شفع، منقضی شده و امر منحصر اسـ 

و هیچیک به ثبوت شرعی نرسیده؛ پس در این جـا نیـز اسـقاط حـق     . اسقاط سابق] اثبات[

                                                   
 .و عمرو مدعی اسقاط است و بکر منکر آن. بکر مدعی اخذ است و عمرو منکر آن 1
 .ما چاره اي از آن نیستعبارت میان عالمت گرچه بیشتر به ویرایش شبیه است تا تصحیح، ا 2
 .هر چند: نسخه در 3
 .و: نسخه در 4
 .کردن: نسخه در 5
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. 1مـی شـود  » تـرك «و » اسقاط دعوي«بل که بعد از تحالف عمرو و بکر، . شفع معنی ندارد
  .پس بیع بر صحت خود باقی است و بیع شرط بعد از آن هم صحیح است

پـس ظـاهر صـحت آن اسـت     : گـر کـه در آن حـق شـفعی نبـوده     و اما بیع آن اشیاء دی
زیرا کـه تـبعض بعـد    . ، و مشتري را هم خیار تبعض صفقه ظاهراً حاصل نمی شود2هبالنسب

  .عقد حاصل شده
و تفصـیل حکـم    ؟-؟آیا حق شفع در بیع به بیع خیار شرط، ثابت است یا نه :سؤال -8

  آن چه چیز است؟
ري باشد به تنهائی، ظاهراً خالفی ندارند که به محض هرگاه خیار از براي مشت :جواب

به جهت آن که مناط ثبوت حـق شـفع، انتقـال مـال     . شفیع می تواند اخذ به شفعه کند ،بیع
این سخن تمام مـی شـود   : بلی. و مفروض این است که ملک منتقل شده از بایع. است از بایع

لک از براي مشتري، موقوف است بنابر قول غیر ابن جنید، چون او قائل است که حصول م
این که بگوئیم که او نیز قائل بـه انتقـال ملـک از بـایع     مگر . به انقضاي زمان خیار مطلقا

  . و این بعید است. هست و لکن اشکال او در ثبوت ملکیت است از براي مشتري
و به هر حال، چون اشهر و اقوي ثبوت ملکیت است از براي مشـتري بـه محـض عقـد     

پس نقل ملک در مـا نحـن فیـه جزمـاً     ) ار از براي بایع باشد یا مشتري، یا هر دوخواه خی(
و مجرد نقل ملک به سبب بیع موجب ثبوت حـق شـفعه اسـت، و مفـروض     . حاصل است

  .و مانعی متصور نیست االّ تزلزل عقد و دلیلی بر مانعیت آن نیست. حصول آن است
پس بنابر مختار که حصول ملـک  : براي هر دوو اما اگر خیار از براي بایع باشد، یا از 

                                                   
زیرا فرض این است که وقت اخـذ  . م بخورند دعوي ساقط و ترك می شودی اگر هر دو بر صحت ادعاي خود قسیعن 1

 .منقضی شده و هر دو بالسویه مدعی بودند و هیچکدام منکر نبودند تا قولش مقدم باشد
 .به همین دلیل تکرار کرده است -.در همۀ صورت هایعنی  2
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  . 1است به مجرّد عقد، نیز حکم همان است که مذکور شد از ثبوت حق شفع
امـا در صـورتی   : ؟-؟اما سخن در خیار که آیا بعد از اخذ به شفع، خیار باقی است یا نه

 نسبت داده است به ظاهر اصـحاب ایـن   مسالککه خیار از براي مشتري باشد و بس؛ در 
و وجه آن این است که فائدة تسلط مشتري بـر فسـخ، همـان    . 2که قائل اند به سقوط خیار

  .پس گرفتن قیمت است، و مفروض این است که آن را از شفیع گرفته است
و بر این ایراد شده است که گاه است غرض مشتري از فسخ این باشد که از درك مبیـع  

بدون خالف ظاهري، بل که ادعاي اجمـاع   فارغ شود، زیرا که درك مبیع بر مشتري است،
یعنی بعد از اخذ شفیع هرگاه مبیع مال غیر بر آید، شـفیع رجـوع مـی کنـد بـه      . بر آن شده

پـس فائـده   . مشتري و قیمت خود را می گیرد و غرامتی هم اگر کشیده باشد از او می گیرد
شـفیع شـرط کـرده    مگر این که مشـتري بـا   . اد ثمن، ممکن استداز براي فسخ به غیر استر

بـه  بیع عیبی ظاهر شـود و مشـتري خواهـد    ]مـ[چنان که هرگاه در . باشد سقوط درك را
سبب آن فسخ کند و شفیع در حین اخذ به شفع راضی به عیب شده باشد، فقهاء حکم کرده 

  .اند به این که مشتري نمی تواند رد کند به سبب عیب
: یا از بـراي هـر دو، در آن دو قـول اسـت     براي بایع باشد،و اما در صورتی که خیار از 

ساقط می شود زیرا که ملک از مشتري منتقل شده است بـه شـفیع،   ] خیار[بعضی گفته اند 
و اظهر بقاي خیار اسـت، بـه   . و بایع خیاري که داشت در این بود که از مشتري پس بگیرد

سـخ نکـرد   و اگـر ف . اگر صاحب خیار فسخ کند باطل می شود شفعه پس. جهت استصحاب
  .تا مدت منقضی شد، شفعه ثابت می ماند

                                                   
. اما نسخه بردار عالمتی روي آن گذاشته و نشان می دهد که زاید اسـت  -.از ثبوت حق شفع و عدم آن: عبارت نسخه 1

 .دربارة این عالمت ها در مقدمۀ همین مجلد توضیح آمده است
  .دار الهديط  222ص  2مسالک، ج  2
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زید سه دانگ ملک داشته، یک دانگ را مشاعاً به عمـرو بـه بیـع شـرط،      :سؤال -9
بعد از مـدتی زیـد یـک    . و عمرو ملک مزبور را به ولید فروخته. فروخته و بیع الزم شده

و . یـع الزم شـده  و ب] فروختـه [دانگ دیگر را از ملک مزبور مشاعاً به خالد به بیع شرط 
بعد از مدتی احدي زید را مطلع ساخته کـه تُـرا   . خالد این ملک مزبور را به ولید فروخته

رفته در نزد حاکم شرع و امـالك   دفعۀًمزبور  زید و. در این امالك، حق الشفعه می باشد
  .را به شفعه اخذ نموده

ك مزبوره مـال زیـد   ، امال]اي[آیا در این صورت، و چنین حالی، و چنین اخذ به شفعه
  ؟-؟می شود؟ و جهالت در این جا مسموع می باشد یا نه

نگی که عمرو به ولید فروختـه  ]ا[هرگاه زید جاهل بوده که حق شفع در آن د :جواب
ت آن بـوده و تقصـیري نداشـته      داشته است، یا عالم به حق شفع بوده و لکن جاهل به فوریـ

می تواند اخـذ بـه   که حین اطالع به این معنی است در تاخیر اخذ به شفع، ظاهر این است 
  .شفع بکند

و اما در آن یک دانگی که به خالد فروخته است و او به ولیـد فروختـه، نمـی توانـد     
چون شرکاء در حین بیع خالد بـه ولیـد، بـیش از دو    . اخذ به شفع کرد، علی االظهر االشهر

  . ، علی االشهر االظهر1نیست دو شریک، ثابت] از[و شفع در بین بیشتر . نفر بوده اند
پس او نیز حق الشفع در آن یک دانگ که زید بـه خالـد فروختـه، داشـته     : و اما ولید

و اگر او نیز جاهل بود و در تاخیر اخذ به شفع معذور بوده، او نیز می تواند اخذ به . است
ه زید داده و ثمرة این وقتی ظاهر می شود که قیمتی که خالد ب. شفع کند در آن ملک خالد

و امـا اگـر ولیـد عـالم بـوده و در      . که ولید به خالـد داده ] باشد[بوده است کمتر از قیمتی 
تأخیر اخذ به شفع معذور نبوده، پس حقی ندارد، بل که همان خریدن او در ایـن صـورت،   

                                                   
 .دو شریک بیشتر ثابت نیست در بین: عبارت نسخه 1
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  .در معنی اسقاط حق الشفع است
کـه  (دانگ دیگـر  مشاع، از سه  1و این ها همه در وقتی است که مجموع آن سه دانگ

و شریک دیگر به غیر زید نباشد هر چنـد در  2مفروز باشد) غالباً امالك شش دانگ است
شرب و ممر باشد، واالّ حکم در بسیاري از مواضع، مختلف می شود به جهـت زیـاد شـدن    

  . شرکاء از دو نفر
 با وجود آن که رأي او اشـتراط  -تحریرظاهر عبارت عالّمه در  :اگر گفته شود که

لو باع الشریک الواحد نصـف  «: گفته است ،اتحاد شریک است در استحقاق اخذ به شفعه
ل  تهحصعلم الشفیع کان له أخذ الجمیع و األو باع الباقی علیه أو على غیره ثم لواحد ثم

مشعر به این است که این نـوع   -3»خاصۀ و الثانی خاصۀ و کذا لو باعه من أکثر من اثنین
پـس  . نیست به جهت آن که بعضی از آن ها شرکت آن ها متزلزل اسـت  تعدد شرکا مضرّ

. آن چه معتبر است در منع اخذ به شفع در صورت تعدد شرکا، آن شـرکت مسـتقرّه اسـت   
لشـفع  پس در این جا هم می گوئیم شرکت خالد متزلزل است به جهت آن که ولیـد حـق ا  

رت بیـع او بـه ولیـد الزم آیـد     قرّه نیست تا آن که در صودارد در آن، پس شرکت آن مست
  . زیادتی شرکا بر دو تا نسبت به بایع

جـواز  «پس ظاهر این است که این کالم عالّمـه از فـروع مسـئلۀ    : اما اوالً :می گوئیم
و چنـان کـه از   . چنان که از قبل و بعد از آن ظاهر می شـود  .4»زیادتی شرکا است بر دوتا

: که از فروع این مسئله ذکر کرده، گفته اسـت ظاهر می شود که در جملۀ ده فرعی  شرایع

                                                   
 .مجموع از سه دانگ: نسخه در 1
 .اما خود نسخه بردار یک خط کوچک روي آن کشیده است -.مفروز دیگر باشد: نسخه در 2
  .ط قدیم 147التحریر، ص  3
و اصحاب ما با این که می گویند حق شفعه در صورتی است که شرکا بـیش از د : در مسالک می گوید) ره(شهید ثانی 4

  .دار الهديط  220ص  2ج . نفر نباشند، لیکن بنابر قول به حق شفعه در شرکاي متعدد نیز فروعاتی را بحث می کنند
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یعفـو و أن   فله أن یأخذ الکل و أن ،و لو باع الشریک حصته من ثالثۀ فی عقود متعاقبۀ«
و کذا لو أخذ من األول  .لم یشارکه الثانی و الثالث[ن أخذ من األول اف .یأخذ من البعض

و کذا لـو   .شارکه األول ،ن الثانیو لو عفا عن األول و أخذ م .لم یشارکه الثالث ،و الثانی
این مسـائل را از فـروع    .»الستقرار ملکهما بالعفو ،و الثانی 1]شارکه األول ،أخذ من الثالث

. چون به سبب تعدد بایع و مشتري، صفقات متعدد مـی شـوند  . عدم تبعض صفقه کرده است
آن کـرده در  تصـریح بـه    مسـالک همچنان که در . هر چند به صفقۀ واحده بیع واقع شود

  .2مسئلۀ قبل از این
جواز اخـذ  «مضرّ نیست به » در عهدة اخذ به شفع بودن«اظهر این است که بیع : و ثانیاً

و مدار شفع . زیرا به این سبب نه از شراکت خارج می شود و نه از ملکیت. »به شفع کردن
یک چنان که در صورتی کـه ملـک شـر   . در شرکت، حال شراء است نه بر استقرار ملک

از براي غیر که آن مانع استحقاق شفع نیست بر غیر، قبل از فسخ ذي  3باشدمشتمل بر خیار 
بیـع  «و مؤید مطلب است قول به ایـن کـه   . 4نیز تصریح کرده مسالکچنان که در . الخیار

چنـان  » منشأ سقوط حق او نمی شود ،شفیع حصۀ خود را قبل از حصول علم به بیع شریک
هـر  . 6اسـت  محقـق چنان که مختار . بل که بعد حصول علم نیز. 5است) ره(که مختار شیخ

چنـان کـه مـذهب عالّمـه     (چند اظهر سقوط آن است در صـورت علـم و جهـل، هـر دو     

                                                   
 .و هکذا طبع اسماعیلیان. 203ص  3، ج دار التفسیرو صححناه طبقاً لطبع  .نقلنا ما بین العالمتین من الهامش 1
 .دار الهديط  221ص  2مسالک، ج  2
 .اشدمی ب: نسخه در 3
 .222همان، ص  4
 .المرتضویۀط  142ص  3مبسوط، ج  5
 .دار التفسیرط  209ص  3شرایع، ج  6
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پس سبب اخذ مرکّب اسـت  . به جهت آن که بقاي ملک جزء سبب است 1)وجمعی است
چون مشـتق، حقیقـت    2» قَاسمٍلَا شُفْعۀَ إِلَّا لشَرِیک م«و حدیث شریف . از ملک و بقاي آن

، و جهـل و  »شـریک مقاسـم  «است، و بر این صدق نمی کند در این حال » دأبمتلبس بم«در 
  .مدخلیتی نیست» احکام وضع«علم را در 

و اسـقاط کـرده، بخـالف     در صورت علـم گویـا اعـراض   : است که و دلیل قول اول این
م کـه      و از ایـن جـا ظـاه   . صورت جهل که مستصحب خواهـد بـود   ر شـد دلیـل قـول دویـ

  .استصحاب است
) بر اعم از صورت اتّحـاد شـریک نیـز    تحریربر فرض حمل کالم (می گوئیم  :اًلثو ثا
چون در صورت تعدد صفقات، می تواند شد که شـفیع از مشـتري اول اخـذ کـرده     : این که

کـه  : پـس مـی گـوئیم   . مشتري ثانی را مجال اخذ نیست، و همچنین ثالث را 3باشد، و دیگر
و شریک مستحق شفعه در ایـن جـا   . مراد از شریک، شریکی است که مستحق شفعه باشد

: نقل کرده قول به این کـه  مسالکچنان که در . یکی است که همان شریک قدیمی است
این جا قائل می شـویم بـه    شفع، در هر چند قائل باشیم به اشتراط اتّحاد شریک در اخذ به

آن حق تقدم دارد بر شرکت شـرکا و  : 4مؤید این است آن که و. اخذ با وجود تعدد شرکاء
  .مستصحب است

و تقییـد  . و لکن تحقیق این است که این امور منشأ عدم صدق تعدد شـرکاء نمـی شـود   
و احادیثی که وارد شده است کـه شـرکاء   . استممنوع » شریک مستحق شفعه«شریک به 

زیـرا کـه   . مل مـا نحـن فیـه هسـت    نیست، شـا ] اي[هرگاه سه تا باشند، هیچیک را شفعه
                                                   

 .ط قدیم 147ص  2تحریر، ج  1
 .7ح  3وسائل، کتاب الشفعۀ، ب  2
 .دیگري: نسخه در 3
 .که آن که: نسخه در 4
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، 1]ملـک [و اسـتقرار  . شریک بر آن صادق است، و مطلق شـراکت و ملـک، کـافی اسـت    
  .چنان که پیش گفتیم. شرط نیست

این گفتار جاري می شود در جائی که شریک یک نفر باشد و بفروشـد بـه   : و بدان که
و در . شاره به آن داشـت ا تحریرچنان که آخر عبارت . دو نفر، یا بیشتر، به صفقۀ واحده

پس اگر اعتبار کنـیم در شـریکی کـه مـانع     «:] و می گوید[هم اشاره به آن کرده  مسالک
غیر می شود از اخذ شفعه، بودنش را مستحق شفعه، پس شـفیع، یکـی خواهـد بـود کـه آن      

به جهت آن که آن شرکا همه در مرتبۀ واحده اند و همه مساوي انـد  . شریک قدیم است
و هرگاه اکتفا کنیم به مطلق شـریک  . شرط است در اخذ به شفع ملک بر بیع و. در ملک

نیست؛ اَما از براي شـرکاء تـازه   ] اي[در مانع شدن از اخذ شفعه، پس در این جا هیچ شفعه
قـدیم پـس بـه سـبب     ] شـریک [و اما بـراي  . پس به سبب اقتران و تساوي آن ها در ملک

  . 2»تکثّر شرکا قبل از اخذ به شفعه
  .به هر حال، در ما نحن فیه این سخن ها، تمام نیستو 
  
  

  من المجلد الثالث الشفعۀمسائل 
  

فهـل یثبـت   . یعۀ بین الشریکین؛ نصفها وقف و نصـفها طلـق  ضاذا کان  :سؤالال -10
  ؟-؟الشفعۀ فی بیع کلّ من الشقصین ام ال

                                                   
 .بر: نسخه در 1
 .222ص  2مسالک، ج  2
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یـث  ح(ال اشکال فی ثبوت الشفعۀ لصاحب الطلق، اذا باع صـاحب الوقـف    :جوابال
  . لوجود المقتضی و عدم المانع) یجوز له البیع

و هو المحکی عن . عدم ثبوت الشفع رأساً :االول: ففیه اقوال شتّی: اما صورة العکس

  .2انّه قول االکثر) ره(و عن ابن ادریس. 1مصرّحاً بعدم الخالف المبسوط

خلفائـه المطالبـۀ   ؛ فجـوز لالمـام و   )ره(و هو المحکّی عن السید. ثبوته مطلقا :الثانی
و  )علی المساکین او علی المساجد و مصـالح المسـلمین  (بشفعۀ الوقف التی ینظرون فیها 

  .مستنداً الی االجماع .و ولی؛ من وصی ر بحق فی وقفظکذلک کل نا

و . علیه واحداً، و ال یثبت مع التعـدد  فیثبت الشفعۀ اذا کان الموقوف: التفصیل :الثالث

  .3بل ربما حکی عنهم کافّۀ. علیه اکثر المتأخرین
لعـدم انصـراف   . االصل و االقتصار فی ما خالف االصل علـی المتـیقّن  : حجۀ االولین

کما . و هذا علی القول بانتقال الوقف الی الموقوف علیه. عمومات ادلّۀ الشفع، الی مثل هذا

                                                   
  .ط المرتضویۀ 145ص  3المبسوط، ج  1
 .397ص  2سرائر، ج ال 2
  : المراد من اتّحاد الموقوف علیه و تعدده؟ و للمسئلۀ صورتانما : لقائل ان یقول 3

ـ . »تعدد الموقوف علیه«فهذا یصدق علیه . اَن یکون موقوفاً علی مسجد و قنطرة: الف النّ الوقـف کـان   . اًجزم
  .و کل منهما واحد بنفسه عنواناً و مصداقاً. نلعنوانین اثنی

و هذا ال یصدق علیه تعدد الموقـوف  . و هکذا. ان یکون وقفاً للمسلمین، او القارئین، او لالوالد مع کثرتهم: ب
و الشفیع هـو العنـوان، ال   . و المسلمین و القارئین و االوالد، مصادیق للعنوان الکلّی. النّ الوقف وقف للعنوان. علیه

  . المصادیق
  .و ال محلّ له فی صورة ب. فالقول بعدم الشفعۀ، یصح فی صورة الف

 . فال محلّ و ال مجال للتفصیل. اً موقوفاً او ملکاً طلقاًیبقی فرق بین ان یکون الشقص ملک فال
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  . 1هو المشهور، االقوي، المدعی علیه االجماع
  . حفاالمر اوض 2و ان لم نقل به

                                                   
و کذا الشهرة؟ و کذا ). لمذکورتان فی التعلیقه المزبورةا( ؟-؟الف او صورة ب هل المجمع علیه هو فی صورة 1

  .قوة القول؟ و هذا اول الکالم
و مـورد االصـل هـو    . ، النّه ال شک فی انتقال الملک الی المسجد و القنطـرة الفلالصل فی صورة  و ال محلّ

و لیس هنـاك  . النّ محل هذا ایضاً، هو مورد التردید و الشک. و کذا التمسک باالنصراف و عدم االنصراف. الشَک
  .شک و تردید

واالّ فال اشکال فی مالکیۀ العنوان المصطلح ). باي صورتی الف و (لعلّ منشأ الخالف هو الخلط بین الصورتین 
  .»الشخصیۀ الحقیقیۀ«فی مقابل » الشخصیۀ الحقوقیۀ«بـ

اله الی العنـوان فـی الصـورتین    قل رقبته الی مالکیۀ العنوان و ال ریب فی انتقکل ملک اذا وقف، ینت: فعلی هذا
  .هماکلتی

ین باالنتقال و تخیل انّهم یقولون بانتقال الملک الی المصادیق، و لعل من قال بعدم االنتقال، اَخطأ فی مراد القائل
       .و لو کان مراد القائلین باالنتقال االنتقال بالمصادیق، فالحق مع المخالف. خالففال الی العنوان، 

خصیص ت«فما معنی لهذه المالکیته مع . و اجارته و هبته و عمراه و سکناه هکیف یملکون ما ال یقدرون علی بیع
مـورد    تخصیص االکثر فـی » ..الناس مسلّطون«فالقول بمالکیۀ المصادیق، یلزمه تخصیص . من التصرفات» االکثر

اذ لو کـان هنـاك دلیـل مـا کـانوا یتمسـکون باالصـل و عـدم         . و ال دلیل لهذا التخصیص. ملک یسمی بالموقوف
  .و لیس هنا علۀ ثالثۀ. و عدم ثبوته لعدم الملکیۀ. اذ حق الشفعۀ تابع للملکیۀ. االنصراف، فی عدم ثبوت حق الشفعۀ

و العنوان مالک و ثبوت حق الشـفعۀ و عدمـه   . فظهر انّ مالک الرقبۀ هو العنوان، و المصادیق یملکون المنافع
و اذا کان بـین ازیـد مـن    . فاذا کان الشرکۀ بین اثنین یثبت حق الشفعه. بالنسبۀ الیه هی النسبۀ الی کل انسان مالک

، او کـان کلّهـم او بعضـهم عنوانـاً معینـاً      )بشخصیته الحقیقیـۀ (ثنین، فال شفعۀ و ال فرق بین کون الشرکاء انساناً اال
  .کالمسجد و االوالد و غیرهما من الشخصیات الحقوقیۀ

    و هذا کما تري -.اي و ان لم نقل باالنتقال، فاالمر واضح فی عدم ثبوت حق الشفعۀ 2
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الحکمۀ الباعثۀ علی تشـریع الشـفعۀ، دلیـل یوجـب الخـروج عـن       : و یمکن ان یقال
عنْ عقْبۀَ بنِ «رواه المشایخ الثالثۀ  کما نطق به ما» نفی الضرر و االضرار«االصل، و هو 

ـ   -بِالشُّـفْعۀِ  )ص(قَضَى رسولُ اللَّه :قَالَ )ع(الد عنْ أَبِی عبد اللَّهخَ رَکَاء فـی  بـینَ الشُّ
و الضرر قد یحصـل بسـبب سـوء    . 1»و قَالَ لَا ضَرَر و لَا ضرَار -الْأَرضینَ و الْمساکنِ

و . 2عشرة المشتري، و حصول الوحشۀ للمالک بما استأنسه من مصاحبۀ الشـریک االول 
  .قد یحصل مع ذلک بابتالء تحمل القسمۀ و تجشّم مؤنتها

اذ قـد یکـون الضـیعۀ    . ی القسمۀ یوجب الضـرر، لـیس بشـیئ   و ما قیل انّه ال مؤنۀ ف
المشاعۀ فی غایۀ السعۀ یحتاج تقسیمها الی مساحتها و تغییر اوضاع شربها و غیر ذلک و 

بیع، و ما یلزمـه  لحکمۀ هو رفع الضرر الناشی عن الکذا ما قیل انّ المتبادر من الرّوایۀ انّ ا
النّـا  . لق الشرکۀ، و کان ذلک حاصالً قبل البیـع مطالقسمۀ من المؤنۀ و المحنۀ، من لوازم 

مرادهم انّه قد ال یحتاج الی القسمۀ قبل ذلک و انّما حصل االحتیاج الیها بعد البیـع  : نقول
  .من المشتري لعدم الموافقۀ بینهما

  . و مما ذکرنا ظهر حجۀ القول الثانی، فانّه رفع الضرر مضافاً الی االجماع

                                                                                                                    
، ام لکل مال مالک اما االمام لکابال م هل فی العالَم ملک«علی انّ  ئی، و المسئلۀ فرعالموضوع مبنا: اعلم  

  و علی الثانی فمالک المال الموقوف، من هو؟» او غیره
جمعهم، هو انّـه ال مـال و ال ملـک االّولـه     ت بتواترها و تَسلُّم الشیعۀ باو الذي یدلّ علیه االدلّۀ فی االعتقادیا

  .فضالً عن االدلّۀ الفقهیۀ. المام او غیرهمالک اما ا
من هذا المجلد، ما یوضح منشأ الخالف و انّ هنا اهماالً » کتاب احیاء الموات«و یاتی فی المسئلۀ االولی من 

  .من بعضهم قدس سرّهم
 .1ح  5الوسائل، کتاب الشفعۀ، ب  1
 .مصاحبۀ و الشریک االول: و فی النسخۀ 2
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ر، ان کان من جهۀ عموم مـا دلّ  االتمسک بنفی الضرر و االضر و یمکن دفع االول بانّ

النـاس مسـلّطون علـی    «علیه من االخبار فالنسبۀ بینهما و بـین قـولهم علـیهم السـالم     
و التـرجیح  . عموم من وجه ،»ال یحلّ مال امرء مسلم االّ من طیب نفسه«و  »اموالهم

و ابـن   المبسـوط منقـوالن عـن   و الشهرة و نفـی الخـالف ال  . یحتاج الی مرجح خارجی
و ان تعسفت و جعلت روایۀ عقبۀ اخذت مطلقـاً، فهـی ال تقـاوم    . ادریس یرجحان الثانی

و االجماع المـدعی مـن السـید فـی غایـۀ      . لضعف الروایۀ و عدم ما یجبر ضعفها. االدلّۀ
ـ  ) علی ما یظهر من کلماتهم(الضعف النفراده بالقول  وي فادعاء عدم الخالف من الشـیخ اق

  .حجۀ من مثله سیما مع الشهرة المنقولۀ، مع اعتضادها باالصل

و  .ثبـوت الشـفع االّ بـین الشـریکین     عدم و هو البناء علی :و اما حجۀ القول الثالث
و هذا انّما یتم اذا ثبت دلیل عـام  . نی علی ثبوت الملک للموقوف علیه، کما هو االقويمب

. صورة الوقف، و ان قلنا بملکیته للموقوف علیـه  لثبوت الشفع بین الشریکین بحیث یشمل
   .و هو ممنوع، کما عرفت

فظهر انّ المعتبر فی الشـرکۀ هـو الملـک التّـام ال     . فاذن اظهر االقوال هو القول االول
و لذلک ذهب المحقق بعدم ثبوت الشفع هنا مع قوله بانتقال الوقـف الـی   . 1الملک الناقص
  .الموقوف علیه

                                                   
کما رایـت فـی   » تخصیص االکثر«ین جاء هذا االصطالح؟ و ما معناه؟ و هذا هو معنی الملک الناقص؛ من اَ 1

ال الـی العنـوان و    حیث تصور انّ الملک ینتقل الـی المصـادیق،  ) قدس سره(و قد تعسف المصنف. التعلیقۀ السابقۀ
و یاتی تمام البحـث فـی    .و لو ال هذه التصور، یظهر ماهیۀ المسئلۀ و ال یبقی مجال للخالف. »وقیۀالشخصیۀ الحق«

 .التعلیقات االتیۀ





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احیاء الموات  کتاب
  من المجلد االول 

  
در جانب دیگر شارع، زمینی از و . هرگاه در جنب خانۀ کسی شارعی باشد :سؤال -1

آیا جایز است صاحب خانه شارع را یا بعض شارع را داخل خانه کنـد  . صاحب خانه باشد
  ؟ )دیلبا وجود عدم ضرر به مارة ملک، بل که انفع بودن تب(ن زمین در عوض بدهد آو از 

و احـوط  . خصوصاً در وقتـی کـه انفـع باشـد    . دلیل بر حرمت آن واضح نیست :جواب
و هرگاه شارع مخصوص اهل آن قریه باشد و همه راضی شوند بر این معنی، . اجتناب است

  .امر اسهل خواهد بود
ۀ 1االرض اما مملوکۀ عانّ بقا: و تحقیق المقام سـواء  . ، او محبوسۀ علی الحقوق العامـ

                                                   
ما کان مالکه االمام؛ کالموات من االراضی، و المعادن، و االجام، و بطون : االول: و المملوکۀ علی ثالثۀ اقسام 1

مـا کـان موقوفـا فمالکـه هـو العنـوان       : و الثالث. ما کان ملکاً الفراد االنسان: الثانی... االودیۀ، و رؤس الجبال، و
 .وقوف علیهالم
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، او لعمـوم النـاس کـالطُرق و    1عمومها لفریق خاص؛ کالمساجد و المدارس و الربط کان
و امر المحبوس من جانب المکلف واضح کالمساجد و المدارس و مـا شـاکلها،   . الشوارع

  .فانّ مالکها قد وقف لهذه المصلحۀ

                                                   
ان کان الربط ملکاً طلقا فهی من المملوکات، و ال یکون الطریق : و فیه). کاروان سرا: و بالفارسیۀ(اي الرباط،  1

اي عنوان المسافرین، ال انفس (و ان کان من الموقوفات فمالکه هو العنوان . الیه من المحبوسات علی الحقوق العامۀ
  . کذا الطریق الیه مملوکۀ اما ملکا او حقاًلوکات، و مفیکون من الم) المسافرین

  .و کذا المسجد و الطریق الیه
ال دلیـل علیهـا مـن     -بان یکون البقاع المحبوسۀ قسیماً للبقاع المملوکۀ -و البقعۀ المحبوسۀ، بهذا االصطالح

  . االدلّۀ االربعۀ، اصالً و ابداً
النّ الطرق . »او لعموم الناس کالطریق«تقض بقوله نی. وفهمن المحبوسۀ هی الموق) ره(و ان قلنا انّ مراد المصنف

و لـیس فـی بقـاع االرض بقعـۀ     . بل هی باق فی ملک االمام، و منافعـه للنـاس  . و الشوارع لیست من الموقوفات
  .محبوسۀ بهذا االصطالح

 یسحبانّ ال: یهفف). سیحبالمبحوث عنه فی کتاب السکنی و ال(هو الحبیس » حبوسۀمال«انّ مراده من : و ان قیل
  .مملوکۀ و باق فی ملک مالکه

ه، کما اَسبقناه فی ی الفقالنظر فی هذه المسئلۀ کان منشأً لمعضالت عدیدة ف) قدس سرّهم(و عدم امعان بعضهم 
  .آخر مسئلۀ من مسائل کتاب الشفعه فی هذا المجلد، فارجع

الحکومۀ المشروعۀ الشیعیۀ قبل ظهـور  من تاسیس ) قدس سرّهم(و منشأ عدم االمعان هذه، هو یأس اکثر هم 
انهم هذا انجرّ الی تضعیف کل دو دی. »شخصیۀ حقوقیۀ«و الحکومۀ عنوان و سمۀٌ و ). عجل اهللا تعالی فرجه(االمام 

صطالحات و نشاء من هذه الخالء، ا. امثالهعنوان و سمۀ و شخصیۀ حقوقیۀ غیر حکومیۀ، کالعنوان الموقوف علیه و 
ري من الشیخ نو کما . »انتقال الملک الی الموقوف علیه و عدمه«و نشاء منها معضالت کما فی . ۀکالبقاع المحبوس

و . فیکون مالکها هو االمـام . ؛ اذ قال فی باب االنفال انّ المعادن من االنفالالمبسوطقدس سرّه، کالماً متناقضاً فی 
من  انّ المعادن«فما الفائدة فی قوله . ه و هو مالکهیقول فی باب احیاء الموات انّ کل معدن کان فی ملک احد، فهو ل

و ما کان فی ارض احد، . المعدن تابع لالرض فما کان منه فی ارض االمام، فهو لالمام: و کان له ان یقول! ؟»االنفال
 . و تتمۀ البحث فی التعلیقۀ االتیۀ -.فهو له و هو مالکه
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هو  علی ما 1فیها االّو اما الطرق فمعنی حبسه علی ذلک، حکم الشارع بعدم التّصرف 
فکـان الشـارع منـع فـی هـذا      ). کما ذکروه(ینافیه ] ال[موضوع لها من االستطراق االّ ما 
اذ . فالمنع عن التصرف فیـه یتبـع الـدلیل الـدالّ علیـه     . المکان الخاص من تصرف خاص
بل لم یعلم من حالهم فی اول االمر االّ عبور کـلّ مـن   . المستطرقون لیس لهم قصد والیته

ۀ، و ال غیـر     . من هذا المکان احتاج الی العبور فقد ال یخطر بباله تملـک، بـل و ال اولویـ
بعـد تحقـق    انّمـا هـو مـن الشـارع     2فالمنع. فحصل الطریق بتدریج و تعاور المارة. ذلک

  . الطریق و حصوله
و هما یقتضیان جواز التصرف فیها بانحاء  ؛3اصالۀ االباحۀاصل البرائۀ و : فهناك امران

                                                   
  .لکان اَولی... فیها االّانّ الشارع مالکه و حکم بعدم التصرف : لو قال 1

و الفرق بـین الحـبس و   . النّ کلّ حبیس کذلک. محتاجاً الی بیان معنی حبسه بمعنی خاص) ره(و اذن؛ ما کان
راجـع  . (و فی الحبس ال یخرج من ملکیـۀ الحـابس   .الوقف هو انّ فی الوقف یخرج رقبۀ الملک من ملکیۀ الواقف

  ).ئیۀ و الفقهیۀمن متون الروا» کتاب السکنی و الحبیس«
، و االّ یجب علینا ان نجعـل لهـا کتابـاً خاصـاً     »کتاب السکنی و الحبیس«فالطرق و الشوارع، من موضوعات 

  .و هذا کما تري. »کتاب المحبوسات الغیر المملوکۀ«بعنوان 
نی و کتـاب السـک  «و یجعله قسیماً للحبس الذي وضع له » الحبیس«یخترع نوعاً من ) ره(المصنف :و بالجملۀ

فهی مـن  . فالطرق و الشوارع لیست من الموقوفات، اجماعاً. خبر و هو کما تري ال اثر له فی الشرع و ال. »الحبیس
  فمن مالکه االّ االمام؟. و الحبس ما بقی فی ملک مالکه. مصادیق الحبس

  .فالحبس، کان اولی: )ره(لو قال 2
لقد اَباح الشارع فـی اراضـی   . و هناك دلیل بل ادلّۀ. النّ االصل دلیل حیث ال دلیل. »االصل«ال حاجۀ الی  3
. تراف المیاه و امثالها، و هؤالء کلها یحتاج الی العبور و المـرور غاالحتطاب و االستکالء و ا) اي الموات( )ع(االمام

لتسویۀ فرع هذا علی االباحۀ بطریق اولی، النّ ا) ص(اذ یدلّ کالمه ؛»الناس شرع سواء فی النّار و الکالء«: )ص(قال
   .علی االباحۀ و کذا ادلّۀ اخري

و اصالۀ البرائـۀ و اصـالۀ االباحـۀ،    . ، کلّها مباحۀ باباحۀ االمام»المباحات االصلیۀ«و ما قد یسمی فی الفقه بـ
 .و ال دخل لهما فی االباحۀ بدواً. حۀ االمام عند الشکباتتفرّعان علی ا
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لشارع بالخصوص، و کون کثیر من التصرفات مستلزماً لالضرار المنفی، و و منع ا. التصرف
ثبت من المنع الخاص، او التضـرّر   د من االقتصار علی مقتضی مابفال. هما یقتضیان المنع

فال دلیل علی منع التصـرف  . فی ما لم یثبت فیه دلیل المنع بالخصوص و ال حصول الضرر
  .فیه

ل الطریق او بعضه فی الدار و تعویضه عن الجانـب االخـر،   ادخا :اذا تقرّر هذا فنقول
اجماع علی المنع اذ لم یثبت  .1علی منعهق، ال دلیل فمع عدم التضرّر بل مع کونه انفع و او

                                                   
کتاب الحبیس الغیـر  «و تاسیس باب و کتاب جدید بعنوان » لوكالحبیس الغیر المم«هذا مبتن علی القول بـ 1

و التصرف فی الشـوراع بادخالـه فـی الـدار،     . لالمام و منافعه للناسفملک الشوارع . و قد سبق بطالنه. »المملوك
تبـدیالً  «و مـا تـراه یـاذنون اذا کـان     . تصرف فی ملک الغیر و ال یجوز االّ باذنه و لو کان تعویضاً باالنفع و االوفق

بل االدلّۀ و االجماع یمنـع  . و االّ فال دلیل علی الجواز. ؛ ان کان اذنهم بعنوان انّهم حاکم و ولی، فهذا لهم»باالحسن
  . التصرف فی ملک الغیر اي تصرف، االّ ما اجازه و منه الحبس لعبور الناس

  .الغیر الموقوفۀ» المشترکات«ی بـمو کذا ما یس
و ملکـه؛  ) ع(الی جواز کل تصرف فی ما یختص باالمـام ) مسلک بعضهم قدس سرهم( لقد انجرّ هذا المسلک

  .)ع(کانّ کل تصرف فی مال الغیر محرّم االّ التصرف فی مال االمام
الموات یقـول  و فی باب احیاء » االجام لالمام«و لذا تري انّ الشهید الثانی فی باب االنفال من الروضۀ، یقول 

   ؟-فما فائدة قوله فی باب االنفال انّ االجام لالمام. و قصبه، و یسمیه االحیاء جامبجواز قلع اشجار اال
هل هذا التفریق االّ بانّهم . عن ماله و ملکه هجورکانّ الغایب م. و غیبته) ع(و قد یفرّقون بین عصر حضور االمام

اً صدر منهم، فلیس منشأ االباحۀ اصالۀ ؟ فاالباحۀ بدواً و رأس-علیهم السالم اَباحوا التصرفات المعقولۀ فی امالکهم
  .)ع(کما سبق، ال فی االباحۀ البدویۀ من المالک، اي االمام. شکلو هذان عند ا. البرائۀ او اصالۀ االباحۀ
س حکومـۀ قبـل   و کلّهم یقولون بها باجمعهم؛ اي حتی من یقول بعدم تاسی -»والیۀ الفقیه«مع انّ من یقول بـ

؟ !-باذن الولی الفقیه) رعلطُرق و الشواکا(بعضهم التصرف فی غیر الموات ذا ال یقید فلما -حو هذا واض. الظهور ایضا
  .لیست بموات ایضاً و کذا االجام النّها

هذا یختص بـالموات، و  . علی القول بعدم الحاجه فی االحیاء باذن االمام سیما فی عصر الغیبۀ: و بعبارة اُخري
     و ما ابیح من الطرق و. علی هذا القول؛ االباحۀ العامۀ یشمل احیاء الموات فقطالنّ . ال یشمل الطرق و االجام
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بـل ربمـا دلّ   . ال حدیث یدل علی ذلک و. عنه وال نقله احد منهم، فی ما احاط به خبرنا
النّـاس اذا اختلفـوا فـی    «ثل ما دلّ علی انّ بعض االخبار من باب التنبیه علی الجواز؛ م

و هـو   .»عذرامر الطریق و تشاحوا فی الزیادة و النقیصۀ، فیبنی الطریق علی خمسۀ ا
 و. 3مسمع بـن عبـدالملک  روایۀ  و 2السکونیو هو روایۀ . »عذرسبع ا« او. 1موثقۀ البقباق

  .4انب واحدو من جزاد عن ذلک من الجانبین  تضی ذلک جواز االحیاء فی ماقم
انّ الطریق من جهۀ االستطراق لم یصر رقبتها محبوسۀ علی الناس من : فعلم من ذلک

ذا کان العلّۀ هو ذلـک،  و ا. 6دافعۀ لضررهممن حیث انّها رافعۀ لحاجتهم و ، بل 5هی حیث

                                                                                                                    
و علی القول االخر؛ حتی احیاء . و احیاء الحی تحصیل للحاصل. االجام هو االنتفاع فقط، ال التملیک باالحیاء   

  .غیبته او فی عصر حضوره و اذن نائبه فی عصر. الموات ایضاً یحتاج الی االذن، اذن االمام فی عصر حضوره
ۀ و یخـتص تخصصـاً او      . و لالمام الحاضر اَن ینسب نائباً خاصاً، او نائباً عاماً و النیابۀ فی عصـر غیبتـه عامـ

 . تخصیصاً عند من یقول بتاسیس الحکومۀ المشروعۀ فی عصر الغیبۀ
  .1ح  15الوسائل، کتاب الصلح، ب  1
 .2المرجع، ح  2
 .دار االضواء ط 145ص  7التهذیب، ج  3
مورد االحادیث الثالثۀ هو اذا لم یکن بینۀ و دلیل علی صحۀ ادعاء طرف من اطراف الدعوي، کما انّهما وردا  4

و اَینَ هذا من جواز تقلیل عرض الطریق اذا کان ازید من سبعۀ . و االّ یعمل باقتضاء البینۀ و الدلیل. فی باب الصلح
ع ذره ایضاً اذا کان اقل من خمسۀ االحدیثان بجواز تقلیل العرض، فیدالّن بجواز تعریض ان دلّ: ؟ و ثانیاً!-رع واقعاًذا

   .و هذا کما تري. عذرثالثۀ ا) مثالً(فیجوز تخریب جدار الناس لتعریض الطریق اذا کان . عذراو سبعۀ ا
  .فی هذه الصورة یلزم الضرر لصاحب الجدار: ال یقال

. ، فـی عـدم االسـتیذان   )ع(م الجسارة و التهور المذموم الممنوع، علی االمامو فی صورة العکس یلز: النّا تقول
انّ العالّمه و المحقق یقولون بانّ مورد الحدیثین ) 8فی المسئلۀ ( هنا و یأتی و تري فی ما. فمورد الحدیث لیس هیهنا

 . فراجع. خاص و هو الملک المبتکر
  .»کتاب الحبیس من دون حبس الرقبۀ«ید تحت عنوان و هذا ایضاً یحتاج الی تاسیس باب و کتاب جد 5
  فالرقبۀ لمن؟ کلّ ما ینتفع من عینه، فهو ملک، فمن مالکه؟ 6
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فال یتفاوت االمر فی ما نحن فیه بین ما خص الطریق ببعض اجزائهـا، او بمـا یلیهـا ممـا     
  .لمارةالیضرّ با

لمرور للناس فـی هـذا الصـوب، ال    حق ا 1هو اثباتانّ ما ثبت من االدلّۀ  :و الحاصل
مـا لـم یسـتلزم تغییرهـا ضـرراً      ] فیجوز التصـرف . [خصوص استحقاقهم فی رقبۀ الطریق

و مما یدلّ علی ذلک استثنائهم التصرفات غیر المضرّة بالمارة؛ کـالوقوف فیهـا و   . بالمارة
. بل بناء الدکّۀ فیها بحیث ال یضـرّهم . عاملۀ و التظلیل علی موضع الوقوفالجلوس، بل الم

تضـرّر  و کـل ذلـک معلـلّ بعـدم     . و کذلک اخراج الجناح و الروشن علی الطرق النافذة
 ریب انّ مجرّد عدم التضرّر الیستلزم جواز التصرف فی ملک الغیر، و ال مـا  و ال. 2المارة

الـی  تبـر شـاهد الحـال بالنسـبۀ     و یع. 3ك مالک خـاص هناو لیس . هو اولی به من غیره
  .4رضاه

. همو من جهـۀ مزاحمـۀ المـارة و تضـرّر    و کل ذلک دلیل علی انّ منع الشارع انّما ه
بل الظاهر انّ احیاء الطریق و . فکما انتفی ذلک فی غیرها من التصرفات فیها ایضاً، فیجوز

و جعل الطریق زرعاً و نحـو ذلـک،    تغییرها بجعل ما فی جنبه من االرض الموات طریقا،
فی غالب االوقات فی االراضی الغفـرة و المسـافۀ البعیـدة التـی ال یتفـاوت الحـال فـی        

                                                   
  ..کما هو اثبات: عبارة النسخۀ 1
کی البیـوت المجـاورة سـیما علـی قـول      او لمـال  .ال منافات بین هذه االستثنائات، و بین کونه ملکاً لالمـام  2

 .حریم الملک ملک لمالکه، کما یأتی حیث یقول بانّ) ره(المصنف
 .و دون اثباته خرط القتاد. نعم، لو ثبت کون ملک له منافع ینتفع بها، ال مالک له 3
و لیس هناك مالک خاص حتی یعتبر شاهد الحال : اي» ...فیعتبر«: لعلّ الصحیح. ما ظفرت بمعنی هذه العبارة 4

  .رضاهالحال بالنسبۀ الی 
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ما اذا کان االسـتطراق  سی. 1علی منعهدلیل االستطراق فی اصل الطریق، او ما فی جنبه، ال 
  . 2المارةفی الموات الّتی فی جنبه اسهل علی 

ماعۀ خاصۀ؛ مثل اهـل القریـۀ، و   جو اذا کان مخصوصاً ب. لعامهذا الکالم فی الطریق ا
  .فالظاهر عدم االشکال. اجتمعوا علی الرضا بالتغییر) مع ما ذکرنا من عدم التضرّر(

و ما استشکله بعضهم من جهۀ انّ لغیرهم ایضاً حقّاً فی ذلک، النّ الناس قد یحتاجون 
ففیه ان ذلک االشکال بعد فـرض  . ضاً حق فیهاالی ورود هذه القریۀ و العبور الیها، فلهم ای

سیما بالنسبۀ الی الطبقه االولی من المستطرقین الـذین بنـوا   . عدم التضرّر مطلقا، ال وقع له
فان الطریق حینئذ من باب الحریم لملکهـم و امـره   . هذه القریۀ و استطرقوا الیها لحاجتهم

مرور االیـام و صـیرورة الطریـق مـورداً      الطبقات و لو بعد تبد. بیدهم، ال یتعدي لغیرهم
و احتمال ان یمنع . لحوائج غیرهم من الناس، فیندفع االشکال عند عدم التضرّر، بما ذکرنا

، بل مع کونه انفع، انّما یکون من باب المعاندة و ذلک احد من المارة مع عدم التضرّر اصالً
  .3یلتفت الیهاخبث النّفس، و ال 

قُلْـت  : عن الصادق علیه السالم، قـال «: فی الموثق عن البقباق رواه الشیخ و اما ما
شَی نْهؤْخَذُ ملْ یه عاسالطَّرِیقُ الْو رَّ بِـالطَّرِیقِ قَـالَ ال   لَهضی إِذَا لَم فالظـاهر منـه    .4»ء

                                                   
 .رط االستیذان من االمام او نائبه دلیل علی منعه بشنعم ال 1
و هـذا  . نقـالً و عقـالً  ) اي االذن العام(هذا من مصادیق التبدیل باحسن، یشمل الموقوفات ایضاً و فیها االذن  2

 .صرّح به قدس سره کما الت و الموات فقطفاالذن بالنسبۀ الی الطریق، اذا کان فی ال
  ئبه العام، فماذا؟ هل المنع حرام لالمام؟او نائبه الخاص او نا) ع(فاذا منعه االمام 3

کمـا اذا منـع   . صر فی الضرّر و عدمـه نحالنّ االغراض ال ت. انّ االمام ال یمنع من التصرّف الغیر المضرّ: ال یقال
 .مالک ملک، الغیر من التصرف النافع فی ملکه

  .1ح  27الوسائل، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، ب  4
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 و 2عـوض، ال  بـال من الطریق  عدم جواز االخذ 1)الصل و العموماتبعد تسلیم مقاومته ل(
مـع انّهـا معارضـۀ باالخبـار المتقدمـۀ      . عنه بما یدفع معه الضرر، بل کان انفـع  لو عوض

دلّ  ماسیما . 3المعتضدة بالعموماترع او خمس، الموافقۀ لالصل ذالمحددة للطریق بسبع ا
  . علی الخمس، فانّها تدل علی جواز اخذ الزاید

کما یظهر من کالم (لمبتکر انّ تلک االخبار انّما وردت فی طریق الملک ا :االّ ان یقال
بـان یقـال انّ تلـک    ). جعلوا هذا التحدید فـی المبتکـر  المحقق و العالّمۀ و غیرهما حیث 

. االخبار تدلّ علی بناء تحدید الطریق الّتی لم یثبت حده بعد، و وقع االختالف فی اصـله 
هر منهـا تحدیـد   و هو تقیید للروایات، فـان الظـا  . ال فی ازدیاد الطریق الثابت و اختصاره

النّ السؤال غیر مخصص للجواب، علی . نفس الطریق و ان کان ظاهر السؤال عن المبتکر
الروایات علی اطالقها و لم یلتفتوا ا مع انّ جماعۀ من المحققین المتاخرین عممو. التحقیق

  .الی هذا التخصیص
العمل علیه فـی   انّ بعد تصادم االحتماالت و الرّوایات لم یبق ظنّ یوجب :و الحاصل

سیما بعد مالحظۀ تجویز بعضهم بناء الدکّۀ الموجیه لتعطیل قدر من . ما نحن فیه من المنع
بعدم الفرق بین الدکّۀ و غیرها من الموانع  فان االعتبار یحکم 5یضرّ بالمارةم ان ل 4الطریق

                                                   
» حجیۀ الظّنّ مطلقا«النّه انفرد بالقول بـ) ره(سیما علی مبنی المصنف. فهو ال یقاوم الدلیل الموثق: صلاما اال 1

و هذا  ؟-؟فهل هی تدلّ علی المنع او الجواز: فهل الموثقۀ ال یفید الظنّ؟ و اما العمومات. الخاصۀ نونوال یکتفی بالظ
و قسم منها نفس داللتهـا  . لی المنع من التصرف االّ فی مال نفسهقسم منها تدلّ ع: و العمومات قسمان. اول الکالم

 .علی المنع او الجواز، اول الکالم
  .زعماً انّه زائد» ال«ین علی حرف جعل الناسخ خطّ 2
 .هذه مصادرة بالمطلوب) ره(قد سبق الجواب من کل هؤالء، فاستدالله 3
 .دود قطعا، لخلو مدعاه من الدلیلیتمسک بهذا القول العجیب المر) ره(و کانّ المصنف 4
  .و ان لم یضرّ بالمارة: عبارة النسخۀ 5
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بخالف صـورة  . لبل و نعم البد. سیما و فی ما نحن فیه له بدل. فی اثناء الطریق 1السانحۀ
بخـالف مـا   . الفرق هو عدم امحاء صورة الطریق فی مسئلۀ الدکّـۀ : االّ ان یقال. بناء الدکّۀ
  . نحن فیه ما و کیف کان، فلم یقم علینا دلیل علی المنع فی. نحن فیه

  .الحاکم ان ارید ذلک اذن 2ینبغی: و ال یبعد ان یقال
ابنا وجهاً فی جواز وضـع الجـزوع علـی    صحال، انّ 3رجحناه ذکرناه وو مما یوید ما 

لمصـلحۀ  بل البناء علیها ایضاً باذن الحـاکم اذا اخـذ فـی عوضـه شـیئاً      . جدران المسجد
  .4الموقوف

لوکـۀ و ال  مو انّما لم نقل بوجوب استیذانه هناك النّ الطرق لیست من الموقوفات الم
بقعـۀ مـن    لعباده فی 6عن اهللاحبس انّما بل . 5و غیرهمن المصالح العامۀ الملکیۀ کالمسجد 

  .7ثبوته اول الکالمو فی ما نحن فیه . بقاع ارضه فیتبع ما ثبت من المنع و الحبس

                                                   
 .وسطه: السنح من الطریق: لغت 1
 .بل یجب االستیذان 2
  .من الحکم الی الفتوي، ثم الی الرجحان) ره(تنزّل 3
ید البنـاء فـوق   حیث لم یق) ره(و اعجب منه اطالق کالمه. المزبور ذکورو هذا اعجب من التمسک بالقول الم 4

 بهـذا  لیت شعري من هو من االصـحاب قـال  . الّ یجنب فیه البانی و یترك الجماعئبالبناء الغیر المسکون، ل المسجد
و !! الوجه و جوز البناء علی سطح المسجد، و هو ال یجوز البناء علی سطح دار نفسه للغیر، فکیف یجوزها لبیت اهللا؟

  .بلزوم اذن الحاکم) ره(م، فهذا اعتراف منهلّس وو ل !اي حاکم یأذن بها؟
 .هنا قیاس بداهۀ) ره(و المسجد من الموقوفات، و سبک المصنف» الحبیس«علی انّ ما نحن فیه من 

 .و هذا اول الکالم و مصادرة بالمطلوب 5
. سی ملک الحابیبقی رقبته ف و ما من حبیس اال. ، فرقبۀ الطریق ملک لالمام)ع(و ما عن اهللا، فهو عن االمام 6

  .کما قدمناه
فعدم الجواز لیس . دلیللکونه محبوساً متیقّن وقطعی، و جواز تعویضه مشکوك، فعلی مدعی الجواز ان یأتی با 7

 .و هذا من الواضحات التی تعلّمناه منه و من امثاله قدس سرهم. لیس باول الکالم
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فی حسنۀ ابـن ابـی عمیـر عـن     » الطریق المقربۀ«و یوید ما ذکرنا فی الجملۀ؛ مفهوم 
نْ فَعلَهـنَّ  ثَلَاثُ ملْعونَات ملْعونٌ م: قال )ع(عن الصادق«ابراهیم بن ابی زیاد الکرخی 

کلّـه و  هذا . 1»الْمتَغَوطُ فی ظلِّ النُّزَّالِ و الْمانع الْماء الْمنْتَاب و الساد الطَّرِیقَ الْمقْرَبۀَ
  .واهللا العالم بالثواب. لکنّ االحوط االجتناب

هرگاه کسی زمین موات را که قنات او بالمرّه خـراب شـده باشـد و مـدت      :سؤال -2
و آب او را . و قنات را حفر کند و پاك کنـد . هاي مدید مهجور و متروك بوده، آباد کند

  ؟-؟آیا ملک مال او می شود یا نه. و زرع کند. جاري کند
 اظهر این است که هرگاه مالکی داشته است و اعراض او بـالمرّه از ملکیـت او   :جواب

. ه بر ملک مالک اول بـاقی اسـت  معلوم نشده، جایز نیست احیاء آن بدون اذن او، و مزرع
  .با اصل مزرعه، باید به صاحب اول رد کند] را[المثل ایام تصرف او اجرة  و

  .و هرگاه مالک معروف نداشته است، جایز است از براي او احیاء و مال او می شود 
و ما مجملی در این مقـام  . و تحقیق این مسئله محتاج است به بسطی که مجال او نیست

                                                   
و کـذا لفظـۀ   . »ملعونـات  «و لیست فیها لفظـۀ   -.4 ح 15، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، ب الوسائل 1

، و )292ص  2فـروع ج  (و لکن فی الکـافی  . و کذا فی التهذیب علی ما نقل. »مسلوك«و مکانه لفظۀ » المقربۀ«
  .مطابق لما فی نسختنا هذه) 112ص  69ج (بحار 

المقربۀ، ال عن سـد الطریـق    نهی عن سد الطریق) ص(مراده انّ رسول اهللا: من المفهوم) ره(و اما مراد المصنف
ففی ما نحن فیه یجـوز بطریـق اولـی النّـه     . الغیر المقربۀ، فیجوز سد الطریق الغیر المقربۀ، او ال یکون ساده ملعوناً

  .لعدم کونه مقربۀ و لعدم کونه سداً. فللجواز فیما نحن فیه اولویتان. تعویض ال سد، و این ان یکون سداً لمقربۀ
احدهما طویل بعید، و االخر قصیر . نّ مورد الحدیث انّه اذا کان هناك طریقان و مقصدهما واحدا: یالحظ علیه

هذا . فهنا ال مفهوم اصالً حتی یتمسک به. فهو ملعون. فمن قال انّ الطریق الطویل کاف، فسد الطریق المقربۀ. مقرب
  .موجود فی الحدیث» مقربۀ«نا انّ لفظۀ ضاذا فر
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  :مع تغییرما منّی 1المسالکفی قال فی الکفایۀ ملخّصاً لما  :می کنیمذکر 
ملک او ما فی حکمه، لمسلم معروف و من بحکمه، فما دامـت   اذا جري علی االرض

  . عامرة، فهی له و لورثته بعده و ان ترك االنتفاع بها، بالخالف فی ذلک
  . ل ملک المسلمین عنهاو ان خربت؛ فان کانت من االراضی المفتوحۀ عنوةً، لم یز

و نقله فی . و ان ملکها بالشراء او العطیۀ، او نحوهما، لم یزل ملکه عنها علی المعروف
  .اهل العلم من جمیع 2التذکرة

 هما مـا احـد : مواتاً ففیه لالصحاب قـوالن  و ان ملکها باالحیاء ثم ترکها حتی رجعت
ذهـب الیـه    و ثانیهمـا مـا  . لکهـا و هو بقائه علی ملک ما ؛3الشیخذهب الیه جماعۀ منهم 

هـو صـحۀ   ، و 4التذکرةفی و مال الیه . جماعۀ من اصحابنا، منهم العالمۀ فی بعض فتاویه
و الظاهر انّ مرادهم حصول الملک للثـانی  : اقول. احیائها و کون الثانی احق بها من االول

و قـوي هـذا    .و زوال الملک االول، کما یشعر به ادلّتهم، بل استداللهم صریح فـی ذلـک  
  .و جعله صاحب الکفایۀ اقرب .5المسالکفی القول 

 ثم ذکر انّ الفریق االول اختلفوا فمنهم من قال ال یجـوز احیائهـا و ال التصـرف فیهـا    
و ذهب جماعۀ الی جواز احیائها و صیرورة الثانی احقّ بها لکـن ال  . االّ باذن االول مطلقا

و لم یفرقوا فی ذلک بین مـا  . لی االول او وارثهیملکها بذلک، بل علیه ان یؤدي طسقها ا
  .یدخل فی ملکه باالحیاء او غیره من االسباب المملّکۀ اذا صار مواتاً

                                                   
 .دار الهديط  232ص  2المسالک، ج  1
 .ط قدیم 4و  1التذکرة، کتاب احیاء الموات ص  2
 .270ص  3المبسوط، ج  3
 .401التذکرة، ص  4
 .232ص  2المسالک، ج  5
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متنـع  ذان المحیی المالک اوالً، فان ااستی الی وجوب الدروسفی ) ره(و ذهب الشهید
  .طسقها للمالکو ان تعذّر االمران جاز االحیاء و علی المحیی . و له االذن فیه. فالحاکم

و یدلّ علی ما اخترناه عموم صحیحتی محمد بن مسلم و حسـنۀ زرارة و محمـد بـن    
قال : عن الباقر و الصادق علیهما السالم قال«مسلم و ابی بصیر و جماعۀ من الفضالء 

خصوص روایۀ الکـاهلی  و . 1»منْ أَحیا مواتاً فَهو لَه): صلّی اهللا علیه و آله(رسول اهللا
  ].انتهی کالم صاحب الکفایۀ[ .بن وهب االتیتینیحه معاویۀ و صح

استصـحاب الملـک    :االول: لنـا وجـوه  . الّذي یقوي فی نفسی هو القول االول :اقول
لما ستعرف من ضعف ادلّۀ الخصم، و انّ اسباب زوال الملک محصـورة  . ال مزیل االول، و

  . وال دلیل علی کون الموتان منها
و مـا فـی معنـاه مـن     » منْ أَحیا أَرضاً مواتاً فَهِی لَه«لیه السالم عموم قوله ع :الثانی

اورد علیـه   و. 2عناهـا االخبار الصحیحۀ الخاصۀ مثل صحیحۀ محمد بن مسلم و ما فـی م 
بالقول بالموجب، النّ االحیاء الثانی احیاء بل هی ادلّ علیه لکونه عارضاً و طاریـاً علـی   

  .ملک الطاري، اقويو السبب لل. االحیاء االول
انّ المتبادر من الروایات هو االحیـاء االولـی، فـانّ مـدلولها المطـابقی انّ      : و فیه اوالً

و هو ال . و انّ ثمرته هو افادة الملک ال غیر. االحیاء منقل فی التملیک من جهۀ انّه احیاء
و انّ . االحیاء االولمن الخارج زوال اثر السبب السابق و  االّ اذا ثبت 3نحن فیهیتم فی ما 

هذه العمومات تدلّ علی امـرین احـد   االّ فالبد من القول بانّ  و. الموتان صار سبباً لزواله

                                                   
  . 5ح  1الوسائل، کتاب احیاء الموات، ب  1
حیحۀ تدلّ علی فالص. انّ المالک السابق، ملکه باالحیاء اما باحیاء نفسه او مع الواسطۀ او الوسائط) ره(مراده 2

  .مالکیته و بقاء ملکه
  .اي فی حصول الملک للمحیی الثانی 3
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االحیـاء  و الثانی حصول الملک الالّحـق بسـبب   . هما زوال الملک السابق لسبب الموتان
یـه  دعوانت خبیر بانّ محض الموتـان ال تـدلّ علـی زوال الملـک السـابق و      و . 1الثانی

  .الروایات ایضاً ال یدلّ علیه و بانّ عموم 2مصادرة
کـون داللتهـا علیـه     و صاحب الکفایـۀ  3المسالکفالعجب کلّ العجب ادعاء صاحب 

  .اقوي من جهۀ العروض و الطّریان
و لو سلّم کون االحیاء سبباً مطلقا و ان الطّریان یوجـب القـوة، فکـون ذلـک مـدلول      

و یوید ما ذکرنا ما نقلـه ابـن فهـد فـی     . عن کونها علیه ادلّ فضالً 4، اول الکالمالرّوایات

مـا   و. 5»من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم، فهو احـق بـه  «: انّه قال) ع(المهذّب عنه

منْ غَـرَس شَـجراً أَو حفَـرَ وادیـاً     : )ص(قال رسول اهللا: قال« :الفقیهرواه الصدوق فی 
هإِلَی بِقْهسی اً لَمیدل بج زَّ وع نَ اللَّهم قَضَاء لَه تَۀً فَهِییضاً ما أَریأَح أَو د6»أَح.  

                                                   
 علی امرین، و ما المانع منها؟نقول بداللتها : لقائل ان یقول 1
و علی قول القائل بداللۀ العمومات علی امرین، فزوال الملک السابق مدلول العمومات، فما المانع من ان نقول  2

؟ فالمزیل هو تشریع الشارع ال الموتان -.، بهذه العمومات علّۀ مزیلۀً للملک السابق»وتانطرو الم«انّ الشارع جعل 
فمـا معنـی   . ل زوجیۀ زوجته المسلمۀ مـن دون طـالق  اکما انّ الشارع جعل ارتداد المسلم علّۀً لزو. بما هو موتان

  المصادرة هنا؟
 .دار الهديط . 232ص  2المسالک، ج  3
 ذا سلّم؟، فلو لم تدلّ الرّوایات به فلما»و لو سلّم کون االحیاء سبباً مطلقا«اذ یقول تناقض؛ ) ره(فی کالمه 4
 .طالقه یشمل ما نحن فیهفالحدیث با. الموتان فهو احق به نعم؛ من سبق الی احیاء ما طرئه 5
مـا یسـتفاد    غایۀ. و تخصیص العمومات بمفهوم لفظ واحد، کما تري ،»اًبدی«التمسک بمفهوم لفظۀ ) ره(مراده 6

هذا مع ضعف الروایتن . وال محل للجمع الداللی اتّکاء علی التمسک بالمفهوم. منه کون مورد الحدیث خاصاً بالبدیئ
  .فی هذا الحدیث لما نحن فیه» ارضاً میتۀً«و مع شمول  .کلیهما، وال تقاومان العمومات

 .1ح 2حیاء الموات، ب الوسائل، کتاب ا -دار االضواءط  151ص  3و الحدیث؛ الفقیه، ج 
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ر و فس. 1»منْ أَحیا أَرضاً میتَۀً فَهِی لَه و لَیس لعرْقٍ ظَالمٍ حقٌّ«: )ص(قوله :الثالث
فسـیر عـن   ن هـذا الت رد بـا  و .بان المراد اَن یاتی الرّجل االرض المیتۀ لغیره فیغرس فیها

بحجۀ، مع انّه فسره بان یاتی االرض المیتۀ لغیـره، و الخصـم    هشام بن عروة و قوله لیس
فلعلّ المراد مثل ما انتقل بالبیع و نحوه، او المفتوحۀ عنوةً المسـلّم  . یمنع کونه لغیره حینئذ

  .کونه لغیره
المراد ان یجیئ الی » بویۀالمجازات الن«ایضاً بذلک؛ قال فی ) ره(و فسره السید :اقول

. ا او یحدث فیها حدثاً، فیکون ظالماً بما احدثـه فیه 2فیغرسارض قد احیاها محیئ قبله، 
  .4سائر االدلّۀر بالعمل و بالرّوایۀ منجو ضعف . 3نحن فیهو عموم اللّفظ یشمل ما 

یـأْتی  عـنِ الرَّجـلِ   : )ع(سئلت ابا عبـداهللا : قال«خالد؛ صحیحۀ سلیمان بن  :الرابع
الْأَرض الْخَرِبۀَ فَیستَخْرِجها و یجرِي أَنْهارها و یعمرُها و یزْرعهـا مـا ذَا علَیـه قَـالَ     

ورد علیـه فـی   ا و. 5»الصدقَۀُ قُلْت فَإِنْ کَانَ یعـرِف صـاحبها قَـالَ فَلْیـؤَد إِلَیـه حقَّـه      

ال وجه له اذ لیس فیه من یتأمل فیـه، االّ سـلیمان و قـد     و .بضعف السند :اوالًالمسالک 
ثقـۀ هـو؟   : سـئلته : و نقل الکشّی عن ایوب بن نوح بن دراج، قال حمدویـه . وثّقه العالمۀ

  .کما یکون الثقۀ: فقال
و له مدائح اُخري ایضاً، مع انّه ممن قد یروي عنـه عبـداهللا بـن مسـکان و هـو مـن       

                                                   
 .255ص  101بحار، ج  -.111ص  17رك الوسائل، ج دمست 1
 .فینغرس: و فی النسخۀ 2
 .انّ هذا الشمول ایضاً اول الکالم وال دلیل علیه: و فیه. یشمل ما نحن فیه) ره(اي عموم لفظ السید 3
 .لکن انجباره بسائر االدلّۀ، مصادرة. انجباره بالعمل، نعم 4
 .مع تعلیقته 3ح  3، کتاب احیاء الموات، ب الوسائل 5
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  .1عاصحاب االجما
مع انّه ال یضرّ، النّه : (یه؛ فف2وضۀکما فی الر» ارماالض«جهۀ ضعیف الروایۀ من و اما ت

انّ الروایۀ فی التهذیب مسـندة کمـا ذکرنـا و    ) حصل من جهۀ تقطیع االخبار عن االصول
روي فـی البحـار   ) ره(مع انّ العالّمۀ المجلسی .3ایضاً، )ع(اَسنده فی المسالک الی الصادق

قَـالَ سـأَلْتُه عـنْ أَرضٍ خَرِبـۀٍ عمرَهـا رجـلٌ و کَسـح        «: بیعن ابن مسکان عن الحل
فلعـلّ  . 4»أَنْهارها هلْ علَیه فیها صدقَۀٌ قَالَ إِنْ کَانَ یعرِف صاحبها فَلْیـؤَد إِلَیـه حقَّـه   

  . 5هذه ، هیالکفایۀصحیحۀ الحلبی التی اشار الیها فی 

الّلۀ؛ فانّ االمر باَداء الحق، اعم من کونه ارضاً، او اجرتها، او غیرها الدبضعف  :و ثانیاً
  .6وقمن الحق

و قابلیـۀ اللفـظ الرادة کـلّ واحـد ال     . اطالق االعم، یقتضی ارادة جمیع االفراد :اقول
النّ . انّه مالـک بالفعـل  » الصاحب«مع مقتضی لفظ . ا تصرّف فیهاو م 7ارادة الجمیعینافی 

                                                   
، فالروایۀ موثقۀ، ال صحیحۀ، کما سما )دیاً ثم تابیو صرف النظر عن کونه ز(مع تسلیم هذه التوجیهات کلّها  1

  .ها المصنّف قدس سره
 .140ص  7ج : الروضۀ 2
 .و فی الوسائل ایضاً مسندة 3
 .255ص  101البحار، ج  4
 .ذیل الحدیث الثالث، فراجع 3ی الوسائل، کتاب احیاء الموات، ب تري سند الروایۀ ف 5
هو اآلالت و الوسائل التی قد تسقط و تبقی فی االرض الخربۀ؛ من حطب، او » حقّه«المراد من : کما ان یقال 6

و  المنقولۀ والو الحق فی الروایۀ اعم من عین االم... آجر، او مرشۀ، او دجرانۀ و دعامۀ، او خنزرة، او دلو، او یوغ و
  .منافعها

 .نعم، لوال االدلّۀ و من جملتها صدر روایۀ سلیمان بن خالد نفسها 7
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مع ذلک یستلزم حمل الروایۀ علی غیر  . علی االقوي، 1بدأفی المتلبس بالم المشتق حقیقۀ
 و. 2المحیاة ثانیـاً صورة انتقال الملک الی المالک االول بالبیع و نحوه، مع انّه غالب افراد 

و هو . علی المعنیین، یوجب استعمال اللّفظ فی المعنیین المتباینین فی اطالقٍ واحد حملها
و . امـ ال وجه للقدح فی الروایتین الصحیحین مع وضوح داللته: و بالجملۀ. خالف التحقیق

  .3ارضیهماسیجیئ الکالم علی مع
القائلون بانّ الموتان یوجب زوال الملک و بسبب االحیاء الثانی ینتقـل الملـک    جتاح

قـد  و . »احیی ارضاً میتۀ فهی لـه ] من«انّ [عموم االخبار الدالّۀ علی  :االول: الیه، بوجوه
  .عرفت منع داللتها علی مذهبهم

قَـالَ وجـدنَا فـی کتَـابِ      )ع(عـنْ أَبِـی جعفَـرٍ   «صحیحۀ ابی خالد الکابلی  :الثانی
یلع(ع(   ـیتیلُ بأَه ینَ أَنَا وتَّقلْمۀُ لبالْعاق و هبادنْ عم شاءنْ یورِثُها می لَّهل ضإِنَّ الْأَر

رینَ أَوـنَ         الَّذضـاً مـا أَریـنْ أَحـا لَنَـا فَمکُلُّه ضالْـأَر تَّقُـونَ ونُ الْمنَح و ضثَنَا الْأَر
                                                   

ر بعی ان کانلبقی هناك ملک، و االّ  یدلّ انّه ما» الصاحب«بلفظ ) ع(تعبیر االمام: اي: و الحضم یقول بالعکس 1
و ان قیل انّه استعمل فی هذه . لوضع اللّغوي اصالًو الصاحب ال یدلّ علی الملک لغۀً با. »لکاالم«علیه السالم بلفظ 

نعم؛ الصاحب فی اصطالح الفارسی و استعماله . و ال قرینۀ. الروایۀ مجازاً، فیحتاج الی االثبات و تعیین قرینۀ المجاز
  .لکنّ الموضوع هو الحدیث العربی. الفارسیۀ، هو المالک

   .و االداء فی المنقوالت، ال فی الملک الغیر المنقول. فلیؤد: قالفلیرد علیه حقه، ) ع(و لم یقل االمام: و ثانیاً
و هذا ال یدلّ ان المشتق اَینما وجد فهـو اُسـتعمل بـالمعنی    . المشتق حقیقۀ فی المتلبس بالمبدأ: و اما المشتق

 .ن یحصیو امثاله اکثر من اَ. »صاحب الحوت«اذا خرج من بطن الحوت، لُقّب بـ) ع(کما انّ یونس. المتلبس
و من وافقه، النّهم یقولون بجواز احیاء الخربۀ اذا ملکها المالک ) ره(هذا االشکال یرد علی قول الشهید الثانی 2

ضیه االدلّۀ، تکما یق. و ال یرد علی قول من یقول بجواز احیاء الخربۀ و تملّکها مطلقا. االول باالحیاء، ال بالبیع و نحوه
  .استحسانات ذهنیۀ وال دلیل علی التفصیل االّ

 .و کذا اشکال حمل اللّفظ علی المعنیین
 .تهماضمعار: و فی النسخۀ 3
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 الْمسلمینَ فَلْیعمرْها و لْیؤَد خَرَاجها إِلَى الْإِمامِ منْ أَهلِ بیتی و لَه ما أَکَـلَ منْهـا فَـإِنْ   
ها رجلٌ منَ الْمسلمینَ منْ بعده فَعمرَها و أَحیاها فَهو أَحقُّ بِهـا  تَرَکَها و أَخْرَبها فَأَخَذَ

منَ الَّذي تَرَکَها فَلْیؤَد خَرَاجها إِلَى الْإِمامِ منْ أَهلِ بیتـی و لَـه مـا أَکَـلَ منْهـا حتَّـى       
مرَ الْقَائظْهی بِال )ع(یتیلِ بنْ أَهـا  ماهوا حا کَمنْهم مهخْرِجی ا وهنَعمی ا وهوِیحفَی فیس
ولُ اللَّهسـی        )ص(رـا فلَـى مع مهعقَـاطی نَا فَإِنَّـهتـیعي شدی أَیا کَانَ فا إِلَّا مهنَعم و

یهِمدی أَیف ضالْأَر تْرُكی و یهِمد1»أَی.  
ع صحتها، النّ اَبا خالد هذا، الظاهر انّه االصـغر، النّ االکبـر هـو مـن     من :اوالً: و فیه

لـذي یـروي عـن    وا. 2لقبهما کنکرحواري علی بن الحسین علیه السالم، و اسمه وردان و 
مـدح، االّ انّ  ر، و لم نقف له علـی توثیـق بـل وال   هو االصغ) علیه السالم(الباقر و الصادق

و اما االکبر و ان کـان فیـه مـدح    . الصحۀ، و کذا العالّمۀوصف روایته ب) ره(الشهید الثانی
ال یخل عن قوة سیما و من الرّواة عنه فی هذا السند الحسـن   3روایتهنعم . لکنّه لیس هذا

انّ ظاهرها حکم  :ثانیاًو . بن محبوب، و مع هذا ال یعارض ما ذکرنا فی سلیمان بن خالد
انّها ال تدلّ االّ علی االحقّیۀ  :ثالثاًو . 4عطاء الخراجاکما یدلّ علیه ) ع(زمان حضور االمام

  .فال ینفع لهذا القول. و هو اعم من الملکیۀ، کما ستطلع علیه. و االولویۀ
یقُـولُ   )ع(قَالَ سمعت أَبـا عبـد اللَّـه   «صحیحۀ معاویۀ بن وهب خصوص  :5الثالث

                                                   
 .2ح  3، کتاب احیاء الموات، ب 414ص  25الوسائل، ج  1
 .اسمه اوردان: و فی النسخۀ 2
  .اي روایۀ ابی خالد االصغر 3
م بیان حکم اهللا فی الحقیقۀ، فی ؟ فالحدیث فی مقا-یاخذ الخراج فی زمان الحضور) ع(من کان من اهل بیته 4

 .کل زمان
 .من وجوه احتجاج القائلین بانّ الموتان یوجب زوال الملک 5
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ستَخْرَجها و کَـرَى أَنْهارهـا و عمرَهـا فَـإِنَّ علَیـه فیهـا       أَیما رجلٍ أَتَى خَرِبۀً بائرَةً فَا
 الصدقَۀَ فَإِنْ کَانَت أَرض لرَجلٍ قَبلَه فَغَاب عنْها و تَرَکَها فَأَخْرَبها ثُم جاء بعد یطْلُبهـا 

نّ داللتها متشـابهۀ؛ اذ لـو جعلنـا اول الرّوایـۀ     ا: فیه و. 1»فَإِنَّ الْأَرض للَّه و لمنْ عمرَها

بل و (، »الخربۀ«اً علی انّ تلک االرض کانت معمورة قبل االحیاء کما هو ظاهر لفظ مبنی
ـ ) لفظ الهائرة علی ما فی بعض النّسخ بدل البائرة الظـاهر مـن اضـافۀ االنهـار الـی       وو ه

نت غیـر معروفـۀ المالـک وقـت     فالبد ان یحمل بقیۀ الحدیث علی انّ االرض کا. االرض
فانّ الظـاهر  . حیاءاالحیاء الثانی، و کان الحکم فیه التملک باالحیاء، ثم ظهر مالکه بعد اال

. فال ینتزع منه بعد ذلک. بصیرورتها محکومۀ بملکیۀ الثانی. انّ حکمه حینئذ هو ما ذکروه
  .2النزاعفالروایۀ خارجۀ عن محلّ 

                                                   
 .1ح  3، کتاب احیاء الموات، ب 414ص  25الوسائل، ج  1
و موافقیهه الّذین یقولون بالتفصـیل بـین مـا کـان الملکیـۀ االول      ) ره(االشکال وارد علی قول الشهید الثانی 2

و یقولون بجواز االحیاء و تملکّه فی االول و بعدم الجـواز فـی   . و بین ما کان ملکیۀ االول بالبیع و نحوه باالحیاء،
  . الثانی االّ اذا کان مالکه االول مجهوالً

و هذا الحدیث دلیل تام و قاطع علـی  . لکن هذا االشکال ال یرد علی من یقول بجواز االحیاء و التملک مطلقا
  .هذا القول
کیف یقولون بالتفصیل مع وجود هـذا الحـدیث الصـحیح و    ) قدس سرهم(جب کلّ العجب منهم باجمعهم و الع

لیس للشّارع  ؟ اَ!فاي دلیل اقوي و ادلّ من هذه الصحیحۀ و امثالها. قولهم انّ الموتان لیس مزیالً للملک ۀغای. امثاله
  ! ؟!اَن یشرّع مزیالً للملک عند وجود شرائط

  ام الشارع هو الحاکم؟ ! ؟!ولیۀ و الفقهیۀ حاکم علی الشارعهل قواعدنا االص
، بل یجعل الحدیث الصریح الواضـح  »جعل االحکام«ال یقنع بحکومۀ القواعد علی الشارع فی ) ره(و المصنف

انّ هـذا الحـدیث الصـحیح     تجه و قول خصمه، فیستنالنّ الحدیث ال یوافق قول. عدالمبین، متشابهاً اتّکاء علی القوا
    !!متشابه
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ل الروایۀ مبنیان      و ان جعلنا او اً علی کونه مواتاً رأساً لـم یسـبق الیهـا احیـاء؛ فالبـد
فالبـد ان یکـون المـراد    . یحمل آخر الروایۀ علی بیان حکم ما سبق الیها احیاء قبل ذلک

فهی دالّۀ حینئذ علی مـا اخترنـاه، و   . منها حینئذ انّ االرض هللا عزّوجل و لمن عمرها اوالً
  .ال ینفعهم فی شیئ، بل یضرّهم

ن جعل اول الروایۀ و آخرها مبنیاً علی مسبوقیۀ االحیاء الثانی باحیاء آخر، فیبقـی  و ا
بل المناسب حینئـذ ان یقـال   . و یصیر الکالم فی غایۀ الحزازه. العطف و التعقیب بال فائدة

  .1ال یخفیکما . »ان الوصلیۀ«بکلمۀ » و ان کان له صاحب قبله و جاء یطلبها«

                                                                                                                    
حیث اسـتدلّ   4من مسائل کتاب اللّقطۀ سیما فی اواخر مسئلۀ  3و یأتی للمسئلۀ ایضاح و اف فی مسئلۀ   
 .فراجع. هناك) ره(فما اوردناه هنا مطابق لقوله. بانّ الحدیث حاکم علی القواعد ثم ارسله ارساالً مسلّماً) ره(المصنف

االتّکاء علی القواعد فی مقابل الشارع، ) ذا لو ترك خصمه و من وافقهو ک(و اما لو ترك المصنّف و من وافقه  1
و قالوا بتخصیص القواعد عند تشریع الشارع، یرون انّ االرض الخربۀ ال مالک لها مطلقا؛ سواء کان مواتاً باالصالۀ و 

  .لم یکن له مالک اصال، او کان مسبوقاً باالحیاء و طرء علیها الموتان
  .مالکها االول ملکها باالحیاء او ملکها بالبیع و نحوهسواء کان : و کذا

حادیث الباب، بنظر حرّ و فارغ من القواعد، یرون انّ االدلّۀ تعلنون بصورت صریح و بیان واضح انّ با ااذا نظرو
ـ  . کما انّ طرو االرتداد الرجلَ، مزیل للزوجیۀ. »طرو الموتان مزیل ملکیۀَ المالک مطلقا« ی کلتـا  و الشارع شـارع ف

نمنع الشارع من التشـریع فـی مسـئلۀ    ) العیاذ باهللا(فهل لنا اَن . همایتو تشریعه حاکم علی القواعد فی کلالمسئلتین، 
  !االرض؟

و للعطف و التعقیـب  . و کالم االمام، امام الکالم. »ان الوصلیۀ«ال محلّ و ال مناسبۀ لـ هو اذن یظهر لکل فرد انّ
  .و هو محکم و ال تشابه فیه بل فی اعلی درجۀ الفصاحۀ و البالغۀ. مشرّعاًفیه معنی جمیالً، مفیداً، 

من این ثبت اجماعهم : اوالً: النّه یقال فی الجواب. قولک مخالف لالجماع المرکب، و ایجاد قول ثالث :ال یقال
و یوجب االحتیاط اشـد  بل ه ،انّ االجماع البسیط، لیس بحجۀ سیما عند اکثر المتاخرین و اشهر هم: المرکب؟ ثانیاً

سلّمنا انّ االجماع البسیط حجۀ، فیکون دلیالً من االدلّۀ و حجۀً من الحجـج،   .فضالً من االجماع المرکب. االحتیاط
و فرق بـین  . جیح، و قد یرجح االجماع و قد یرجح معارضهاخر، فیعمل بقواعد التعادل و الترفاذا تعارض مع دلیل 

    م المرتکز فی اذهان بعضهم فقدلتوهو هذا هو ا. »حجۀً حاکماً علی کل الحجج«کونه کون االجماع حجۀً و بین 
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فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیـه، صـارت   . اصلها مباحهذه ارض انّ  :الرابع
و النّ العلّۀ فی تملکها االحیاء و العمـارة،  . مباحۀ؛ کما لو اخذ ماء من دجلۀ ثم ردها الیها

. فاذا احیاها الثانی، فقد اوجب سبب الملک لـه . فاذا زالت العلّۀ زال المعلول و هو الملک
و اصـالۀ  . فانّ الثانی یکون احق به. یده و ضاع فالتقطه غیرهکما التقط شیئاً ثم سقط من 

  .1احبقاء الملک ینقطع بالصح
فانّ عودها الی ما کانت علیه بسـبب  . و هذه المقدمات کلّها خطابیۀ، بل مغالطۀ :اقول

فان العلّـۀ فـی االباحـۀ هنـاك     . قیاس مع الفارق» کما لو اخذت«و قوله . ترکها، مصادرة
و النّه فی معنی االعراض عنه، المبـیح  . لزوم الحرج، لعدم امکان التحرّز عنهاالستهالك و 

  .کما حقّقناه فی بعض رسائلنا. علی االظهر. للغیر
. و اما التّعلیل بانّ العلّۀ فی تملکها، االحیاء؛ فهو علیل ان اَراد بکونها محیاة و معمورة

. ۀ لحصول الملک و هو کاف فـی بقائـه  و ان اراد نفس االحیاء و التعمیر؛ فال ریب انّه علّ
. فهذا کالم علی االستصحاب، ال علی خصوص الموضع. کما فی سائر موارد االستصحاب

  . و الکالم فی تحقیق االستصحاب، لیس هیهنا محلّه و قد بیناه فی محلّه
واتـاً  مع انّ هذا ال یتم ابداً، اذ کل محیاة فی الدنیا فاصلها موات، فاذا صارت المحیاة م

فالفرق بین ما کان االباحۀ قبلهـا  . فیعود الی کونها مواتاً و ان توسط العمارة فی تضاعیفها

                                                                                                                    
) ره(تجد قولنا موافقاً لما صرّح به المصنف 12راجع جواب مسئلۀ . جعلوا االجماع حجۀ حاکماً علی کل حجۀ  

، فصرّحوا بانّه ال حجیۀ فیه علوماً و معیناًدلیل اجماعهم م اذا کان: و ثالثاً .ایضاً) ره(شهید الثانیلموافقا لما نقل من او 
 و فی ما نحن. و االّ فیجب مخالفته. فالمرجع هو الدلیل؛ لو کان استداللهم تاماً، فهو. و ال داللۀ فیه باالحتیاط ایضا

 .23ۀ ال اجماع فی المسئلۀ، بل اصل المسئلۀ خالفی، راجع جواب مسئل: و رابعاً .عدم تمامیۀ استداللهم واضح فیه
و یدلّ علی . ان الشارع جعل طرو الموتان، مزیالً للملک، مطلقا: و قائلنا، ال یقول بهذه المقدمات، بل هو یقول 1

 .تشریع هذا المزیل، الصحاح، داللۀً نصیۀ، صریحۀً، قاطعۀً للقواعد
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  .1واسطۀ، تحکّمبواسطۀ او بال 
الملک  2]ثبتی لم[ یتم اذاانّ هذا انّما  :؛ فیه»الی آخره.. فاذا احیاها الثانی«و اما قوله 

ع المالکین المستقلّین علـی المجمـوع،   و اجتما .3بو قد عرفت بطالنه باالستصحا. االول
  .محال

و الفـارق وجـود الـدلیل فـی     . ایضاً قیاس مع الفـارق » الی آخره.. 4کما التقط«: قوله
  . 5کما ال یخفی. اللقطۀ

المتبادر منها، االحیاء االولی، لو انّ : ؛ فیه»و اصالۀ بقاء الملک ینقطع بالصحاح«: قوله
و قـد  ) یعنی ما ورد فی حکم االحیاء بعد الخراب(اصۀ و الصحاح الخ. اراد منه العمومات

  . 6عرفت تساقطها
ۀ فی التصرف باالحیاء مع بقاء االرض علـی ملکیـۀ   بحصول  القائلون و احتجاالولوی

ۀ؛    . 7االستصحاب]فبـ[اَما علی بقاء الملک؛ : المالک االول ۀ و االحقیـ ا علـی االولویـو اَم
و . حمل االحقیۀ فیها علی االحقّیۀ باالنتفاع وان لم یکن مالکاًفدلیلهم الجمع بین االخبار ب

  .8اَما علی وجوب الطسق؛ فصحیحۀ سلیمان بن خالد

                                                   
 .ول بزوال الملک مطلقاو اما قائلنا؛ فهو ال یفرّق اصالً و یق. االشکال وارد علی خصمه جداً و تماماً 1
 .ثبت: و فی النسخۀ 2
 .االشکال وارد علی خصمه ایضا 3
  .القت: فی النسخۀ 4
  ، مـع کثرتهـا و صـحتها و صـراحۀ داللتهـا      »کون الموتان مزیالً للملک مطلقـا «لیت شعري لماذا خفی ادلّۀ  5
 ؟-لی تحکیم القواعد علی تشریع الشارعفهل منشأ لهذا الخفاء االّ تقدیس القواعد، التقدیس الباعث ع! ؟-النصیۀ
 .، سیما علی قول قائلنا الذي یقول بانّ الموتان مزیل مطلقا)ره(و قد عرفت ان هذا تحکّم منه 6
 .فی االستصحاب: و فی النسخۀ -.، باالستصحابلاي یحتّجون علی بقاء ملک المالک االو 7
 .و قد سبق القول فیه. »الطسق«و لیس فی الحدیث  8
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اذ ال دلیـل علـی   . و انت خبیر بانّ مجرّد الجمع بین االخبار، ال یوجب القـول بـذلک  
 و قـد عرفـت ان  . 1جواز مطلق الجمع االّ ان یکون علیه شاهد مـن خبـر او دلیـل آخـر    

  .صحیحۀ سلیمان بن خالد ظاهرة فی بقاء الملک
قَالَ سمعت رجلًا منْ «: ربما یتوهم من صحیحۀ عمر بن یزید الداللۀ علی ذلک :نعم

اللَّه دبا عأَلُ أَبسلِ یبلِ الْجع(أَه(    ـا ورَهمـا فَعلُها أَهاتاً تَرَکَهوضاً ملٍ أَخَذَ أَرجنْ رع
 )ع(نْهارها و بنَى فیها بیوتاً و غَرَس فیها نَخْلًا و شَجراً قَالَ فَقَالَ أَبو عبد اللَّـه کَرَى أَ

یقُولُ منْ أَحیا أَرضاً منَ الْمؤْمنینَ فَهِـی لَـه و علَیـه طَسـقُها      )ع(کَانَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ
امِ فإِلَى الْإِم یهؤَدلَـى أَنْ تُؤْخَـذَ       یع ـهطِّنْ نَفْسـوفَلْی مـرَ الْقَـائنَۀِ فَإِذَا ظَهدالِ الْهی ح

نْه2»م.  
انّ الرّوایۀ فی غیر محل النّزاع، فانّهـا فـی حکـم ارض المـوات حـال امکـان       : و فیه

یتم و ال . فهی دالّۀ علی الرخصۀ فی االحیاء و اعطاء اجرته الی االمام. الوصول الی االمام
و القـول  . انّ المحیـی یملکهـا  » فهـی لـه  «: )ع(و ظاهر قوله. االّ مع بقائه فی ملک االمام

فـال  . بثبوت الملک للمحیی و لزوم اعطاء االجرة الی المالک، غیر منطبق علی هذا القـول 
  .3بهذه الروایۀ لهیمکن االستدالل 

اذ . ، فـال ینفـع لـه ایضـا    ان بقی علی ملک االمام و لو حملناها علی ارادة االولویۀ و
و بالجملۀ هذا القـول فـی غایـۀ    . مطلبه اثبات الملک للمالک السابق وان کان غیر االمام

                                                   
علی قول قائلنا، ال اختالف و ال تعارض و حتی ال تفاوت فی مودي االخبار، حتی یحتاج الی الجمع و کلّ و  1

 .ینطق بانّ الموتان مزیل للملک مطلقا، حتی حدیث سلیمان بن خالد نص فیه
  .13ح  4الوسائل، ابواب االنفال، ب  2
و . و الصـحیحۀ تـدلّ بزوالـه مطلقـا    . مالک االولو لکن یمکن االستدالل بهذه الصحیحۀ علی زوال ملکیۀ ال 3

 .امر آخر) ع(البحث فی الطسق الی االمام
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  .الضعف
و االقوي انّهـا ان خرجـت عـن     :فی الروضۀ و لنعم ما قال )ره(قال الشهید الثانی

م ما یعلـم منهـا   و قد تقد. االّ امتنع التصرف فیها بغیر اذنه و. جاز احیائها بغیر اجرةملکه، 
  .1)ره(انتهی کالمه. خروجها عن ملکه و عدمه

و قـد  . اختار الخروج لروایۀ ابی خالد الکابلی، و صحیحۀ معاویۀ بن وهـب ) ره(و هو
  .2عرفت انّ االقوي عدم الخروج لصحیحۀ سلیمان بن خالد و سائر االدلّۀ المتقدمۀ

ۀ    و ان لم یکن لها م. هذا کلّه اذا کان لها مالک معروف الک معروف، فـان کانـت حیـ
ان لم یکن  :الشرایعو ان کان مواتاً فذکر فی . فهی مال مجهول المالک، یثبت فیها حکمه

بادر فاحیاها مـن دون   و لو. و ال یجوز احیائها االّ باذنه) ع(لها مالک معروف، فهی لالمام
ائماً بعمارتها؟ فلو ترکها و ان کان االمام غائباً کان المحیئ احقّ بها مادام ق. اذنه، لم یملک

  .3یکون له رفع یده عنها) ع(و مع ظهور االمام. فبادت آثارها، فاحیاها غیره، ملکها
ها صحیحۀ ابـی  ]بـ[یعنی . و مستند التفصیل، الروایات المتقدمۀ :4المسالکو قال فی 

ف ذلـک  و ضع. و ردها بانّها ظاهرة فی حال حضور االمام. خالد الکابلی و ما فی معناها
و هذا التضعیف لیس فـی محلّـه، اذ القیـام    . »حتی یقوم قائمنا«مستنداً بقوله  الکفایۀفی 

القیام، کما هـو مـدلول الروایـات،     عدم بالسیف غیر مطلق الظهور، و قد یجتمع الظهور مع
  .فالحظ
. هرگاه در کنار قریه مسجدي باشد که بعض اطراف آن ارض مـوات باشـد   :سؤال -3

                                                   
 .141ص  7الروضۀ، ج  1
 .علی زوال الملک تدلّ )جمعاء(و قد عرفت انّ حدیث سلیمان و سائر االدلّۀ  2
 .دار التفسیرط  216ص  3الشرایع، ج  3
 .232 -231ص  2المسالک، ج  4



  6جامع الشتات جلد    196
 

ر حریم او باید بگذارد کسی که خواهـد احـداث بنـائی و عمـارتی در آن ارض     آیا چه قد
؟ راي شـریف را در آن خصـوص، و در خصـوص حـدیث چهـل ذرع بیـان       -موات بگذارد

  .فرمائید
از (ي اصل و قاعده، این است که به قدري که محتاج الیه مسـجد، اسـت   امقتض :جواب

ات محتـاج الیـه، و جـاي ریخـتن بـرف و      حیثیت بنا، و تعمیر، و محل ریخـتن آالت و ادو 
بنابر مشـهور، و نظـر بـه اقتضـاي     . حریم باشد، چنان که در حریم خانه) باران، و امثال آن

  . عادت و استلزام عقلی طبعی در مثل اصل خانه
از جهت عبادت مثـل محـل تـردد     1»موقوف علیه منتفع شدن به مسجد«بل که آن چه 

  .باشد] یمحر[اهل عبادت، و امثال آن هم، 
صریحاً در کلمات اصـحاب کـه الحـال در    (پس بخصوص قائل : و اما حدیث چهل ذرع

گفتـه   من ال یحضـره الفقیـه،  در ) ره(به غیر آن که صدوق. ندیدم) نزد حقیر حاضر است
ـ   «است که  الْم ـرِیمح ـۀٍ وینْ کُلِّ نَاحاعاً مرونَ ذعبأَر جِدسالْم رِیموِي أَنَّ حر نِ وؤْم

و طریقۀ او در کتاب مذکور، عمل اسـت بـه آن    .2»فی الصیف باع و روِي عظْم الذِّراعِ

و روي الصدوق انّ حـریم المسـجد   «: فرموده است دروسو شهید نیز در . چه ذکر می کند
در شـرح  ) ره(و همچنین آخوند مـالّ احمـد اردبیلـی   . تا آخر آن چه گفتیم» ..اربعون ذراعاً

و همچنـین  . تـا آخـر آن چـه گفتـیم     3»..و روي الصـدوق : قال فی الدروس«: فرموده ارشاد
و ورد انّ حـریم المسـجد   «: ذکر کرده است به ایـن عبـارت   مفاتیحمالّ محسن در  آخوند

                                                   
 .اع از مسجد به آن وابسته استآن چه انتف: یعنی 1
 . 102ص  3فقیه، ج  2
 .496ص  7مجمع الفائده، ج  3
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و . و در کالم غیر ایشان الحال چیزي در نظر نیسـت . تا آخر آن چه گفتیم 1»..اربعون ذراعاً
  .ن ها، فتوي به مدلول حدیث صریحاً ظاهر نمی شوداز عبارت هیچیک از ای

پس تخصیص اصـل و  . پس ظاهر این است که علما این خبر را به ظاهره هجر کرده اند
با وجود این که بر فرضی کـه خـواهیم    .مرسل، جایز نیست[عمومات به مثل چنین خبري 

الحظـۀ بسـیاري از   به جهت آن که آن چه از م. عمل بکنیم، در داللت این، سخن راه دارد
که مـراد از حـریم ایـن     است ظاهر می شود، این 2]اخبارِ حریم؛ مثل حریم قنات و غیر آن

مثل آن کـه هـزار   . نباشد» منافی انتفاع به آن شیئ صاحب حریم است«است که امري که 
، به جهت این اسـت کـه قنـات دیگـر در جنـب آن      3ذراع یا پانصد ذراع حریم قنات است

و همچنـین  . نه این که کسی ننشیند و راه نرود و زرع نکند و عمارت نسـازد . احداث نشود
پس شاید مراد از حدیث این باشد که مسجدي دیگر نسازد که بـه سـبب   . در بعض چاه ها

  . نه این که هیچگونه احیائی جایز نباشد. آن، در این مسجد عبادت کمتر شود
که مراد از ثبـوت حـریم در سـایر    و در این جا اشکالی دیگر هم هست و آن این است 

مقامات، حریم  ملکی است؟ که به هیچ نحو تصرفی جایز نباشد از غیـر مالـک بـدون اذن    
یا محض همان اولویت و جواز مانع شدن از تصـرفاتی کـه مضـرّ بملکـی کـه صـاحب       . او

  حریم است، باشد؟
ن آزیـرا کـه   . استو بنابر این هم، داللت حدیث بر منع از همۀ اقسام احیا، غیر واضح 

  .مبتنی بر ملکیت است
تصریحی ندیده ام بـه ایـن در کـالم علمـا     : فرموده که) ره(و هر چند آخوند مال احمد

                                                   
 .30ص  3مفاتیح، ج  1
 .عبارت میان دو عالمت، از حاشیه به متن منتقل شد 2
 .هزار ذراع در زمین نرم، و پانصد ذراع در زمین سفت 3
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و . 1، ایـن اسـت  »من ملک معـدناً ملـک حریمـه   «که گفته است  دروسلکن ظاهر کالم 
رنا أنّه ما به صالح العامر، کالطّرق و غیرها مما ذک«گفته است  تحریرهمچنین عالّمه در 

مـن  «و همچنین در جاي دیگـر گفتـه اسـت    . 2»هحریم العامر، األقرب أنّه مملوك لصاحب
  .4سرائرو همچنین کالم ابن ادریس در . 3»هاملک ارضاً ملک حقوقها و مرافق

ات و مشـترکات    : بلی ممکن است تأیید عدم ثبوت ملکیت، به این که حـریم درمختصـ
تصریح به آن کـرده و توقـف اذن در    دروسدر ن که چنا. 5بین مسلمین، هر دو ثابت است
بـر اذن مسـلمین   ) مثل خانات و حمامات موقوفه و امثال آن(تصرّفات در حریم مشترکات 

و همچنـین اذن از واقـف   . یا حاکم، بعید از اعتبار و غیر معهود در امصـار و اعصـار اسـت   
  .امور مذکوره

از بـراي مسـجد، و    6یم مـذکور ضعف قـول بـه ثبـوت حـر    و از این جا ظاهر می شود 
زیرا که اگر این معنی حقیقتی داشـت بایسـت چنـان در اعصـار و امصـار متـداول       . 7مؤمن

  .باشد که مخفی نماند] بوده[
ثبوت حـریم در مشـترکات محـل اشـکال     : و در این معنی می توان قدح کرد به این که

ه که شـاهد حـال مجـوز آن    و شاید عدم منع علما در اعصار و امصار، در اموري بود. نیست
  .و اگر نه، محض اولویت هم مانع از تصرفات است. است] بوده[

                                                   
 .497همان، ص  1
 .)ع(آل البیت ط، 131ص  2تحریر، ج  2
  .، ط جدید496ص  4 ج، حریرت 3
 .347ص  2سرائر، ج  4
 .ها ملکیت نیست، پس در مختصات نیز ملکیت نیستن یعنی وقتی در مشترکات هم حریم هست و می دانیم که در آ 5
 .یعنی چهل ذراع 6
 .عظم الذراع: یعنی 7
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و شـاید ایـن   . و به هر حال؛ چون حدیث مهجور و ضعیف است، دلیل ثبوت نمی شـود 
حدیث شریف در مسجد و مؤمن، محمول بر استحباب باشد، یا بـر صـورتی کـه از مسـجد     

به سبب قرب از جهت گرمـی  . ه مؤمن ضرر می رسد، یا ب1بدون آن حریم، منتفع نتوان شد
  .واهللا العالم. و احوط اجتناب است از مطلق احیاء و تصرّف. هوا و امثال آن

  ؟-حریم درخت چه قدر است در ارض موات :سؤال -4
حریم درخت به قدري است که در عادت، شاخه هـاي درخـت در هـواي آن     :جواب

و هرگاه کسی خواهد آن زمـین را  . زمین می رود و ریشه هاي آن در اصل. زمین، می کشد
و بـر  . 2و در روایت هم داللت بـر آن دارد . احیا کند، صاحب درخت می تواند منع او کرد

  .مخالفی هم بر نخوردم
و همچنین است کالم هرگاه باغی بفروشد و درختی از آن را استثنا کند، به قـدر محـل   

عادت به آن حد خواهد رسـید، داخـل اسـتثناء     چه در نکشیدن شاخه هاي او بالفعل، یا آ
و خـالف ظـاهري هـم    . چنان که در حدیث سکونی است. عالوه بر مدخل و مخرج. است

  .در آن نیست
  آیا صاحب قنات، فوق االرض را هم مالک می شـود بـه تبعیـت تحـت یـا       :سؤال -5

وق می شود و هرگاه فوق االرض در تصرف دیگران باشد، حکم به ملکیت صاحب ف ؟-؟نه
  ؟-؟ا تحتی

                                                   
 .ز آن نیستیعنی حریم مسجد حداکثر چهل ذرع است و بیش ا. در این صورت، توسعه نیست بل تحدید است 1
به صورت » در روایت«احتمال دارد لفظ  -.، از ابواب احیاء الموات وسائل، است10ظاهراً مرادش، حدیث هاي باب  2

در این صورت هم عبارت متن فصیح تر می شود و هم با تعداد حدیث هاي باب مذکور مناسبتر است . صحیح باشد» دو روایت«
. »در روایت«نظر به این که در هیچکدام از آن دو سخنی از ریشه نیامده، باید گفت  اام. زیرا تنها دو حدیث در آن باب هست

این فتوي دربارة ریشه مبتنی  در این صورت، و. یعنی داللت روایت مطابقی نیست بل بر بخشی از آن داللت دارد. درست است
 .بر قواعد است
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در حریم بودن مطلق فوق االرض به جهت قنات، تصـریحی در کـالم علمـا در     :جواب
و آن چه در اخبار و کالم علما مذکور است که حریم قنات هـزار ذراع اسـت   . نظر نیست

مراد ایشان ) و تفصیل به این که آن در زمین نرم است و این در زمین سخت(یا پانصد ذراع 
نه این کـه  . ریم آن است که قنات دیگر نمی توان احداث کرد به جانب ارض آناز این ح

پس جایز است زرع و غـرس و عمـارت و غیـر    . هیچ نحو تصرّف و احیاء دیگر نتوان کرد
  .آن

و اما بخصوص حریم اصل قنات که نتوان در او هیچ گونه تصرفی کـرد؛ پـس در کـالم    
و ظاهر آن است که حـد آن همـان قـدري    . تدر احادیث تحدیدي در نظر نیس] و[ایشان 

  .باشد که قنات در عرف و عادت در اصالح و تعمیر، محتاج به او باشد
از اراضی و جبال موات چه قدر متعلق به قریه می شود؟ و هرگاه دو قریـه   :سؤال -6

حد هر یک از موات واقعه در اطـراف آن هـا چـه     1االمتیاز آیۀقریب به یکدیگر نباشد، 
  ؟-؟است؟ و آب زیر زمین ها اعتبار دارد در ملکیت یا نه چیز

هرگاه کسی بناي قریه گذاشته و احداث معموره کرد، هر قـدر از مـوات کـه     :جواب
به جهـت چریـدن حیـوان و هیـزم     (در اطراف آن است که محتاج الیه صاحب قریه است 

احیـا نمـی توانـد     و دیگـري آن را . متعلق می شود به صاحب قریه) جمع کردن و امثال آن
و هرگاه دو قریه باشد در حوالی آن اراضی موات، . و مانع صاحب قریه نمی تواند شد. کرد

پس اگر تاریخ بناي دو قریه معلوم است؛ هر کدام پیش بنا شده بـه قـدر احتیـاج آن از آن    
، و هرگاه تاریخ معلـوم نباشـد  . و زاید از آن از براي قریۀ الحق، است. زمین ها حق اوست

باید هر قدر که نزدیک به هر کـدام  . ند منتفع شوند]نـ[هر دو قریه از آن زمین ها می توا
است از براي آن قرار داد و هر یک از حد خود منتفـع مـی شـوند و دیگـري را مـانع مـی       

                                                   
  .نشانه هاي طبیعی و جغرافی: نشانۀ امتیاز: ازاالمتی آیۀ -..االمتیاز آیۀ باشد نباشد:.. عبارت نسخه 1
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  . توانند شدن از همان قدر
و هرگاه دعوي کنند؛ قول آن شخص که مدعی مقدار حاجت خود اسـت، مقـدم اسـت    

نه قول آن که مدعی مجموع است هر چند بگوید قسم می خـورم کـه مجمـوع از    . مینبا ی
  .و به هر حال؛ در آن وقت محتاج است به مرافعه و بدون مرافعه نمی شود. من است

و هرگاه ید تصرف و مالکیت ثابت باشـد،  . و آب زیر زمین ها اعتبار ندارد در ملکیت
  . 1قدم است با یمینبه هر قدر که ثابت است قول صاحب ید، م

                                                   
: دچار اشتباه شده و مـی گوینـد  ) که پاسخ هر فقیه چنین است(برخی ها دربارة مسئله و پاسخ آن  :فئودالیته و اسالم 1

  .حقوق اسالم دربارة اراضی به فئودالیسم مبتنی است
  : که داراي عناصر زیر استتوجه کنید ) ره(براي روشن شدن موضوع به همین بیان محقق قمی

  . است» احیاء«سخن در  -1
  .احیاء منوط به اذن حاکم است -2
  . با هر مساحتی که باشد؛ خواه اندك و خواه بیشتر. می شود که احیا کرده است یاحیا کننده مالک زمین -3
    .شعار فقهی ما است »لقرطاسال نعتبر با«نه سند و کاغذ . حدود زمین را همان مساحت احیا شدة آن تعیین می کند -4
  . زمین احیا شده حریم و متعلقاتی دارد که مالک آن در آن ها حق تقدم دارد، نه حق مالکیت -5
. احیا کننده نمی تواند هر زمانی به دامنۀ احیاي خود بیفزاید و مطابق گسترش احیا، بر حریم و متعلقات نیز بیفزاید -6

  .حکومت نیز چنین اجازه اي را به او نمی دهد. و متعلقات اراضی دیگران نباشدمگر در جائی که در برابرش حریم 
نه این که افرادي را به عنوان رعیت . احیا کند) به طور مستقیم یا به وسیلۀ هزینه از مال خود(احیا کننده باید خود  -7

  .بگمارد آنان احیا کنند و خودش مالک شود
  :وي آن کار می کنند یکی از دو صورت زیر استرابطۀ مالک زمین با کسانی که ر -8

و در این . در فقه، چگونگی و ماهیت این رابطه را تعیین می کند» کتاب االجاره«بخش : رابطۀ کار فرما با کارگر: الف
  .صورت هیچ فرقی با رابطۀ یک بنگاه صنعتی با گارگر، ندارد

که رابطه فقط رابطۀ کاري . نیز به شرح این می پردازد» کتاب المزارعه«بخش . »کشت و برداشت مشترك«: مزارعه: ب
  . و شرکت است

تا مالک زمین بر سرنوشت زارعین و سرنوشـت خـانوادة شـان،    . در فقه ما جائی نداشته و ندارد» ارباب رعیتی«رابطۀ 
همان طور کـه در  . هندنتوانند بدون اذن مالک، براي پسرشان همسر انتخاب کنند، یا دخترشان را شوهر دمسلط باشد، حتی 

     .مجتمع هاي صنعتی، کار فرما هیچ اطالعی از زندگی کارگر ندارد تا چه رسد که سرنوشت خانواده او در سلطۀ او باشد
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هرگاه احیاي قناتی شود که بایره و مسدود گردیده باشـد و سـنوات کثیـره     :سؤال -7
در ورطۀ عطله افتاده، و رشتۀ قنوات اکثر آن ممتلـی، و چـاه هـاي    ) مثل صد سال و بیشتر(

قنوات خراب، و عالمات اکثر آن ها به مرور ایام بر طرف شـده و مالـک سـابق آن غیـر     
بـوده،   1و اسم آن غیر مذکور، و اراضی قنوات مذکوره که مصب آب قنوات مزبـوره معلوم 

در تصرف بعضی بوده باشد و زرع شود به آب قنات دیگر در سنوات بسیار سابق بر احیـاء  
آیا قنوات مزبوره ملک محیی . 2مزبور بعد از خراب شدن قنوات مسطوره به شرح مسطور

  لی به تصرف، خواهد بود؟می شود با احیا؟ یا نه بل که او
حیی مالک اراضی مزبورة متصرف فیهـا،  مو در صورت ملکیت به احیا؛ آیا به تبعیت، 

و اراضی متصـرف فیهـا در صـورت عـدم تبعیـت، حکـم آن چگونـه         ؟-؟خواهد شد یا نه
خواهد بود؟ و او را خواهد رسید از ید تصرف متصرف انتـزاع نمایـد؟ یـا ملـک متصـرف      

                                                                                                                    
هست، اما با شرایط و ماهیت باال که بیـان شـد، شـرایط و مـاهیتی کـه      » زمین دار بزرگ، شدن«در اسالم امکان   

  . ستحکومت موظف به اجراي آن ها ا
اگر مالکیت مالک، ناشی از احیا نباشد بل از طریق ارث یا بیع یا هبه باشد، او فقط مالک آن زمین خواهـد بـود کـه    

از آن جمله زمین هائی که باصطالح رعیت آن ها (و تملک دیگر زمین ها . مالک اول با شرایط مذکور مالک آن شده باشد
اگر این زمین هاي غصبی را نسل به نسل به عنـوان ارث   .»باشد االحوال الغاصب یؤخذ«و . غصب است) را احیا کرده اند

 اصـل زمـین را   . و اگر به عنوان بیع مالـک شـده  . دنالمثل آن را به مدت طول آن نسلها باید بپرداز اجرةتملک کرده باشند، 
احب حق می تواند بـه هـر   پیش می آید که ص» رجوع ذي حق«المثل، مسئلۀ  اجرةو در چگونگی پرداخت . تحویل می دهد

بحث هائی هست که در جاي خود به » رجوع«کدام از غاصب اول، یا دیگر غاصبین رجوع کند که در نحوه و چگونگی این 
  .شرح رفته است

و این گونه . نسبت به بخش خصوصی، مالکیت پذیر نیست و همیشه در مالکیت امام می باشد» مفتوح عنوه«و زمین هاي 
 . م خیلی بسیار استزمین ها در اسال

 .مذبوره: در نسخه 1
در ایـن صـورت کـه    : یعنـی . می تواند پایان جمله پیش باشد، و می تواند آغاز جملۀ بعـدي » به شرح مسطور«عبارت  2

 ... .مسطور شد آیا
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خواهد داشت؟ و حکم مال مجهول المالـک  » مال مجهول المالک«حکم  خواهد بود؟ و یا
  چیست؟ 

و فرقی هست میان آن که اراضی مزبوره در وقت تصرّف مزبور بعـد از خـراب شـدن    
، یا خراب و نـابود بـوده   1]بوده[صالح مزروعیت قنات به شرح مسطور، عامره بوده باشد و 

  ؟-ده باشدو متصرف تعمیر آن نموده آن را قابل زرع کر
و در صورت تبعیت اراضیِ قنات مزبوره در مملوك شدن آن از براي محیـی قنـات بـه    

و مصـب و مـزرع آب    اباشد و در تصرف بعضی، و مجر] اي[احیاي قنوات، هرگاه اراضی 
قنات مزبوره تواند شد، و معلوم نباشد که اراضی قنوات مزبورة سابق بوده یا نه، و متصرف 

آیا محیی را بر متصرف در اراضی مشکوك فیها، تسلطی خواهـد بـود   . ایدادعاي ملکیت نم
  ؟-؟یا نه

االّ،  هرگاه محیی قنات احیاي آن نموده به قصد تملک، مالـک آن مـی شـود و    :جواب
ن که احیاي اراضی مزبوره نموده انـد بـا   ]نا[و علی اي تقدیر؛ آ. اولی به تصرف خواهد بود

] بـا [ د، و بدون قصد تملک اولی به تصرف خواهند بـو قصد تملک نیز مالک خواهند بود
و علـی اي  . لکن اعتماد بـر آن هـا مشـکل اسـت    . نظر به اطالقات ادلّه ؛تملک نیز 2احتمال

  . تقدیر؛ محیی قنات را تسلطی بر آن ها نیست که انتزاع نماید
و ظاهر این است که اراضی موات مجهول المالک، ملک محیی می شـود و مثـل سـایر    

  . موال مجهول المالک نیست که حکم آن تصدق کردن به فقرا باشدا
و چون از صورت استفتاء ظاهر می شود که امالي سؤال از شخص عالمی بوده، پس ایـن  

آیا محیی مالک می شـود یـا اولـی بـه     «که سؤال شده در احیاي قنات و اراضی هر دو، که 

                                                   
 .است: در نسخه 1
 .. به احتمال: در نسخه 2
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ـ  1علی سبیل االطالق» تصرف است  راهن شـبهه از بـراي آن عـالم از    ، ظاهر این است کـه ای
احتمـال   راهادا کـرده انـد، نـه از    » اولی«و » احقّ«عبارت فقها شده که در این مقام به لفظ 

  .، معنی نداشتیسؤالاالّ اطالق شبهه و  و. قصد تملک و عدم آن
پس رفع این شبهه، بنابر فهم حقیر، این است که علما تبعیت حدیث کـرده انـد و مـراد    

آن امالك ) عج(است که بعد از ظهور، قائم شاره به آن است که در حدیث، مذکورایشان ا
را از دست ایشان می گیرد، مگر شیعیان که باز بـه دسـت ایشـان مـی گـذارد و از ایشـان       

  .مقاطعه می گیرد
و به هر حال، ظاهر این است که با قصد تملـک، محیـی مالـک مـی شـود، و احکـام       

االمـام، خواهـد    غیبـۀ و احقیت، مادام  2]س مراد از اولویتپ. [ملک بر آن جاري می شود
، از ملکیـت محیـی بیـرون مـی     )عـج (و بحث و گفتگو در این که آیا بعد از ظهور امام. بود

به جهت آن که امام معصوم است و هـر چـه بعـد از    . رود یا نه، از براي ما پر ثمره ندارد
  .ایده نداردظهور خود کند، درست کرده است، نزاع ما در این ف

: »فرق مابین عامره بودن اراضی و صالحیت زرع داشـتن و عـدم آن  «و اما سؤال از حال 
پس مـی  . می شود 3»عرف عام«در موات بودن زمین، رجوع به : پس جواب آن این است که

خالی بودن زمین از نی و درخت و جنگل و امثال آن، منشأ این نمی شود که ایـن را  : گوئیم
کـه  (زراعت  4]که[گاه باشد که موات بودن زمین به همین حاصل می شود  .موات بگویند

  . گو هموار و خالی از سایر موانع مذکوره باشد. آب ندارد) آن موقوف بر وجود آب است

                                                   
، چیزي »حصول مالکیت«مبحث احیاء، در مقابل  آورده که گوئی در» مطلق«یعنی پرسش کننده، سخنش را به صورت  1

 .حجیر است نه در احیاء مواتتاولویت در . داریم» حصول اولویت«هم به نام 
 .چرا داناولویت: و در نسخه 2
 ... است مانند نظر زارعان، یا نظر دامداران، یا نظر برج سازان، یا نظر مهندسین کشاورزي و» عرف خاص«مقابل آن،  3
 .به: در نسخه 4
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خـراب شـود    آن و همچنین؛ هرگاه مزرعۀ دایره، در بین سال هرگاه بعضی از چاه هاي
چـون ایـن امـور غالبـاً بـراي اراضـی       . می گویندو آب او بیفتد، بمجرد همین، او را موات ن

معتبر  محیاةو به هر حال، صدق عرفی در موات و . رو می دهد و باز تنقیه می کنند محیاة
  .است نه مجرد ساده بودن زمین و عدم احتیاج به قطع اشجار و نیستان، و غیر ذلک

ت و مـدعی ملـک   و اما سؤال از اراضی مشکوکه بعد از آن که در ید محیی آن ها اسـ 
و محیـی قنـات را   . تا خالف آن ثابت شـود ملکیت متصرف است  بهپس آن محکوم : است

  .واهللا العالم. بر او تسلّطی نیست
هرگاه شارعی عام باشد که عرض او همه جا پنج ذراع اسـت تـا برسـد بـه      :سؤال -8

راع آن را آیـا جـایز اسـت کـه ده ذ    . خانۀ شخصی، و در این جا پانزده ذراع اسـت  1محاذي
صاحب خانه داخل خانۀ خود کند با وجود این که به سبب آن، ضرري به جاده نمی رسـد  

  ؟-؟از هیچوجه، یا نه
اظهر جواز است و لکن احوط بل که اظهر این است که هفـت ذراع از بـراي    :جواب

. ، داللـت بـر آن دارد  3و رایت مسمع بن عبدالملک 2چنان که روایت سکونی. جاده بگذارد
خصوص صورت سؤال هم عمل بـه  ] در[و . 4چند روایت بقباق داللت بر پنج ذراع دارد هر

  .آن، پر دور نمی نماید
هر چند عالمه و محقق حکایت تحدید طریـق را پـنج ذراع یـا هفـت ذراع در ملـک      

؛ یعنی ملکی که کسی احداث کند به سبب آن محتاج به طریق شود، 5مبتکر، ذکر کرده اند

                                                   
 .محازي: در نسخه 1
 . 2ح  15وسائل، کتاب الصلح، ب  2
 .دار االضواءط  144ص  7التهذیب، ج  3
 .1ح  15وسائل، کتاب الصلح، ب  4
 .216ص  3شرایع، ج  5
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و ظـاهر مـورد سـؤال در    . و نمی تواند شد در کمتر از پـنج یـا هفـت ذراع   دیگري مزاحم ا
پس ظـاهر ایـن اسـت    . 1لکن معتبر عموم لفظ جواب معصوم است. روایات هم همان است

و وجه این کـه عالّمـه و محقـق در آن    . 2که این احادیث از براي مطلق تحدید شارع باشد
و غرض ایـن اسـت   . ئل حریم نقل کرده اندکرده اند، این است که این را در مسا نقل موضع

که هرگاه کسی مواتی را احیا کند و محتاج به راهی باشد، از براي آن چـه قـدر از زمـین    
نه ایـن  . موات از باب حریم حق این شخص می شود از براي راه که دیگري نتواند احیا کند

و از اکثـر  . ج ذراعو بعضـی گفتـه انـد پـن    . که ایشان این تحدید را مخصوص این جا بدانند
و این مستلزم این نیست که این تحدیـد  . و این اظهر است. اصحاب، هفت ذراع منقول است

پس بنابر این، زاید بر هفت ذراع را در شارع هاي عام قـدیمی  . 3در مطلق جاده، معتبر نباشد
  .هم توان احیا کرد

 لْت لَه الطَّرِیقُ الْواسـع قُ: قَالَ«بقباق از حضرت صادق علیه السالم و اما موثقۀ دیگر 
شَی نْهؤْخَذُ ملْ یرَّ بِالطَّرِیقِ قَالَ لَا هضی إِذَا لَم ؛ پس جواب از آن می گـوئیم بـه ایـن    4»ء

که آن احادیث سابقه مخصص این است، و منع را حمل می کنیم بر کمتـر از پـنج ذراع یـا    

                                                   
بدواً می ) ع(نه در حدیث سکونی و نه در حدیث بقباق، و نه در حدیث مسمع، در هیچکدام سؤالی وجود ندارد، و امام 1
نیست، و صـاحب  » تشاح«و در مسئلۀ ما جائی براي . است» تشاح«نیز عموم ندارد و مختص به زمان ) ع(ما سخن اماما. گوید

  .خانه بدواً می خواهد بخشی از راه را تملک کند و خودش قبول دارد که آن بخشی از راه است
و به قول خـودش در مسـئلۀ پـیش    . می دانددر این فرمایش، مازاد از هفت یا پنج ذرع را، موات ) ره(وانگهی محقق قمی

  کدام عرف آن مازاد را مصداق موات می داند؟. تشخیص موات با عرف عام است) 7شماره (
به  2در چنین مواردي ضرورت دارد، و در ذیل مسئلۀ شماره » اذن امام«این سخنان عالوه بر آن مطالبی است که دربارة 

 .طور نسبتاً مشروح گذشت
  .نمنع: و االستظهار المحض، یندفع بلفظۀ واحدة اي. ر محض هذا استظها 2
 .هستند» اذا تشاح«خود حدیث ها مطلق نیستند و مقید به  3
 .آمده که اشتباه نسخه بردار است» ال بأس«توضیح  -.1ح  27وسائل، کتاب المتاجر، ابواب عقد البیع، ب  4
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احداثی، مدفوع اسـت بـه آن چـه پـیش     و توهم اختصاص آن اخبار به ملک . 1هفت ذراع
و جمعی هم از محققین علما این اخبار را تعمـیم داده انـد و مخـتص مبتکـر نکـرده      . گفتیم

  .2اند
و به هر حال، اجماع و اخباري که داللت دارند بر منع از تصـرّف در شـوارع، داللـت    

دین در از متـرد  چـون اعتبـار نفـی ضـرر    : بلی. زیاده بر هفت ذراع، ممنوع است] بر[آن ها 
هرگاه جـاده از  : شوارع عامه منظور نظر شارع مقدس است، احتمال می رود که توان گفت

باشد که قوافل عظیمه مثل حجاج و زوار و اشتر و کجاوه و امثـال آن عبـور   ] جاده ها[آن 
. کند، پس تا حد احتیاج را نتوان احیا کرد و تصرف کرد هر چند زاید بر هفت ذراع باشد

  . 3ظاهر می شود) ره(شهید ثانی] از[ان که چن
و این سخن هر چند محل اشکال است و معارض است با ادلّۀ احیاء موات، و مفـروض  
در مسئلۀ ما خالف آن است و شاید در چنان جائی ما هم قائل بشویم به منع هر چند کـه  

غالب این است که نظر به تحدید شارع در اطالق آن اخبار، التفات به این نباید کرد، چون 
بیش از این نیسـت کـه قافلـه حـاج بـه قطـار       . دفع ضرر و حاجت، به هفت ذراع می شود

  .5االّ گاه است که هفتاد ذراع هم کم است و. 4بروند پراکنده نشوند
 سـأَلْتُه : قَـالَ  )ع(أَحـدهما  عنْ«و مؤید آن چه ما گفتیم موثّقۀ محمد بن مسلم اسـت  

                                                   
 .الً واضح استمانع از این تخصیص است و این کام» اذا تشاح«قید  1
و اختالف، و عدم امکـان  » تشاح«بلی درست است آن سه حدیث، عام هستند و شامل هر راه می شوند لیکن به شرط  2

 .حلّ اختالف مگر با صلح
 .دار الهديط  233ص  2سالک، ج م 3
 .شگفتا 4
 120متر یعنی  شصترگ دستکم توضیح داده ام که از نظر اسالم باید عرض جاده هاي بز» دانش ایمنی«در کتاب : بلی 5

 .براي برگشت باشد و حدیث هاي آن را نیز در آن جا بررسی کرده ام نیز براي رفت و سی متر باشد؛ سی متر ذراع
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 فَلَـا  اشْـتَرَى  فیمـا  ذَلـک  کَانَ إِنْ قَالَ -الطَّرِیقِ منَ زِیادةٌ فیها داراً ىاشْتَرَ رجلٍ عنْ
أْس1»ب .  

و آن احادیث را شـیخ در  . بل که دو روایت دیگر 2و نزدیک به این است روایتی دیگر
ست کـه از مقـدار زیـاده بـر     و اقرب محامل آن ها این ا. 3نقل کرده» غرر و مجازفه«باب 
داخل خانه شده باشد  حد.  

، ظـاهر مـی شـود تفصـیلی در ایـن      سرائرو ابن ادریس در  نهایهو بدان که از شیخ در 
گفته اسـت کـه هرگـاه    ] شیخ[چنان که محقق نقل کرده که . 4مسئله که حال مذکور شد

                                                   
در این مسئله این حـدیث را حمـل   ) ره(مخالفین میرزا :توضیح -.3ح  27، ابواب عقد البیع، ب التجارةوسائل، کتاب  1

در این صـورت اگـر چیـزي از    . ت طریق مال بایع بوده و دیگران تنها حق عبور و مرور داشته اندکرده اند بر جائی که ملکی
  .طریق کاسته شود به شرط عدم ضرر بر عابرین، اشکالی ندارد

در زمـان  . این گونه راه ها به ویژه در امالك مشترك که به دلیل ارث یا هر دلیل دیگر، تقسیم می شوند، بسیار اسـت 
  . و همین طور دربارة عبور آب. می گذارند که محل عبور و مرور فالن سهم از داخل فالن سهم باشدتقسیم قرار 

تبدیل کند، باز هم حق عبور آن سهم از )دار(اگر کسی که در سهم او حق عبورِ سهم دیگر است، سهم خود را به خانه 
   .و اینک آن خانه را فروخته است. محوطۀ آن خانه محفوظ است

یعنی حـق  . همین است» بیت«ساختمان خانه با محوطۀ آن، گفته می شود که فرقش با  توجه کنید که به» دار« ه لفظب 
و معموالً چنین حقی در محوطۀ خانه هائی است که داراي محوطه وسیع باشند مانند ویالهـاي  . عبور در محوطۀ خانه است

  .وسیع
آن چـه   داخـل یعنـی اگـر راه در   » ان کان ذلک فی ما اشـتري «می فرماید ) ع(و نکتۀ مهم در حدیث این است که امام

باشد و فاعل آن » کانت«وقتی درست می بود که لفظ ) ره(برداشت میرزا. است» طریق« -اسم کان -»کان«فاعل . خریده، باشد
  .ستپس آن زاید داخل خانه نشده بل که کل طریق در داخل خانه است و تکه هاي زاید طریق کسر شده ا. »زیادة«

 .و معنایش نیز روشن است. ندارد) ره(بنابر این پر واضح است که این حدیث هیچ ارتباطی با ادعاي میرزا
و باسناده عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیـه  : همان، در ذیل همان حدیث 2

  .السالم، مثله
 .از دو حدیث کدام است) ره(و به هر صورت معلوم نیست مراد میرزا 3
 .یعنی صورت اخیر که در حدیث محمد بن مسلم آمده 4
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این زیادتی راه که داخل خانه شده، متمیز نیست بر او چیزي نیست، و هرگاه متمیز باشـد،  
، یعنی داخل شارع کند و رجوع کند مشتري بـر بـایع بـه درك    1د رد کرد بر حال خودبای

  .نقصان
و ظـاهر ایـن اسـت کـه بنـاي      . و محقق منع این تفصیل کرده و اختیار بطالن بیع کـرده 

، و در ایـن  2سخن ایشان بر این باشد که از حد شرعی طریق چیزي داخل خانـه کـرده انـد   
و حکـم بـه   . ه جهت آن که عدم تمیز منشأ حلّیت نمی شـود ب. وقت، منع محقق وارد است

سخن دخلـی بـه مسـئله    ] این[و به هر حال . 3بطالن اصل بیع شاید از راه جهالت مبیع باشد
  .ندارد
در دامن کوهی واقـع باشـد، و آن قریـه مرتـع حیوانـات و      ] اي[هرگاه قریه :سؤال -9

بلی در بعض سال ها گاهی . ه آن کوه ندارندو احتیاج غالباً ب. محل آوردن هیزم، بسیار دارد
و در دامن آن کـوه قریـب بـه قریـه یـک قطعـه سـنگ        . حیوان آن ها در آن جا می چرد

آیا احدي از اهل آن قریه یـا غیـر   . بزرگ است که نه مرعاي حیوان است و نه محل هیزم
کمـر کـوه،   آن قریه، می تواند آن سنگ را قطع کنـد و در محـلّ آن اشـیائی بسـازد؟ و از     

جوبی احداث کند، و آب مشترك مابین آن شخص و اهل قریه را بدون آن که ضرري بـه  
آیا اهل قریه مانع می توانند شد؟ و شـرکا در  . آسیا بیاورد] به[صاحبان برساند از آن جوي 

  ؟-؟آب هم منع آوردن آب را می توانند کرد یا نه
مرتع حیوانات و محـل هیزمـی   : کهجمعی از علماي ما تصریح کرده اند به این  :جواب

که اهل آن قریه محتاج اند به آن ها، حریم قریه است، و کسی بدون اذن ایشان احیـاي آن  

                                                   
 .متمیز است و هنوز داخل در ملک خانه نشده ۀ ماو صد البته که در مسئل 1
  .است» تاویل ما ال یرضی صاحبه«و این مصداق  2
 .بل به جهت این است که مبیع شامل مغصوب است 3
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و . بل که بعضی تصریح کرده اند که حریم معمـوره، ملـک اهـل او اسـت    . نمی تواند کرد
ه هرگاه در جانب قریه، مرتع حیوانات باشـد و متعـارف آن اسـت کـ    «ظاهر این است که 

، هم داخل حـریم باشـد هـر    »حیوان در همۀ این ها می گردد هر چند وقت در یک طرف
  . رفع احتیاج ایشان تواند شد) مثالً(چند به دو طرف آن 

آن محل هاي دور از قریه که اهل قریه به آن احتیاج ندارنـد و بـه نـدرت عبـور     : بلی
چنـان  . احیاي آن نمی توانند شـد ایشان و حیوانات ایشان در آن واقع می شود، مانع غیر، در 

در جاهاي نزدیک به قریـه هرگـاه اهـل    : و همچنین. که در کالم ایشان تصریح به آن شده
  .قریه احتیاجی به آن ندارند و ضرري به ایشان در احیا نمی رسد

، هرگاه از ساختن آسیا در آن موضع، ضرري به اهل قریه نمی رسـد : و در صورت سؤال
بشـود،   ان که زرع می شوددین به آسیا، در زمین هاي ایشکه عبور مترد منشأ این نمی شود(

کسـی مـزاحم آن    )اعث تضرّر آن مرتع شـود، واقـع شـود   یا در مرتع حیوانی که این تردد ب
و محض نزدیک بـودن بـه   . و آسیائی که می سازد مخصوص او است. شخص نمی تواند شد

  .و همچنین احداث نهر در کمر کوه. قریه، باعث تسلّط اهل قریه در منع او نمی شود
هرگاه راضی نشوند که آب ایشان را از آن جا بیاورد، مـی تواننـد مـانع آب خـود     : بلی
  . و آن شخص آب روز نوبت خود را می تواند از آن جا بیاورد. بشوند

از آن جائی که شقّ نهر می کند که آب را از نهـر قـدیم   : و اما اشکالی دیگر هست که
ر جدید بیاورد؛ هرگاه محل شقّ نهر که متصل به نهر قدیم است، مملوك همگـی  به این نه

به هم مـی  و در این صورت، مانع از براي نوبۀ خود هم . باشد، می توانند مانع شقّ نهر شوند
و بهتر آن است که شرکاء لجاج نکنند و مضـایقه از منتفـع شـدن بـرادر دینـی خـود       . رسد

  .طلقا ضرري به ایشان نمی رسدنکنند، خصوصاً در صورتی که م
) یا دو فرسخی، یا بیشـتر (و چند قریه در یک فرسخی هرگاه بیابانی باشد،  :سؤال -10

مرتع و مراعی قراء مذکور در فصل زمستان بـوده، و   و از قدیم االیام تا حال. آن بیابان باشد
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است، و  ه شده بودهکه در زیر زمین کند 1در آن بیابان به سر می برده؛ گاهی در نقب هائی
  .و سنگچین ها که در آن جا بوده است 2ها] ه[گاهی در حظیر

که نزدیک تر است به آن بیابان، منع قراء بعیـده مـی   ] اي[اهل قریه ) والحال هذه(آیا 
از چرانیدن گوسفند تا خاشاك آوردن آن ها از آن نقب ها و حظیـره هـا کـه    (تواند کرد 

  ؟-؟یا نه) هاز گوسفندان آن ها به عمل آمد
هرگاه تاریخ بناي قریه ها معلوم باشد، و معلوم باشد که آن قریـۀ اقـرب، اول    :جواب

آن چه اهل آن قریه محتاج انـد بـه او از آن بیابـان، داخـل حـریم آن قریـه       . بنا شده است
و آن چه زاید بر قـدر حاجـت آن هـا اسـت از آن     . و دیگران را منع می توانند کرد. است

و . ، اهل قریۀ نزدیک، منع آن ها نمی توانند کـرد 3ح است از براي همۀ مسلمانانبیابان، مبا
زود تر بنـا شـده؛ تصـرف قریـۀ اول در قـدر       4همچنین است اگر معلوم شود که قریۀ دویم

  .و همچنین تا به آخر. حریم آن ها صورت ندارد
ا کـرده باشـند و   و اگر تاریخ بنا معلوم نباشد و محتمل باشد که همه را دریک دفعه بن

محتمل باشد که بعضی پیش و بعضی پس بوده اند، در این وقت ظاهر ایـن اسـت کـه همـه     
و . مساوي اند و ترجیح از براي هیچیک نیست و هیچیک منع دیگـري نمـی تواننـد کـرد    

  .هیچکدام نمی توانند ادعاي خصوصیت مکان معینی را از آن بیابان براي خود بکنند
نزدیکترند به آن جا، آن قـدرِ  ] اي[ستمرّه بوده است که اهل قریه هرگاه طریقۀ م: بلی

به مقدار حاجت خود متصرف بوده اند بـدون معـارض و   ) از آن بیابان(نزدیک به خود را 
                                                   

 .آغل زیر زمین است= مراد کُهل 1
 .جائی که با چوب، کپر، خار، محصور می شود تا گوسفندان در آن نگه داري شوند: حظیره 2
 .زیرا مصداق حریم نیست. براي همۀ مسلمانان، نه فقط براي مردمان آن قریه ها 3
 .مراد قریه اي است که دور است 4
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و . و تتمۀ آن بیابان مباح اسـت بـراي مسـلمین   . م آن ها نمی تواند شدحمزاحمی، کسی مزا
بـه ایـن معنـی کـه     (ري از آن بیابـان بکنـد   ظاهر این است که هر کی زود تر حیازت قـد 

دیگري او را مـانع نتوانـد   ) ر آن جا ساکن کند به قدر حاجت او]د[گوسفند خود را برَد و 
این در معنی تحجیر باشد نه احیاي موات، پس موجب اولویت ] ظاهر این است که[و . شد

  . او خواهد بود
چنین باشد ك اهل قریۀ دویم هر  هرگاه طریقۀ مستمرّه: و ممکن است که بگوئیم که

در  -بعـد از وضـع مقـدار حاجـت قریـۀ اولـی       -به قدر حاجت از آن بیابان را یقدر معین
  . و همچنین تا به آخر. تصرف داشته باشند، هم حکم شود به تملّک آن ها از باب حریم

و اما حکایت نقب هائی که در زیر زمین کنده شده، و سنگچین ها و حظیره 
س ظاهر این است که هرگاه کسی مدعی ملک آن ها نباشد، در حکم مباحات اسـت  پ :ها

به جهت آن که اظهر این است که نیت تملـک  . نه در حکم مجهول المالک، یا بال مالک
و از این جا است که گفته اند کـه هرگـاه   . در حیازت مباحات و احیاء موات، شرط است

ن که از او چند روزي منتفع شود نه به قصد تملـک،  کسی چاهی در بیابان بکَنَد از براي ای
همین که آن شخص از آن جا رفت و اعراض کرد، هرگاه عود کند، او و دیگـران مسـاوي   

پـس هـر   . 1نقب و سنگچین ساختن در زمین مباح، مستلزم ملک نیسـت  نو مجرّد کند. اند

                                                   
  : نداز دو جهت قابل بررسی هست» احیاء«و » تحجیر«: در این جا یک مسئله هست 1

  . اگر کسی تحجیر یا احیاء کند بدون نیت اولویت و تملک، نه اولویت می آورد و نه ملکیت: بینه و بین اهللا: الف
اگر کسی کاري کرده که ماهیتاً و مصداقاً تحجیر نامیده می شود، در این صورت فقط اولویت می : الناس و بین بینه: ب

کاري کرده که ماهیتاً و مصداقاً احیاء نامیده می شود، در این صورت می تواند و اگر . آورد گرچه به نیت تملک کرده باشد
  .گرچه بینه و بین اهللا نیت تملک نداشته است. مالک باشد

زیرا هـیچ کسـی بـراي    . نامیده می شوند، ماهیتاً و مصداقاً، احیاء هستند» کهل«و در مسئلۀ ما، نقب هاي زیر زمینی که 
    .ار به آن بزرگی را انجام نمی دهدانتفاع موقت اندك، ک
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  .ن ها جاي بگیرد، اولی خواهد بود از دیگرانآکی زود تر در 
اکی که از گوسفند کسی به هم رسد، مال اوست؛ خواه در زمین مبـاح باشـد یـا    و خاش

بیش از این نیست که اگر غصـب ثابـت باشـد، صـاحب مکـان مسـتحق       . در زمین مغصوب
  .المثل خواهد بود اجرة

دو قریه اسـت، کـه احـدهما اَبعـد      مابینهرگاه زمین مواتی و چشمۀ آبی  :سؤال -11
چرانند می از قدیم االیام حیوان خود را در آن جاي  قریۀ اَبعد و. است به آن جا از دیگري

و مسـتندند  . و الحال اهل قریۀ اقرب مدعی آن می باشد که این از ما است. و آب می دهند
  .به قرب و به این که جریان چشمه به سمت قریۀ ایشان است

، از جهـت  هرگاه ید اَبعد در این ثابت است، حکـم مـی شـود از بـراي آن هـا      :جواب
هرگاه معلوم باشـد کـه تـاریخ بنـاي قریـۀ       خصوصاً. حصول ید از باب مرافق و حریم قریه

  . آن ها به قرب و جریان آب، وجهی ندارد 1]استناد[و . اَبعد قبل از اَقرب بوده
هرگاه کسی در جنب قنات کسی، احداث قناتی بکند و بـه سـبب آن آب    :سؤال -12

آیا صاحب قنات اول می تواند این قنات ثانی را زایـل  . شودقنات خشک شود، یا بسیار کم 
  ؟-؟کند، یا نه

هرگاه قنات دویم در زمین موات احداث شده باشـد، فقهـا از بـراي آن حـدي      :جواب
اول این که هرگاه در زمین نرم اسـت بایـد هـزار ذراع    : قرار داده اند و در آن دو قول است

و این قول مشـهور اسـت و جـامع    . ست، پانصد ذراعو هرگاه در زمین سخت ا. فاصله باشد
                                                                                                                    

اگر ثابت شود که سازندة آن فقط براي استفادة موقت یک دفعه اي و چند روزه، ساخته بوده، در این : درست است  
اما در مـتن سـؤال   . صورت وقتی که آن جا را تخلیه می کند، نه اولویتی برایش می ماند و نه ملکیتی برایش حاصل شده است

  .پس هم مصداق احیاء است و هم ملکیت آور. ه که هر زمستان از آن کهل ها استفاده می شده استتصریح شد
 .در کنار روستاي معروف اَبیانۀ کاشان، کهل هائی هستند که گوئی براي ابدیت ساخته شده اند

 .استفاده: نسخه در 1
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  . بین االخبار است
بـه آن میـل کـرده، و صـاحب      1مختلـف و عالّمه در  -و قول دوم قول ابن جنید است

» عـدم تضـرّر  «که حـد آن   -و در نظر حقیر هم اقوي آن است. هم اختیار آن کرده کفایه
خـواه کمتـر از آن مقـدار    . داثپس هرگاه ضرر برسد به قنات اول، جایز نیست احـ . است

، ؤالفبه جهت اخبار بسیار که در نفی ضرر وارد شده از طریق مخالف و م. 2باشد یا بیشتر
و خصوص حدیث صحیحی که در ما نحن فیه نیز وارد شـده  . 3و همه به آن عمل کرده اند
 5رو احادیـث ضـرار در نظـر حقیـر اقـوي اسـت از آن اخبـا       . 4که معیار را ضرر قرار داده

لکـن  . اگر چـه شـهرت، مـرجح ایـن اخبـار اسـت      . وجود حدیث صحیح خاصخصوصاً با 
، و موافقـت کتـاب و سـنّت،    »و حـرج  نفی عسر«کثرت و صحت سند، و موافقت با اعتبار 

  .مرجح این قول است
و اما هرگاه قنات دوم در ملک معموره اتفاق افتاده باشد و بر طریق عدوان حفر نشـده  

و ابن ادریس، این اسـت کـه خالفـی در     کفایهه ظاهر می شود از صاحب باشد؛ پس آن چ
این نیست که می تواند احداث کرد هر چند ضرر بـه قنـات سـابق برسـد و هـر چنـد آن       

حـریم مخـتص اراضـی    : 6و جمعی تصریح کرده اند به ایـن کـه  . مقدار مذکور فاصله نباشد

                                                   
 . 208و  207ص  6ج مختلف،  1
 .ابق باشد یا بیشترخواه کمتر از آن مقدار س: عبارت نسخه 2
 .الف همه به این عمل کرده اندؤوارد شده طریقه مخالف و م: عبارت نسخه 3
 .1ح  14وسائل، ابواب احیاء الموات، ب  4
اخبـار هـزار ذراع و   «عمل می کند و » اخبار ضرر«به ) ره(بنابر این، میرزا -.یعنی از اخبار هزار ذراع و پانصد ذراع 5

جمـع بـین   «یعنـی امکـان   . در حالی که می توان به هر دو گروه در کنار هم عمل کرد. می کند) ا ردی(را ترك » پانصد ذراع
به جائی که ضرر معلوم نباشد، و یا اساساً عدم ضرر معلوم باشد، که » اخبار هزار و پانصد«در این جا هست با حمل » االخبار

 .باز این فاصله باید رعایت شود
 .. ین کهکرده اند یا ا: در نسخه 6
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جهـت ایـن کـه هیچیـک را     مباحه است و در امالك متجـاوره حریمـی نمـی باشـد، بـه      
و بـه جهـت آن کـه گـاه     . ترجیحی بر دیگري نیست، پس حریم از هر دو ساقط می شـود 

و در خصـوص مـا نحـن فیـه     . است که دو نفر هر دو یکدفعه شروع به احیا کـرده باشـند  
پس صاحب مال را می رسـد   »الناس مسلّطون علی اموالهم«استدالل کرده اند به عموم 

حتـی بعضـی   . د در ملک خود بکند هر چند ضرر به همسـایه برسـد  هر نوع تصرفی خواه
تصریح کرده اند به این که هرگاه همسایه چاهی داشته باشد و این شخص در خانۀ خود در 

و همچنـین هرگـاه   . جنب او چاهی بکَنَد که عمیق تر بشود و آب آن را بکشد، جایز است
و تکیـۀ  . ه چاه او متغیر بشود، جایز استدر جنب چاه او بالوعه یا چاه بیت الخال بکَنَد ک

نمی باشد، و هـر کـس    ]متجاوره[ ایشان در این احکام بر همین است که حریم بر امالك
  . به مال خود هر نوع تسلّطی دارد

احـداث قنـات در ملـک معمـورة     : و آن چه در نظر حقیر رجحان دارد این است کـه 
. به جهت احادیث ضـرار . فاحش باشد خصوصاً هرگاه. خود هم موقوف است به عدم ضرر
الناس مسلّطون علی اموالهم و «آن ها و عموم  مابینو آن چه توهم می شود که نسبت 

عموم من وجه است، اوالً مسلّم نیست، بـه جهـت ایـن کـه از خـود عمومـات و        »انفسهم
صریح است بر منع تصرّف بر مال خود کـه موجـب ضـرر    ] که([خصوص بعضی از آن ها 

و مثل حدیث صحیحی کـه در بـاب گردانیـدن    . 1بن جندب سمرةمثل حکایت نخل . دباش
ظاهر می شود کـه منـع از   ) و غیر این ها. 2از آسیائی که بر سر نهر کسی ساخته باشندنهر 

  .است» اخص مطلق«ضرر 
از این که در امالك متجاوره حریم نیسـت؛ هـر چنـد مشـهور اسـت بـین       ] جواب[و 

                                                   
 .1ح  12وسائل، احیاء الموات، ب  1
 .1ح  15همان، باب  2
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و آن ایـن اسـت کـه حـریم دو قسـم      . ر اطالق این کالم اشکال دارماالصحاب لکن حقیر د
اسـت مـن حیـث انّـه صـاحب هـذه       » لَه الحریم منفعت ما«یکی آن است که حریم : است

  .، مثل حریم قنات از حیثیت انتفاع به آب آن، به مقدار محدودالمنفعۀ
آن قـدر  است من حیث هو شخصه، مثل » له الحریم حریم شخص ما«دوم آن است که 

ل و راه رفـتن در اطـراف آن، و      زمین که ضرور ابقاي اصل قنات است به جهت ریخـتن گـ
  . تجدید کردن چاهی از آن که خراب شود، و امثال آن

و آن چه به خاطر حقیر می رسد، این است که آن چه مشهور است در میان علما کـه  
و شاهد ایـن  . نه معنی اول. تدر امالك متجاوره حریم نمی باشد، مراد ایشان معنی دوم اس

لـوك صـاحب ملـک    ممطلب این است که فقها تصریح کرده اند به این که حریم ملک م
در مواضـع متعـدده، و در    تحریر، و سرائرچنان که در . می شود، نه محض اولویت است

قریـه، و   1هم مستفاد می شود و تصریح بـه ایـن در مرافـق   ، و غیرشهید ثانی، و از دروس
  .همه نموده اند) و غیر ذلک(عدن، و حریم نهر حریم م

، فاصلۀ بین القناتین به حـد معلـوم   و مع هذا تصریح کرده اند به این که مراد از تحدید
نه این که هیچوجه احیا و تصـرف دیگـر   . این است که احداث قنات دیگر، نمی توان کرد

ده اسـت، پـس هرگـاه    پس معلوم شد که حکم به مملوکیت این مقـدار، نشـ  . توان کرد]نـ[
احیا کنـد ملـک او مـی شـود بـا      ) یا بیشتر(دو ذرع یا سه ذرع فاصله  با کسی کنار قنات را

  .وجود این باز حریم قنات بر حال خود باقی است
که مشعر است به عدم خالف در جواز (پس ظاهر عبارت ابن ادریس و صاحب کفایه 

غفلتی اسـت از  ) قرره در بین نباشدتصرف در ملک خود به احداث قناتی هر چند فاصلۀ م
  .و بینهما فرق واضح است. المعنیین مابینفرق 

                                                   
 .موافق: در نسخه 1
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] اسـت [» الناس مسلّطون علی اموالهم«با وجود این که تکیۀ ایشان در این مقام به عموم 
در کتـاب دیـات، و   (جـار  و حال آن که در مسئلۀ جواز تصرف در ملک خـود بـا تضـرر    

چگونـه شـد کـه در ایـن مقـام، بـال       . ، نقل کرده انـد خالفات و تفصیالت) غصب، و غیره
خالف می گویند که جایز است تصرف هـر چنـد بـالمرّه آب قنـات اول بخشـکد و هـیچ       

بـه نفـی حـریم در امـالك متجـاوره       1معلوم است که نظر ایشـان همـان  . تفصیل نداده اند
  .و تو خود معنی این را دانستی. 2است

ملک معمور هم احداث قناتی کـه مضـرّ باشـد     ظاهر این است که در :و به هر حال
  :توان کرد، از چند وجه]نـ[

اسـت نسـبت بـه    » خاص مطلق«االصحاب، که در قوة  احادیث ضرار معموله عند :اول
  .»الناس مسلّطون علی اموالهم«عموم 

هـر  (احادیث مستفیضه و مطلقۀ وارده در حریم قنات، که شامل موات و معموره  :دوم
عنْ رجـلٍ  «که بعضی از اخبار در ملک است؛ مثل روایت محمد بن حفص بل . هست) دو

قَالَ سأَلْتُه عنْ قَومٍ کَانَت لَهم عیونٌ فـی أَرضٍ قَرِیبـۀٍ     عنْ أَبِی عبد اللَّه علَیه السلَام
منْ موضعها الَّتی کَانَـت علَیـه و    بعضُها منْ بعضٍ فَأَراد الرَّجلُ أَنْ یجعلَ عینَه أَسفَلَ

 کلَ ذَلونِ إِذَا فُعیالْع ضعةِ         ]رَّخأَ[بـدـنْ شـرُّ مضلَـا ی ـضعب ـونِ ویـنَ الْعۀِ میقبِالْب
ضٍ رِخْوی أَرا کَانَ فم رُّ وضفَلَا ی یدکَانٍ شَدی ما کَانَ فضِ قَالَ فَقَالَ مالْأَر  ـاءطْحةٍ ب

  ـداحارٍ وقْدلَى مع وه ا وهضَعا وکَم نَهیع ضَعأَنْ ی ارِهلَى جع رَضإِنْ ع رُّ وضی فَإِنَّه
                                                   

 .گاهی لفظ همان را به معنی فقط به کار می برد) ره(در مجلدات پیشین هم دیدیم که میرزا -.فقط: همان، یعنی 1
 .پس تصور ابن ادریس و صاحب کفایه درست نیست. »الناس مسلّطون«نه به قاعده  2
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و ایـن حـدیث را   . 1»قَالَ إِنْ تَرَاضَیا فَلَا یضُرُّ و قَـالَ یکُـونُ بـینَ الْعینَـینِ أَلْـف ذراعٍ     

و ورود آن در ایـن دو  . 2من ال یحضـره الفقیـه  کرده، و ابن بابویه نیز در در کافی روایت 
و داللـت حـدیث   . کتاب با اعتضاد به عقل و نقل و سنّت و کتاب، جابر ضعف سـند اسـت  

  .واضح است
ادلّۀ حرمت غصب؛ و پر ظاهر است که در این جا عین آب مملوکه که صـاحب   :سیم

پـس  . مال اوسـت ] ه[شق النهر کرده و جاري کرد قنات اول حیازت کرده و از عروق زمین
و فرقی نیسـت  . هرگاه قنات دویم همان آب را می کشد بعینه، مال غیر است و حرام است

و چنان که هرگاه کسی شـق النهـر از آب   . که این را داخل کند در ملک خود، یا در مباح
دا کند و احیائی بکنـد،  کسی نمی تواند آبی جفوق او بکند و احیاي مباحی بکند، مامباحی 

  . مگر از مابین، فاضل آید
آبی که در عـروق زمـین، مبـاح بـوده     این شخص که حیازت مباحی کرده و : و همچنین

کسـی نمـی توانـد قطـع یـد او از آن چـه       ) خواه در عروق زمین مملوکی باشد یـا مبـاحی  (
ب است کـه  و مفروض این است که این آب همان آ. حیازت کرده و مستحق آن شده بکند

در قنات سابق جاري شده بود که به سبب انحدار و انخفاض محل و سست بـودن زمـین از   
پس این در حکم سرقت عـین المـال اسـت، نـه از     . منافذ زمین به قنات دویم داخل می شود

  .بابت تفویت منفعتی و اضراري به جهت تسبیب
راي شهرت باقی نمی مانـد  بعد از تأمل در این مأخذها، آن قوت از ب :خالصه این که

پس بسیار بعید نیست با وجود قیام . که مزاحم این ادلّه شود، یا بر این مرجحات غالب آید

                                                   
 .دار االضواءط  293ص  5کافی، ج ال 1
 . دار االضواءط  58ص  3ج الفقیه،  2
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در آخـر  ) ره(چنان کـه شـهید ثـانی   . اجماع منقول نیز 1دلیل بر مطلوب، مخالفت شهرت یا
ن سخنی فرموده که مناسب مقام است؛ محصل ایـن کـه بعـد از آ    مسالککتاب وصایا در 

سـابق  : که آن مرحوم قدحی در اجماع منقول کرده و متابعت دلیل کرده، فرموده است کـه 
بر ما هم این کار را کرده اند که مخالفت اجماع سابق بر خود، را کرده اند به سبب دلیـل،  
و لکن مردم از لغزش پیشینیان می گذرند و مسامحه می کنند و بـر آن هـا اعتراضـی نمـی     

  .2و خوب فرموده است. گان و متأخران، مؤاخذة شدید می کنندیعنی بر زند. کنند
. هرگاه کسی زمین مخروبه را که مالکی از براي آن نیست، احیا می کنـد  :سؤال -13

  ؟-؟آیا مالک می شود یا نه
دور نیست کـه غیـر مسـلمان هـم، چنـین      . بلی هرگاه مسلمان باشد، بی اشکال :جواب

  .باشد
  وره و غیر معموره، چه قدر است؟ حریم نهر در معم :سؤال -14

حریم نهر در زمین موات بی صاحب، به قدر آن است که نهر محتاج است بـه   :جواب
در آوردن در وقـت تنقیـۀ نهـر، و بـه      آن در عرف و عادت؛ به جهت خاك ریختن، و گل

  .قدري که مالک آن در آن جا عبور کند به جهت اصالح آن
د و صاحب نهر ادعاي حـریم بکنـد؛ پـس در تقـدیم     و اما هرگاه نهر در ملک غیر باش

احتمال دارد کـه قـول صـاحب نهـر مقـدم      . قول صاحب نهر یا صاحب زمین، اشکال است
و محتمـل  . و محتمل است که قول صاحب زمین مقـدم باشـد بـا قسـم     باشد با قَسم خوردن

که هر دو و بعد از آن . است که هر دو مساوي باشند در دعوي پس هر دو قسم می خورند
  .قسم خوردند، شریک می شوند در مقدار حریم

                                                   
 .با: در نسخه 1
 .منتظر آیندگان که روزي آنان نیز بگویند. جانا سخن از قلب ما می گوئی 2
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و اظهر در نظر حقیر آن است که هرگاه ید هر دو بر حریم هست، هر دو شریک اند 
  . در آن؛ این در استحقاق رفع حاجت، و آن در مالکیت رقبه

و . و هرگاه صاحب نهر یدي ندارد و صاحب ارض دارد، قـول او مقـدم اسـت بـا یمـین     
و دور نیسـت کـه صـاحب    . صورت عکس قول صاحب نهر مقدم است با یمینهمچنین در 

چنـان کـه از فخـر    . چون حـریم، الزم ذي الحـریم اسـت   . نهر را ذوالید دانیم علی االطالق
چنان کـه ظـاهر   (و بنابر این که حریم بودن مثبت ملکیت باشد . 1المحققین ظاهر می شود

و  2بـوت یـد هـر دو، چـاره از تحـالف     پس در صورت ثبوت ید هر دو یا عـدم ث ) آن است
و . پس هرگاه هر دو قسم می خورند، هر دو شریک مـی شـوند  . شرکت بعد از آن، نیست

و هرگاه یکی قسم خورد دون دیگري، مال او مـی شـود   . هر دو نکول کنند] اگر[همچنین 
  . که قسم خورد

مالـک آن   هرگاه قنات منهدمۀ مخروبه در صحرائی واقع، و از صاحب و :سؤال -15
مطلقا اثري و نامی باقی نماند، چند نفر در مقام تنقیه و آبادي آن برآمده، چند چـاه آن در  

چون حال بنـا بـر امتـداد مـدت     . معموره واقع، که عالمت آن از اندرون قنات ظاهر است
خرابی آن قنات و بی مـالکی آن، بسـیاري از آن زمـین هـائی کـه سـابق از تحـت آن، آب        

مالک خالی کردن آن چـاه  . ک و باغ کرده اند و مالک به هم رسانیده استجاري بود، مل
  .ها را مانع است

آیا به سبب تقدم احیاي آن صاحبان باغ می توانند کـه مـانع از خـالی کـردن چـاه هـا       
  ؟-؟بشوند یا نه
هرگاه واقعاً زمین موات بوده، و اختصـاص بـه کسـی نداشـته، و کسـی بـه آن        :جواب

                                                   
 .ط کوشانپور 233و  232ص  2ایضاج الفوائد، ج  1
 .مخالف: در نسخه 2
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، صاحبی هم از براي آن معروف نبوده، هر کـس اوالً آن را احیـاء کـرده و    اولویتی نداشته
و اگـر سـخنی در میـان    . باغ و زرع کرده، مالک می شود و دیگري مزاحم نمی توانـد شـد  

  .باشد و گفتگوئی باشد، باید به مرافعۀ شرعیه حاضر شوند تا احقاق حق بشود
اسـتحقاق حـریم خـود بـاقی اسـت،      و دور نیست که بگوئیم که آن قنات موات نیز بر 

و به سـبب احیـاي فـوق االرض مالـک قنـات تحـت       . چون ملکیت امام بر آن ثابت است
غایت امر این است که از بـاب نـزاع مـابین مالـک ارض و مالـک ذي      . 1االرض، نمی شود

و اظهر در نظـر حقیـر در ایـن جـا     . امام است بالحریم، بشود یعنی محیی که در معنی نای
  .واهللا العالم. و این مطلب را در جاي دیگر بسط داده ام. دیم مالک ذي الحریم استنیز، تق

المالک را از اهالی شرع، یـا از مـأذون    مجهولۀهرگاه زید قنات مخروبۀ  :سؤال -16
و قـدري از  . از قبل اهالی شرع، ابتیاع نموده و تصرّف نموده، و مبالغ کلیۀ اخراجات کشیده

و زرع نموده و مجري را پر نموده و ضرر کلّی به قنات مزبـور رسـانیده   رشتۀ قنات را عمر
آیـا در صـورت   . با عدم ادعـاي ملکیـت و قصـد حیـازت    ) قبل از تصرّف یا بعد از تصرف(

نمایـد،   2مذکوره، عمرو مرقوم را می رسد که مانع تنقیه شود تا آن که زرع خود را حصاد
باید از عهده بـر آیـد یـا    ) تصرف یا بعد از تصرفقبل از (و بر فرض ثبوت اضرار  ؟-؟یا نه

  ؟-؟نه
و چنان چه عمرو مزبور مستاجر باشـد، و آب و اراضـی غیـر بـه عنـوان اسـتیجار در       
تصرف وي باشد، و حال ادعا کند که من به قصد ملکیت از جانب مـوجر، تصـرف نمـوده    

                                                   
و قنات موات که افرادي . ارض موات که صاحب باغ آن را احیا کرده: دارد یعنی در این جا دو چیز با دو عنوان وجود 1

شده، پس اخـتالف آنـان،   » شروع«و چون احیاي قنات . احیاي اول مانع از احیاي دوم نمی شود. احیاي آن را شروع کرده اند
ست که موجب اولویت است نه را به منزلۀ تحجیر دانسته ا» شروع« 16اما در جواب مسئلۀ شماره . اختالف دو مالک است

 . لیکن تحجیر و اولویت نیز در این بحث، کافی است. مالکیت
 .حصار: در نسخه 2
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کیت را ادعا کنـد  ملو در صورت مسطوره، اگر قصد  ؟-؟ام، آیا سخن او مسموع است یا نه
و بـر فـرض مسـموعیت     ؟-؟از جهت خود به محض حیازت، مسـموع خواهـد بـود یـا نـه     

  ؟-؟دعاوي، مشتري قنات مزبوره از اخراجات بگذرد؟ آیا تسلّطی به بایع دارد یا نه
و هر کس از مسلمین که احیا کند مـال  . موات مجهول المالک، مال امام است :جواب
در خاطرم هست که به شما گفته . جا تکیه بر احیا است، نه بر بیعاین ] ر[و د. او می شود

و شما از باب احتیاط و استناد به حاکم، خواهش کردید که صیغۀ بیع جاري شـود و  . بودم
پس تکیه به بیع نیست که با وجود عدم احیا هم کسـی نتوانـد   . 1قیمت آن به فقرا داده شود

  .در او تصرف کرد
د یا تحجیري که اولویت از براي او حاصل شود، تصـرّف عمـرو   و هرگاه احیا شده باش
، در معنی تحجیـر  2و ظاهر این است که احیاي بعضی از آبار آن. غلط است و غاصب است

  .بل که باالتر هم. در باقی هست
و با وجود عدم احیا و تحجیر، تصرف عمرو صحیح است و ملک او می شـود بـا قصـد    

  .عدم قصد و اولی به او است با. حیازت
خرابی بال مالکی در جنب خانۀ کمترین، بوده و او را هموار کردم و قابل  :سؤال -17

مهـدي نـامی مـرا    . زراعت کردم به قصد این که هرگاه صاحبش پیدا شود، بـه او رد نمـایم  
و . فریب داد و قدري از آن را به او فروختم و به مشارکت آن دیواري بر دور آن کشـیدیم 

آیـا  . ع گردیده ام بیع آن بی صورت است، می خواهم استراداد نمایم، نمی دهدالحال که مطل
  ؟-؟شرعاً تسلّط دارم بر استرداد یا نه

                                                   
الی اهللا، دلسوزي بـه فقـرا، بـا قیافـۀ خیـرات       قربۀشگفت نیست؛ همیشه پولداران پول پرست با تمسک به احتیاط،  1

 .خواهی، ارزش هاي دینی را به خدمت خود گرفته اند
 .آبار یعنی چاه ها -.آبادان: هدر نسخ 2
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هرگاه آن مخروبه مجهول المالک بوده و بـه قصـد تملـک احیـا کـرده بـود،        :جواب
و لکن از صورت سؤال ظاهر می شـود کـه قصـد    . و بیع آن جایز بود. ملک محیی می شود

  .در این صورت ملک او نمی شود که تواند به دیگري فروخت. نکرده تملّک
چون مال مجهول المالک حکم آن ایـن اسـت کـه بعـد از یـأس از معلـوم شـدن        : بلی

صاحب، تصدق شود به فقرا، همان شخص که در دست اوست می تواند عین او را بـه فقـرا   
  .ب بیع جایز استیا بفروشد و قیمت آن را به فقرا بدهد، از این با. بدهد

و لکن از صورت سؤال ظاهر می شود که ملک را از براي خود فروخته کـه قیمـت را   
و الحـال اگـر معرفـت    . و بیـع صـورتی نداشـته   . پس در حال بیع غاصب بوده. متصرّف شود

حاصل کرده و تائب و نادم شده و خواهد میانۀ خود و خدا آن ملک را بـه مصـرف فقـرا    
یع مصلحت فقرا باشد، شاید به لحوق اجازه، صـحیح شـود، و قیمـت را    آن ب 1]اگر[برساند؛ 

چون اجازه کاشف است نـه  . المثل را هم خود به فقرا بدهد اُجرةبه مصرف فقرا برساند و 
  .ناقل

المثـل، اسـترداد    اجـرة و هرگاه صالح در اجازه نباشد یا اجازه نکند، همان ملک را با 
ایـن  . فروض سؤال این است که او مغرور بـود نـه غـار   چون م. می کند و به فقرا می رساند

  .حال حصۀ مهدي است
  .المثل به فقرا برساند اجرةو اما در آن چه تصرف خود اوست؛ پس آن را نیز با 

  .و عمارت فضولیه را اجرتی نمی باشد
و هرگـاه سـخنی داشـته مهـدي در     . این ها در صورتی است که متفـق باشـند در واقعـه   

چـون  (در صورت اطالع حاکم به خیانت طرفین یا احدهما . اج به مرافعه استمقابل، محت
  .واهللا العالم. به نهج صواب معمول دارد) آن ولی فقیر است

                                                   
 .اما براي روشن شدن مسئله الزم است. البته ممکن است این تغییر مصداق ویرایش باشد، نه تصحیح -.و: در نسخه 1
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شـد بـه سـبب پنهـان      منتفع بدان که زمین موات یعنی آن چه از آن نمی توان :تحقیق
موات بر آن شـود؛ خـواه    بودن، یا آب نداشتن، یا غرق آب بودن، یا مثل آن که عرفاً اطالق

دست مسلمان، یا ذمی و معاهدي بر آن جاري نشده باشد اصالً، یا شده باشد و لکن اهل آن 
پس آن مال امام است به اجماع منقـول  . 1فنا شده باشند و اسم و رسم آن اهل، مجهول باشد

  .و اخبار بسیار
و بعـد از اذن  . امام و در حال حضور امام، جایز نیست تصرف و احیاي آن مگر به اذن

و اطـالق اخبـار شـامل    . 2به دلیل اجماع منقول و اخبار. امام ملک حاصل می شود به احیا
  .و ذکر مسلم در بعضی اخبار، داللت بر اختصاص نمی کند. مسلم و غیر او هست

                                                   
  : دو عنوان را فراموش کرده است) ره(محقق قمی 1

از آن چه به موات تبدیل شده یا  که اعم. مالکان شان رها کرده و کوچیده اند: »انجلی عنها اهلها«زمین هائی که : الف
  .است) ع(معمور مانده همگی مال امام

) ع(شـان، مـال امـام    ةکه معمورشان و موات شد. مالکان شان از آن ها اعراض کرده اند: »المعرض عنها«زمین هاي : ب
  .است

 زیـرا طـرو  . هده یا نشـ دقبالً یدي بر آن جاري ش بحث شد که موات، مطلقا مال امام است خواه 1در ذیل مسئلۀ شماره 
 .موتان مزیل ملک است

دارند مطلقا خواه در  داللت دیدیم که اخبار به لزوم اذن از امام یا نائب خاص، یا نائب عام امام 1در ذیل مسئلۀ شماره  2
   .عصر حضور و خواه در عصر غیبت

این بیع . را به کسی فروخته است» قنات مخروبه«دیدیم که خودش  16است؛ در مسئلۀ شماره ) ره(و شگفت از مصنف
 21و در سؤال شماره . (االّ هیچ کس حق چنین بیعی را ندارد بر اساس نیابت و والیت است، و) به هر صورت و به هر عنوان(

  ).نیز خواهد آمد
ه و آن دخالت کرد» سهم امام از خمس«آنان که اذن را در عصر غیبت الزم نمی دانند، پس به چه دلیل در : باید گفت و

اگر خمس و مصرف آن ! در زمین و خمس با هم فرق دارند؟) ع(را تحویل گرفته و به مصرف اهلش می رسانند؟ آیا مال امام
  نایب است، چرا در زمین موات اذن الزم نیست؟) بل به تصرف مستقیم(منوط به اذن 

ناشـی  » یأس از بسط ید فقیه«هر دو از . »عدم اشتراط اذن در عصر غیبت«دومی . »مزیل نبودن موتان«این دو رأي؛ یکی 
و مشاهده می کنیم که هر جا توانسته اند و بسط ید داشته اند، اعمال نیابت و والیت کرده اند بدون استثناء، خواه در . شده اند

 . خمس، خواه در موات، و خواه در موارد دیگر
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) ع(بر می آید این که نزاعی نیست در این که در حال حضور امـام  مسالکو از کالم 
بر می آید که خالف است در  2شرح لمعهو از . 1ک، مختص به مسلم استجواز احیا تمل

جـایز اسـت بـراي امـام اذن دادن     : تملّک کافر به احیاء، و این نزاع بر می گردد به این که
واالّ بعد اذن امام و احیاء و تملّک شکی در حصول جواز احیاء و تملـک  . کافر یا نه] به[

  . ما بی فائده است خود بهتر می داند و نزاع در فعل امام براي. نیست
و به هر حال؛ اظهر و اقوي آن است که جایز باشد احیا از براي مسلم و غیر مسـلم در  

  .حال غیبت و حضور که در حال حضور مشروط به اذن امام باشد
لکن از فتواي اصحاب ظاهر می شود که اختصاص و تملـک مطلـق، مخـتص بـه حـال      

ر حال حضور؛ پس محیی به سبب احیا اَحقّ و اَولـی اسـت و لکـن    و اما د. غیبت امام است
و نزاع در این . و دلیل آن وضوحی ندارد. امام هر وقت که می خواهد از دست او می گیرد

  .هم، کم فائده است، به جهت آن که امام خود بهتر می داند؛ هر چه خواهد می کند
از بـراي مسـلمین نیسـت و     و علی اي تقدیر؛ شکی در حصول ملـک در زمـان غیبـت،   

و در بعضی از عبارات علمـا کـه از مسـئلۀ زمـان     . همچنین از براي غیر ایشان، علی الظاهر
غیبت هم به لفظ اَولی و اَحقّ ادا کرده اند، باید مراد ایشان حصول ملک باشد، نـه محـض   

که افـادة  » مهلو هی «چنان که در بعضی احادیث هم بعد از ذکر اَحقّ، فرموده اند . اولویت
  .ملک می کند

، که بـا  4بالفعل نباشد 3]مسالمی[مسلمی یا  ید این ها همه در وقتی است که براي زمین
شرطی کـه  وجود ید نمی توان احیا کرد هر چند سبب ید و تسلط را هم ندانسته باشیم، به 

                                                   
 .دار الهديط  232ص  2مسالک، ج  1
  . 35ص  7شرح لمعه، ج  2
 .مسالم یعنی اهل جزیه و معاهده -.سالمی: در نسخه 3
 .تان مزیل ملک است، به شرحی که گذشتوزیرا م. بر زمین موات، هیچ یدي نیست 4
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  .2بر وجه مصالحه در تقسیم مباحات شده است یااست  1ندانیم که ید او تغلّب
  . 3مانده کالم در ملک مواتی مجهول المالک نباشند و صاحب آن معلوم باشد باقی

  
  

  کتاب احیاء الموات 
  من المجلد الثانی

  
در حصول تملک به احیاء موات، قصد تملّک شرط است، یـا بـه مجـرّد     :سؤال -18

  ؟-؟احیاء ملک محیی می شود
صـریحی در نظـر    و الحال مخالف. قصد تملک، شرط استاظهر این است که  :جواب

اقتضاي قصد تملّک می کنـد ماننـد    و اصل. و جمعی تصریح به اشتراط آن کرده اند. نیست

                                                   
 .تغلّب یعنی زور گوئی، غلبه و استیالي نامشروع 1
 .21رجوع کنید به مسئلۀ شماره . تقسیم موات بدون قصد احیاء و بدون تحجیر براي احیاء، جایز نیست 2
  : و خارج از دو صورت نیست. اي کاش شرح بیان این کالم را نیز می آورد 3

او پس از فتواي مکرر در : در این صورت طبق سبک و روش فقها، باید گفت. ده استمورفعمداً در این باره سکوت : الف
رت، در فتواي مذکور اعالم تردیـد  با آوردن این عبا. »موتان مزیل ملکیت نیست«این مسئله و در مسئله هاي پیش بر این که 

  .می کند
در این صورت نیز خارج . را توضیح داده، لیکن در نسخه برداري ها ساقط شده است» کالم باقی«این  شاید معظّم له،: ب

  : از دو حالت نیست
در این حالت نیز . استاستدالل هاي پیشین خودش را تام و کامل ندیده و از نو در تأیید فتوایش به استدالل پرداخته : اول

  .حاکی است که اثبات آن نیازمند این همه کوشش بعد از کوشش است
نیـز   1همان طور که در اواخر مسـئلۀ شـماره   . در مقام استدراك و نوعی تلطیف و یا تضعیف آن فتوي بوده است: دوم

 .چنین کرد
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باشد، به جز اطالقـات اخبـار   » عدم ملکیت«اصل  رافع و چیزي که. حیازت سایر مباحات
  .و متبادر از آن ها بیش از صورت قصد تملک، نیست. احیا نیست

داده که هرگاه آن فعل، عملـی اسـت کـه در عـادت     تفصیلی  تذکرهدر ) ره(عالمه: بلی
در این جـا قصـد تملـک شـرط     ) مثل بناي خانه و باغ(نمی کنند آن را به غیر قصد تملک 

. از زمـین بـه امیـد بـاران    ] اي[بخالف مثل چاه کندن در بیابان، و زرع کردن قطعه. نیست
متفرّع کرده آن را بـر   و. که در این جا به قصد، مالک می شود و بدون قصد، اشکالی کرده

  . و اشهر اشتراط است. اشتراط نیت در حیازت مباحات
. دانسـته » اخطار ببـال «قصد تملک را عبارت از ) ره(و گمان حقیر این است که عالّمه

و در این جـا عـرف و عـادت را نـازل منزلـۀ اخطـار ببـال        . چنان که در مطلق مسئلۀ نیت
  ].اند[کردهرا نازل به منزلۀ قصد به آن سوره  1ینهدانسته؛ مثل آن که عادت به سورة مع

است، پس ایـن تفصـیل ثمـره نمـی     » داعی بفعل«و چون تحقیق این است که نیت همان 
به جهت آن که هرگاه واقعاً داعی بر آن فعل، تملک نباشد بل که خانه را یـا بـاغ را   . کند

پـس علـی اي تقـدیر، قصـد     . به قصد انتفاع مردم ساخته باشد، دلیلی بر حصول ملک نیست
بلی گاه است که ثمره در صورت جهالت حال کند؛ مثل این کـه وارث  . تملک شرط است

او هرگاه نداند که مورث قصد تملک کرده یا نه، آن نوع عمـل را قرینـۀ تملـک بگیـریم     
چنان که اظهر این اسـت در مثـل ایـن مقـام نظـر بـه عـرف و        ( 2بنابر تقدیم ظاهر بر اصل

  ).عادت

                                                   
ند و ارتکازاً و بدون نیـت تعیـین، آن را بخوانـد    سورة توحید را در نماز بخوا) مثالً(اگر کسی عادت کرده  -.در نماز 1

 .اشکال ندارد
، یک اصل هم در این جا هست و آن »ظاهر عمل«عالوه بر : اما باید گفت. است» عدم حصول الملک اصالۀ«ش دامر 2

 .است» عدم قصد انتفاع مردم اصالۀ«
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و لکن این دخلی به مسئلۀ ما ندارد، به جهت آن که اصل مسئله ایـن اسـت کـه قصـد،     
دلیل حصول قصد است، نـه دلیـل   ) بر فرض تسلیم(و وقوع امثال این افعال . شرط است یا نه

و این که گفتیم قصد تملک، شرط است، منافـات نـدارد بـا    . عدم اشتراط قصد در امثال آن
به جهت آن که ما فرض مسئله را در جائی می . »ملکیت استید مقتضی حکم به «این که 

کنیم که مورث الحال عمارتی بنا کرده در موات، و به مجـرد اتمـام، قبـل از معلـوم شـدن      
و مطلق ید مفید ملک بودن در صورتی اسـت کـه معلـوم    . حال قصد و عدم قصد، فوت شد

ید، آن است کـه در جـائی کـه     بل که مراد در عمل به مقتضاي. نباشد که از این باب است
ید بر ملکی باشد که تملک آن موقوف بر ملکی نباشد که باید در ظـاهر شـرع حکـم بـه     

  . 1ملکیت کرد
ظاهر این است که حقّ اولویت به میراث منتقل می شود، تا این که مـدت متمـادي   : بلی

  . 2شود و معلوم نباشد که از این قبیل است

                                                   
 اصـالۀ «متمسک می شود و آن را بـر  » احیا عمل ظاهر«بل به . اما عالمه در این مسئله هرگز به ید تمسک نمی کند 1

  .تکیه می کند» عدم قصد انتفاع الغیر اصالۀ«به » االرث حصول الشک عند«و دربارة . مقدم می دارد» عدم الملک
امـا ایـن   . باشد، فرمایشش درست است» بینه و بین اهللا«حصول ملکیت براي محیی در ) ره(اگر مراد میرزا. درست است
   .افراد دیگر، جامعه و حکومت، نداردربطی به وارث، 

پس باید محل نـزاع تعیـین   . است تمامو در صورت دیگر، سخن عالمه . است تمام) ره(یعنی در یک صورت سخن میرزا
 .شود

  . است» قصد انتفاع مردم«یعنی معلوم نشود که از قبیل  2
را در نظر دارد، و ) بینه و بین الناس -و بین اهللا بینه(روشن می شود که مراد او هر دو صورت ) ره(از این بیان محقق قمی

تمسک «و در این جا . خود را مالک آن عمارت بداند یا نه» وارث بینه و بین اهللا«توجهش به درون قلب وارث است که آیا 
ین وارث و دیگران و این تمسک ها را به مقام اختالف ب. را کافی نمی داند» عدم قصد انتفاع الناس اصالۀ«و » به تقدیم ظاهر

اما عالّمه تمسک به آن دو را براي قلب خود . وا می گذارد که اگر وارث ادعاي ملکیت کرد می تواند به آن دو، تمسک کند
  .وارث نیز کافی می داند

 . البتّه نکته دقیق است، فتامل
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نـدارد،  ) یا آب، یا غیـر آن  1از درخت(که مانع زراعتی آیا صحراي مواتی  :سؤال -19
بـه  (آیا همین که کسی آبی روان کنـد  . است به آبمحتاج  2و همین. و مهیاي زراعت است

و آب را بر سر زمین برساند، کافی است در احیاي همـان زمـین؟   ) حفر قناتی، یا شق نهري،
از (در دور آن زمـین عالمتـی    بر زراعت و شیار کـردن زمـین؟ یـا آن کـه     است یا موقوف

  باید بکند؟ ) مرزي، یا سنگچینی، یا غیر آن
هرگاه مرز، یا خطی، یا مثل آن، در دور آن زمین قرار بدهد که معین کنـد آن   :جواب

  .این در تعیین مذکور. را، بی اشکال در احیاي آن کافی است آوردن آب
اگـر نگـوئیم کـه احیـاء     (است که و اما اگر زمین را به عالمتی معین نکند، ظاهر این 

این تحجیر هست نسـبت بـه   ) نسبت به قدر کفایت آن آب از آن زمین صدق می کند الاقلّ
و تحجیـر هـم   . مقدار متعارف آن مقدار زمین که در خور آن آب است به قـدر متعـارف  

  .منشأ اولویت است و دیگري نمی تواند آن زمین را احیا کند

                                                   
را » جنگـل «رسـماً نـام    21ۀ شـماره  در مسئل) ره(و خود مصنف(معموالً در مسائل احیاء، درخت را نیز مثال زده اند  1

  . دانسته اند) ع(اما در باب انفال اجماعاً جنگل را مصداق مال امام). آورده است
در حالی که در احادیـث، جنگـل قسـیم مـوات،     . یعنی در باب احیاء الموات، جنگل را در ردیف موات تلقی کرده اند

  . شمرده شده، نه قسمی از موات
  .معنی ندارد، و کندن درختان آن جایز نیست مگر خود امام صالح داند و اجازه بدهد بنابر این احیاء جنگل

رو که خودش به طور طبیعی روئیده است، جایز است؟ نظر به ایـن کـه در   درخت خود کندن تک :و اما تک درخت
و کسی حق . باشد فرد مالک تک درخت می شود گرچه آن را در بیابانی موات، کاشته) بخش خصوصی(عرصۀ حقوق افراد 
پـس تـک درخـت هـاي     . بنابر این، تک درخت نیز ملکیت و مالکیت دارد، یعنی مصداق موات، نیست. تعرض به آن ندارد

و کسی حق تعرض به آن ندارد مگر با صالح !) بائک تجرّ و باء االمام ال تجرّ؟(طبیعی نیز ملکیت دارند و ملک امام هستند 
  .دید و اذن امام یا نایب او

این گونه تعبیر ها و عدم تفکیک ها میان موات و غیر موات، و عدم تفکیک میان قسم و قسیم، از عدم بسط ید نایب  و
 .که در ذیل چند مسئله به شرح رفت. هاي عام، و از یأس تاسیس حکومت مشروع شیعی، ناشی شده است

 . چرائی این کاربرد قبالً بیان شد. ن، یعنی فقطیهم 2
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دو طرف شارع عام، خانه دارد و مـی خواهـد سـقفی بـر     هرگاه کسی در  :سؤال -20
روي شارع بنا کند از قبیل ساباط، و عرض آن شـارع ده ذرع هسـت، و محتـاج اسـت کـه      

  ؟-؟آیا جایز است یا نه. 1قلیلی از شارع را داخل اساس سقف کند
اظهر این است که هرگاه به قدر هفت ذراع از براي شارع باقی می ماند، جایز  :جواب

ضرر به ماره ) مثل کوتاهی سقف و غیر آن(ت تصرف هرگاه به سبب تاریکی و غیر آن اس
و اقوي عمل بـه  . زیرا که مستفاد از روایات معتبره تحدید شارع است به هفت ذراع. نرسد

  .و جمعی هم به آن قائل شده اند. که تحدید به پنج ذراع شده بقباقنه به روایت . آن است
و مستفاد از آن ها این است که زایـد بـر آن   . مطلق شارع است و ظاهر روایات تحدید

  . مقدار را می توان تصرّف کرد و احیا کرد
شارع هفت ذراع است، در جائی است کـه ملکیـت سـابقه، ثابـت      و این که گفتیم که

بـل کـه از پـنج    (و هرگاه طرفین شارع، ملک غیر باشد و شارع کمتر از هفت ذراع . نباشد
  .د، از ملک غیر، داخل شارع نباید کردباش) ذراع هم

که داللت می کند که تصرف در طریق واسع، نمـی تـوان کـرد،     بقباقو روایت دیگر 
  . 2محمول است بر این که زاید بر حد شرعی شارع نباشد

] اي[زید ادعا می کند به عمرو که این قنات و زمین را که تو احیـا کـرده   :سؤال -21
ه فـوت شـده، از او خریـده ام و تحجیـر کـرده ام و تـا حـال        من در حیات فالن عـالم کـ  

گوید با وجودي که این زمین و قنات، موات بوده اند من احتیاطـاً  می و عمرو . واگذارده ام

                                                   
 .مراد این است که پایه را در زمین شارع بنا کند. ایهاساس یعنی پ 1
= خل شهري، روستائی، و میان شهري را بگیرند و فقط هفـت ذرع امطابق این فتوي باید مردم بریزند هر کوچه، راه د 2

مصداق کم ) هر(ي میرزااشرح این مسئله در ذیل چند مسئله از همین باب گذشت و این فتو! متر از آن ها را باقی بگذارند 5/3
  .لطفی است



     231  احیاء المواتکتاب 
 

از فالن عالم که زنده است، خریدم و قیمت آن را حسب الحوالۀ او به فقرا داده ام و احیـا  
و بقـاي آثـار تحجیـر     ؟-؟موات جایز است یا نه آیا بر فرض ثبوت ادعاي زید، بیع. کرده ام

و معنی احیا چـه چیـز اسـت؟ و معنـی      ؟-؟شرط است در اولویت زید یا مطلقا کافی است
  تحجیر چه چیز است؟ و شرایط احیا چه چیز است؟

و بـدون اذن او  . زمین و قنات موات، هرگاه مالک معروفی دارد، مـال اوسـت   :جواب
و بیـع و  . و هرگاه مجهول المالک باشد؛ پس آن مال امام است .1هیچ تصرفی نمی توان کرد

بلی هر کس آن را احیـا  . و دلیلی بر جواز صحت آن در نظر نیست. شراي آن، وجهی ندارد
ت هـم      کند مال او می شود، و تا احیا نکرده معلوم نیست که به سـبب آن خریـدن، اولویـ

و . هم می رسـاند  وده است، اولویت بهه تحجیر کرده ببلی هرگاه ثابت شود ک. حاصل شود
  .تصرف عمرو باطل است به شرطی که آثار تحجیر بر طرف نشده باشد

هد عادل بوده اسـت پـس مـادامی    و این که سؤال شده است از بیع عالم؛ هرگاه عالم مجت
مل است که بر وجه صحیحی بوده است، نقض آن جایز نیست، چون بیـع در معنـی   تحکه م
شـود  یا معلوم . این که معلوم شود که کوتاهی در اجتهاد کرده بوده استمگر . است 2حکم

و به هـر حـال وجهـی از بـراي بیـع      . که خالف آن چه قطعی شرع است، کرده بوده است
  .موات نمی دانم، و دور نیست نقض چنین حکمی جایز باشد

اسـت  » مال بال مالک«آن مجتهد ظاهر شده بوده که  3برمگر این که محتمل باشد که 

                                                   
 .موتان را مزیل ملک نمی داند) ره(میرزا که زیرا 1
اما در . »شراب حرام است«کلّی ذهنی است مانند » موضوع«در فتوي . فتوي قابل نقض است، اما حکم قابل نقض نیست 2
دربارة ) ره(رزاي شیرازيآن چه می. »این مایع شراب و خوردنش حرام است«جزئی خارجی معین است؛ مانند » موضوع«حکم 

نیز چاره اي ) که فرضاً استعمال تنباکو را جایز می دانستند(که فقهاي دیگر . تنباکو اعالم کرده بود، در واقع حکم بود، نه فتوي
 .نداشتند مگر عمل مطابق حکم او

 .در: در نسخه 3
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و فقـرا از  ) علـی االظهـر  (و چون باید آن را تقسیم به فقراي بلد کرد . »مجهول المالک«نه 
هـر  . عین آن منتفع نمی توانند شد، حاکم آن را فروخته باشد، که قیمت آن را تقسـیم کنـد  

  .هم اشکال است در خصوص ارض موات 1]ضفر[چند در این 
را هم تقسیم بـه فقـرا مـی     محیاةل المالک یا آن که آن را موات ندانسته، و مال مجهو

و هرگاه معلوم شود هیچیـک نبـوده، پـس وجـه صـحتی      . جهت فروخته آن از. تواند کرد
  .نخواهد داشت

این است که ید مسلم یا معاهدي بـر   :اول: پس آن چند چیز است :و اما شرایط احیا
ه آن تصـرف، بـر غیـر    همین قدر کافی است که علم نداشته باشـیم کـ  » ید«و در . آن نباشد

یا اهل . آن را تصرف کرده باشد 2مثل آن که متغلّبی. وجهی است که منشأ تملّک نمی شود
قریه در میان خود بنا گذاشته باشند به تقسیم مباحات؛ مثل این که کوه را قسـمت کننـد و   

و ضرور نیست که علم بر وجه ید داشته باشـیم و  . مانع شوند هر یک از تصرفات دیگران
بل که همین قدر کافی است در تملک بیابانی، که در ید کسی باشـد،  . سبب تملک را دانیم

مثالً احتمال همین که حریم قریه بـوده اسـت و آن مرتـع حیوانـات آن هـا بـوده و آن را       
یـا  ) بنا بر اَشهر و اقوي که در حریم، ملکیت حاصل می شود، بیع جایز اسـت (خریده باشد 

ن را احیا کرده بوده است از براي منزلگاه و محل خیام و قطع اشـجار،  آن که محلّی از بیابا
. و ازالۀ احجار، و تسویۀ آن کرده و آن جا را منزلگاه قرار داده باشند که خیمه زده باشند

یا از نی و چوب خانه ساخته باشند و به آن سبب آن بیابان از مراتع حیوانات آن هـا شـده   
  .ر آن جا نباشدباشد، هر چند بالفعل منزل د

  .این است که حریم ملک غیر نباشد؛ مثل حریم خانه و قنات و غیره :دوم

                                                   
 .فرق: نسخه در 1
 .متقلّبی: در نسخه 2
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  .ااین که از مشاعر عبادات، نباشد؛ مثل عرفه و مشعر و منی :سیم
و مراد به اول، آن است . نکرده باشد 1]محمی[آن که امام اصل آن را مقطَع و  :چهارم

و . گـذارد  و تحجیري هم نشده باشد بـه احـدي وا  که قطعه زمین معینی را که موات باشد 
کند زمین معینی را از براي چارواهاي مجاهدین یا حیوانات صـدقه   2]رقق[به دویم آن که 

  .3و جزیه
و مراد به تحجیر این اسـت کـه   . این که آن زمین را دیگري تحجیر نکرده باشد :پنجم

و اشـهر و  . ن شخص اَولی می باشدشروع در احیا کرده باشند، پس به مجرد شروع در آن، آ
بلـی صـلح   . اقوي این است که به سبب آن، ملک حاصل نمی شود، پس بیع او صحیح نیست

حـق بـه وارث او منتقـل مـی      نیو هرگاه بمیرد ا. ی است از حقوقچون حقّ. می توان کرد
بکنـد  و اگر کسی احیا . و کسی که تحجیر کرد، دیگران را منع می تواند کرد از احیا. شود

  .هم، مالک نمی شود
بر دور زمین بردارد، یا سنگچینی بکنـد، یـا    4]مرزي[و تحجیر مثل این است که کسی 

یا جـدولی در دور زمـین حفـر کنـد، یـا      نی و چوب و امثال آن در دور آن زمین فرو کند، 
و همچنـین  . خطّی در آن جا بکشد که آن زمین را معین کند که شروع کند در سایر اعمال

گاه کسی اراده دارد که قناتی بکند و آب آن را جاري کند، همین که یک چـاه بکنـد   هر 
این تحجیر است، و کسی نمی تواند کـه دیگـر   ) بل که همین که شروع کرد به کندن چاه(

  .تا مالحظۀ حریم این قنات را بکند. در آن جا احداث قناتی بکند

                                                   
 .محیی: در نسخه 1
 .غرق: در نسخه 2
 .یعنی دام هاي بیت المال 3
 .مرضی :نسخه در 4
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بر دارد، همین که شـروع کـرد    و همچنین هرگاه کسی خواهد آبی از رود خانۀ مباحی
دیگري نمی تواند او را مانع شود و از آن سمت نهـر، آب  . به کندن نهر، تحجیر کرده است

و همچنـین احیـاي   . بیاورد هر چند هنوز نهر تمام نشده باشد و آب داخل آن نشـده باشـد  
در بلـی  . زمین و چاه و معادن و غیر آن، به جهت شروع در عمل، تحجیر حاصل مـی شـود  

معادن ظاهره، تحجیر نمی باشد به جهت آن که محتاج به عمـل نیسـت کـه شـروع در آن     
  .عمل تحجیر آن باشد

را تأخیر کرد مدت طوالنی، حـاکم شـرع او را    1کرد و تعمیر يو هرگاه کسی تحجیر
 هرگـاه  و. اجبار می کند بر این که احیا کند یا دست بـر دارد و زمـین را معطّـل نگـذارد    

و این موکول است به نظر حاکم و مالحظۀ . باشد، حاکم او را مهلت می دهد عذري داشته
هرگاه فقیري که قدرت بر چیزي ندارد زمینی را تحجیر کند کـه اگـر    پس. عرف و عادت

تحجیـر غنـی   ) ظاهر این است که(و همچنین . صورتی ندارد. خدا او را غنی کند، احیا کند
  ].نیز صورتی ندارد[ .خواهد بعد دو سال دیگر احیا کندکه 

ظۀ این معنـی کـه در عـرف گوینـد     حو به هر حال، ظاهر این است که در تحجیر مال
و انتظـار خریـدن   . بایـد بشـود  » شروع در احیا کرده است و مستعد و مهیاي احیا هسـت «

و در تعیین مـدت امهـال،   . اسباب و آالت و بیل و کلنگ و گاو و غیره، مضرّ به آن نیست
پس هرگـاه مـدت طـول کشـید و احیـا نکـرد،       . موکول است به نظر حاکم حدي نیست و

بعضی گفته اند که باطل نمی شـود مـادامی کـه    و . ظاهر این است که حق او باطل می شود
) ظـاهراً (و چون اصل مسئلۀ تحجیر . امر او را به حاکم شرع عرض نکنند و او حکم نکند

رض بر خالف اصل است، پس اقتصار می شـود  دلیلی به غیر اجماع ندارد، و منع از احیاي ا

                                                   
 .مراد، عمران است 1
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تهیؤ و استعداد و تمکّن و عدم تـاخیر بـال عـذر     1به موضع یقین که همان شروع در احیا با
و بسیار شبیه است ایـن بـه   . حکم حاکم 2]به[پس اظهر عدم احتیاج است . موجهی، هست

  .ر آن مضرّ استگرفتن جا در مسجد و بازار و شارع و امثال آن، که مفارقت طوالنی د
پس اگر چاهی در بیابان بکَنَد به قصد ایـن کـه   . آن که قصد تملک داشته باشد :ششم

و هرگـاه مفارقـت   . 3آبی بردارد و برود، یا آن که مردم از او منتفع شوند، این احیاء نیست
و مـادامی کـه در آن جاسـت خـود اولـی از دیگـران       . کرد، او و دیگري در آن مساوي اند

. اهر این است که اگر او بمیرد، همین حق اولویت بـه وارث او منتقـل مـی شـود    و ظ. است
  .به اباحه مگر آن که او هم مفارقت کند و باز این راجع می شود

پس چون در شرع مقدس، تفسیري از براي آن وارد  :و اما حقیقت احیاء و معنی آن
و همچنـین در لفـظ   . چنـان کـه در نظـائر آن مـی کننـد     . نشده، باید رجوع کرد به عـرف 

چون این دو لفظ در اخبار بسیار وارد شده اند و بیانی از براي آن ها ذکر نکـرده  . »موات«
و چون احیا در عرف نسبت به هر چیزي مختلف است و اهل عرف هم در هـر یـک   . اند

جهـد خـود در فهمیـدن     هر کس مکلّف است به اجتهـاد و بـذل  از آن ها مختلف اند، پس 
  .ائی که محل حیرت باشد، رجوع به اصل باید کردو در ج. عرف

  :ما در این جا ذکر می کنیم بعض طرق احیا را پس
پس اگر جنگل است یا نیسـتان اسـت، بایـد ازالـۀ      :اما احیاي زمین از براي زراعت

                                                   
 .یا: در نسخه 1
 .و: در نسخه 2
 .گرچه عمالً و لغتاً احیاء به آن صدق کند. یعنی احیائی نیست که ملکیت آور و یا منشأ اولویت ثابت، باشد 3
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هرگاه محتاج به آب است راه آب آن را درست کند به ایـن کـه   . 1اشجار و نی ها را بکند
و آوردن آب و آب . حفر کند که از نهري یا قناتی آب در آن جاري کندنهري از براي آن 

دادن زمین، ضرور نیست بل که همین که زمین مهیاي زراعت شد و راه آب آن تمـام شـد،   
احیا شده است، دیگر شخم کردن و زرع کردن شرط نیست در احیاي آن، بل کـه ایـن هـا    

  ..انتفاعی است که از آن حاصل می شود
   نی ازالـۀ اشـجار اسـت، قطـع آب در زمینـی کـه آب در آن جـا دائمـاً ترشّـح         و در مع

ــوام آن را    ــطالح ع ــد، و در اص ــی کن ــزار«م ــرب    2»زِق ــظ ع ــد و در لف ــی گوین ــاء«م    م
دچون این آب مانع است از زراعـت . مهملۀ ساکنه دال کسرعین و تشدیدبمی گویند  3»الع .

و هرگاه زمینـی  . درست کردن، شرط است و هرگاه محتاج است به آب، باز همان راه آب
باشد که پست و بلند داشته باشد و مهیاي زراعت نشود االّ به رفع آن ها، آن هم مـدخلیت  

و هرگاه زمینی باشد که احتیاج به آب آوردن نداشته باشد بل که بـه بـاران،   . در احیا دارد

                                                   
و نیستان، قسیم مـوات هسـتند، نـه قسـمی از      یعنی جنگل» آجام«بیان شد که در حدیث ها  19در ذیل مسئلۀ شماره  1
اما معلوم نیست . فقها در باب انفال نیز همین گونه شمرده  اند. هستند نه موات یعنی خودشان در طبیعت خودشان، حی. موات

ایز می را موات حساب کرده و کندن درختان یا نی ها را ج» آجام«چرا وقتی که به باب احیاء موات می رسند، برخی از آنان 
 .مگر به اذن امام یا نایبش .در حالی که کندن تک درخت دور افتاده در بیابان نیز دلیل شرعی ندارد و حرام است! دانند؟

زمانی که ترکان غزنوي، سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی بـر ایـران   . یک واژة ترکی است به معنی گل» زِغ«زِق، یا  2
به همان معنی، که امروز در اصطالح مهندسی کشاورزي » زینه -زنه«همین طور واژة . ستمسلّط شدند این واژه رواج یافته ا

  . رایج است
قرار دارند و آب زیر سطحی شان با سطح شان مساوي ) مثالً جلگه هاي آبرفتی(پست جغرافی  ۀزمین هائی که در منطق

ها  هاي اصولی علمی می کنند و آن آب» زنه کش«اَخیر  در دهه هاي. است، دائماً به ویژه در بهار، آب از آن ها ترشح می کند
زنـه  «و زمین . البته در قدیم نیز نمونه هائی بوده است. به خندق ها ترشح شده و به رودخانه ها و برکه ها هدایت می شوند

  .»فرو رفتنگاه«باتالق نیز ترکی است به معنی . فرق اساسی دارد» باتالق«با » جار
 .لذا این توضیح را دادم. را غلط معنی کرده بودند) زقزار(ن واژه در جائی دیدم که ای

 .چون از جاي جاي زمین ترشح می کند مصداق کثیر می شود -.الکثیر من الشیئ، -الماء الجاري: العد: لغت 3
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] به[آن  به ه باشد، زراعتیا به رطوبتی که از زیادتی آب شط و طغیان آن در صحرا، ماند
بلـی اگـر موقـوف باشـد بـه ازالـۀ       . عمل می آید، در آن جا دیگر آب آوردن شرط نیسـت 

  .اشجار، یا ریشۀ گیاه، احیاي آن همان است
مثل تـلّ هـا،   (ها را زرع می کنند ] زمین[و در بالدي که متعارف است که از این قبیل 

حیاي آن به شیار کردن مـی شـود کـه قطـع     پس گاه است که ا) و دامن کوه هاي بی آب را
اي زرع اسـت، در ایـن      هم و گاه است که بدون قطع ریشه ها. ریشه ها می کند زمـین مهیـ

جا این هم ضرور نیست، بل که همان قدر که نشانی از براي زمین قـرار بدهـد در دور آن   
همـۀ اقسـام    ، در کـالم علمـا در  1و چون این نشان کـردن . که معین شود، ملک او می شود

را و معلوم می شود که این محض از بـراي  احیاي زمین، مذکور است و شرط کرده اند آن 
و در ایـن  . تعیین زمین است و دخلی در احیا ندارد، پـس ایـن داخـل تحجیـر خواهـد بـود      

اي زراعـت هسـتند، بـه      صورت مشکل می شود که احیاي این تلّ ها و زمین هائی که مهیـ
  .محض همین خطی که در دور آن ها بکشند، حاصل شود

گفته اند که این نحو زمـین هـا، قابـل احیـا      شافعیهی از و از این جهت است که بعض
نیستند، و هر کی در دست دارد مالک آن نمی شـود و بیـع آن صـحیح نیسـت، و همچنـین      

  . اجارة آن
و به هر حال، حق این است که اگر کسی امثال این زمین ها را زرع کرد، صـادق اسـت   

و امـا  . کافی است در احیـاي آن هم بل که مجرد شیار کردن . که در عرف احیاي آن کرده
و لکن از کـالم  . مجرّد خط کشیدن و نشان کردن؛ پس ما از آن بیش از تحجیر نمی فهمیم

یعنی بعض جاها هسـت  . بعض علما بر می آید که گاه است تحجیر و احیا متوافق می شوند
  . که تحجیر آن همان احیاي آن است

                                                   
 .کرده اند: در نسخه 1
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آن [متوافق اسـت و  » ذاشتن در دور زمینعالمت گ«کلمات ایشان در ذکر  :و بدان که
هر چند در اشـتراط اجتمـاع امـور    . آن در نظر نیست] در[و خالف . شرط دانسته اند] را

کـه از کلمـات   . دیگر، کلمات ایشان متخالف است؛ مثل قطع اشجار و قطـع آب و غیـر آن  
تر از یکـی  بعضی بر می آید که هر یک از این ها کافی باشد هر چند زمین محتاج به بیشـ 

  .باشد
و آن چه به گمان حقیر می رسد، این است کـه ایـن عالمـت گذاشـتن در دور زمـین،      
محض از براي تعیین زمین است تا آن که معلوم باشـد کـه شـروع در احیـاي کـدام زمـین       

و چون عمـل تمـام شـود، ملـک     . کرده، که به محض شروع در عمل، اولویت به هم رساند
خط کشیدن را شروع در احیـا گوینـد،   ] ین[ندارد با این که همـو این منافات . حاصل شود

  .به جهت این که از مقدمات آن است
و آن چه به گمان حقیر می رسد این است که تعیین از براي اراضـی مـواتی اسـت کـه     

و اَنهـار   قناةاما ارض مواتی که قبل از این معمور بوده و آثار . عالمتی از براي آن ها نباشد
، پـس قصـد احیـاء همـان     1آن، بر جا باشد و متمیز باشـد آن مزرعـه از غیـر آن   و جداول 

و در عرف مـی گوینـد کـه ایـن     . است در تعیین) و امثال آن(مزرعه به منزلۀ خط کشیدن 
نه همـین قنـات تنهـا یـا قنـات بـا       . شخص شروع در احیاي قنات یا تمام مزرعه کرده است

ض شـروع در عملـی از اعمـال در آن زمـین،     و بـه محـ  . بعض از زمین هاي نزدیک بـه آن 
هـر چنـد   . اولویت حاصل می شود، هر چند به حفر چاهی از چاه هـاي آن مزرعـه باشـد   

. هنوز هم به آب نرسیده باشد، و هر چند در اصل زمین مزرعه هم هیچ عمل نکـرده باشـد  
                                                   

ارة قناتی است که همـۀ مـزارع   و یا درب. در این جا سخن از مزرعه اي است که قنات مخصوص به خود داشته: توجه 1
اما اگر بخشـی از  . و تنها در این دو صورت است که سرنوشت احیاي زمین و قنات یکی می شود. آبشخور آن موات شده اند

در دست کسانی هستند، مشمول این احیاء و ایـن   محیاةزمین هائی که قبالً از این قنات آب می خوردند و اینک به صورت 
 .بحث نیستند
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چند تا بـه  و بعد از آن که آب قنات بیرون آمد بر روي زمین مزرعه، احیا تمام است، هر 
مگـر آن کـه زمـین هـاي او     . حال نه شیار شده باشد در آن زمین و نـه زرع و نـه آبیـاري   

  .جنگل و بیشه و مثل این ها شده باشد که تمام شدن احیا موقوف باشد به ازالۀ آن ها نیز
پس باید تخصیص داد عموم کالم فقها را در اشتراط عالمت گذاشتن، به بیابانی کـه تـا   

  . ثی در آن نشده باشد و بالمرّه منطمس شده و مجهول المقدار باشدبه حال احدا
و بنابر این؛ پس هرگاه ارادة احیاي تلّی دارد که مـوات اسـت و محـدود اسـت اراضـی      
قابل زرع آن به احجار و وادي و امثال آن، که معلوم است کـه در آن هـا زرع نمـی تـوان     

عرف و عادت، کسی که گاو می برد بر سـر  و در . کرد مطلقا، احتیاج به نشان کردن نیست
پس هرگاه کسی گاو ببرد کـه همـان زمـین را در    . آن را زرع می کند ۀچنین قطعه اي هم

. همان روز زرع کند، اهل عرف می گویند که شروع کرده است در احیاي همۀ ایـن زمـین  
ـ  . پس دیگري نمی تواند در آن دخل کرد المرّه و بلی این نشان کردن در صحراهاي مـوات ب

  .چون داللت عرفی در مطلق آن ها نیست. تالل و جبالِ بسیارِ متصل به هم، خوب است
اشکال در یک جا به هم می رسد که شـخص بـرود در بیابـانی کـه هرگـز در آن      : بلی

بـراي آن کنـد، و لکـن قبـل از      هد احداث مزرعه کند، و حفر قنـاتی تعمیري نشده و خوا
آیـا بـه   . گچین کردن در دور او، شروع کند به حفر قنـات تعیین زمین و خط کشیدن و سن

شروع در حفر این قنات به این قصد، مستحق آن قدر زمینی که آب چنین قناتی که بیـرون  
در متعارف، آن قدر زمین را می خواهد؟ هر چند به این نحو باشد کـه در  ] هست و[آید، 

؟ یـا  )و قوت گـرفتن زمـین   1عهبه جهت توس(هر دو سال یا سه سال یک زمین را زرع کند 
بیایـد  ) بعد شروع محیی در حفر قنـات (نه؟ و متفرّع می شود بر این، این که هرگاه دیگري 

  قنات، یا بناي عمارتی بکند، می تواند کرد؟ یا نه؟و تحجیر کند در آن زمین هاي 

                                                   
 .اد توسعه کیفی است نه کلیمر 1
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، چـون  2مضـرّ نیسـت  » جهالت بالفعل«و  1و گمان حقیر این است که احیا صحیح است
مثالً هرگاه اراضـی متصـله بـه یکـدیگر در ارتفـاع و پسـتی،       . متعین است» نفس االمر«در 

بعض آن ها می نشـیند   3]به[تفاوت می دارند، و نهري که به جانب آن ها جاري می شود، 
و به بعض نمی نشیند به سبب ارتفاع، در نفس االمر معین است آن مقداري کـه بـه آن آب   

و آن شخص به قصـد احیـاء مجمـوع آن زمـین هـا، نهـري از       . 4می توان آن را آبیاري کرد
  .جانب آن جاري می کند

مخصوصـاً  . (یا به شقّ النّهري از آب مباحی] باشد[به حفر قناتی ] و فرق نمی کند آب[
منظـور او احیـاء آن قـدر از زمـین متسـاوي       5هرگـاه ) در وقتی که آن زمین بسـیار نباشـد  

سقی می شود و چنین آبـی   آن از چنین نهري آن مقدار السطوح است که در عرف و عادت،
  .این قدر زمین را می خواهد در نظر ظاهر اهل عرف

  .و شکی نیست که این هم یک نوع از تحدید عرفی است

                                                   
 .یعنی احیاي کسی که احیاي قنات را شروع کرده است 1
 .مقدار زمین نیز مجهول است ،یعنی مجهول بودن دبی آب فعالً، که با تناسب آن 2
 .و: در نسخه 3
یار دوم نیز اما در زمین هائی که دچار فراز و نشیب هستند یک مع. در زمین هاي هموار، دبی آب معیار است: توجه 4

  .زیرا ممکن است که دبی آب زیاد باشد اما آبیاري بخش هاي مرتفع با آن، ممکن نباشد. در کنار آن، قرار می گیرد
  : در این عصر، معیار دوم به دو نوع تقسیم می شود

معیار  زبا در صورت وجود چنین قصدي،. فرازهائی که صاحب قنات می تواند آن ها را به وسیله پمپ آبیاري کند: الف
   .فقط دبی آب می شود

در این . فرازهائی که صاحب قنات نمی تواند به وسیله پمپ هم آن ها را آبیاري کند، یا چنین قصدي در بین نیست: ب
  .صورت، معیار دوم سرجاي خود هست

این کـه روزي خداونـد   و به امید . »او توان مالی پمپاژ را داشته باشد«ادعاي قصد پمپاژ نیز با یک شرط پذیرفته است؛ 
 .همان طور که در سطرهاي پیشین بیان کرد. برایش وسعت مال دهد آن وقت پمپاژ خواهد کرد، کافی نیست

 .و همچنین هرگاه: عبارت نسخه 5
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و اما اختالف نظر اهل عرف و تفاوت آن ها در تعیـین مقـدار؛ پـس آن مضـرّ نیسـت      
قینی است که اهل عـرف حکـم بـه    که ی 1هر قدري پس )چنان که در سایر مواضع هست(

. و هر قدر را جزماً حکم به خروج می کنند، خارج اسـت . جزماً، داخل است. آن می کنند
احیـا اسـت و   ] عـدم [و هر قدر که مشکوك فیه است، در آن رجوع به اصل می شود که 

  .بر اباحۀ اصلیه باقی است
النهـر، احیـاء زمینـی     و به هر حال؛ در صورتی که مقصود محیی از حفر قنـات و شـقّ  

قبل از آن که آب بر سر آن بیاید، «کسی بگوید که ] اگر[است که در برابر آن آب است، 
مثالً حتـی  . دیگري می تواند که تمام آن زمین را احیا کند، چون خطی به دور آن نکشیده

 عقل و شـرع و . »قدر مبذر یک من زمین را از براي صاحب نهر و قنات نگذارد به این که
  .، همه حکم می کنند به فساد آن»نفی ضرر«عرف و عادت و 

و همین که قائل شویم که قلیلی از آن زمین که نزدیـک بـه انتهـاي نهـر اسـت جـایز       
بـه  . نیست احیاي آن، باید قائل شویم که هر قدر که محتاج الیه آن است عرفاً، داخل شـود 

و این کـه فقهـا مسـئلۀ احیـاء     . جهت آن که دلیلی در فرق و بر تعیین قدر هیچکدام نیست
قنات و نهر و چشمه و چاه را جدا متعرّض شده اند و حدي از براي حقیقت آن ها تعیـین  

ادعاي فهم عرفی، ظاهر این است که آن جـائی اسـت کـه مقصـود بالـذات       2]به[کرده اند 
 پـس . و در این جا مقصود بالذات، احیاء زمـین و تملـک آن اسـت   . همان اخراج آب باشد

  . 3تحقق احیاي نهر و قنات در این جا کافی نیست
  .تا این جا کالم بود در بیان احیاي زمین از براي مزرعه

                                                   
 . را پس هر قدري: در نسخه 1
 .و: در نسخه 2
 .زیرا هدف احیاي زمین است 3
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و اما احیاي زمین از براي باغ، یا خانه ساختن، یا جاي حیوان قرار دادن، و امثـال آن، و  
در  پس در این جا چون مقصود مـا نبـود و کـالم   : همچنین کالم در احیاي معادن و غیر آن

آن ها طول کشید، لهذا در آن ها اکتفا به اشارة اجمالی می کنیم تـا هـر وقـت کـه وقـت      
  . اقتضاي تفصیل کند به آن ها بپردازیم

هرگاه خواهد احیا کند بـه قصـد بـاغ سـاختن، در کـالم ایشـان        :پس می گوئیم که
ه در آن و هرگـا . 1و ظاهر این است که دیوار کشیدن به دور آن معتبر باشـد . خالف است

خـار و  که متعارف است از گل و سنگ، یا چوب و نـی، یـا    2»بخوهر«بالد متعارف باشد 
بصـره و قـزوین کـه    و در بعضی بالد مثل . مرز بلندي که از خاك می گذارند خاشاك، یا

  .ضرور نیست هیچ متعارف نیست،
. تو همچنین راه آب درست کردن هرگاه محتاج به آب است، چنان چه غالب این اسـ 

و اما هرگاه زمین نی زار باشد یا جنگل باشد، یا آب فرو گرفته باشد، پس ظاهر این اسـت  
. و دور نیست که غرس کردن نهال هم در آن، شـرط باشـد  . که ازالۀ آن ها نیز معتبر است

  .سبز شدن و روئیدن درخت را اعتبار کرده اند یو بعض
بـه هـر چـه    (وار در دور آن بکشد پس آن است که دی: و اما احیاء زمین به قصد خانه

                                                   
دیوار نکشیده، کار او تنها اولویت آور است، تا زمانی که نهال هایش تا وقتی که : این است) ره(ظاهراً مراد محقق قمی 1

وقتی به آن احیاء صدق می کند و به ملکیت محیی در می آید که یا دیوار کشیده : به عبارت دیگر. بگیرد) باصطالح باغداران(
 .خواهد کرد همان طور که خودش تصریح. و پیش از آن تنها اولویت دارد. باشد و یا نهال هایش بگیرد

سرش، که دست ها یا پاهاي چهار پایان را با آن می بندند تا  زنجیر کوتاهی با دو حلقۀ بزرگ در دو -بخاو -»بِخو« 2
  .نتواند بدود و فرار نکند

  .صوتی که براي راندن، یا بازداشتن، یا بر گردانیدن گوسفند از مسیر، به کار می رود» هر«
ر، یعنی چیزي که هم نقش بخو را دارد و هم نقش هر را و مانع از ورود حیوان به باغ مرکب از دو لفظ مذکو» وهربخ«

البته در نسخۀ ما بـه طـور   . ظاهراً این اصطالح زمانی در ناحیه اصفهان به ویژه در ناحیه لرستان، رواج داشته است. می شود
 .آمده است» نحو نهر«نادرست 
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و . و بر بعضی از آن ها سقف قرار بدهد به آن چـه متعـارف اسـت   ) متعارف آن بالد است
  .و از براي سکناي حیوانات، دیوار ساختن کافی است. در گذاشتن از براي آن شرط نیست

ت، و از بـراي قنـا  . و احیاي زمین از براي چاه، این است که حفر کند تا به آب برسـد 
و از براي شقّ نهر از نهر مباح، این کـه دهنـۀ   . این است که آن را بر روي زمین جاري کند

و . نهر را به آب نهر عظیم برساند و آب داخل آن بشود بل که داخل شدن هم شرط نیست
پس آن است کـه  ) مثل فیروزج و مس و غیر آن(احیاي معادن باطنه که در زیر زمین است 

  .جوهر در آن هست ]که[ 1ه آن ریکیهبحفر کند تا برسد 
ت      و قبل از این مذکورات، آن عملی که شده، در معنی تحجیـر اسـت و موجـب اولویـ

  .است
مثل نمک هائی که در صحرا به هم می رسد، یـا  (و در معادن ظاهره، احیائی نمی باشد 

و بـه  . هیزمبل که آن ها مثل سایر مباحات، مثل گیاه، و ). از آب بسته می شود بدون عملی
  .میشود 2سبق حیازت، ملک

و بدان که این اقسام احیا که مذکور شد، گاه است که بعضی آن هـا از بـراي نـوعی از    
انواع احیا کافی باشد و براي نوع دیگر کافی نباشد؛ مثل رسیدن بـه آب چـاه کـه از بـراي     

ـ  ن چـاه یکـی از   احیاي همان چاه کافی است، نهایت از براي احیاي قناتی که می خواهند ای
و همچنـین هرگـاه دیـواري در دور زمـین بکشـد از بـراي       . آن باشد، کافی نیستچاه هاي 

این براي جاي گوسـفند احیـا هسـت، و لکـن از بـراي خانـه        که .خانه ساختن، و واگذارد
پس هرگاه آن چیزي که آن فعل در حق او احیا نیست، کـاري بکنـد   . ساختن تحجیر است

در ایـن اشـکال اسـت و     ؟-؟آیا این را احیا می گویند یا نـه . هست که در حق دیگري احیا

                                                   
 .بوده که در نسخه برداري اشتباه شده است» رگه«ل و یا در اص. است ریکیه، شنیا مراد از  1
 .تر است و این درست. نسخه بردار ابتدا مالک نوشته سپس روي الف خط زده است 2
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  .1چنان که مختار عالّمه است در تذکره. اظهر این است که کافی است
و اگر حریمی هست چه قـدر   ؟-؟می باشد یا نه آیا از براي دیوار حریمی :سؤال -22
  .است؟

ه باشـد و خـواه دیـوار    دیوار حصار و خان بلی دیوار را حریمی می باشد، خواه :جواب
پس اگر ملک کسـی متصـل بـه    . به شرطی که دیوار در ارض موات بوده باشد. باغ و بستان

پس معنی حریم در این جـا ایـن   . دیوار دیگري باشد، در امالك متجاوره حریمی نمی باشد
  .است که هر گاه در پاي دیوار، زمین مواتی باشد کسی دیگر او را احیا نمی تواند کرد

. حریم دیوار، همان قدري است که اگر خراب شود، خاك آن در آن جا مـی ریـزد   اما
 2تـذکره و ظاهر عالّمه در . و در وقت تعمیر آن محتاج به گل ساختن و امثال آن می باشد

  .، و حاجت و ضرورت و عرف و عادت نیز مؤید آن است]است[دعوي اجماع بر آن 
را احیا کرده و زرع کـرده و در تصـرف   زمین موات مجهول المالک  دزی :سؤال -23

و بعد عمرو قنات مجهول المالک مواتی را با اراضی آن، احیـا مـی کنـد، و در حـین     . دارد
تنقیۀ قنات و حفر آبار آن، رشتۀ قنات متصل می شود به آن زمین زید، و چندین چـاه ایـن   

حفـر شـود و تنقیـه     قنات که منبع آب آن بوده، در زمین زید واقع است که باید آن ها نیز
و زیـد  . شود که از آن قنات منتفع شود و آب را جاري کند در آن اراضـی مختصـه بـه آن   

  ؟-؟آیا جایز است منع یا نه. مانع عمرو می شود که تصرف در زمین من مکن
هر چند نظر به قواعد فقها و ظاهر اخبار، چنین می نماید که مـی توانـد مـانع     :جواب

به جهـت آن  . صادق و تعمق تمام، ظاهر این است که نتواند مانع شد شود، لکن بعد از تأمل
که موات مجهول المالک مال امام است خواه بیابان بکري باشد که تا حال دسـت خـورده   

                                                   
 .. لو ارادها حظیرة للغنم، فبناها بجص و آجر و قسمها بیوتاً، فانّه یملکها: ط قدیم 412ص  2تذکره، ج  1
 .413همان، ص  2
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  .نشده باشد، یا مزرعه و قنات منهدمۀ مخروبه باشد
 ةقنـا «نوعی اسـت از ملـک، و   » اراضی من حیث اَنّها اراضی«و شکی نیست در این که 

. و احیاء قنات به تنهائی ممکن الحصـول اسـت  . نوعی است از ملک» نّها قنات]ا[من حیث 
و همچنـین احیـاء قنـات و اراضـی بـا هـم،       . و احیاء اراضی به تنهائی ممکن الحصول است

و هر یک از اراضی و قنات را در حد و ذات خود مرافـق و حریمـی   . ممکن الحصول است
  . ندارد ،و موات بودن منافات با استحقاق حریم. می باشد هر چند موات باشند

معنی حریم آن موضع نزدیک به موضع «و این که در کالم بعض فقها مذکور است که 
معنی آن این نیست که مادامی » معمور است که انتفاع بردن آن معمور موقوف به آن است

یم از بـراي معمـوره   بل که معنی آن این است که حر. ال غیر. که معموره است حریم دارد
منافات ندارد با این که بعد خراب شـدن معمـوره، حـریم از حـریم      1]این[و . ثابت هست

  . 2بودن بیرون نرود
و اَن ال یکـون  «قول فقها که در کتاب احیاء موات در شرط احیا می گویند : و همچنین
االّ جـایز   و. مراد ایشان این نیست که حریم مخروبه را جـایز اسـت احیـاء   » حریماً لعامر

معـروف  ] هـا [خواهد بود احیاء حریم قنات خراب ها و قریه خراب هـا کـه مالـک آن    
  . 3است

                                                   
 . لکن: در نسخه 1
است و قنات مخروبه بدون حریم، ارزش مالی ) ع(ملک امام» قنات مخروبه«قنات مخروبه، به عنوان : با بیان دیگر و 2

 .و دیگر معنائی براي ملکیت آن نمی ماند. خود را از دست می دهد
د زیرا اراضی و قنات هاي مخروبه که صاحب شان معـروف باشـن  . خارج از موضوع بحث است) ره(این دلیل مصنف 3

. و تا ملکیت مالک باقی است حریم نیز باقی است) البته بنابر قول قائلین آن(هستند و در ملکیت مالک باقی هستند » مملوك«
     .در آمده اند) ع(و بحث در جائی است که از ملکیت معین خارج شده و به ملکیت امام
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و . قریـۀ خرابـه و قنـات خرابـه     مـابین و شکّی نیست در این که احدي فرق نگذاشـته  
بل که خالفی که کرده اند در این است کـه آیـا مـوات معـروف المالـک،      . 1حریم آن ها

و کالم ایشان در اصل خرابه و حریم  ؟-؟و ملک محیی می شود یا نهجایز است احیاء آن 
آن مساوي است و علّت هم یکی است، خصوصاً بنابر اشهر و اقوي که حریم مملوك است 

  . و احکام ملک بر آن جاري می شود و محض اولویت نیست
اسـت کـه   را ذکر کرده اند جهت دفع توهم این » عامر«و این که فقها در این مقام لفظ 

یعنـی  . موات باالصل بودن کافی نیست در جواز احیا در صورتی که آن مرافقِ معموره باشد
مـن اَحیـی   «پـس عمـوم   . چون آن مرافق معموره است از تحت عنوان موات خارج اسـت 

یعنی چون معموره و محیاتی محتاج به آن شده و از اتبـاع  . شامل آن نیست »مواتاً فهو له

                                                                                                                    
ایط احیاي اراضی خراب که مالـک شـان   اراضی موات، آیا یکی از شر برخی نقض می شود در) ره(و کالم مصنف  

  معروف نیست، این است که محیی از خط و مرز مالک قبلی خارج نشود؟ 
آیا . المالک شده اند، اینک کسی می خواهد یکی از آن ها را احیا کند عرَضزمین هائی در کنار هم مخروبه و م: مثال

ارج نشود؟ یا می تواند از قطعات دیگر نیز ضمیمه کند؟ بدیهی او مجبور است حدود و مرز آن قطعه را رعایت کند و از آن خ
  .است که او به رعایت حدود قطعات موظّف نیست، هر قدر بخواهد می تواند احیا کند

  .آن مخروبه است» شخصیت مالی«چه معیار است، پس آن
به نحوي باشد که موجب شود  اگر احیاء زمین. و محور بحث، دو نوع احیا و دو عمل احیا، و نسبت آن دو با هم است

  .شده است) ع(زیرا موجب تضییع یکی از اموال امام. قنات شخصیت مالی خود را از دست دهد، جایز نیست
او می ) به هر مصلحتی(به احیا کنندة زمین اجازه دهد که قنات را از بین ببرد ) یا نایب او(و لذا می بینیم که اگر امام 

 .ریمش را به عنوان زمین، احیا کندتواند همۀ قنات همراه با ح
همه . یۀ خرابهدلیلی وجود ندارد بر عدم جواز احیاي حریم و حریم هاي قربحث در موارد مجهول المالک است، و  1

م از زمین هاي زراعی، خانه هاي ویران، بخش هائی که در زمان آبادانی مرتع بوده اند، بخش هائی که در جاي قریه خرابه اع
یم بوده اند، احیاء همۀ این ها و تبدیل کردن شان به اراضی زراعی، یا باغ، یا ساختمان مسکونی و غیر مسکونی، آن وقت حر

و هیچکـدام از آن هـا   . آن ها تحت عنوان اراضی موات قرار دارند و احیاي اراضی موات جایز اسـت  ۀزیرا هم. جایز است
ما قنات چنین نیست و شخصیت مستقل مـالی دارد کـه اگـر آن را از    ا. ندارند» موات«غیر از عنوان » شخصیت مستقل مالی«

 .یت می افتد و تضییع مال می شودلدست بدهد از ما
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  . لذات موات باشدیز نیست احیاي آن، هر چند خود باو مرافق آن شده، جا
مراد ایشان در این مقام، بیان استثناء این فـرد مـوات اسـت کـه مـوات      : خالصه آن که

  . »تما تعلّق به االحیاء و العمار«بـ 1باالصل است به سبب انتساب آن
و ملـک  پس هرگاه ثابت شد ممنوعیت احیاء آن و استثناي آن از ادلّـۀ جـواز احیـاء،    

صاحب معموره هم شد، این منع در آن ثابت است، و به سبب طرو موتان و خرابی بـه ذي  
و استصحاب آن هم دلیلی است . الحریم، از وصف تبعیت بیرون نمی رود، چه جاي ملکیت

  .قوي که رافعی ندارد
از ) ع(و هرگاه این معنی در حریم و مرافق مخروبۀ مجهول المالک ثابت شد، آیا امـام 

و کـالم در ادلّـۀ   . کرد] توان[او کدام مالک کمتر است که بدون اذن او تصرف در ملک 
  .احیاء، بعد مذکور می شود

زمینـی باشـد کـه     2و به هر حال شکی نیست که قلعۀ خرابـه کـه در صـوب درب آن   
] ب[، جایز نیست که کسی بیایـد و در برابـر در  3الحال موات باشد و مجهول المالک باشد

چون مطرح قُمامه و تـراب  . هري حفر کند، یا احداث باغی یا بناي جدیدي بکندآن قلعه ن
و ایـن هـا همـه از    . آن قلعه می شـده ] ب[و ثلوج، و مبرك خیل و مجمع حیوانات در در

و همچنین قنات خرابۀ معلوم المالـک را جـایز نیسـت در    . 4جملۀ حریم و مرافق آن است

                                                   
 .به آن: در نسخه 1
 .طرف، سمت، سوي: صوب 2
 .نباشد: در نسخه 3
ت است از یعنی موضوع بحث عبار. است» مدعی اعم«اما » موضوع اخص«) ره(کامالً روشن است که در این بیان مصنف 4

بحثی را در  اما روند. و امثال شان خصیت مالی مستقل داشته باشد مانند قنات، قلعه، کاروان سرا، پلشمواردي که آن مخروبه، 
حریمی که در زمان عمران و آباد بودنش (بستر عام انداخته به طوري که شامل هر موات می شود و حریم هر زمین مخروبه 

    .د، ممنوع االحیاء می شو)بود
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  . بکند که منافی مرافق باشدحول آبار آن و حریم آن، احداث امري 
حریم عامر را نمـی تـوان احیـا    «در کالم ایشان که می گویند » عامر«پس بی شک قید 

خصوصاً این که غالب این است که هر کس که می خواهـد  . 1مفهوم آن معتبر نیست» کرد
پس محتاج الیـه، بیـان   . حریم مخروبه را احیا کند پس خود مخروبه را هم تواند احیا کرد

و . است و حجت نیست »وارد مورد غالب«و این قید . حکم حریم عامر است، نه غیر آن
بـه جهـت انتفـاء وصـف     (توهم این که چون بالفعـل مخروبـه محتـاج بـه مرافـق نیسـت       

پس باید تعلّق به مخروبه نداشته باشـد، ضـعیف اسـت خصوصـاً بنـابر قـول بـه        ) مرافقیت
قیت قدیمه که باعث حریم بودن و اولویـت  مملوکیت مرافق و حصول ملک و وصف مراف

و زوال آن محتـاج  . همان کافی است در ثبوت تعلق بل کـه ملکیـت  ) بل که ملکیت شدن(
  .است به دلیل و ناقل

و مثـل   ،»من أحیـى مواتـا فهـی لـه    «مثل  :در احیاء) ع(و اما عمومات اذن امام
»ع ضِ ونَ الْأَرئاً ما شَیویمٍ أَحا قَوماأَیقُّ بِهأَح ما فَهرُوهانَ و مثـل صـحیحۀ    ،»ممـلَیس 

 فَیسـتَخْرِجها  -الْخَرِبـۀَ  الْأَرض یأْتی الرَّجلِ عنِ )ع(اللَّه عبد أَبا سأَلْت: قَالَ« خَالد بنِ
رِي وجا یهارأَنْه- ا ورُهمعی ا وهعزْرا -یذَا م هلَیـ  قَالَ ع قَۀُالصد-  کَـانَ  فَـإِنْ  قُلْـت 

                                                                                                                    
و این هیچ نیازي ندارد که . کامالً صحیح است» شخصیت مالی مستقل«و پر واضح است که نظر ایشان دربارة موارد   

مواردي که «: اگر از اول با دو جمله می گفت. جریان بحث به دیگر موارد موات کشیده شود که بی تردید جاي اشکال است
زیـرا چنـین   . ق شان محفوظ است و قابل تفکیک به وسیلۀ احیـاء نیسـتند  داراي شخصیت مالی مستقل هستند، حریم و مراف

، کافی بود و هیچ نیازي به این همه بحث طوالنی نبود »تفکیکی آن ها را از مالیت ساقت می کند و مصداق تضییع مال می شود
 .همان طور که در تعلیقۀ پیش اشاره شد. و دچار اشکال نیز نمی گشت

» حریم زمین عامر را نمـی تـوان احیـاء کـرد    «یعنی این که گفته اند . است» اصول فقه«طالح علم اص» مفهوم«مراد از  1
اما همان طـور  . زیرا این سخن شان کاربرد مفهومی ندارد. »حریم زمین موات را می توان احیاء کرد«مفهومش این نیست که 

 .که بیان شد، هیچ نیازي به این بحث ها نیست
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رِفعا یهباحقَالَ -ص ؤَدفَلْی هإِلَی قَّه1»ح  
و دکـان و  و قریـه و بـاغ    قنـاة پس جواب از آن این است که در عرف و لغت ارض و 

و شـکی  . امثال آن، متغایر است، هر چند همۀ این ها در روي زمین یـا تحـت زمـین اسـت    
. احیاي ارض و احیاي قنات و احیاي مزرعه و احیـاي قریـه   ابینمنیست که فرق بین است 

پس هرگاه کسی آن زمینهاي مزرعه مخروبۀ حول چاه را با اصـل حلقـه چـاه هـا همـوار      
مـن اَحیـی ارضـاً فهـی     «که مسلّم داریم که این در تحت  ی، بر فرض2کرده و زرع کرده

این هنگام بر فرض صدق عمـوم  و در . 3نیست »من احیی قناةً فهی له«باشد، در تحت  »له
و هرگـاه  . احیاي آن اراضیِ فوق، شکی نیست که صادق نیست که احیاي آن قنات را کرده

صدق نکرد احیاي قنات، پس باَجمعها با وصف قنات بـودن، در تحـت عمـوم مـوات بـاقی      
 »انّه ملک لالمـام النّهـا مخروبـۀ مجهولـۀ المالـک     «مانده و صادق است بر آن کـه  

مجـوز  ) عـج (پس از چه راه توان مانع حق امام شد در آن قنات؟ و عدم ظهور امام. بالفرض
و رخصت او به حصول احیـاء مـی شـود، و    . تصرف در حق او نمی شود، االّ به رخصت او

و آن چه حریم آن است در اولویت بل کـه در ملکیـت   . 4آن بالفرض در قنات ممنوع است
  .امام باقی است
قنات مخروبۀ ممات بکند، چه چیز است  خواهد که احیاي آنه مسلمی می و الحال ک

که مانع او تواند شد؟ پس بر فرض تسلیم این که آن زمین هاي حریم چاه هـا داخـل ارض   

                                                   
  .3ح  3الموات، باب  وسائل، ابواب احیاء 1
 .پس هرگاه کسی آن زمین هاي حول چاه هاي مزرعۀ مخروبه دیگر را با اصل حلقه: عبارت نسخه 2
  .است» شحصیت مالی مستقل«پس آن چه در این جا مهم است  3
ادعا  جا یندر اصطالح فقها شبیه این تعبیر زیاد است؛ یعنی اگر کسی در ا. »موجود نیست«یعنی » ممنوع است«مراد از  4

 .کند که چون به عنوان زمین احیاء شده پس اذن محقق شده، چنین ادعائی دربارة قنات ممنوع است
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پـس اگـر مسـلّم    . 1باشند و ملک او شوند، بیش از این قدر نیست که مانع حق قنات بشوند
بدون ضرري بـه قنـات،   ] است[ها ]ه[بداریم، غایت ما فی الباب قلیل زراعتی که در بین چا

  .جایز باشد
مال امام بوده، شکی نیست کـه ایـن    ]و[و بر فرض که آن مزرعۀ فوق قنات هم موات 

حاضر بـود و آن مزرعـۀ فـوق را    ) ع(مثالً هرگاه امام. 2رشته چاه ها داخل آن زمین نیست
پـس  . آن نبـود  و قنـات آن داخـل   4، یا می فروخت، این مزرعـۀ بـایره  3به کسی می بخشید

چگونه تجویز تملک آن به سبب احیا، موجب تملک اساس مزرعۀ دیگر او می شود کـه  
؟ و بودن احیاء مزرعۀ فوق القنات از جملۀ ناقالت شـرعیه، اقـوي   -5همان منبع قنات است

  .هبه نیست از بیع و
احـدهما در میـان   و شکی نیست که هرگاه کسی دو مزرعه داشته باشد که رشتۀ قنات 

                                                   
 .یعنی اگر بپذیریم که ملک او شوند، باز نمی تواند مانع قنات بشود: توضیح -.نشود: در نسخه 1
مین و چاه هایش در داخل آن قرار یعنی ملکیت قنات جزء ملکیت آن زمین نیست گر چه مسیر قنات در زیر همان ز 2
 .دارند

 .می بخشد: در نسخه 3
 .یعنی زمینی که در زمان دایر بودنش از آب قنات آبیاري می شده 4
به چیزي یا به جائی گفته می شود که انبار و محل تجمع یک چیز باشد و به » منبع«در اصطالح امروزي فارسی : توجه 5

امـا مـراد   . می شـود ) به ویژه اولین چاه آن(مثالً دربارة قنات منبع آن چاه ها . خراج شودتدریج از آن جاري، خارج و یا است
زیرا معنی اصلی حقیقی آن همان جائی اسـت کـه   . این نیست و اساساً استعمال این لفظ در این معنی درست نیست) ره(مصنف

در سـطرهاي  . ان مسیر زیر زمینـی قـرار دارد  آب قنات در روي زمین جاري می شود؛ یعنی دهانۀ خروج آب قنات که در پای
  . می گویند» فرهنگ«بعدي خواهیم دید که در فارسی به آن 
  .مخرج الماء: المنبع -.خرج من العین: نبع ینبع نبعاً و بنوعاً و نبعاناً الماء

  .منشأ آب هستند نه منبع آب در این اصطالح، چاه ها،
زمینی که در روي مسیر زیر زمینی قنات قرار دارد، و زمینی که : ن بحث می کندمرحوم میرزا در این جا دربارة دو زمی

  . بیع زمین روي مسیر شامل چاه ها و مسیر قنات و زمین دوم نمی شود: می گوید. آب قنات در آن جا بیرون می آید
 .ها را سرگردان کرده است بعضیدر این عبارت ) ره(عدم دریافت مراد مصنف
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و آن مزرعه و اراضی آن را بفروشد، این رشته قنات و چاه هاي آن و  راضی دیگري باشد،ا
شامل آن نخواهد » ناقل احیا«پس همچنین . حریم آن، داخل مبیع نیست عرفاً و لغتاً و شرعاً

من احیی ارضـاً  «غایت امر این است که در این جا تعارض واقع شده باشد بین عمـوم  . بود
و تصـرف در فـوق االرض قنـات، مقتضـی      ،»کلّ موات فهو مال االمام«و بین  »فهی له

م  ) من حیث انّه قنات(عموم اول باشد، و عدم منع از تصرف در قنات  بـه  . داخل عمـوم دویـ
  .جهت این که گفتیم که قنات من حیث انّه قنات، احیا نشده است

محیـی آن باشـد    و مقتضاي عموم ثانی، جواز تصرف امام یا نایب اوست که عبـارت از 
و مقتضاي عمـوم اول  . سواء منَع المحیی االول عن التصرف فی شقّ منه ام الدر آن موات، 

تسلّط محیی اول است بر تصرف در اراضی که احیا کـرده، سـواء منـع المحیـی الثـانی عـن       
چـون موافـق اصـل و    . و بینهما عموم من وجه است، و عموم ثانی اقوي است. التصرف ام ال

و . هـم مـوردي نـدارد   ) قطع نظر از منـع عمـوم و شـمول آن   (و عموم اول . صحاب استاست
امـام، بیشـتر   ] به[ح اضرار قبو  1مشترك است] به طور[نفی عسر و حرج و ضرر ] شمول[

  .خصوصاً که در این جا خود باعث ضرر خود شده. است
نـی اسـت، چـرا    ، بـی مع »محیی اول تصرفی در قنات نکرده بدون اذن«و قول به این که 

که در این صورت بقاي موات بر ملک امام به نحوي که به او نتوان منتفـع شـد در حکـم    
و این توهمات و غفلتها منشأ آن، غفلت است از مالکیت مستقلّۀ امـام، و غفلـت   . عدم است

  .»من احیی قناةً«علی » من احیی ارضاً«است از عدم صدق 
 محیـاة آن در میـان ایـن مزرعـۀ    ] قنات[ ۀکه سرچشم 2مزرعۀ موات: خالصه این که

و تضـییع  ] آن[است و عمده مرافق و محل انتفاع آن در این جا است، بالمرّه معطل گذاشتن 

                                                   
 .ر سه استیعنی مشمول ه 1
 .مواد: در نسخه 2
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بدون این که مصحح شرعی متین قویمی داشته باشد به محض این که چاه (ملک امام کردن 
  .است یمه ايظئت عجر) ه باشد که جواز آن معلوم نبودهاي آن را هموار کرد

آن چه از عمومات بر می آید، رخصت امام است در احیاي آن چه متعلّـق   :و بالجمله
  .آن ها و افساد آن ها بالمرّه عنه تضیی. به او است از اراضی و قنوات و سایر موات

بعضـی  ] در[و از آن چه گفتیم ظاهر می شود دفع توهمی دیگر که در این مقـام شـاید   
چون است که احیـاي اولـی در زمـین هـاي بکـر و      : ن است کهو آن ای. اذهان خلجان کند

بیابان هائی که تا به حال کسی در آن ها کاري نکرده، هرگاه کسی احیائی بکند و احداث 
مزرعه و قنات بکند و محتمل باشد که من بعد کسی بیاید و خواهد در تحـت آن، مزرعـۀ   

ا مالحظۀ آن را نبایـد کـرد؟ و   دیگر احداث کند که رشته قنات آن در آن زمین باشد، چر
رر آن حال آن که آن هم مال امام است، و این سد منفعتی اسـت از منـافع آن، و منشـأ تضـ    

در ایـن جـا جـواز    ] چـرا [و . بیاید و خواهد احـداث قنـاتی بکنـد    نیمحیی است که بعد ا
و حـوالی آن، مشـروط اسـت بـه عـدم تضـرّر محیـی مزرعـۀ          1احیاي این چاه هاي خرابه

  ؟-انیه که بعد پیدا شودتحت
ت به جهت آن که جهـا . ن و واضح استفاع این توهم، ظاهر است و فرق بیو وجه اند

انتفاع زمین، مختلف است، و در خصوصیت قنات مخروبه به مالحظۀ فرازو نشـیب زمـین   
و در حفـر آبـار و مجـرا خـرج     . شده و محل جریان آب و استعداد انتفاع به آن، مبین شده

و نـوع ملکیـت قنـات و    . شده که الحال بعد خرابی هم این امور باعث منفعت اسـت بسیار 
و تصرف در اراضی بکر همین کـه افسـادي در آن   . قریه مغایر نوع ملکیت ارض بکر است
و لکن تصرّفی که منشـأ تضـرّر بـه نـوعی دیگـر از      . نباشد، در تحت عمومات اخبار هست

  .ت و نه خالی از ضرر و اضرار استهس» من احیی«ملک باشد، نه داخل عنوان 

                                                   
 .مراد احیاي آن ها به صورت هموار کردن چاه ها و تبدیل آن ها به زمین زراعی است 1
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و لهذا ما در زمین بکر راضی نیستیم که کسی تصرفی بکند که منشـأ افسـاد آن باشـد؛    
مثل این که کسی در کنار رودخانۀ عظیمی مشغول شود بـه همـین کـه زمـین هـاي مـوات       

  .حول آن را خراب کند و در آب بریزد و زمین را بایر کند که به آن منتفع نتوان شد
خاك برداشتن از زمین هاي بکر، هر چند مستلزم فوت شدن و عـدم قابلیـت زرع   : بلی

و در . است به جهت منافع عبـاد ) ع(بشود، آن نوعی دیگر از رخصت است که در انفال امام
امثال این قنوات مخروبه، معلوم نیست که هر رخصتی باشد حتّی تضییع و تعطیل آن ها بـا  

  .انتفاع بر وجه انفع و اهموجود قابلیت و قوت قریبۀ 
بلکـه دیگـري بیایـد و خواهـد     «در احیاي اراضی بکر، تصور این کـه  : خالصه این که

بـه جهـت   . ، مانع تصرف او نمـی شـود  »احداث قنات کند در همین زمین که او احیا کرده
 انّ هذا موات آخـر مـن غیـر    «و عدم صدق  ،»من احیی ارضاً فهی له«عموم رخصت

  .»نع احیاء االرض من االنتفاع بهجنس االرض تم
و بسا باشد که توهم شود که منع محیی اول از احیاء آبـار منهدمـه و همـوار کـردن و     

ویت حق مسلمین است در سـنوات متمادیـه، و آن   فزرع کردن آن، مستلزم تعطیل زمین و ت
 چون حق االنتفاع از براي مسلمین در جمیـع مـوات مجهـول المالـک، ثابـت     . خوب نیست

آن معارض است به تعطیل مزرعـۀ متبوعـۀ قنـات و    ] زیرا. این توهم مندفع است[و . است
  .ضعاف مضاعف این قلیل زمین محلّ آبار استا نفس قنات، که منافع آن

و از این جهت اسـت کـه حریمـی کـه     . حریم هر چیز، معنی جدائی دارد :و بدان که
، »لقنـاتین هـزار ذراع یـا پانصـد ذراع باشـد     باید بین ا«فقها از براي قنات ذکر کرده اند که 

مراد ایشان این است که در ارض موات حفر قنات دیگر نمی تـوان کـرد در کمتـر از ایـن     
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نه این که در این مقدار زمـین هـیچ گونـه تصـرّفی     . مقدار، تا نقصان به آب این قنات نرسد
ر بکنـد مثـل زرع و   پس اگر کسی در کمتر از پانصد ذراع فاصـله، احیـاء دیگـ   . نتوان کرد

  .بناي عمارت و غیره، نمی توان مانع او شد
پس بدان که زمین مواتی که زید احیا کـرده مـال امـام بـوده      ؛1هرگاه این را دانستی

و احیائی کـه زیـد در   . قناتی که عمرو احیا می کند هم مال امام بوده است و و زمین. است
ق همـان احیـاي مناسـب زمـین مـن      سطح االرض آن زمین موات کرده، به سبب آن مسـتح 

. حیث هو است، و از براي او هست زرع و غیره هرگاه منشأ ضرر به تحـت االرض نباشـد  
و حقوق مرافق موات دیگر که آن نیز مال امام است بر ملکیت امام باقی اسـت تـا زمـانی    

و اگـر  . الحال با جمیـع مرافـق، متعلـق بـه عمـرو مـی شـود       . که عمرو بناي احیاي آن کرد
بـود  بالفرض امام حاضر می بود و سطح االرض زمین زید را به زید می بخشید، مستلزم آن ن

پـس آن چـه الحـال    . چنان که واضح اسـت . بخشیده باشدکه قنات تحت االرض آن را هم 
متعلق به زید شده از جهت احیاي همان سطح االرض است در غیر مرافقِ تحت االرض کـه  

، در حکم این است که این را هـم علیحـده امـام    2رو قنات راو احیاي عم. مضرّ به آن باشد
پس عمرو را می رسد احیاي قنات، و می رسد که زید را منـع کنـد   . به عمرو بخشیده باشد
  .از تصرّف در مرافق آن

و به هر حال؛ منع زید عمرو را منافی ادلّۀ قاطعه اسـت از عقـل و نقـل، خصوصـاً کـه      
پـس  . اب لجاج و اضرار است و این نیز حرام و ممنوع استاغلب این است که این منع از ب

                                                   
 .برمی گردد به اصل سؤال 1
لیکن در آن صورت نیز خارج از . یک تصور درست فرض کرد» ثانی«ممکن است براي لفظ  -قنات ثانی را: در نسخه 2

 .موضوع بحث است
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خوب تامل بکن در این تحقیق، و غنیمت بدان، که گمان نمی کنم که تا به حال کسـی بـه   
  . 1آن بر خورده باشد

 اصل مسئله را هرگاه فرض کنی در جائی که معلوم نباشد که زید آن زمین: و بدان که
اصل مجهول المالک بوده یا موات محـض بـوده، بـل کـه      آن در] یا[را احیا کرده باشد، و 

در مسئله اشـکال بیشـتر   . همین قدر معلوم است که ملک زید است و متصرف در آن است
و گاه است که کسی بگوید که سخن عمرو در این وقت مسموع نیست بـه جهـت   . می شود

کـه مسـلمی   این که در این وقت زید متمسک است به ید و تصرّف، و مفروض ایـن اسـت   
است و بطالن قول و تصرف او معلوم نیست و احتمال صحت را هم دارد به چند وجه کـه  
اظهر آن ها این است که محتمل است که همین چاه ها در وقت انتقال به او یا پـدر او، بـه   
همین صورت مواتی بوده معروف المالک که از مالک به وجهی شرعی منتقل شـده بـه او،   

و از براي عمرو در برابر ید تصـرف او  . نموده و هموار کرده و زرع کرده طم آبار آن اوو 
چیزي نیست االّ این که می گوید که ظاهر آن است که امام در مرافق ایـن مزرعـۀ مـوات    
حق داشته و مرا در مالکیت آن مرخّص کرده چون احیاي مزرعه می کنم و این از توابع و 

  . او تصرف کنی که در توابع ملکرا مرخص نکرده  مرافق ان است و تو
  . معلوم نیست که امام را حقی در این باشد و اصل، عدم آن است :و ذوالید می گوید که

. سخن این است که اگر متمسک زید ید است، خوب است علی الظـاهر  و جواب از این
ر نیسـت بـل کـه    و لکن متمسک عمـرو همـین دعـوي مـذکو    . لکن بیش از ظاهري نیست

                                                   
که اخیراً مطرح کرد، نیز ابتکاري » دفع توهم«و نیز دو . کسی این مسئله را عنوان نکرده است) ره(ا زمان میرزاانصافاً ت 1
. ده اسـت داتکیه نکرده، کالم را به شدت بسط و گسترة غیـر الزم  » شخصیت مالی مستقل قنات«اما نظر به این که به . است
ست وقتی از بین بردن قنات مصداق تضییع مال می شود که شخصیت مالی و بدیهی ا» تضییع مال«طی مراحل رسیده به  از پس

 .و ما هر چه داریم از خود این بزرگواران یاد گرفته ایم، رضوان اهللا علیهم. مستقل از زمین، داشته باشد
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توضیح آن این اسـت کـه مرافـق بـودن آن     . حاب و ظاهر هم استاصل و استص متمسک او
و الحال موات بودن این مزرعـه نیـز یقینـی    . آبار از براي مزرعۀ موات، یقینی است بالفرض

آن است با بعضـی   1و مال امام بودن این مزرعه و قدري از قنات که فرهنگ. است بالفرض
و تابع بودن مرافق از بـراي  . چون مجهول المالک است از آبار آن، نیز یقینی است بالفرض،

ه و شـرعیه     و اصـل و  . آن در حین معمور بودن آن نیز یقینی است به مقتضـاي قواعـد عقلیـ
و . ، تأخّر طم آبار و تسویۀ ارض و احیاي آن ها اسـت از معمـوره بـودن آن   )هر دو(ظاهر 

ي صاحب مزرعـه و تعلّـق حـق    بقاي مرافق و حریم است از برا 2اصل و استصحاب مقتضی
  .مزرعه به این ها

و به مقتضاي این مقدمات، عمرو دعوي جازم می کند بر استحقاق حـریم، نـه ایـن کـه     
و دعوي جزم به مجرّد تمسک به استصحاب نیـز  . متمسک به احتمال و ظنّ و ظهور، باشد

  .رده ایمچنان که در محل خود تحقیق ک. جایز است با حصول ظنّ بقاء از براي مدعی
معلوم نیست که امام در این حقـی داشـته باشـد و اصـل     «و این که ذوالید می گوید که 

است، بل که باید جازم باشد بـه عـدم   صواب و غیر منطبق بر قواعد  از ، دور»عدم آن است
  . 4باشد» نفس االمر«، مگر این که مراد او 3حق غیر

اصل حصول «د االّ این که بگوید که پس معنی ندار: و اما دعوي اصل عدم استحقاق امام
و تو می دانی کـه آن هـا همـه خـالف     . »آن حوادثی است که منشأ صحت تصرف او شده

پس باقی ماند از براي مرجح قول زید، تمسک به یـدي کـه مبتنـی    . اصل و خالف ظاهرند

                                                   
 ).فرهنگ معین. (جائی از کاریز که آب بر روي زمین آید 1
 .به مقتضاي: در نسخه 2
 .ه عدم حق امام به طور خاصعدم حق غیر مطلقا، ن 3
دعوي،  این اما قاضی و حاکم در فیصله دادن به. در این صورت، سخن او امکان صواب دارد و با قواعد نیز مباینت ندارد 4

 .مسؤلیت نفس االمري ندارد
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که در عرف و عادت کالعـدم محسـوب مـی شـوند بـه      ] اي[است بر آن احتماالت ضعیفه
و بعید است که بر . ال ظهور این که آن گونه تصرفات طاري شده است بر مواتجهت کم

باشد از صاحب آن به او، یا این کـه نـوع تصـرف قبـل از حصـول       1قال مرافق فقطتوجه ان
  .موات شدن باشد

باشد نظیر مسـئلۀ ایـن کـه    » تعارض ملک و حریم«غایت امر این است که این از باب 
رد و ادعاي حریم می کند از براي نهر، و مالک زمین منـع مـی   کسی نهري در زمین غیر دا

که این از بـاب دعـواي حـریم نهـر     ] لیکن معلوم است. [کند و ادعاي حریم ملک می کند
نیست بل که از باب دعواي اصل نهر است، به جهت آن که مفروض این است که مزرعـه  

رض مـذکوره معلـوم نیسـت،    و قنات مذکور مال امام است، و تأخّر حدوث آن از احیاي ا
و محیی قنات در این جا ذوالید است بر مزرعه و قنـات، چـون   . بل که عدم آن معلوم است

   :پس. نایب امام است در ملکیت آن و مدعی حریم است
اصـل، عـدم مـدخلیت غیـر     : آن چه از جانب مالک ارض می توان گفت این است که

  . حقاست در ملک او، و این که ملک اَقوي است از 
حریم از لوازم غیر منفکّـۀ  : و آن چه از جانب محیی قنات می توان گفت این است که

پـس آن  . ذي الحریم است غالبا، و فایدة ملک در ذي الحریم منتفی اسـت بـه انتفـاء حـریم    
پـس مسـاوي مـی شـود بـا اسـتحقاق مالـک در        . منشأ بطالن ملک ذي الحریم نیز می شود

  . ملک خود
نـب مالـک   در جا» اصل عـدم «به جهت آن که این . رجیح ثانی استو اظهر در نظر، ت

و آن . ثابت باشد حتـی در حـریم  » عموم«ه ملکیت او به عنوان ارض در وقتی مسلّم است ک

                                                   
 .دیعنی قنات بر زید منتقل شده باشد بدون این که زمینی که از قنات آب می خورده به او منتقل شده باش 1
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  .1ممنوع است
و اقوي بودنِ ملک، از حق، هم ممنوع است، خصوصاً در وقتی که حریم ملک باشـد و  

و اصل عـدم منـع مالـک ذي الحـریم اسـت از      . نفی آن مستلزم نفی ملک ذي الحریم باشد
  .ملک او، نیز

قول ذي الحریم، ممکن است جمع بین الحقین کـه مالـک در    با وجود آن که در تقدیم
و مالـک ذي  . فوق االرض فی الجمله تصرّفی داشته باشد که منافات با حریم نداشـته باشـد  

و احتمال این که جمع بین . یمالحریم هم ممنوع نباشد از تصرّفات الزمه در تعمیر ذي الحر
 بـه  الحقین به الزام بیع محلّ قنات و انتقال به قیمت شود، حقیقت جمع بین الحقین نیست و

  .بعید است تغای
. شد] د[و به هر حال، اظهر در نظر این است که مالک ارض مانع تنقیۀ قنات نمی توانـ

است و این حجت ها کـه زیـد    کالم در این مقام وظیفۀ حاکم: و تحقیق مقام این است که
و . تی که در نزد حاکم مثبِت حق احدهما باشـد جحرو ذکر کرده اند، دخلی ندارد به و عم

استصـحاب معـارض   ] این[و  2منتهاي کالم عمرو استصحاب مرافقیت است از براي معموره
  .چنان که در محل خود تحقیق کرده ایم. ید حالیه نمی شود

معلومم نیست کـه امـام حقـی داشـته باشـد و شـاید بـه        : کهو این که ذوالید می گوید 
و امثال آن از براي ابطال تحقق عدوان، است نـه ایـن   . به وجه صحیحی رسیده بوده] م[پدر

که متمسک شرعی او آن احتماالت ضعیفه باشـد، پـس تکیـه بـر یـد اسـت و آن حجـت        
ها، زیرا که آن هـا از  و امثال آن » اصل عدم«بخالف استصحاب و . شرعیه است نزد حاکم

و حصول ظن به آن است، و آن خود حجت شـرعیه  » نفس االمر«مرجحات حصول امر در 

                                                   
 .است» وحدت الدعوي و الدلیل«بل مصادره به مطلوب و مصداق  1
 .یعنی استصحاب او صحیح است لیکن بر می گردد به زمانی که زمین معموره بوده، اما اینک آن زمین مخروبه است 2
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و بعد از بنـاء بـه ثبـوت حـق ذي الیـد و حکـم بـه        . نیست درمقام مرافعه و اثبات حقوق
نظر به قاعده مسلّمه که هر کس مالک زمینی شد، مالک آن است الی تحـت  (او، مالکیت 

  .آبار را از تحت االرض هم نمی تواند کردتنقیۀ  1)لسماءاالرض و الی ا
هرگاه کسی احیاء قنات مواتی مجهول المالک بکند که رشـتۀ آن تقـاطع    :سؤال -24

کرده باشد با قنات محیاتی؛ مثل این که قنات محیات از سمت مشرق به مغرب مـی رود، و  
اولـی بـر مـی خـورد و      سـیط و رشتۀ این دویم بـه و . جنوب قنات موات از سمت شمال به

آیـا صـاحب قنـات محیـات را     . و تقدم و تأخّرِ وضع هیچیک معلوم نیست. بیرون می رود
  ؟-؟یا نه] را[می رسد منع احیا کرد آن دیگري 

زیرا که قنات موات مال امـام اسـت   . صاحب قنات محیات، نمی تواند مانع شد :جواب
پـس آن کـه احیـا مـی     . م چنین اسـت چنان که مملوك محیات ه. و حقوق و مرافقی دارد

و کسـی مـانع او نمـی توانـد     . کند به رخصت امام مالک او شده و مرافق خود را می طلبد
  .شد

هرگاه اصلۀ درخت جوزي را کسی مالک باشد، دیگري را در جنـب آن   :سؤال -25
و عـروق ایـن درخـت داخـل      3باشد و می خواهد زرع کنـد، اغصـان   2درخت ملک اَملسی

ایـن   مـابین بر فرض جواز؛ فرقی هسـت   ؟-؟آیا می تواند ازاله کند یا نه. شده استزمین او 
  که آن درخت جدیدي باشد یا قدیمی؟ و حد حریم درخت چه چیز است؟ 

هرگاه کسی در زمین مواتی درختی غرس کند، به قدري که ریشۀ آن درخـت   :جواب
                                                   

» مترو«ل هواپیما و زیرا مسائل مستحدثه اي از قبی. بود، اکنون چنین مسلّمی وجود ندارد» مسلّم«این امر در نظر قدماء  1
و فقهـاي  . حق مالکیت در اراضی را به دایرة تنگتري رانده و آن را در ژرفا و ارتفاع، به محدودة عرف، محدود کرده اسـت 

 .در این مسئله، معروف و مشهور است) ره(از آن جمله فتواي امام خمینی. معاصر همگی بر این محدودیت قائل هستند
 .و زراعت ی از درخت و بناءاملس در این جا یعنی خال 2
 .باغصان: در نسخه 3
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در هـوا، داخـل حـریم آن    هاي آن می کشـد  می رود به اطراف و شاخه ) متعارف ربه قد(
و کسی دیگر نمـی توانـد زمینـی    . آن درخت] به[و همچنین معبر آمد و شد . درخت است

خصوصاً بنـابر اَقـوي کـه حـریم، ملـک      . که محتاج الیه آن درخت است، احیاء کند] را[
  . مالک ذي الحریم می شود

ز حریم آن درخت و همچنین هرگاه باغی را بفروشد و درختی را از آن استثناء کند، با
باقی است؛ به معنی این که مشتري که باغ را خریده مزاحم صاحب درخت نمـی شـود در   
آن چه منتفع شدن آن درخت تمام نمی شود االّ به آن؛ از محلّ کشیدن ریشـه هـا در زیـر    

نه این که زمین بر ملک صاحب درخت بـاقی  . زمین و شاخه ها در هوا، و معبر و غیر آن
  .حاجت درخت است در مقدار

پس هرگاه زرع کردن ضرر به صاحب درخت نمی رساند، می توانـد زرع کـرد، مگـر    
  . این که شرط کرده باشد که زمین هم بر ملک او باقی باشد

هرگاه قبل از فـروختن زمـین درختـی کـه در آن زمـین اسـت بـه دیگـري         : و همچنین
، باز حریم درخت به همـین  و بعد از آن زمین را به آن شخص فروخته باشد. فروخته باشد

معنی آخري بر حال خود باقی است مگر با شرط این که زمینی که متعلـق بـه آن درخـت    
  .است ملک مشتري آن باشد

و هرگاه هیچیک از این صورت ها نیست بـل کـه ملکیـت همسـایه مقـدم بـر غـرس        
ن و هرگـاه ریشـه یـا شـاخ آ    . درخت بوده، پس صاحب درخت، حریمی در آن زمین ندارد

تعدي کند به زمین همسایه، می تواند آن همسایه مانع او شود و امر کند او را بـه ازالـه، و   
  . اگر قبول نکند، خود می تواند ازاله کند

هرگاه کسی خواهد قنات مواتی را احیا کند، دیگري بگوید که مـن پـول    :سؤال -26
و شخص دیگـر  . نداد و آن دیگري پول را. شخص احیا کرد نو آ. یک حصۀ او را می دهم

آیا این حصه مال شخص اول است یا این که پول . آمد و پول آن حصه را داد که از او باشد
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  ؟-؟داده
ۀ قنـات، و او     :جواب هرگاه آن شخص، محیی قنات را وکیل کرده در احیـاي آن حصـ

ایـد  هم به قصد وکالت او براي او احیا کرده که پول را بگیرد، مال آن شخص می شود، و ب
االّ مـال خـود محیـی     و). بنابر اقـوي در جـواز توکیـل در حیـازت مباحـات     (پول را بدهد 

و شخص دویم هرگاه خواهد باید بـه صـیغۀ معاوضـۀ جدیـدي     . خواهد بود با قصد تملک
  .به خود منتقل کند) مثل بیع یا صلح(

در  .و صاحب نهر ادعاي حریم کنـد . 1هرگاه نهر کسی در ملک غیر باشد :سؤال -27
  ؟-این حریم می تواند غرس اشجار کند؟ یا صاحب ملک مانع او می تواند شد

هرگاه در اصل حریم نهر دعوي باشد، و صـاحب ملـک منکـر حـریم باشـد،       :جواب
  .و دور نیست که با عدم بینه، قول صاحب نهر مقدم باشد با یمین. محتاج است به مرافعه

گر شاخ درخت یا ریشـۀ آن داخـل ملـک    و هرگاه حریم از براي نهر ثابت شد، پس ا
صاحب زمین می شود، می تواند او را امر کند به ازالـۀ درخـت یـا شـاخ هـا و ریشـه هـا        

  .و اگر داخل نمی شود، مانع نمی تواند شد. هرگاه ضرر به همین رفع می شود
آیا آن غیر می تواند در حافّۀ نهـر  . هرگاه نهري در ملک غیر جاري باشد :سؤال -28

  راف آن، غرس اشجار کند؟ و هرگاه کرده باشد مالک نهـر مـی توانـد ازالـه کنـد یـا       و اط
  ؟-؟نه

و همچنین در زمـین  . غرس درخت در حافّۀ نهر غیر، و حریم آن، جایز نیست :جواب
خود نزدیک به نهر به حیثیتی که ریشه هاي درخت آب نهر را جـذب کنـد و ضـرر بـه     

و هرگاه ضرري به نهر نمـی رسـد   . اید ازاله کندو هرگاه کرده باشد ب. 2صاحب آب برسد
                                                   

  .دارد» حق عبور آب«است، نه فقط » معبر نهر«مراد این است که آن شخص مالک  1
 .اي کاش دربارة این فتواي دوم شرح بیشتري می داد، زیرا مسئله به این راحتی نیست 2
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  . مانع غرس در زمین خودش نمی تواند شد
در کوچه ها که شارع است و نهر آب در آن جـاري اسـت، و در طـرفین     :سؤال -29

آیا صاحبان خانه ها و باغ هـا هـر یـک در محـاذي خانـۀ      . کوچه خانه و باغ مردم است
  ؟-؟س اشجار می توانند کرد یا نهخود در جنب دیوار، یا کنار نهر، غر

بدون اذن او نمی توان غرس کرد، خصوصاً هرگاه ضرري به در حریم نهر غیر،  :جواب
  .آب او می رسد

پس اگر در حریم دیوار است و دیـوار حـریم دارد، مـانع او نمـی     : و اما در جنب دیوار
اگر در حریم نیست، و . توان شد، مگر این که شاخه هاي او به شارع مسلمین ضرر برساند

بـاقی   1یا دیوار حریم ندارد بل که شارع است، هرگاه از بـراي شـارع بـه قـدر هفـت ذراع     
 مانده است و ضرر به شارع نمی رساند و به آب مردم هم ضرر نمی رساند، باکی نیسـت و 

  .االّ، فال
مثـل  (در بالد شیروان و بادکوبه مکانی هسـت بسـیار عـریض و طـوالنی      :سؤال -30

که مکان مزبور را ما بوستان می گوئیم که نه چشمه دارد و نه قنـات و  ) اي عربستانصحر
هـر کـس از   . حجیـر ممکـن اسـت   تو مکان مزبور نه قابل احیا است و نـه  . نه آب جاري

جهت گوسفندان خود در آن مکان دایره احداث می نماید از سـنگ و یـا نـی، کـه علـف      
کـه طـول و   (ان ایشان در میـان دایـرة مزبـوره    صحراي مزبوره را چرانیده شب ها گوسفند

  .که خوابیده باشند) عرض آن تقریباً ده یا بیست ذراع می شود
و هر کس از صاحبان اغنام که صاحب دایرة مزبوره می باشد به قدر یک فرسخ یـا دو  

دایرة مزبوره قورق نموده نمی گذارد که در سه ماه زمسـتان احـدي آمـده     2فرسخ از حوالی

                                                   
 .20شماره و نیز مسئلۀ  .رجوع کنید به مسئلۀ شماره یک و پی نویس هاي آن 1
 .حواله: در نسخه 2
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یکی آن، دایرة دیگر به جهت خوابیدن گوسفند خود احداث نموده از علف صحراي در نزد
مزبور چرانیده باشد به اعتقاد این که هر کس دایره احداث نمایـد، از حـوالی آن بـه قـدر     

) بـدون احیـا و تحجیـر   (دلخواه یا به قدر فراخور حال گوسفندان خود، از صحراي مزبـور  
  .مالک می شود

ره م رأي اهل والیت چنین بوده است و به این سبب علف صـحراي مزبـو  و از ایام القدی
و گاه بـه معـرض بیـع و شـراء در آورده قبالـه و      اجاره داده  را به انضمام دایرة محدثه، به

  .سجلّ نوشته اند
و بعضی از علماي این بلد می گویند که احکام شرع موقوف به سماع است از شـارع، و  

براي چاه و چشمه و خانه و غیره، مقرر شـده، امـا از بـراي     از صاحب شریعت حریمی از
  .است، حریمی بیان نفرموده اند» قشالق«این دایره محدثه که مسمی به 

و دیگر این که علف صحرا را به غیر از جناب شـارع کسـی قـورق نمـی توانـد نمـود؛       
لـف صـحرا را   صاحب دایرة مزبوره چگونه از حوالی این، یک فرسخ یا بیشتر یـا کمتـر، ع  

با یکدیگر شریک انـد، مـانع مـی    قورق نموده سایر مسلمانان را که در علف صحرا همگی 
  د؟ گرد

ظاهر این است که احیاي ارض موات بـه جهـت مسـکن حیوانـات بـه همـان        :جواب
یا بـه  . خصوصاً در بالدي که متعارف همان است. و سنگچین کردن، حاصل می شود 1قورق

و هرگاه احیا به عمل آمد و قصد تملک کرد از احیـاء،  . تعسر باشدنحوي دیگر متعذّر یا م
و به تبعیت ملک آن، تملک حریم آن نیـز ثابـت مـی شـود، بنـابر      . ملک حاصل می شود
  .اظهر در تملّک حریم

مگـر  » شارع حریمی از براي قشـالق نفرمـوده  «و این که بعض علماي شما گفته اند که 

                                                   
 .قروقی: در نسخه 1
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دارند؟ بلی حـریم قریـه در کـالم فقهـا مـذکور اسـت و        ایشان حدیثی در باب حریم قریه
مـن احیـی   «مستند آن همان تبعیت است؛ به این معنی که قول شـارع کـه فرمـوده اسـت     

مـی  » داللت اشـاره «که مفید ملک است، به داللت تبعیت که آن را  »ارضاً میتۀً فهی له
ض مـوات، مسـتلزم   یعنی رخصـت در احیـاي قریـه و تملـک آن و ار    . گویند، داللت دارد

محل هیزم کندن، و حیوان چریدن، بـه   -رخصت در تملک آن چه الزمۀ قریه است عرفاً
  .هست -قدر حاجت

زیرا کـه رخصـت در احیـاي ارض بـه     . نحن فیه جاري است و بعینه همین کالم در ما
جهت سکناي حیوان در بیابان، به قصد آن که در آن جا بچرد، رخصت در تملـک همـان   

  .یابان است که محلّ حاجت اوستقدر از ب
بل کـه معیـار رجـوع بـه     . تحدید به خصوصِ دو فرسخ و بیش و کم، وجهی ندارد: بلی

، و چنـان دایـره و   )که مقصـود بنـاي محـل سـکناي آن اسـت     (چنان گلّه  1که. عرف است
  .حظیره گنجایش چه قدر حیوان دارد، و چه قدر حریم می خواهد

  . است که ممنوع باشد» حمی«و این نه از باب قورق و 
خصوصـاً در بـالدي کـه    (ایر حیوانـات  حظـ و الحال ظاهر این است که حریم از براي 

  .ثابت است، و لکن تحدید آن موکول بر عرف است) همیشه متعارف بوده
و هرگاه یداً بید بر مقدار معینی از آن بیابان باشد و مزاحمی نباشد، هم ظاهراً مـزاحم  

پس بنابر این؛ ظاهر صحت اجاره، و بیع . امی که بطالن آن ثابت نباشدآن نمی توان شد ماد
و اگر در احیا قصد تملک نشده باشـد هـم ظـاهر ایـن اسـت کـه بـه سـبب         . و شراء است

  .اولویت در اصل حظیره، اولویت در حریم آن نیز حاصل است، و لکن مفید ملک نیست
ث کـه قـدري از آن خـراب    مزرعه و قنات مشترکه میـان جمعـی از ورا   :سؤال -31

                                                   
 .و: در نسخه 1
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شده، و احد از وراث آن را در دست داشته و به تصرف دیگران نداده، آن قنـات مخروبـه   
را تعمیر کرده؛ بعضی از چاه هاي آن را تنقیه و بعضی را از نو حفر کرده در محاذي همان 

 نوکن مـی کردنـد و   هم رشته قنات، که اگر دیگران متوجه تعمیر می شدند هم در آن جا
  .ممر آب از آن جا بود، و بعضی از ورثه هم مطلع از این معنی نبودند

  آیا آن که تعمیر کرده، صاحب آن می شود؟ یا تقسیم میانۀ ورثه می شود؟ 
  ؟-؟و آیا مستحق اجرت عمل هست یا نه

آیا اگر آن شخص دو دانگ از آن مزرعه و قنات را به احدي بدهد در ازاي ایـن  : ایضاً
  ؟-؟را آباد کند، آیا دو دانگ مال آن شخص می شود یا نهکه آن قنات 

و آیا این قنات میان همۀ ورثه قسمت می شود یا مختص آن یکی است کـه آن کـار را   
  ؟-؟کرده

و اگر دو دانگ در ازاي اجرت محسوب نمی شود آیا آن شخص مستحق اجرت هست 
  و اجرت را از کی می گیرد؟  ؟-؟یا نه

این است کـه در صـورت مزبـوره کـه تعمیـر همـان قنـات        : اُولیاما از مسئلۀ  :جواب
مزرعه را کرده، و بر سبیل متعارف تنقیه و نوکن همان قنات را در مرافق و حـریم همـان   

و در صورتی کـه  . قنات به انجام آورده، آب مال همۀ مالّك است و اختصاصی به او ندارد
و بین مالّك به قاعـدة مسـتمرّه   . ستاحدي او را امر به تعمیر نکرده مستحق اجرت هم نی

  .قسمت می شود
پس آن نیز چنین است؛ و آن احد ورثـه اي کـه بـدون اذن سـایر      :و اما مسئلۀ دویم

شرکا دو دانگ ملک را به شخص خارجی داده که قنات را تعمیر کند، تصرف او در زاید 
  .و ورثه، هر یک حصۀ خود را می گیرند. بر حق خودش ممضی نیست

ما آن شخص خارج؛ هرگاه جاهل به حقیقت حال بوده و به اعتقاد صحت ایـن کـار   و ا
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و هرگاه مـی دانسـته کـه ایـن شـخص      . را کرده، بر شخص مستأجر واجب است اجرت او
غاصب است و بر غیر وجه شرعی این معامله را با او کرده، مستحق اجـرت نیسـت، چـون    

ین وجـه کـه از مـال شـرکاء اجـرت را      در مال مشاع کرده بدون اذن شرکاء خصوصاً بر ا
  .بگیرد که عبارت از حصۀ آن ها است

تنزیل بر ملک او می شـود یـا بـر    و لکن اشکال در این است که آیا آن چه شرط شده 
اگر قائل به اول باشیم؛ هرگاه مستاجر به قدر دو دانگ یـا بیشـتر دارد، مجمـوع     ؟-؟عهاشا

و هرگاه کمتر از دو دانگ دارد، بـه هـر   . بدهددو دانگی که شرط کرده باید از مال خود 
قدر از مقدار دو دانگ که دارد، باید از مال خود بدهد و مساوي تتمه را از خارج؛ از مـال  

  .خود بدهد
ه دو دانگ مـال  نیعنی مقصود دو دانگ از شش دانگ بوده (و اگر قائل به اشاعه شویم 

سبت به شش دانـگ را از ملـک خـود    در این صورت به قدر حصۀ او از دو دانگ ن) خود
و بر او الزام نمی شود که هرگاه داشته باشد تمـام  . می دهد و تتمه را از خارج می توان داد
  .را از همان ملک از عین مال خود بدهد

در صورت سؤال، تنزیل بر اشاعه می شود؛ مثالً  :و اظهر در نظر حقیر این است که
فر و هر کدام مالـک دو دانـگ باشـند کـه مجمـوع      هرگاه قنات مشترك باشد میان سه ن

شش دانگ باشد، و یک نفر از آن ها دو دانگ از این شش دانگ را قرار بدهـد بـراي آن   
. که آن را تعمیر کند، آن اجیر مستحق ثلث دو دانگ است که از مستأجر بگیـرد  یشخص

بدهـد از کیسـۀ   و هرگاه سایر شرکا امضا نکنند باید عوض دو ثلث دو دانگ را به اجیـر  
  .خود هرگاه نخواهد مجموع دو دانگ را بدهد

و دلیل این که بر اشاعه حمل می شود و اجیر نمی تواند مطالبـۀ مجمـوع دو دانـگ را    
ظاهر در اشاعه است؛ مثل نصف و ثلث و امثـال  » دو دانگ«بکند، این است که ظاهر لفظ 
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هرگاه کسی نصف مـال  : ضولی کهگفته است در مسئلۀ بیع ف قواعدو این که عالمه در . آن
منصرف می شود به مال خـود نـه   » نصف این مال را به تو فروختم«را داشته باشد و بگوید 

بل که ظاهر این است که بناء مشهور علما بر آن است، چنان که از شهید ثـانی   -1به اشاعه
و این . دمگر در جائی که قرینه باش. تمام نیست -2ظاهر می شود مسالکدر کتاب الصلح 

و در صورت علـم هـم همیشـه قرینـه نیسـت چـه جـاي        . سخن علی االطالق، خوب نیست
  . صورت جهل

پس هرگاه فرض کنی که کسی ملکی داشته باشد و همه را از خود بدانـد و نصـف آن   
را بفروشد، و بعد از آن نصف آن مستحق غیر، برآید و مفروض این باشـد کـه مالـک هـم     

پس در این جا معنی ندارد که منصرف شود به نصـف خـود   . ستنمی دانست که مال غیر ا
و شرعاً هم حکم به متابعـت لفـظ مـی شـود     . نه عرف داللت دارد و نه لغت و نه شرع. او
  . ظاهر] در[

و حقیقت شرعیه بر ورود معامله و تنزیل آن بر نصف ملکی نفس االمـري، هـم ثابـت    
  .موقوف است به اجازه 3ربع دیگر] در[و . پس بیش از ربع مال مشترك نمی شود. نیست

که آن  -ذکر کرده از براي انصراف به نصف خود فخرالمحققینو همچنین دلیلی که 
بیـع   5به جهت این که مفروض این است که. آن نیز وجهی ندارد -4است» لزوم بیع اصالۀ«

اسـت  و ظاهر این . ت در مشاع است، نه معینقیقوارد شده و لفظ نصف، ح» نصف«بر لفظ 
که مراد او این است که چون اصل در بیع لزوم است و از عقود الزمه است، پس مطلـق آن  

                                                   
 .متن 421ص  1و در ایضاح الفوائد؛ ج  -المسئلۀ الثانیۀالقواعد، کتاب المتاجر، الفصل الثانی المتعاقدان،  1
  .دار الهديط  213ص  1مسالک، ج  2
 .دو ربع دیگر: در نسخه 3
 .421ص  1ایضاح الفوائد، ج  4
 .ا تا حدود یک سطر در حاشیه آمده استاز این ج 5
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و بیع مال غیر، لزومی ندارد، بـه جهـت آن کـه غایـت امـر در آن،      . حمل می شود بر الزم
پس حمل می شود لفظ بیع در کالم بـایع  . فضولی است، و آن خود بدون اجازه لزومی ندارد

  . ر بیع الزم و این نمی شود مگر با قصد بیع مال خود، نه مال غیرکه تابع شرع است، ب
آن چه از ادلّۀ لزوم بیع بر می آید این است که خیـار  : این که اوالًو بر این وارد است 

چنان که در محل خود تحقیـق کـرده ایـم کـه     (فسخ در آن نمی باشد االّ در مواضع خاصه 
) و امثـال آن  »البیعان بالخیار ما لم یفترقـا «مثل  عمدة ادلّۀ لزوم بیع، احادیث خیار است

و چـون انجـام بیـع    . نه این که مراد این باشد که اصل در بیع این اسـت کـه فضـولی نباشـد    
و . لـزوم بـه ایـن معنـی، نـدارد      اصالۀفضولی به اجازه می شود، پس فضولی بودن منافاتی با 

و . هر لفظ، حمل بـر اشـاعه اسـت   تمسک به این دلیل، اعتراف است به این که مقتضاي ظا
  .1ورود آن در مقام بیع، قرینۀ تنزیل بر مال خود است

و هبتـک نصـف هـذه    «هرگاه صاحب نصف بگوید به غیر ذي رحم خـود   2]ثانیاً[
  .3در آن جا حمل بر اشاعه می شود ،»الدار

. سـت که قرینه بودن آن تمـام نی  و تو می دانی. پس کالم در اثبات قرینه بودن آن است
و اما اگر تکیه بر ایـن باشـد کـه    . لزوم بیع، دانستی وجه آن را اصالۀاما از راه تمسک به 

ه چون ظاهر حال مسلم این است که ملک دیگري را نمی فروشد، پـس ایـن نیـز بـی وجـ     
به این که افعال مسلمین محمـول بـر صـحت     4مستند است است، به جهت آن که این معنی

، پس بر آن وارد است که مطلق بیع مال غیر مستلزم فسـاد  ]است[است و بیع مال غیر فاسد 

                                                   
 .یعنی او در واقع نصف مال خود را فروخته است که ربع مجموع می شود 1
 .اوالً: در نسخه 2
 .اجماعاً 3
 .یا مستند است: نسخه در 4
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  .نیست جزماً
یا این است که بایع و مشتري هر دو جاهل به حال اند،  :و تفصیل مقام این است که

فعل مسلم را از آن باید بریئ کـرد،   و آن چه. و در آخر ظاهر می شود نصف مستحقاً للغیر
پـس فعـل   . و در این جا هیچ معصیتی متصـور نیسـت  . امر الهی و معصیت است] ت[مخالفـ

  .جایز است و صحیح و الزم می شود بعد از اجازه
و یا این است که بایع و مشتري هر دو علم دارند به بودن نصف مال غیـر، و در آن جـا   

در اول امر نسبت به نصف مال خـود بنـابر حمـل فعـل مسـلم بـر       (حمل بر لزوم و صحت 
زیرا که چنان . تمام نیست) صب است و در همه تصرف می کندصحت با وجود این که غا

که فروختن مال غیر جایز نیست، نگاه داشتن مال غیـر هـم جـایز نیسـت، و مفـروض ایـن       
در نظر ندارد که به صاحب رد کند، بـل کـه همـه را    ] است و[است که همه را متصرف 

  .را می فروشد مال خود می داند به اعتقاد فاسد خود، و نصف مجموع مال خود
. و از این جا معلوم می شود حال صورتی که بایع عالم و غاصب باشد، و مشتري جاهـل 

] اگـر [و از قبیل صورت جهل به حال است صورت نسـیان؛ کـه   . و همچنین صورت عکس
، مقتضی انصراف به مـال خـود   ]بفروشد[بایع نصف را با نسیان آن که نصف مال غیر است 

صورتی که به سبب شبهه معتقـد آن اسـت کـه از بـراي او جـایز       و همچنین در. نمی شود
  . است بیع مال زن یا فرزند و این که اختیار مال آن ها را دارد

در یک صورت این سخن را می توان گفت که بایع عالم است بـه ایـن کـه نصـف      :بلی
هو مال غیر است و امین باشد و تقوي داشته باشـد و غاصـب نباشـد و معلـوم باشـد کـه سـ       

در ایـن  . نکرده است و شبهه هم از براي او نیست و لکن احتمال ارادة فضولی داشـته باشـد  
بل که در صورت احتمـال  . جا شاید توان گفت که ظاهر این است که قصد مال خود کرده
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بنا را بر این ظاهر گذاشت و لفظ را از ظاهر خود که اشاعه اسـت،   1سهو و شبهه هم توان
  .بیرون کرد

بر معنی حقیقی خود که اشاعه است تا قرینه بر خالف آن  2، حمل لفظ استاصل: پس
  .بل که در این صورت اخیره نیز اخراج از حقیقت، مشکل است. قائم باشد

چنـان کـه   . تا قرینۀ واضحی نباشد، اخراج از حقیقت بـی وجـه اسـت    و به هر حال؛
امل صورت علم هم هست بل و کالم او ش. 3نیز احتمال حمل بر اشاعه را داده است عالمه

و فخرالمحققین وجه آن را گفته است که بیع صالحیت دارد که بر . که ظاهر در آن است
  .ملک خود و ملک غیر واقع شود

و فتواي عالمه حمل بر مال خود است و ظاهر آن اطالق است و شـامل صـورت هـاي    
  . غایت مشکل است به و این. سابقه هم هست

که غالب در استعماالت بیع، این است کـه بـه محـض تحقـق      و ممکن است که بگوئیم
و این غلبـه کـافی باشـد    . آن، انتقال حاصل شود، و آن نمی شود االّ در مملوك نه در فضولی

از براي قرینۀ مجازيِ اخراج لفظ از حقیقت، هر چند بیع را حقیقت ذاتی در قدر مشترك 
سـلب اسـم بیـع از     4]که[ظاهر این است  ، چنان که]بدانیم[مابین بیع مال خود و مال غیر 

  .بیع مال غیر، نمی توان کرد
» نفس االمـر «و این خوب است در جائی که بیعی واقع شده باشد در ملک مشترکی در 

و معلوم نباشد حال بایع که آیا عالم به حقیقت حال بوده یا جاهل، و متذکّر شـرکت غیـر،   

                                                   
ـ  -..احتمال سهو و شبهه هم از براي او نیست توان: .. عبارت نسخه 1 ودن آن خود نسخه بردار با عالمت ریز به اشتباه ب

 .اشاره کرده است
 .پس اصل لفظ حمل است: عبارت نسخه 2
  .421ص  1و در ایضاح الفوائد، ج  -المسئلۀ الثانیۀقواعد، کتاب المتاجر، الفصل الثانی المتعاقدان،  3
 .و: در نسخه 4
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  .دمه؛ پس آن تمام نیستو اما در اغلب صورت هاي متق. بوده یا غافل
حمـل بـر    را اقـرار : فخرالمحققین تأیید حمل بر اشاعه را به این کرده که :و بدان که

، حمل بر اشاعه می شود جزماً، به »نصف هذه الدار لزید«اشاعه می کنند که هرگاه بگوید 
خبار به جهت آن که اقرار ا. مال مقرّ نباشد» مقرّبه«جهت آن که شرط است در اقرار که 

اخبـار باشـد   «و این، همچنانکه می تواند شد که . است از این که نصف، ملک مقرّله است
می تواند شد کـه  ] همچنین[» به این که مال مقرله است چیزي که در ظاهر مال مقرّ است

  .»چیزي که در ظاهر ملک غیر است«اخبار باشد از 
هرگـاه  : حمل بر مال خـود کـه   و اما دلیل دیگري که فخرالمحققین ذکر کرده از براي

و غانم مشترك باشد لفظاً میان غالم او و غالم غیر، منصـرف مـی   » بعت غانماً«بایع بگوید 
. 1آن نیـز تمـام نیسـت   . شود به غالم خود نه به غالم غیر اجماعاً، پس همچنین در متـواطی 

د آن کـه مـی   با وجو 2و آن اجماعی است که دعوا کرده. زیرا که آن قیاس است مع الفارق
مگر ایـن کـه قرینـۀ     3)اگر قطع نظر کنیم از اجماع(توانیم در آن جا هم منع انصراف کرد 

و حال آن که فرق مابین مشترك لفظی و معنـوي، و قابلیـت ثـانی اشـاعه را     . واضحی باشد
  .دون اول، در کمال ظهور است

قـرار داده   در مانحن فیه ظاهر حال این اسـت کـه دو دانـگ مشـاع را     و به هر حال؛
چون قرینۀ مقام این است که همـه را از خـود   . است از براي اجرت، نه دو دانگ خود را

پس باید به قدر حصۀ خود ازدو دانگ نسبت به شش دانگ . می داند هر چند عدواناً باشد
از آن ملک بدهد و تتمه را از کیسه بدهد هرگاه نخواهـد بعـد از آن از قنـات بدهـد در     

                                                   
 .آن نیست تمام نیست: در نسخه 1
 .فارق، همان اجماع است که خودش ادعا کردهیعنی  2
 .اجماعی می توان قطع نظر کردو از چنین  3
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  . اد تر داشته باشدصورتی که زی
و قنـات  . ی باشـد در تصـرف جمعـی   کهرگاه قنات منهدمـۀ معلـوم المـال    :سؤال -32

زید آمده تنقیۀ قنـات  . دارد از آن، هم باشد در جنب آنمنهدمۀ مجهول المالکی که ارتفاع 
مجهول المالک نموده و چاه هاي آن را تنقیه کرده تا رسیده به چاهی که در آن جـا نقبـی   

قنات مجهول المالک به جانب معلوم المالک، که ظاهر می شود کـه آب از ایـن   هست از 
و کیفیت آن معلوم هیچ کس نیست که به چـه نحـو   . نقب به قنات معلوم المالک می رفته

  .بوده، و هر یک از این دو قنات را مزرعۀ علی حده و شارب علی حده می باشد
از ایـن قنـات مجهـول المالـک از راه     آیا قنات معلوم المالک الحال مستحق بـردن آب  

؟ یا مستحق هـیچ قـدر از   -نقب هست که این مزرعۀ مجهول المالک بی نصیب باشد از آن
قنات و مزرعۀ آن ] مالک[آن نیست؟ یا مشترکاً؟ و آیا زید به تنقیۀ قنات مجهول المالک 

  ؟-؟می شود یا نه
آن را موات می گوینـد،  هرگاه انهدام قنات مجهول المالک به حدي است که  :جواب

هر کس آن را احیا و تنقیه بکند به نیت تملک، مالک آن می شـود و مالـک آب آن مـی    
تنقیه کرده است ملک او شده است و در چاه هاي فـوق آن هـم   ] که[و تا به این جا . شود

و بعد تنقیه، آن ها با آبـی از آن هـا   . و کسی مزاحم آن نمی تواند شد. اولویت تحجیر دارد
  .بیرون می آید ملک او می شود

و ثابـت بـودن ملکیـت مزرعـه و قنـات      . و وجود این نقب مانع از این احکام نمی شود
تابعۀ آن بر ملک مالک مجهول به عنوان استصحاب باقی است، و همگی منتقل بـه محیـی   

  .می شود به سبب احیا
ن قنـات و مزرعـه   و احتمال این که هر دو از یک نفر بوده و با اختیار خـود تعطیـل آ  

کرده باشد و آب این را از آن نقب به قنات دیگر برده، یا بعد از خـراب شـدن چـاه هـاي     
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آن قنـات باشـد   پائین، آب آن را از راه نقب برده، منشأ این نمی شود که آب این قنات حق 
  . عرفاً، تا این که بعد هرگاه به دیگري منتقل شود هم حق آن قنات علیا ساقط باشد

ن که مرافق و حقـوق را بـه مالحظـۀ تملـک دیگـران ملحـوظ مـی دارنـد، در         و چنا
امالك شخص واحد هم ملحوظ هست؛ کـه ثمـرة آن در صـورت بیـع و قسـمت وراث و      

  .غیره ظاهر می شود
و همچنین احتمال این که صاحب قنات معلوم المالک به ناقل شرعی آن قنات مجهـول  

د منتقل کرده باشد، آن نیز رافع استصـحاب حـق   به خو نالمالک را از موضع نقب و فوق آ
احتمال عاریه هم در برابر هسـت کـه   ] این که[مرافق مجهول المالک نمی شود، به جهت 

یـا خـود مالـک کـه     . بر وجه تراضی چند گاهی آب از این قنات به آن قنات می برده اند
فوق را هج که نقب و مـا برده، نه به این نمالک هر دو باشد، بر وجه امداد از این قنات می 

  .مختص این قنات معلوم المالک کرده باشد و از آن دیگري اعراض کرده باشد
و به هر حال، حق الزمی از براي قنات معلوم المالک از ایـن قنـات مجهـول المالـک،     
ثابت نیست، و محیی را می رسد که تمام قنات را تنقیه کند و مانع شود از رفتن آب از آن 

  .1نقب
زید آسیائی دارد در مکانی، و عمرو هم آسیائی دارد در مکانی دیگـر کـه    :ؤالس -33

و چون آب از آسیاي زید بیرون می آید داخل نهـر آسـیاي   . واقع در تحت آسیاي زید است
و مدتی است که آسیاي زید خراب بود، و حال زید مکـان آسـیاي خـود را    . عمرو می شود

در ایـن صـورت کـه    . ر نهر جدیدي جاري نمایـد تغییر می دهد که آب آسیاي خراب را د
آسیاي زید داخل در نهر آسیاي عمرو نمی شود بل که آسـیاي عمـرو   تبدیل می شود، آب از 
  .از گردش باز می ماند

                                                   
 .و مانع شود از آب رفتن از آن نقب: عبارت نسخه 1
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آیا عمرو را می رسد منع نماید زید را از ساختن آسـیاي جدیـدي و بگویـد کـه همـان      
؟ یا نمـی  -سیاي من هم از گردش نماندآسیاي قدیمی خود را بساز که ضرر به من نرسد و آ

  رسد که منع نماید؟
هرگاه صاحب هر دو آسیا هیچیک مطلع بر تقدم و تأخّر وضع آسیاها نیستند  :جواب

و به همین نهج مستمرّ در تصرف آن ها بوده، الحال می تواند صاحب آسیائی که در تحـت  
و همچنـین  . آسیاي تحت باشداست مانع شود از تغییر نهر به نحوي که مستلزم معطل شدن 

  . هرگاه معلوم باشد که آسیاي تحت مقدم بوده است بر آسیاي فوق
و اما هرگاه معلوم شود که بناي آسیاي فوق قبل از آسیاي تحت بـوده و اصـل نهـر آب    
ملک صاحب آسیاي فوق بوده، پس اگر معلوم باشـد کـه صـاحب آسـیاي تحـت بـه نحـو        

مثل این که به عنوان مصالحه  حق جریان آسـیا در  (شده الزمی مستحق وضع آن و بناي آن 
باز می تواند مـانع او شـد از تعطیـل آسـیاي     ) آب و نهر او از براي آسیاي تحت ثابت باشد

  .خود
مثل این که به مجرّد اذن او این آسیاب را سـاخته و بـه    -و اما اگر به حق الزمی نبوده

و نفـی   1تضاي بعضی از احادیـث صـحیحه  این جا اشکال هست؛ مق -نهر و آب او می گردد
و بعضی از علماي ما هم . این است که باز مانع می تواند شد و جایز نیست تغییر نهر 2ضرر

  .و این اظهر است و عمل به آن هم احوط است. قائل به آن شده اند
و حال . عمرو آسیائی دارد قدیمی که آب آن از رودخانه برداشته می شود :سؤال -34
یاي جدیدي در فوق آسیاي قدیم احداث می نماید و نهر جدید را در فوق نهر قـدیم  زید آس

شـود  ] جـاري [و هرگـاه آب در نهـر جدیـد    . می برد که آب را در نهر جدید جاري سازد

                                                   
 .و ذیل آن 1ح  15وسائل، کتاب احیاء الموات، باب  1
 .5تا  1ح  12همان، باب  2
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آیا عمرو می تواند مانع شود زید را که آب از آسـیاي قـدیم   . آسیاي قدیم از گردش می افتد
  ؟-؟دید جاري سازي، یا نمی تواند ممانعت نمایداست نمی گذارم آب را از نهر ج

هرگاه صاحب آسیاي جدید حق سابقی نداشته  و الحال مـی خواهـد در زمـین     :جواب
مباح فوق این آسیا احداث نهر و آسیائی بکند کـه مـانع شـود از دوران آسـیاي قـدیم، بلـی       

  .صاحب آسیاي قدیم می تواند مانع صاحب جدید بشود
و بعد عمـرو آمـده   . ات مواتی را که مجهول المالک بود تنقیه کردزید قن :سؤال -35

و بـر فـرض دادن،    ؟-؟به مجرّد دعوي، به او می دهنـد یـا نـه   . ادعا می کند که از من است
  ؟-؟غرامت بر عمرو هست یا نه

هرگاه زید تجسس و تفحص کرده از مالک آن قنات موات و بعـد از یـأس از    :جواب
به مجرد ادعاي عمرو بعد از آن، بـه او  . احیا کرده، مال او می شود پیدا شدن مالک، آن را

 ا نکرده احیا کرده و الحال عمـرو و لکن هرگاه تفحص نکرده بود و سعی خود ر. نمی دهند
و . 1چون مسلمی است و مزاحمی ندارد. مدعی ملکیت است، ظاهراً تصدیق عمرو باید کرد

و در تحقق مجهـول المالـک بـودن، همـین     . ردمزاحمت این محیی بدون تفحص، وجهی ندا
  .و در صورت مزبوره غرامتی بر عمرو الزم نمی آید. جهالت محیی تنها کافی نیست

  حد حریم قریه چه چیز است؟ و مراد از قریه کدام است؟  :سؤال -36
و حریم آن، آن چه فقها ذکر . مراد از قریه، دهکده و بلده و محل سکنی است :جواب

ن جا جمع می شوند از براي خریـد و فـروش، و محـلّ    آد؛ آن جاهائی است که در کرده ان
خاکروبـه و  اسب دوانیدن، و ریاضت دادن اسبان، و جاي خوابیدن شتران، و محـل ریخـتن   

خاکستر وسرگین حیوانات، و جاي ریختن خاك از براي حـوائج، و چراگـاه حیوانـات، و    
                                                   

دقیقـاً در حـد   » قول و فعل مسـلم «به قاعدة ) ره(پیداست که محقق قمی) به ویژه جلد پنجم(از سرتاسر جامع الشتات  1
 .به طوري که در این مسئله عمرو را موظّف به یمین هم نمی داند. ، کاربرد می دهد»ذوالید«عدة قا
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لحت هاي آبادي بدون آن هـا ممکـن نباشـد، یـا     جاي هیزم کندن، و امثال این امور که مص
  .دشوار باشد

، 1حریم بودن مرعاي حیوانات و محلّ هیـزم کنـدن   در اشکال کرده است تذکرهو در 
که گفته اسـت کـه خالفـی نیسـت کـه       ؛قبل از آن تذکرهبا وجود آن که در جاي دیگر 

بر ایـن اسـتدالل کـرده    ، و عالوه 2جایز نیست احیاي آن ها و همچنین در سایر افراد حریم
مـن أحیـى   «اهللا علیـه و آلـه    یو به مفهوم حدیث شریف نبوي صـلّ » لزوم ضرر«است به 

که مفهوم آن این است که آن چه متعلـق اسـت بـه     3»فهی له ]مسلم[میتۀ فی غیر حقّ 
و به این که هرگاه جایز باشد احیاي آن هـا، باطـل   . آن حق مسلمی، جایز نیست احیاي آن

و بعـد از آن گفتـه اسـت کـه در ایـن هـا هـیچ        . 4ین معنی ملک را بر اهل عامرمی سازد ا
، اسـت یـا اولویـت    هخالفی نیست، خالف در این است که آیا حریم، ملـک مالـک عـامر   

  .دارد
و غیـر آن هـا نقـل خالفـی در حـریم بـودن        دروسو  قواعدو  تحریرو همچنین در 

  .مذکورات، نشده است
: به این معموره باشد و مصـالح آن موقـوف بـر آن نباشـد     و اما زمین مواتی که نزدیک
خالف را از عامه نقل کرده اسـت نظـر بـه     تذکرهو در . پس ظاهر جواز احیاي آن است

ق را نمـی   و دفع آن کرده است به این که ا. احتمال احتیاج عامر به آن در وقتی حتیاج محقـَّ
  .قطع نظر کرد به احتمال احتیاج احتمالی توان

                                                   
 .ط قدیم 423تذکره، ص  1
 .410همان، ص  2
 .343ص  1بلغۀ الفقیه، ج  3
 .یعنی مالکان امالك معموره نمی توانند از ملک خودشان استفاده کنند 4
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حریم در جائی اعتبار می شود که اطراف قریه، موات باشد، یا یک طرف  :ن کهو بدا
امالك باشد، غالب این اسـت کـه دیگـر    ) همه(اما هرگاه اطراف . آن منتهی به موات شود

  .عاي حیوان و محل هیزم و امثال آن، باقی نیستمرحریمی از باب 
  .در امالك متجاوره، حریم نیست: و همچنین

مزارع که در آن ها قریه بنا نشده، ایـن گونـه حـریم هـا از بـراي آن هـا        :و بدان که
و آبی آورد و زمینی احیا کـرد  ) مثالً(یعنی هرگاه کسی احداث قناتی کرد در بیابان . نیست

و جبال و وادي ها که از کوه ها می آید و زمین هاي فوق آن که بـه   1و زراعت کرد، تالل
هر چند اگر فرض کنیم که هرگاه در سر . حریم نمی شود جبال متصل شود و امثال این ها،

پس . آن قنات، احداث آبادانی بشود آن زمین هاي موات و جبال حریم آن قریه خواهد شد
  .2به خصوصِ تحجیر آن ها] یا[ولویت آن ها، موقوف است به احیاي آن ها ]یا ا[تملک 

و . براي مزارع و ضیاع نیستپس آن گونه حریمهائی که از براي قراء و بالد هست از 
  .اشاره به این هست که گفتیم، و موافق اصل و قاعده است تذکرهدر ) ره(در کالم عالّمه
حریم قریه به نحوي که مذکور شد، در وقتی ثابت می شـود کـه احـداث     :و بدان که

 و اما هرگاه در مثل مزارع محیائی که ذکر کردیم بشـود . قریه و بلده در ارض موات بشود
 3که آن را راهی باشد به مواتی که توانـد مرعـی و محتطـب   ) و همچنین در زمین مملوکی(

و بـه ایـن    ؟-؟اهل این قریه شد، آیا به مجرّد همین، مالک مرعی و محتطب می شود یا نـه 
بـه  . پس در ایـن اشـکال اسـت    ؟-؟سبب دیگران را منع از احیاي آن ها می توان کرد یا نه

                                                   
 . و تالل: در نسخه 1
نه با اموري که گاهی در معنی تحجیر می باشند و احیاناً در مواردي کاربرد . به تحجیر خاص آن ها یا منحصراً: یعنی 2

 .پس تملک باولویت آن ها موقوف است باحیاي آن ها بخصوص با تحجیر آن ها: عبارت نسخه -.تحجیر را دارند
 . محل هیزم گیري 3
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 و از جهـت . ه به احیا نشده است که آن موات از توابع آن باشداین که تملک قری جهت
  . لزوم ضرور و حرج و این که در معنی حیازت مباح است

  .و دور نیست که ترجیح از براي وجه دوم باشد
مراد از حصول حریم از براي قریه، حصول آن است از براي مالـک قریـه    :و بدان که

دیگران که من بعد می آینـد و  پس . ین وراث آن هاکرده است، و همچن و آن که آن را بنا
در آن جا خانه می سازند و به مرور ایام این معموره بسیار وسیع می شـود، حقـوق آن هـا    
در حریم به تبعیت است؛ یعنی بر نهجی که مالک قریه آن ها را جا داده، بـه همـان قـدر    

  .اندمستحق حریم می شوند بر همان وجه که مستحق اصل مسکن شده 
می آید در صورتی که صاحب قریه قطعه زمینی را تملیک ایشان کند اشکال وارد : بلی

د، پس به مقتضاي قول به حصول ملک در حریم، بایـد در صـورت اطـالق،    نکه خانه بساز
پس کسی . مگر این که شرط کند عدم آن را. این شخص هم بقدر الحصه مالک حریم شود

تا هر کس که اهل آن باشد مالک آن شـود هـر   » یم استقریه مالک حر«توهم نکند که 
  .االّ هرج و مرج الزم می آید و. چند در آن جا ملکی نداشته باشد

پس باید اصل را این قرار داد که حریم، حق مالک اصـلی قریـه اسـت و دیگـران کـه      
آن ها، مالک نیستند و در مرور ایام در آن جا ساکن می شوند، باید وجه انتقال محل را به 

  .مالحظه کرد و بر وفق آن عمل کرد
و اما تحدید مرعی و محل چریدن حیوانات و هیزم آوردن از براي صاحب قریـه؛ کـه   
آیا معتبر مالحظۀ حاجت صاحب قریه است در روز اول، یا آن کـه قابلیـت وسـیع شـدن     

. ل نیسـت خـالی از اشـکا   ؟-؟قریه و بسیار شدن حیوانات و سکنه بعد از این اعتبار می شود
است که در گاه . ظاهر این است که مراعات مالحظۀ قابلیت مکان و استعداد حاجت شود
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و گـاه  . ، صاحب قریه و اتباع او، حیوان قلیلی دارند و در آخر بسیار می شوند1روز اولِ بنا
و تصریحی در کالم فقهـا  . و معیار در همۀ آن ها عرف و عادت است. است به عکس است

 2و به غیـر عـرف و عـادت، معیـاري    . و در اخبار هم چیزي نیست. ندیده ام به این مطالب
  .3نیست

                                                   
 .بناي: در نسخه 1
 .و معیاري: در نسخه 2
کمی در این جا درنگ کنـیم و چنـد مطلـب را    ) و نیز مسئله اي که پیشتر گذشت(راي تکمیل این مسئله الزم است ب 3

  : بررسی کنیم
اختالف است در این که آیا مالک ملک، مالک حریم آن نیز می شود؟ یا نسبت به حریم فقط حق اولویت دارد؟  :اول

عینیت تـابع و  «است و در مانحن فیه نتیجه می دهد » المتبوع جمع بین التابع و«روشن است که قول به ملکیت حریم مصداق 
بـر   و ادلّۀ دیگر از قبیل آثار ملکیت، و معنی و مفهوم حریم و حتی در مواردي تسلسل حریم. است» خُلف«را و این » متبوع

زیـرا  . عـدم ملکیـت دارد   که در زیر می آید، داللت بر» جذر و مد«خصوصاً مسئلۀ . بر ضعف این قول داللت دارد... حریم و
  .ملک دچار جذر و مد نمی شود

مالزم است؛ اگر ساکنان آن و دام هاي شان بیشتر » جذر و مد«همیشه با ) به ویژه دربارة قریه(حریم در مواردي  :دوم
  .ههمین طور محتطب و غیر. شود، حریم هم فراتر می رود، و اگر کمتر شود حریم نیز به شعاع کمتري عقب می نشیند

زمانی که در گذشته گلّه هاي ما فراوان بود، همۀ این بیابان وسیع مرتع ما بود اینک نیز : و اهل قریه نمی توانند بگویند
  .مال ما است، و با این تمسک دیگران را از احیاء آن یا از استفاده از آن منع کنند

نمی » قریه«سکن، باغ و مزرعه درست کند، به این کسی برود در جائی براي خود و خانواده اش خانه، م: بناي قریه :سوم
  .است نه حریم قریه» حریم مفردات«حریم ملک او . گویند

و اگر او آدم پولداري است و به همراه نوکران و چاکرانی که هر کدام داراي خانواده هستند، رفته آن جا را آباد کرده، 
و . هستند و حق خودشان است) هیزم آوري(تطاب حمستحق ا اول در همان روز) آن اتباع -ره-و به قول مصنف(آن نوکران 

  .حق مرتع دارند و حق خودشان است اگر آن اتباع داراي دام و حیوان باشند باز در همان روز اول
و همچنین حق در آن محلّی که براي خرید و فروش جمع شوند، و محل اسب دوانیدن، و ریاضت دادن اسـبان، و جـاي   

همان حقوقی که . و محل ریختن خاکروبه و خاکستر و سرگین حیوانات، و جاي ریختن خاك از براي حوائج خوابیدن شتران،
  .به شماره آورد) ره(میرزا

آن کدام دلیل است که این حقوق مسلّم اولیه را از آنان ساقط کند؟ و همۀ آن ها را در اختیار و تملک ارباب شان قرار 
    دهد؟
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   .مگر در دو صورت. صورتی که همۀ آن قریه ملک یک فرد باشد، غیر ممکن استاساساً بناي قریه به    

و مزرعه براي خود احیا کند، سپس به مـرور زمـان اوالد او ازدیـاد یافتـه و محـل      » تک خانه«کسی برود و یک  -1
  . سکونت شان به یک قریه تبدیل شود

در حدي که عرفاً به آن قریه صدق (نه هاي متعدد بسازد خا) نه اتباع(کسی با پول خودش کارگران منفرد اجیر کند  -2
  .سپس آن ها را در اختیار خانوارهاي متعدد قرار دهد) کند

سکون و ساکنان مدر این دو صورت نیز غیر از حریم دیوارها، هیچ حریمی وجود ندارد تا برسد روزي که آن خانه ها 
  .یاز پیدا کردند حریم شان حق خودشان می شود نه مال آن اربابو وقتی که ن. داراي نیاز به هیزم و مرتع پیدا کنند

فرمود، مورد اختالف است ) ره(همان طور که مصنف ؟-؟هستند یا حریم مالک قریه» حریم قریه«آیا حریم ها  :چهارم
  .و خود میرزا مالک قریه را صاحب حریم ها دانست

  .مالک ندارد تا مالک حریم هاي آن نیز باشد) بدین معنی(نی اما همان طور که بیان شد، اساساً هیچ قریه اي بدین مع
شخصیت مالی مستقل زمین «و » شخصیت مالی مستقل قنات«به جاي این که به ) ره(دیدیم که میرزا 23در مسئلۀ شماره 

نی مباحثه را جمله تمام کند آن همه راه طوال دو به طور جدا و مستقل از همدیگر، تکیه کند و بحث را در» هاي روي قنات
   .طی کرد و پس از آن همه گفتگوي بسیار، رسید به این که تضییع قنات، تضییع مال است پس جایز نیست

که نمونه » شخصیت حقوقی«یأس از تاسیس حکومت مشروع شیعی، موجب شده که نقش : امروز به صراحت باید گفت
کاسـته  » شخصیت حقـوقی «و از دامنۀ حقوق . کمرنگ شودو مصداق بارز و باال و بلند آن حکومت است، در عرصۀ فقه ما 

  .افزوده شود» حقوق فردي«شود و بر دامنۀ 
و همگی به اجماع پاسخ می . به آسانی حلّ می گشت) حریم ها مال قریه است یا مال فرد(واالّ این مسئلۀ مورد اختالف 

  : دادند که مسئله دو صورت دارد
صـاحب  » شخصـیت حقـوقی  «در این صورت قریه ها به عنوان : ه با قریۀ دیگر استمیان قری» تشاح«اگر مسئله و  :الف

  .محاکمه و مرافعه، حل می شود با )نه فرد و نه افراد(حریم، شناخته می شوند و میان قریه ها 
صـاحب حـریم   » شخصیت حقیقـی «اگر تشاح در میان ساکنان یک قریه است، در این صورت فرد و افراد به عنوان  :ب

  .خته شده و میان شان داوري می شودشنا
باشد، ) مثالً در مرتع(و جالب این است که مردم در همین امروز بر همین روال عمل می کنند؛ اگر اختالف میان دو قریه 

و به جان شرع و شریعت عمل . قریه ها را صاحب تلقی می کنند و اگر در میان افراد یک قریه باشد، فرد را صاحب می دانند
  .نند بدون توجه به اختالف فتوائی مامی ک

دراین مباحث کاري با مسائل و موضعگیري هاي سیاسی مختلف دربارة نظام و حکومت جمهوري اسالمی، ندارم،  :توجه
صرفاً نظري فقهی بل صرفاً حقوقی از نظر اسالم شیعی، می کنم؛ یعنی بر اساس نظر همگـان و همـۀ جریـان هـاي      ثیک بح

   گوئی این سطرها را پیش از تاسیس جمهوري اسالمی، می نویسم و نظر و نگاه من دربارة این نظام مختلف بحث می کنم
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زمینی هست که بعض آثار و عالمات قبرستان در آن هست؛ مثل دخمـه،   :سؤال -37
ـ   و معلوم نیست که وقف . و چهار طاقی و غیره و بعضـی قبرهـا کـه    . نـه  اقبرسـتان باشـد ی

ن شـده و میـت آن را مثـل حـال احتضـار      معلوم شده است آن به غیر طریق شـرعی مـدفو  
 2»بهاربنـد «، آیا مـی تـوان تصـرف در آن زمـین کـرد و خانـه و طویلـه و        ]اند[1خوابانیده

   ؟-؟ساخت یا نه
هرگاه این زمین مجهول المالک است و سابق بر این هم آن بلـد مسـکن کفـار     :جواب

هر ایـن باشـد کـه قبـور     غیر اهل ذمه بوده که محتمل باشد که مقابر مسلمین نباشد بل ظـا 
جـایز  ) هرگاه موات باشد(مسلمین نیست، تصرّف در آن زمین بر سبیل احیا به نیت تملک 

و هرگاه موات نباشد و مجهول المالک باشد، قیمـت آن را بـه فقـرا تصـدق کنـد و      . است
  . تصرف کند

 و مالحظـۀ قبـر بـودن و عـدم    . و احتمال وقف بودن، با وجود عدم ثبوت، ضرر نـدارد 
جواز تصرف در قبر مادامی که صاحب قبر خاك نشده باشد، موقـوف اسـت بـر ایـن کـه      

و در صورت عدم حکم به قبر مسلم یـا  . حکم شود به این که قبر مسلمی هست یا معاهدي
و بهتـر ایـن اسـت کـه در صـورت تصـرف در آن،       . معاهد بـودن، احتـرام آن الزم نیسـت   

  .استخوان ها را در آن جا دفن کند
                                                                                                                    

بدون (روشن است و در نوشته هاي دیگر نیز آورده ام و اتهامات و آزار و اذیت هائی را هم از همۀ جریان هاي مختلف   
   .تحمل کرده ام) استثناء

آن جنـاب رفـت در   . چه بی انصافی ها که نکردنـد . »معادن از انفال است«که چهار سال در مجلس دوم استدالل کردم 
نوار کاست سخنانش موجود » اگر معدن نفت از زمین کسی در آید مال اوست«موسسۀ فالن میلیاردر سخنرانی کرد و گفت 

و خود همان جناب نیـز  . استمجلس تصویب کرد که معادن از انفال ) 90یا اوایل  89اواخر سال (اما در همین اَواخر . است
 .حسبنا اهللا و نعم الوکیل. تایید کردند

 .خابانیده: در نسخه 1
 .حظیره یا بهاربند، محل محدود اما بدون سقف که دام ها را در آن جمع کنند 2
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هرگاه زید دو دست عمارت داشته باشد که مابین آن ها شارع عامی بـوده   :ؤالس -38
آیا زید را مـی رسـد ممانعـت و    . و عمرو احداث مجراي آبی در میان آن شارع کرده. باشد

و این که صاحب حریم چه . و حد حریم آن خانه را بیان فرمایند ؟-؟ازالۀ آن مجري یا نه
  نوع اختیار در حریم دارد؟

و اختصاصـی بـه زیـد    . بلی جایز است ممانعت او از براي مسـلمین و ازالـۀ آن   :بجوا
بـل کـه از   . خانه است که مخصوص زید باشد] براي[و این نه از جهت حریم بودن . ندارد

راه این است که این گونه تصـرف در شـارع، جـایز نیسـت هـر چنـد شـارع عـام باشـد و          
  .فی هم در مسئله نباشدو ظاهراً خال. اختصاص به کسی نداشته باشد

حتی از جانب عـرض آن شـارع کـه    . بل که زید هم خود نمی تواند چنین تصرفی بکند
ي آبـی بسـازد و بـه خانـۀ     ]ا[مابین دو خانۀ اوست نمی تواند از این خانه به آن خانه مجر

  .دیگر خود ببرد
) نقبی بکنـد  یعنی(اگر سردابی در زیر جاده بکند : گفته است که تذکرهعالّمه در : بلی

که از این خانۀ خود به آن خانه خود برود و طاق آن نقب را محکم بسازد، بعـض شـافعیه   
و بعد از آن عالّمه گفته است که این سـخن خـوب اسـت    . گفته اند که منع نمی توان کرد

و بعد از آن گفتـه اسـت   . هرگاه احدي از ماره که از آن راه عبور می کنند، متضرّر نشوند
و گفته اسـت  . کس را نمی رسد که در روي زمین حفر کند و بر سر آن، طاق بزندکه هیچ

یعنـی کوچـه هـاي سـر     (که از براي هیچکس نیست که آن سرداب را در راه هاي مسدود 
و سـقف آن را   2که صاحب مخصوصی دارد، بکَنَـد هـر چنـد در روي زمـین نکَنَـد      1)بسته

                                                   
 .کوچه هاي بن بست 1
 .بکند: نسخه در 2
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نرسد، به جهت آن که صـاحب آن معلـوم    خواه ضرر برسد به صاحبان آن یا. 1محکم کند
  .و خالف در آن مسئله را از بعض شافعیه نقل کرده. است و محصور است

بعد از آن گفته است که جایز نیست احداث نهر تازه در راهی که مـردم از آن عبـور   
و هر گاه کسی بکَنَـد چنـین   . می کنند، خواه متضرّر شوند عبور کنندگان به سبب آن، یا نه

و بعد از آن گفته که هرگاه . و نقل خالفی نکرده. ي، همه کس می تواند ازالۀ آن بکندنهر
  . 2بر روي آن نهر طاقی محکم بسازد، اقرب جواز ازالۀ آن است از براي هر کس

، بـه  3از کیفیت احیا، بیان کرده اند سؤالپس آن را در جواب : از حد حریم سؤالو اما 
  .آن جا رجوع کند

خصی زمین موات را که کسی احیا و تحجیري در آن نکرده، احیـا کنـد   ش :سؤال -39
آمده و ادعا می کند که این زمین به فالن مزرعـه بـر    یحال کس. و باغ کند در کنار مسیلی

  ؟-؟آیا سخن او مسموع است یا نه. می خورد که مال من است
کنـد مـال   و بی مالک بودن، هر کس آن را احیـا  در صورت موات بودن زمین  :جواب

و . االّ، فـال  و. و مدعی هرگاه اثبات کند احیا یا تحجیر آن را، مـانع مـی توانـد شـد    . اوست
مراد از تحجیر این است که شروع کند در احیا، هر چند به این نحـو باشـد کـه خطـی در     

  .دور زمین بکشد و نشان کند که آن را من بعد احیا کند
از رودخانۀ مباح، از براي ایـن کـه آب بـر    و ظاهر این است که حفر قنات یا شقّ نهر 

سرزمین موات بیاورد که آن را احیا کند، هم در حکم تحجیر آن زمین است به قدري که 
در عرف و عادت آن قنات یا آن نهر آن قدر زمین را می خواهد، هر چند به این نحو باشد 

                                                   
 .و سقف را آن را محکم کند: در نسخه 1
 .، ط قدیم184ص  2ج  -تذکره، کتاب الصلح 2
 .بیان فرمود 21صحیح است، و در این صورت مرادش جواب مشروحی است که در مسئلۀ شماره » کرده ام«ظاهراً  3
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و . د که قـوت بگیـرد  که در هر دو سال یا سه سال یک زمین را زرع کند و باقی را واگذار
در این صورت هر چند در دور زمین نشانی نکرده باشد، دیگري نمی تواند آن مقدار زمـین  

  .را احیا کند، و صاحب قنات و نهر اولویت دارد به آن و مانع غیر می تواند شد
اگـر آب آن را  [و هرگاه احیاي زمین نشده و تحجیر هـم بـه هیچوجـه نشـده، حتـی      

ین که در عرف و عادت هم بگویند که آن قدر آب آن قـدر زمـین را مـی    ا] داشته باشد با
دعوي مدعی، مسموع نیست و باغ مال کسـی اسـت    پس]. موجب اولویت نمی شود[خواهد 

  .که آن زمین موات را احیا کرده
هرگاه کسی زمین مواتی را باغ کند و در میان آن زمین رشته قناتی باشـد،   :سؤال -40

و . ت می گوید که این باغ را آب مده که ضرر به قنات مـن مـی رسـاند   و الحال مالک قنا
احداث این باغ در حال حیات مورث مالک قنات بوده، و الحـال وارث ایـن دعـوي را مـی     

  .کند
پـس بایـد دیـد    . ساکت بودن مورث از دعوي منشأ بطالن دعوي وارث نیسـت  :جواب

. اغ کرده، کسی مانع او نمی تواند شـد هرگاه اطراف قنات زمین موات بال مالک بوده که ب
مانع شد مگر این که باغ در حریم قنات واقع شده باشد، در این وقت مالک قنات می تواند 

  .از آن چه در حریم قنات واقع شده از آن باغ
و حریم قنات عبارت است از آن چه در عرف و عادت، آن قنات محتـاج اسـت بـه آن    

و . محل تنقیه و گل ریختن، و تعمیر خرابی آن کـردن  به جهت آمد و شد صاحب قنات، و
و در همۀ این امور رجوع . همچنین آن چه در تصرف کردن در آن، ضرر به قنات می رسد

  .به اهل خبره و عرف و عادت، می شود
اما آن چه مشهور است که حریم قنات هزار ذراع است در زمـین نـرم و پانصـد ذراع    

ه جهت منع از احداث قنات دیگر است در جنب آن، نـه  است در زمین سخت، آن حریم ب
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پس مانع زرع کردن، و بـاغ سـاختن، و   . این که تا آن حد کسی نمی تواند هیچ تصرف بکند
  .عمارت ساختنِ غیر در آن، نمی توان شد مگر در آن چه به سبب آن ضرر به قنات برسد

ار پنج نفر کلنگی بر در میان کوچه و شوارع عام که بال مالک است، چه :سؤال -41
و قطعات امالك که در تحت همـان  . زمین زده چشمۀ آبی جاري و نهر آن را پاك نموده

و بعـد از جـاري سـاختن آن    . چشمه است مال کسانی می باشد کـه ابتـدا کلنـگ زده انـد    
چشمۀ مزبور، احدي دیگـر کـه قطعـه زمینـی در فـوق همـان چشـمه دارد، مزاحمـت و         

ب چشمه از زیر دیوار زمین من بیرون مـی آیـد مـال مـن اسـت و      ممانعت می نماید که آ
  .احدي را دخل و تصرف در آن نیست

آیا آب چشمۀ مسطوره، تعلق بـه قطعـات امـالك تحـت دارد کـه ابتـدا کلنـگ زده        
  ؟ یا به امالك فوق چشمه؟ -تصرف نموده اند

و  و از بـراي حـاکم شـرع   . تصرف در شارع عام بـه ایـن وجـوه جـایز نیسـت      :جواب
و ظاهر این است که پوشانیدن روي آن هـم  . مسلمین هست که قنات و چشمه را سد کنند

  .نفعی از براي این تصرف ندارد
به هر حال مادامی که آب می آید همان آب نه مال آن است که حفر کرده، و نه مـال  

ت؛ و مصرف آن مصالح عامۀ مسلمین اسـ . استبل که مال عامۀ مسلمین . صاحب زمین فوق
  . مثل تعمیر همان شارع اگر محتاج شود، و تعمیر پل و رباط و مساجد و امثال آن

شخصی زمین خرابه را آباد کرده و درخت سیب و میوه هاي دیگر در آن  :سؤال -42
جا نشانده، و تا ده بیست سال که حیات داشته بـه تصـرف او بـوده، و چنـدین شـاهد هـم       

] شـخص [و بعـد از وفـات آن شـخص،    . شخص اسـت هستند که می گویند که زمین از آن 
و می گوید که این زمین  1دیگر آمده آن زمین را که آن شخص آباد کرده بود، تصرف شده

                                                   
 .است» متصرف شده«مراد  1
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و وارثان آن شخص می گویند که ما شاهد داریـم و  . بال مالک بود که آن شخص آباد کرد
مـی گویـد کـه    و آن شخص دیگـر  . 1چندین سال در تصرف ما بود و از میوة آن خورده ایم

  . و به شما نمی رسد است مجهول المالک
هرگاه واقعاً بال مالک یا مجهول المالک بوده اسـت و ایـن شـخص ثـانی هـم       :جواب

هرگـاه ایـن شـخص    : بلـی ! ؟!معترف است به آن، پس تصرف این شخص ثانی چه چیز است
سـت کـه   و بـر او واضـح ا  ) یعنی مجتهد عادل که نایب امـام اسـت  (ثانی حاکم شرع است 

تصرف اولی باطل است، از جملۀ آمرین به معروف و ناهین از منکر اسـت و مـی خواهـد    
  .پس باید رجوع کرد به حاکم شرع. احقاق حق بکند

واالّ مسلمی است و تصرف کرده است هر چند مجهول المالک بوده است و تصـرف او  
  .و محض این سخن ها منشأ بطالن حق او نمی شود. محمول است بر صحت

و باید دانست که خرابۀ مجهول المالک را هرگاه کسی احیا کند به نیت تملک، مـال  
  .و کسی را نمی رسد که از او بگیرد. او می شود

  ؟-؟آیا بیع و شراي آب جایز است یا نه :سؤال -43
اشکال نیست در صحت بیع آبی که مملوك انسان باشد بـه سـبب حیـازت یـا      :جواب

  .به کیل، یا وزن، یا مشاهده که رافع غرر باشد). ضی یا امثال آنرفی یا حوظدر (غیر آن 
ت تملـک، پـس     ) به حفر چـاهی، یـا قنـاتی   (و اما آبی که آن را از زمین آورده  بـه نیـ

و جـایز اسـت از بـراي مالـک     . می شودمعروف از مذهب اصحاب این است که ملک او 
  .کردن به غیر به عوضی انواع تصرفات؛ از منتفع شدن به هر گونه نفعی، و منتقل

و ابن جنید، نقل کرده است قـولی   خالف،و  مبسوطاز شیخ در  دروسشهید در  :بلی
به این که هرگاه آب چـاه او فاضـل باشـد از شـرب خـود او و از حیـوان او و از زرع او،       

                                                   
 .خرده ایم: در نسخه 1
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واجب است که بذل کند آن را به کسی که محتاج است بـه آن بـه جهـت شـرب خـود و      
  .و آن قول ضعیف است. رع و درختزبراي  حیوان خود، نه از

و بعض اخبار که داللت دارند بر . و داللت می کند بر جواز اخذ عوض، احادیث بسیار
، محمـول اسـت بـر    2عبـدالرحمن بصـري   موثقـۀ و  1ابوبصـیر  ۀمنع اخذ عوض؛ مثـل موثقـ  

  .استحباب
آن را منتقـل   آب را، یـا اصـل   اشکال در این است که به صیغۀ بیع می توان فاضلِ :بلی

به سبب ایـن کـه مبیـع، مجهـول اسـت      . مشهور علما تجویز نکرده اند؟-؟کرد به غیر، یا نه
چون تدریجاً بیرون می آید، و آن چه مشاهد است ممزوج می شود با آن چـه بیـرون مـی    

گفته است کـه جـایز    دورسو شهید در . و از شرایط صحت بیع معلومیت مبیع است. آید
و چشمه مگر هرگاه اراده کند بیع آن را دائماً، که اقرب در این وقـت،   نیست بیع آب چاه

و گویا مراد او از شـرط دوام،  . صحت است خواه منفرداً باشد و خواه به تبعیت زمین باشد
نهر که ماده دارند و دائماً از زمین بیـرون   چاه و میان این است که بیع آب موجود در میان

مبیع ممزوج می شود بـه غیـر و مخلـوط مـی شـود و حـال آن       می آیند، جایز نیست چون 
و . بخالف صورت شرط دوام، که در آن صورت چنان جهالتی مضـرّ نیسـت  . مجهول است
بیع آن آب در ظرف یک سال، و یک ماه، بل که یک شبانه روز هم  3]باید[بنابر این پس 

  .جایز باشد
از ] ه[مبحث بیـع مـذکور شـد   و به هر حال، آن چه دلیل منع است همان است که در 

است که وارد شـده اسـت در آن؛   و دلیل جواز، اخبار معتبره . و اجماع منقول. جهالت مبیع

                                                   
 .2ح  24، باب هوسائل، ابواب عقد البیع و شروط 1
 .4همان، ح  2
 .بایع: در نسخه 3
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قَـالَ سـأَلْتُه عـنِ الرَّجـلِ یکُـونُ لَـه        )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّـه «مثل صحیحۀ سعید اعرج 
سفَی ا شُرَکَاءیهی قَنَاةٍ فمٍ فقَو عم قَـالَ     الشِّرْب هـرْبش بِیـعأَ ی ـرْبِهنْ شع مضُهعی بتَغْن

 سـؤال و حسنۀ کاهلی که در آن جـا  . 1» نَعم إِنْ شَاء باعه بِورِقٍ و إِنْ شَاء بِکَیلِ حنْطَۀ
یبِیعه بِما شَـاء هـذَا ممـا    «که  فرموده اند در جواب. کرده است از بیع آن به گندم یا جو

سلَی شَی یهف 3المضامین بۀالی غیر ذلک از روایات معتبرة متقار. 2»ء.  

                                                   
 .1وسائل، همان، ح  1
 . 3ن، ح هما 2
براي شرح . سهیم باشند -حقّابه -»حق«نه در . این مطلب در جائی است که شرکا در ملکیت آب شریک باشند :توجه 3

  : این موضوع به مطالب زیر توجه فرمائید
در ملکیت آن آب شریک باشند، هر کدام می تواند سهم معین خود را بـه  » شخصیت حقیقی«به عنوان اگر شرکا  :اول
  .شرکا یا به شخص دیگر در عوض چیزي یا مبلغی، واگذار کندیکی از 

اگر سازندگان و ایجاد کنندگان قنات و همچنین سازندگان نهري که از رودخانه یا چشمه، جدا می شود، در روز  :دوم
دهنـد،   مالک آن قرار» شخصیت حقوقی«اول این کار، شخصیت حقیقی خود را مالک آن قرار ندهند، بل قریه را به عنوان 

در این صورت اگر یکی از اهـالی آن روسـتا در سـالی زراعـت     . مثالً بگویند این قنات، یا این نهر مال روستاي علی آباد است
زیرا مالک آب، قریه است و اگر زمینی از زمین هاي . نکاشته باشد، او نمی تواند سهمی از آن آب را به دیگري واگذار کند

  .د، در واقع حقّابه نداردروستا نیاز به آب نداشته باش
  : می شود» حقابه بندي«نیز دو نوع ) مالکیت شخصیت حقوقی(صورت دوم  :سوم
  .و میزان آن را عرف تعیین می کند. باشد؛ هر زمین به میزان نیاز خود باید آب بخورد» نیاز«معیار : الف
یش از مدت معین خـود نمـی   ب یورت هر کسدر این ص... باشد؛ مانند یک شبانه روز، یا یک ساعت و) زمان(معیار : ب

بخشی از مدت معین فرد  از آیا در این صورت می تواند. تواند استفاده کند گرچه مزرعه اش به طور کامل، آب نخورده باشد
آیا می تواند بقیه مـدت  . اگر زمین کسی در کمتر از مدت خودش، سیراب شد: دیگر در عوض مبلغی استفاده کند؟ و بالعکس

  را به یکی از سهامداران در عوض مبلغی واگذار کند؟  خودش
  .ندارد، چنین معامله اي باطل است» اقّل«است و کاري با جانب » حد اکثر«براي تحدید » زمان بندي«نظر به این که 

بـه عنـوان شخصـیت    (چون هیچ قطعه اي از قطعه زمین ها، مالک آب نیستند، و همین طور هیچ فردي از شرکا : و نیز
    .مالک آب نیستند، و مالک آب، قریه است، بطالن این معامله، واضح است) قیقیح
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و اخباري که در منـع  . پس اشکال واقع می شود نظر به این اخبار و نظر به جهالت مبیع
بیع غرر واقع شده و اجماعی که در خصوص بیع مجهول، نقل شده، و خصوص شـهرت بـین   

پس اولی آن است کـه حمـل   . رجیح مشهور استو اظهر ت. االصحاب در منع بیع در این جا
چون جهالت در . مثل صلح» ارادة نقلی که صحیح باشد«را در این اخبار بر » بیع«کنیم لفظ 

و . جایز است بـدون خـالف و اشـکال    -خصوصاً در جائی که ممکن نیست استعالم -صلح
ائلین و جـواب  مؤید این است که این که در همۀ این اخبـار مقصـود بالـذّات در سـؤال سـ     

است که از چه چیز باشد، و التفاتی به حال بیع من حیـث انّـه   » عوض«، بیان حکم )ع(امام
و این از مضعفات ارادة معنی حقیقت است خصوصاً به مالحظۀ این کـه اطـالق   . بیع نیست

بیـع مفتـوح   «مطلق معاوضه، در اخبار و کـالم فقهـا بسـیار اسـت؛ مثـل مسـئلۀ        1]بر[بیع 
و مثـل مسـئلۀ   . ه گفته شده است که بیع می کند حق خود را، یا تصرّف خـود را ک »العنوة

  .که روایتی که در آن وارد شده، محمول است بر اجاره» بیع خدمت مدبر«
خانه که در دست شخص باشد «و همچنین در خصوص موثقۀ اسحق بن عمار در مسئلۀ 

کـه در آن  » دانستند که از کی اسـت و در دست پدران او بوده و مالک آن نبوده اند و نمی 
و فقهـا از بـراي ایـن    . که حق سکناي خود را مـی توانـد بفروشـد   ) ع(جا فرموده است امام

  .حدیث توجیهات کرده اند
مانحن فیه تجویز بیـع کـرده انـد مطـابق عبـارت حـدیث       و مؤید این است که فقها در 

                                                                                                                    
و اگر فرض شود که از روز اول تاسیس قنات یا نهر، شرط کرده باشند که هر سهمی بتواند حقّابه خود را واگـذار    

   .کند، برگشت این صورت به صورت اول است
  .شرح باال می باشد و مسئلۀ چاه هاي عمیق پمپاژي امروزي نیز، به

این توضیح را آوردم براي این که از قدیم و امروز، صورت هاي مذکور وجود دارند و خوانندة محترم توجه کنـد کـه   
  .فقط به صورت اول ناظر است) ره(کالم محقق قمی

 . و: در نسخه 1
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ذا کان لالنسان شرب من قنات ا«: این است تحریرآن ها عبارت  ۀتفسیر کرده اند؛ از جمل
او عرض او غیرها، و کذا ان اخذ الماء من  غلّۀاو  فضّۀله بیعه بذهب او  فاستغنی عنه، جاز

و بعـد از آن  . »لـه بیعـه   و یلزم علیه مؤنته ثم استغنی عنه جـاز  1یعملها ساقیۀنهر عظیم فی 
که  2»علومۀ و سمی بیعاً مجازاًو المراد بذلک اجارة النهر لهذه المنفعۀ ایاّماً م«: گفته است

را به اجاره  ااین عبارت صریح است بر این که به عنوان بیع جایز نیست، بل که باید مجري
و به هر حال، شـکی نیسـت کـه احـوط ایـن      . و صلح هم صحیح است چنان که گفتیم. داد

  .صیغۀ مصالحه بکنند به است که به صیغۀ بیع حقیقی معامله نکنند، بل که
را بـه   امجـري  ،پس آن نیز جایز نیست، بل کـه هرگـاه خواهـد   : با اجاره دادن آو ام

  .د و بالتّبع مقصود انتفاع به آب آن باشداجاره بده
چاه هاي قنات  مابینو عمرو . هرگاه زید قناتی دارد در میان مزرعۀ عمرو :سؤال -44
و بـه ایـن    ی کندم 3]نشت[زرع می کند و آب ) که بر روي نقب رشته قنات است(زید را 
آیا زید می تواند او را منع کنـد؟ و هرگـاه چنـین کـرده     . رر به قنات زید می رسدضسبب 

  باشد، غرامت ضرر را بگیرد از عمرو؟ و حریم قنات چه قدر است؟ 
 مـابین هرگاه رشته قنات زید در ملک عمرو واقع شده باشـد و عمـرو اراضـی     :جواب

خصوصـاً  . ثابت است، مانع او نمی توانـد شـد  ن اراضی چاه ها را زرع می کند و ید آن بر آ
و معلوم نیست کـه مطلـق آن اراضـی کـه     . هرگاه آن هم به ترك زراعت متضرر می شود

و تصریح به آن در کـالم علمـا و   . مابین آن چاه ها و در فوق قنات است، داخل حریم باشد
  .اخبار ندیده ام

                                                   
  . یعلمها: در نسخه 1
  .ط جدید 438ص  2تحریر، ج  2
 .نشر: در نسخه 3
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بودن، آن است که قنات محتاج بـه آن  آن چه عرف و عادت داللت دارد بر حریم : بلی
باشد در تردد و آمد و شد مالک قنات به جهت تعمیر قنات و تنقیۀ آن و محل گل ریختن 

و لکن اثبات این حریم هم در زمین موات مباح، نفع می بخشد که دیگري نمـی  . و امثال آن
ل اند بـه یکـدیگر،   متص] که[و اما در امالك متجاوره . تواند آن مقدار حریم را احیا کند

صـاحب قنـات   ) سـؤال مثل صـورت  (هرگاه در امالك متجاوره : بلی. 1پس حریم نمی باشد
دعوي استحقاق حریم کند و صاحب ملـک ادعـاي ملکیـت حـریم کنـد، و بینـه در میـان        

  .نباشد، اظهر تقدیم قول مدعی حریم است با یمین
اند به جهت قنـات دیگـر در    و می توانیم که از احادیثی که در حریم قنات ذکر کرده

گذارده » ضرر رسیدن به قنات«خصوصاً بنابر مختار ما که بناي تحدید آن را به (جنب آن 
استنباط کرد که زمین هائی که در میان چاه ها است، هرگاه یـک نـوع زمینـی اسـت     ) ایم

                                                   
  : نوع استحریم بر دو  1

  .این حریم در امالك متصله به همدیگر، نیست: حریم صرفاً به عنوان حریم: الف
ایـن نـوع   : حریمی که مقوم ذات ملک است؛ یعنی اگر آن حریم نباشد، آن ملک ملکیت خود را از دست می دهـد : ب

  .هست) خواه امالك متصله باشند و خواه نباشند(حریم در همه جا 
و اساساً چنین . زیرا قنات بدون تعمیر و تنقیه محکوم به خرابی و موات شدن است. یق نوع دوم استمانحن فیه از مصاد

باشد و صـاحبش بتوانـد از   ) مثالً داراي یک یا دو چاه(قناتی نمی تواند به وجود آید، مگر قناتی که داراي رشتۀ خیلی کوتاه 
  .درون نقب قنات آن را تعمیر و تنقیه کند

با همدیگر همسنخ باشند؛ مانند » در سطح زمین بودن«مسئله، مراد از امالك متصله، امالکی هستند که در  در این: و نیز
  ...دو باغ، یک باغ و یک مزرعه، دو مزرعه، یک مزرعه و یک خانه و

و طرفدارنش در این مسئله در نظر دارند، مبتنی بـر مبنـاي مشـخص شـان اسـت کـه معتقدنـد        ) ره(و آن چه محقق قمی
هر کس مالک زمینـی شـده، مالـک آن    «: دیدیم که فرمود 23که در مسئلۀ شماره » مالکیت در زمین، از ثَري است تا ثریا«

  .بدیهی است بنابر این مبنا، قنات و زمین زراعی مصداق دو ملک متصله، می شوند. »است الی تحت االرض و الی تحت السماء
، )از قبیل هواپیما و مترو(جماعاً این مبنا را نمی پذیرند و مسائل مستحدثه اي اما در همان جا بیان شد که فقهاي معاصر ا

و در نتیجه عدم حریم در امالك متصله، به امالك همسنخ در سطح زمین بودن، منحصر مـی  . این بینش را مردود کرده است
 .شود
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که زرع در آن، مستلزم ضرر به قنات می شـود، در ایـن صـورت از همـین حیثیـت داخـل       
نوع تصرف در آن نمی توان کرد، هـر چنـد مثـل خانـه      1م و مرافق قنات می شود، اینحری

و سـخن  . ساختن و جاي حیوان ساختن و امثال آن ضرر به قنات نمـی رسـاند، جـایز باشـد    
هاي سابق که در حریم گفتیم باز در این جا جاري باشد؛ یعنـی آن کـه گفتـیم در امـالك     

که صاحب حریم مـدعی اسـتحقاق حـریم باشـد و      متجاوره حریم نیست، مگر در صورتی
  . صاحب ملک مدعی ملکیت آن، که قول صاحب حریم مقدم است با یمین

هم در صورتی خوب است که ید مالک بر آن زمین به عنـوان انـواع تصـرّفات،     2و آن
و هرگـاه یـد او بـه عنـوان     . مستقلّ نباشد و ید هر دو بر آن باشد و همیشه در نزاع باشـند 

  .الل باشد، قول مالک مقدم است با یمیناستق
آن زمین هـاي مـابین چـاه هـا، از     [اظهر این است که هرگاه : و جواب مختصر این که

که زرع کردن در آن، مضرّ به قنات است، ممکن است داخـل حـریم و    3]باب زمینی است
 و هرگاه همیشـه مـابین مالـک ارض و صـاحب قنـات،     . مرافق قنات باشد از همین حیثیت

دعوي بوده در منع از زرع و صاحب قنات مدعی استحقاق این گونـه حـریم باشـد، قـول او     
و هرگاه ید صاحب زمین مستقل بوده در زرع و صـاحب قنـات مـدعی    . مقدم است با یمین

  .عدوان است، قول صاحب ارض مقدم است با یمین
  
  

                                                   
 .و این: در نسخه 1
 .یعنی عدم جواز زرع، و جواز دیگر تصرفات 2
 .در حاشیه آمده» زمین ها«و لفظ  -.هرگاه همیشه مابین آن زمین ها چاه ها از باب زمین ایست: هعبارت نسخ 3
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  کتاب احیاء الموات 

  من المجلّد الثالث
  

نات بایر را تحجیر نموده باشند و مبلغ خطیري اخراجـات  هرگاه جمعی ق :سؤال -45
و قنات مزبور مدتی هم به سبب عدم تعمیر بعضی از شرکاء افتـاده و معـوق   . کشیده باشند

مانده باشد، و حال که می خواهند آن را تعمیر نمایند، بعضی از شرکاء سهم خـود را نمـی   
حکـم آن چـه چیـز     ؟-؟لّطی دارند، یـا نـه  آیا چنین تس. و امر قنات معوق مانده است. دهد

  است؟
شرکاء در قنـات نمـی   : شیعه خالفی ندارند در این که] علماي[هر چند ظاهراً  :جواب

و در ایـن جـا   . توانند الزام کنند شریک را در تنقیه، و لیکن این مسئله از این بـاب نیسـت  
حجیـر هرگـاه   و در صـورت ت . شرکا شریک در ملک نیستند بل که شریک در تحجیراند

محجر ترك اتمام عمل کند، حاکم شرع او را الزام می کنـد بـر احیـاء و تمـام عمـل، یـا       
  . واگذاشتن موات که هر کس خواهد احیا کند

و سرّ در این مسئله این است که در شراکت در ملک، مـی گـوئیم کـه مالـک مسـلّط      
در ایـن جـا هنـوز    و . است بر مال خود، خواهد تعمیر می کند و خواهد خراب می گذارد

ملک حاصل نشده، بل که محض اولویت است و می خواهد کـه بـه سـبب احیـا، مالـک      
و لکـن او هنـوز   . و استحقاق او همین قدر است که کسی دیگر مانع او نمی تواند شـد . شود

و فرقی نیست مابین این که همۀ شرکا واگذارند، یـا بعضـی، در جـواز    . مالک واقعی نشده
  . الزام به تعمیر

و قـدري از بـراي مـدت    . ویـق نکنـد  عو آن استحقاق هم مادامی است که بدون عـذر ت 
نیست، رجوع به عرف می شود؛ مثل این که تاخیر در تعمیر قنات به سـبب  ] معین[اهمال، 
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سرد بودن هوا باشد، یا به سبب تحصیل مقنی و آالت و اسباب کار، نه این که مثـل فقیـري   
بل که اظهر این اسـت کـه   . ار می کشد که غنی شود، و امثال آنباشد که قادر نباشد و انتظ

الزام، احتیاج به رجوع به حاکم هم نباشد؛ پس هرگاه دیگري خواهد که احیـا   1]باب[در 
  .کند از براي خود، به او می گوید که احیا کن یا واگذار

پس در صورت مزبوره، هرگاه این شـریک کوتـاهی مـی کنـد بـدون عـذر مسـموعی،        
  . اء می توانند احیا کنند تمام را از براي خودشرک

و عمرو هم . هرگاه زید رشته قناتی از قدیم در جنب رودخانه داشته باشد :سؤال -46
و در سـنوات ماضـیه قنـاتین خـراب و در     . در جنب دیگر رودخانه رشته قناتی داشته باشد

قّابـه از آب  حین خرابـی قنـاتین آب رودخانـه جـاري، و هـر یـک از صـاحب قنـاتین ح        
حـدي القنـاتین،   و چند سال قبل از ایـن زیـد صـاحب ا   . رودخانه به حکم شرع می گرفتند

قناتی در جنب قنات مخروبۀ خود، قریب به رودخانـه بـه ردیـف همـان رشـته قنـات بـه        
  . فاصلۀ متقاربه؛ به دو ذرع، و چهار ذرع، و ده ذرع، و پانزده ذرع، احداث کرد

ت جدیده را، آب رودخانه خشـک شـده، و اهـل خبـره هـم      و بعد از احداث زید قنا
تصریح نمی کنند که باعث خشکی آب رودخانه، قنات جدید شده، لکن تصریح مـی کننـد   
که هرگاه چنان که آب رودخانه جاري می بود، قنـات جدیـده آب رودخانـه را بـیش از     

ر رودخانـه  د، و چون که رشته قنات مخروبۀ عمرو که در جنب دیگیقنات قدیمه می کش
موجـب ضـرر بـه قنـات     می باشد و او هم در حین آبادي از آب رودخانه می کشید، لهـذا  

  .عمرو هم می شود احتماالً
آیـا در  . و به هر صورت اَالن عمرو آمده مانع از احداث قنات جدیـدة زیـد، مـی شـود    

  ؟-؟صورت مزبوره، عمرو را می رسد منع زید از احداث قنات جدیدة مرقومه یا نه

                                                   
 .در باغ: در نسخه 1
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اما کالم در این که حفر قنات باعث خشکیدن رودخانه می شود، و توهم ایـن   :وابج
که از براي رودخانه هم حریمی می باشد از حیثیت انتفاع به آب، چنان که از براي قنـات  

زیرا که اقوال اصحاب و اخبار منحصر است در ذکـر حـریم قنـات و    . می باشد، فاسد است
زیرا کـه رودخانـه عبـارت    . حریمی از این حیث قرار ندادهو کسی از براي رودخانه . چاه

می شود و جاري مـی   1از چشمه سارهاي فوق نابع] آب[است از آن آب جاري که در آن، 
  .شود

محتمل است که از براي اصل چشمه مالحظۀ حریم بشود که چاه قنات که منبـع  : بلی
و لکـن در بعـض   . برسـاند ، هرگاه مجاري چشمه باشد، شاید که ضرر به چشمه 2آب باشد

و در بعض اخبار که تحدیـد بـا پانصـد ذراع شـده،     . به قنات» عین«اخبار تفسیر شده است 
مـراد از چشـمه    3و این که لفظ غیر عین. »قنات«و در بعضی لفظ . مذکور است» بئر«لفظ 

  . هاي متعارفه باشد که در روي زمین می جوشد، معلوم نیست
قنات جدید، مضرّ به قنات قدیمی است که در جانب دیگـر  و اما کالم در این که حفر 

معیار تضرّر «رودخانه است؛ پس هر چند اظهر در نظر حقیر در حریم قنات این است که 
نه مجرّد فاصلۀ هزار ذرع در زمـین نـرم و پانصـد ذرع در زمـین سـخت چنـان کـه        . باشد

و ایـن  . د می گویند یا نـه و لکن باید مالحظه کرد که این را حفر قنات جدی» مشهور است
بـاز  و هرگاه در ملک حافر باشـد، پـس   . که آیا در ملک حافر واقع شده یا در ارض مباح

مشهور در آن این است که مالحظۀ حریم نشود و هـر کـس در ملـک خـود هـر تصـرفی       
در  -و هر چند حقیر در این اشـکال دارم و تقویـت اعتبـار اضـرار جـار     . (خواهد می کند

                                                   
 .تابع: در نسخه 1
 .منبع یعنی محل بیرون آمدن آب. در این جا با اصطالح فارسی آن اشتباه نشود» منبع«پیش تر نیز اشاره شد که لفظ  2
 .مانند لفظ بئر و قنات 3
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و لکـن اشـکال در   ) خالی از قوت نیسـت  -ر ترك آن ضرري به مالک نرسدصورتی که د
جدیـد   1این است که آیا این احداث رشتۀ جدیده در جنب رشتۀ قدیم، داخل احداث قنات

است در جنب قنات همسایه که حریمی در آن باید اعتبار کرد؟ خواه به مالحظۀ مسـافت  
چنان کـه خـالف مشـهور اسـت و     (ضرر یا به مالحظۀ ت) چنان که مشهور است(محدوده 

و این داخل عنوان مسئلۀ مشهور است؟ یا داخل آن نیست بل که ایـن را حـریم   ). قوي است
) از راه منفعـت متعارفـۀ آن کـه آب آن اسـت    (چنان که قنات را . 2قنات قدیمه می گویند

چـه   و آن عبـارت اسـت از آن  . و آبـاد بـودن آن   3حریمی هم می باشد از براي اصل قنات
 4محتاج است به آن در عرف و عادت؛ مثل ممرّ و معبر که مالک آمد و شد کند، و مقنّـی 

از براي تنقیۀ آن تردد کند، و مقدار زمینی که در اطـراف آن کـه از بـراي ریخـتن گـل و      
خاك ضرور باشد، و مقداري از زمینی که هرگاه چاهی و نقبی منهدم شـود و قابـل تنقیـه    

  .و حفر چاه و نقب جدید کرد نباشد نوکن باید کرد
احـداث قنـات جدیـد در    «هرگاه این رشتۀ جدید از باب این گونه حریم باشد، ایـن را  

مـی گوینـد و   » احداث قنات جدید«و بر فرض که این را . نمی گویند» جنب قنات همسایه
و . بنا را به مالحظۀ ضرر بگذاریم، مفروض این است که قنات همسایه بالمرّه خراب است

هـر  » شرط است در احیا این که حـریم عـامري نباشـد   «ظاهر کالم علما که گفته اند که 
چند ظاهر در این است که از براي موات و مخروبه، حریم و مرافقی نباشـد و لکـن اظهـر    

بنـابر ایـن،   . باقی است» حریم مخروبه بودن«این است که در نظر حقیر حریم مخروبه در 

                                                   
 ..این داخل این احداث: در نسخه 1
  .نیست بل کاري است که زید در حریم قنات قبلی خود، کرده است» احداث قنات جدید«این مصداق : یعنی 2
 .چنان که قنات را حریمی از راه منفعت متعارفۀ آن که آب آن است حریمی می باشد از براي قنات: عبارت نسخه 3
 .مغنّی: در نسخه 4
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  . 1الحظه شودحریم قنات مخروبه هم باید م
و لکن چون معیار در نظر حقیر در حریم قنات، تضرّر جار، است نه مسافت، پس باید 

و بـر فرضـی   . بالقوه هم کافی استمالحظه کرد که آیا معیار، تضرّر بالفعل است یا تضرّر 
بالقوه باشد، باید الحال امناي معتمدین از اهل خبره حکـم بـه اضـرار ایـن رشـته      که شامل 

  ؟ 2و این را از کجا می دانند. دید، به آن قنات همسایه، کنندقنات ج
این که اگر آباد می بود و آب به رودخانه می آمد پیش از حفـر ایـن قنـات    (و احتمال 

منشأ تسلّط بر منع ) جدید، آب رودخانه به آن، بیشتر می رسید و به سبب این کم می شود
  .3از این حفر جدید نمی شود

و عناد باشد، آن همسایه هم که عمرو است، هر وقت خواهـد قنـات   اگر از باب لجاج 
  .خود را آباد کند، او هم رشتۀ نو در جانب رودخانه حفر کند مثل زید

                                                   
  : زیرا سخن از دو نوع حریم است. در این بخش، دقت بیشتري می طلبد) ره(ن محقق قمیکالم و بیا 1

  .حریم تعمیري، ممري و نگهداري که هر قنات نیازمند آن است: الف
اگر قنات جدید زید در این نوع حـریم قنـات خـود قـرار دارد، ایـن را      : در باال با توجه به این حریم، نتیجه گرفت که

  .نمی گویند تا زید موظّف به رعایت حال قنات عمرو باشد» دیداحداث قنات ج«
  حریم یک رشته قنات نسبت به یک رشته قنات دیگر؛ : ب

  .حداث قنات جدید می گوینداکه این را  یبر فرض: گذاشته و می گوید» فرض«ابر بندر این جاي بحث 
  : این فرض، دو کاربرد دارد

و چـاه  دو تجدیـد یکـی   » نوکن«ل تا آخر، از نو احداث کرده، مصداق اصطالح چون زید همه رشتۀ قنات را از او: اول
  .نیست بل مصداق احداث رشتۀ قنات مستقل است و عرفاً چنین کاري در معنی حریم قنات قبلی جاي نمی گیرد

  . اساساً قنات جدید، در خارج از حریم قنات قبلی باشد: دوم
  .ف می کند به رعایت حریم قنات مخروبۀ عمروبنابر هر دو قسم از این فرض، زید را موظ

است، پس هر دو نوع ) ع(و در شماره هاي پیشین مسئله ها، روشن کرد که چون قنات مخروبه، ملک است و ملک امام
 .هر دو باقی هستند) یعنی هم نوع الف و هم نوع ب(حریم آن 

 .معتمدین و خبرگان از کجا می توانند چنین حکمی را بکنند: یعنی 2
 .یعنی صرف احتمال کافی نیست، باید خبرگان قاطعانه حکم کنند 3
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  .1تسلط عمرو بر منع زید از رشته جدید، راهی ندارد سؤالو به هرحال، در صورت 
یشـتر، جـاري   آبی از قنات بر آمده در زمین قریه به قدر یک فرسـخ یـا ب   :سؤال -47

و صاحب قریۀ اول می خواهد در کنار نهـر  . است که عبور می کند به قریۀ دیگر می رود
و صاحب آب مانع است به جهت این که در گرمی هوا درخـت هـا   . مزبور درخت بکارد

و می گوید که اهل خبره می گویند که هر درختی هـر روز بـه   . 2آب مرا جذب می کنند
در حین کاشتن مانع در استعمال حریم نیز نیست، اگر حریمـی  . آب می کشد 3قدر یک بره

و یا این که مالک زمین صـاحب نهـر را اذن در   . داشته باشد باید حریم متصل به نهر باشد
صاحب نهر به جهت عـذر اول راضـی   . تصرف در کنار نهر که اندکی دورتر باشد می دهد

  .حقیقت را بیان فرمائید. نمی شود
از براي نهر مسلّم الثبوت است، صاحب زمین بدون اذن صـاحب   هرگاه حریم :جواب

و هرگاه متنازع فیه باشد و بینه نباشد، اظهر تقـدیم  . در آن تصرفی کرد] د[حریم نمی توانـ
براي نهر، یا ثابـت شـد و مالـک ارض    و هرگاه ثابت نشد از . یمین قول ذي الحریم است با

و لکن عروق اشجار داخل نهـر مـی شـوند و    در خارج حریم غرس می کند نزدیک به نهر 
  .جذب آب می کنند، باز صاحب نهر می تواند مانع شد

و حریم نهر آن است که نهر محتاج است در گل ریختن به کنار آن در حـین تنقیـه، و   
و این که صاحب زمین به او راه می دهد کـه در  . راه رفتن در کنار آن به جهت اصالح آن

                                                   
مگر این کـه زیـد همـان     .را، عمرو می تواند مانع شود» تضرّر«را معیار می دانند نه » مسافت«مطابق رأي مشهور که  1

 .قنات کهنه را تعمیر کند
کرمانی وقتی که از مزاحمت هـا بـه    معروف است که کشاورز. این حساسیت ها در مناطق کویري قابل درك است 2

 . یک شاش موش آب داریم آن را هم مزاحم ها تلف می کنند: تنگ می آمده می گفته
باشد که بتوان با آن مزرعـه را  » دبی«و در برخی مناطق ایران، به آبی که با حد اقلّ  -.ظاهراً مراد برّة گوسفند است 3

 .که مراد این نیست بدیهی است. می گویند» برِه«آبیاري کرد، 
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شجار کند، بر آن که عوض آن در حافّۀ نهر غرس ال بریزد، و امثال زمین او تردد کند و گ
خصوصاً این که این معنی نفع به رفع ضرر در جـذب آب  . صاحب نهر الزم نیست قبول آن

  .و غیر آن ندارد
هرگاه چاهی بکَنَد در صحرائی از براي احداث قناتی کـه اراضـی کـه در     :سؤال -48

ب بیرون آیـد و قنـات را تمـام    ه را اول می کَنَد و اگر آو آن چا. تحت آن باشد، احیا کند
دیگـري بیایـد و قبـل از     1]اگـر . [د و آب هم بر آمـد و چاه را کن. کند، زمین را زرع کند

ت بـراي    اتمام قنات و بعد حفر همان بئر، تحجیري بر آن اراضی بکند، آیا ملکیت و اولویـ
  ؟-؟او حاصل می شود یا نه

که اگر آب بر آید همان چاه یکی از چـاه  (ه به جهت امتحان ظاهراً کندن چا :جواب
) هاي قنات باشد و به همان قنات، همان زمین را شرب کند هرگـاه آن چـاه آب بـر آورد   

و دیگري نمی توانـد تحجیـر و احیـاي آن زمـین را     . این معنی تحجیر است و او اولی است
  .و اگر احیا کند هم ملک او نمی شود. بکند

  .مطلق حفر بئر به قصد احیاي زمین، تحجیر است از براي آن زمین :و همچنین
و تلـک االنهـار   . متعددةً، کل منها لشخص 2اذا شُقّ من نهر مباح انهار :سؤالال -49

 یو بعضها ینتهی الـی اراضـ  . بعضها ینتهی الی ارض قلیلۀ تشرب منها و یفضل الماء منها
فهل یختص مـاء النهـر الفوقـانی    . بعضها علی بعض و لم یعلم تقدم. کثیرة ال یفی بها مائه

بمالک النهر و له اَن یمنع الفاضل عن ارضه، عن مالک التحتّانی؟ او لیس لـه بـل یجـب    
ارساله الی ما تحته؟ و علی الثانی؛ هل یجوز لمالک الفوقانی احیاء ارض اُخري اَالن؟ او 

  ؟-؟ال ؟ او نحو ذلک ام-احداث طاحونۀ یجري فاضل الماء الیها

                                                   
 .و: نسخه در 1
 .انهاراً: ۀنسخالفی و  2
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التحتانی بمنعه و یبس  1االظهر انّه لمالک الفوقانی منع الفاضل و ان استنصر :جوابال
، »لیس له االّ سقی زرعه و یجب علیه ارسال الفاضل الی ما تحته«و ما یتوهم انّه . زرعه

  .اذ هنا مقامان. فهو غفلۀ عن المسئلۀ
ی ارض مباحۀ، فیملک النهـر و  انّ من شقّ نهراً من نهر مباح بقصد التملک ف :احدهما

فی تملک الماء بل قـال   الشیخو انّما خالف . ما یدخل فیه من الماء، علی االظهر االشهر
  .یۀ الضعیفۀ سنداً و داللۀًلظواهر بعض الرّوایات العام 2»انّه انّما یفید االولویۀ له«

اد ال بالفعلیتـه؛  و علی المشهور فهو مالک لما یدخل فیه من الماء و ان کان باالسـتعد 
و یکفی فـی ذلـک حفـره الـی     . کما لو اوصل النهر الی النهر المباح حین لم یکن ماء فیه

فلـو  . و هذه الملکیۀ لیست تابعۀ لالرض. قرب المباح بحیث ال یبقی حاجز معتد به عرفاً
ع غیره ممـن لـه مـزار    فرض ان ال یکون له ارض و لکنّه تَملَّک الماء الن یبیع الماء من

ح تملکـ  . و الَن یحدث طاحونـۀ ا. یی حد ذلک ارضاً میتۀً تحتهاو لیح. تحته فیصـفهـو  . ه
تحتـه مزاحمتـه و ان جـف زرعـه و      لمن مستحق لما یحتمله النهر من الماء عادةً و لیس

لکن یستحب لمالک االول ارسال الفاضل الی الثانی و عدم منعه اذا فضـل عـن    و. تضرّر
  .حاجته

ر جهۀ شقّ النهر؛ مثـل اَن یجـري   انّه اذا اجتمع مالّك علی ماء مباح من غی :و الثانی
یصل الی اراضی کثیرة لمالّك متعددین بعضها فـوق بعـض، و لـم    ] اَن[اد من الجبال الی و

یلی الفوهۀ فیقدم ما . علی بعض فی االحیاء و استحقاق الشرب ییعلم تقدم بعض االراض
علی تفصـیل مـذکور فـی محلّـه فـی      . اَن ینتهی الی الغایۀو یقضی حاجته، ثم یرسل الی 

                                                   
 .استضرّ: لعلّ الصحیح 1
  .ط جماعۀ المدرسین 531ص  3الخالف، ج  -ط المرتضویۀ 281، ص 3المبسوط، ج  2
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التساوي فی قرب الفوهۀ، و االختالف، و الفرق فی مقدار السقی بین الـزرع و الشّـجر، و   
  .غیر ذلک

ـ   فکلّ و المعیار فی هذه المسئلۀ اعتبار مقدار االرض؛ حقّ مـن المـاء بقـدر    مـنهم یس
ر للنهر قد حاز المـاء فـی   ففانّ الحا. یه لالرضبخالف المقام االول، فانّه ال دخل ف. ارضه

. ضه؛ فانّما یاخذ الماء الجل سقی ارو اما المقام الثّانی. النهر ینتفع به علی اي وجه یمکنه
اذا ] انّـه [ع علی قول الشّـیخ فـی المقـام االول    رّو لذلک فُ. فاستحقاقه بقدر حاجۀ ارضه

قی، و ال    اجتمع جماعۀ فی حفر النهر و ایصاله الی المب اح و لم یکـن اجتمـاعهم فـی السـ 
النّ اسـتحقاق المـاء انّمـا هـو     . تراضوا بالمهایات بین الشرکاء، انّما یکون بنسبۀ اراضیهم

و ال یکـون بنسـبۀ   . حتـی یجـب التقسـیم   ] اً[رض، و الماء مباح و لیس مملوکـل االالَج
  .م فی النهرو نفقتهعملهم 

بل التحقیق انّ االسـتحقاق انّمـا هـو بالنّسـبۀ الـی      . و رد لضعف المبنی و المبنی علیه
  .فیجب علیهم مع امکان تقسیم الماء بناء علی العمل علی المهایات. العمل

االول ینزل مقام االراضی فی المقام الثـانی فـی انّ االقـرب الـی      1فاالنهار فی المقام
ه الـی ان ینتهـی الـی    ، ثـم مـا بعـد   3]حظّه[مع جهالۀ الحال یستحق التقدم و اخذ  2الفوهۀ

و . تقاربـت  4]ام[و سواء تفاوتت اراضیهم مع وجودها . اآلخر، سواء کان لها اراضی ام ال
  .و هذا هو الذي اوجب الخلط علی المتوهم. سواء کان الفوقانی ارضاً ام ال

غار التی ال یحتاج الی کلفۀ معتدعلم انّ السواقی الصضـعها االّ الجـل   بها و لیس و و ی

                                                   
 .. و فی المقام: و فی النسخۀ 1
 .اي النهر االقرب الی الفوهۀ 2
  .حنطۀ: و فی النسخۀ 3
 .تاَن تقارب: و فی النسخۀ 4
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فلیس لصـاحب  . ال الماء الی االراضی، لیست فی معنی النّهر المذکور فی المقام االولایص
ساقیۀ االرض الفوقانیۀ اجرائه الی االرض یستجدها و یحـدثها بعـد اسـتحقاق االراضـی     

  .لها للشرب التالیۀ
 1انّ هذه االنهار المتعددة الّتی شقت من المباح و تنزع«: و علی هذا فال یمکن ان یقال

االراضی تحتها، یصدق علیها انّها امالك تشاح مالّکهـا فـی السـقی و     2الماء منه و تسقی
اجتمعوا علی السقی من المباح و قد صرّحوا فی ذلک بعـدم اسـتحقاق االرض المحدثـۀ    
للشرب االّ مع الزیادة عن الجمیع، و االرض المحیاة المستحقۀ للشرب قبل ذلک یمنع عن 

فانّهم صرّحوا بتفاوت المقامین و انّما ذکروا ذلک فی الماء الـذي ال  . »استحقاق المستجدة
سقی االراضی التی تحتها و ال یشقّ تبل مثّلوا باالنهار الصغیرة الّتی . یقبل شقّ االنهار منه

  .3، نهره بالسیل الجاري علی اراضی متقاربۀ]نهر[منه 
اع فی السقی و اشـتباه حالـه   فی صورة عدم امکان االجتم«و هذا هو الذي ذکروا انّ 

و قـالوا انّـه ال یسـتحق    . »فی التقدم و التأخّر، یقدم من یقرب بالفوهۀ، متنازالً الی اآلخر
بل ربمـا قیـل   . ارض اُحییت بعد تلک االراضی للشرب من ذلک الماء، االّ اذا فضل منها

  .بعدم جواز االحیاء، و ان کان االظهر خالفه
و (من النهر المباح؛ فاکتفوا فیها ببیان تملـک المـاء و عدمـه    و اما مسئلۀ شق االنهار 

فیجوز لمالک کلّ نهر بیع فاضل مائه عن ) حیث قال باالولویۀ کما مرّ الشیخالمخالف فیه 
  . ارضه، و احیاء ارض آخر یسقی من هذا الماء، و احداث الطاحونۀ و غیر ذلک

الراضی فی مسئلۀ النّهر الصغیر و مـاء  کون االنهار فی مسئلتنا هذه بمنزلۀ ابنقول : نعم

                                                   
 .ینزع: فی النسخۀ 1
 .یسقی: و فی النسخۀ 2
 .)ره(، تري ما یوافق قول المصنفالمبسوطراجع او اخر کتاب احیاء الموات من  3
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و ال یجوز الحد حفر نهـر آخـر   . لی الفوهۀیالسیل الذي یتشاح علیه المالّك و یقدم من 
فوق تلک االنهار یمنع الماء، و ان قلنا بجوازه اذا اکتفی بما فضل من تلک االنهار، و هذا 

قی ال یستلزم عدم جواز احیاء ارض جدید لصاحب کل نهر و اسـت  و کـذلک  . حقاقها للسـ
  .سایر التصرّفات

یقع االشکال فیما لو اشتبه الحال انّ شقّ هذه االنهار، هـل کـان لمحـض سـقی      :نعم
االرض التی کانت تحتها و ذلک بمنزلۀ محل جریان الماء من النهر الصغیر او السـیل الـی   

قی بقـدر االر   کون ماالراضی، فی و انّ ]ا[؟ -ضن باب تلک المسئلۀ و یتبع اسـتحاق السـ
؟ و یمکـن ان  -قطع النظر عـن سـقی االرض   مع 1حفر النّهر باالصالۀ کان مطلوباً بالحافر

انّ ظاهر الید علی النهر بعنوان التملک سیما من باب االستمرار، دلیل علـی ملکیـۀ   : یقال
سیما و حیازة الماء مـع قطـع النظـر عـن االرض،     . ماء النهر له مع قطع النظر عن االرض

  .لیس من باب اللّغو] و[قصودة للعقالء م
بعد کون تلـک   2]انّما[استحقاق االراضی الّتی تحت النهر الصغیر و السیل : مع انّا نقول

کان احیائهـا باخـذ ذلـک     3]و ما[محیاةً، ثم اجتمع اربابها علی اجراء الماء الیها  یضااالر
. ویتها بالماء مقارناً باجراء الماءالماء بان یکون من باب التحجیر فیحصل استحقاقها و اول

، غالباً تـابع لشـقّ   االراضی للشّرب و صیرورتها محیاةًبخالف مسئلتنا هذه؛ فانّ استحقاق 
فیلزم مالحظۀ سـعۀ  . فیصیر النهر احقّ بالماء قبل االرض. النهر، و متأخّر عنه فی الوجود
  .النهر للماء، ال مالحظۀ االراضی

الت ان یکون مثل شق االنهـار الجـل مـا کـان تحتهـا مـن       المحتمانّ من  :فان قلت

                                                   
 .بالحافرة: فی النسخۀ و 1
  .اما: و فی النسخۀ 2
 .ان: و فی النسخۀ 3
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و علی القول باشتراط النیۀ فی حیازة المباحات، انّما کانت الحیازة منویۀً بقـدر  . االراضی
فلیس لصاحب هذا النهر الّذي ارضه قلیلۀ االّ . و االصل عدم نیۀ الزائد علی ذلک. االرض

و احیـاء االرض  . ه شرب الزاید علی تلـک االرض فال یجوز ل. ما علم انّه داخل فی نیته
  .یمنع سایر االراضی

معه سقی  سواء قصد. یسعه النهر هذا معارض بانّه لعلّه نوي تملّک الماء بقدر ما :قلت
فکما انّ االصل عدم نیۀ حیازة الزائد علی مقدار االرض القلیلۀ . االرض القلیلۀ معه، ام ال

فیبقی حفر . قصد خصوص سقی االرض معینۀ او مطلقۀ منهاالصل عدم ] کذا[من الماء، فـ
 و فعل المسلم ال یحمل علی اللّغو، سیما مع کثـرة الکلفـۀ  . النهر مع قطع النظر من االرض

فال اقلّ من اولویته بقدر مـا  . فیبقی ادخال الماء فی النهر، خالیاً عن المعارض. علی العمل
  .یسعه من الماء

انّه دلیل علی ثبوت غرض صحیح، فهو دلیل علی کون النهر علـی   و عدم اللّغویۀ؛ کما
. یقلخرج و النفقۀ بین التّوسیع و الضلظهور تفاوت ا. هذا المقدار من السعۀ، لغرض صحیح

فاذا ضُم الی ذلک الظّهور، انّ العاقل انّما یقصد التملّک فی هذه الکلفۀ، فثبوت الیـد علیـه   
  .لنهر الفوقانی لما یسعه من الماءلکیۀ صاحب الحکم بمافال مناص عن ا. لی الملکیدلّ ع

فی ] النّه. [ال یجوز لمالک النهر حینئذ توسیع النهر لیحتمل الماء ازید من السابق :نعم
حکم احداث نهر جدید یمنع الماء من هذه االنهار، و فی حکم احیاء ارض جدید لیسقیها 

مـاء السـیل فـی     جتمعۀ علی النهر الصغیر اومن ساقیۀ السابقۀ فی االراضی المتجاورة الم
  .الثانیۀ] لالمسی[

و مما یدلّ علی الفرق بین المقامین تصریحهم بانّ الشرکاء فی هذا النهر المشقوق مـن  
المباح، بعد تقسیمهم بواسطۀ خشبۀ صلبۀ ذوات ثقب متساویۀ علی قدر حقوقهم فی مقدم 
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  1بساقیته] یسقی[ کلّ منهم. الماء، و اخراج الماء فی السواقی
و کذا البحث فی الدوالب؛ له ان یسقی . شرب من هذا النهر ام ال 2شاء سواء کان له ما

شاء؛ مـن اجـراء غیـر    3ۀ به ماو لکلّ واحد ان یتصرف فی ساقیته المختص. شاء بنصیبه ما
 4و لیس له ذلک فی الشریک. هذا الماء، او عمل رحی، او دوالب، او عمارة، او غیر ذلک

  ). و غیره القواعدفالحظ (
لم یکن له حق شرب من اصل النهر بعد التقسیم، یسـتلزم   5فانّ جواز السقی بنصیبه ما

جوازه اذا کان النهر مختصاً بواحد، او یکون مشترکاً بینهم و لم یقسم بعد.  
و فـی  . یملک الماء فی القسم االول بمقدار العمـل و النفقـۀ، ال االراضـی    :و بالجملۀ

  . 6مابینو الفرق بینه. م الثّانی بمقدار االراضیالقس

                                                   
  .بساقیه: و فی النسخۀ 1
  .الموصول» ما«الضمیر یرجع الی  2
  .مهما: و فی النسخۀ 3
 .المشترك: لعلّه نشأ من النساخ، و الصحیح 4
  .»السقی«موصول و مفعول لـ» ما« 5
  :انّ هنا مبنائان: و ال یذهب علیک 6

  .او نائبه) ع(عدم جواز احیاء کل موات و حیازة کل ماء مباح من دون اذن االمام :االول
و ادلّۀ االباحۀ العامۀ المطلقۀ منصـرف  . تصاصاًو هذا هو االقوي الدالّ علیه االخبار عاماً و خاصاً، اطالقاً و اخ

  .بزمان عدم بسط ید االمام، او نائبه
فان اذن له االمام حیازة . و المسئلۀ علی هذا المبنی واضحۀ، النّ صاحب النهر عین عند االستیذان نیته و قصده

اما اخذ االذن لالحیـاء الجدیـد ام ال،   فانّه . و کذا احیاء ارض جدید له. الماء للزرع فقط فلیس له تاسیس الطاحونۀ
  . کالهما معلوم و ال مجال للخالف

  .او نائبه) ع(جواز احیاء کل موات و حیازة کل ماء مباح من دون اذن االمام :الثانی
     .)ره(و هذا هو المشهور، و علیه المصنف
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اج الی االستدالالت الغریبۀ لکلّ ، و یحت»ان قلت، قلت«و المسئلۀ علی هذا المبنی ینجرّ الی االختالف و   

  و. و هذا احدي المعضالت المتعددة الکبیرات الناشئۀ من هذا المبنی فی عرصۀ الفقه و الفقاهـۀ . من اآلراء المختلفۀ
و . »الیائس من تاسیس الحکومۀ المشروعۀ الشیعیۀ«قد اُشیر فی التعلیقات السابقه انّ شهرة هذا المبنی، نشأت من 

  .دلیل لها االّ ادلّۀ االباحۀ العامۀ المطلقۀ، و هی کما ذکراالّ ال 
و انت تري تفکیک المیاه بالصغار و الکبار، و جعل المعیار معیارین؛ للکبار معیاراً و للصغار معیاراً، بالتمسـک  

هـو  ) هر(و المفروض فی کالم المصـنف . و عدمه دفالمناسب فی الباب، التفصیل بین بسط الی .بلحاظات و تکلّفات
 .الثانی، ال االول



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب اللقطۀ
  من المجلد االول

  
هرگاه کسی چیزي در شارع عام یـا بیابـانی کـه عسـکر نیـز در آن اوقـات        :سؤال -1

  حکم آن چه چیز است؟ .بیابد عبور نموده باشند،
. مالـک شـدن آن  اشهر و اظهر این است کـه جـایز اسـت از بـراي آن کـس،       :جواب

یا بیابـد چیـزي را   . بیابد که اهل آن بر طرف شده باشند] اي[همچنان که هرگاه در خرابه
دو حدیث که روایت کرده است محمـد   به دلیل. مدفون، در زمینی که مالک نداشته باشد

نقره و  مابینو اصحاب فرقی نگذاشته اند . 1بن مسلم در خصوص یافتن نقره در خانۀ خرابه

                                                   
 .2و  1ح  5ابواب اللّقطه، ب : وسائل 1
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  .و نه مابین خانۀ خراب و زمین خراب و بیابان و زمین بال مالک. 1غیر آن
و ظاهر این است که نظر ایشان به علّتی است که از آن دو حدیث فهمیده می شود؛ که 

که داللت می کند بر وجـوب تعریـف در   ] ي[و اخبار. است از براي آن» عدم تحقق اهل«
ته باشد؛ مثل میان شـهر، و زمـین هـاي    چیزي که بیابد، محمول است بر جائی که اهل داش

و در آن جاها که گفتیم که مالک می شود بـدون تعریـف،   . صاحب دار آبادان، و امثال آن
و قـول بـه ایـن تفصـیل،     . فرقی نیست مابین این که اثر اسالم در آن ظـاهر باشـد یـا نباشـد    

  .ضعیف است
ص اسـ    ت بـه ایـن دو   پس عمومات لقطه که وارد شده است در وجوب تعریـف، مخصـ

مجهول المالک را بعد یأس و همچنین عموم آن چه داللت می کند بر این که مال . حدیث
و استفادة حکم بیابان و خرابه و غیر آن از علّت مفهومه از آن دو حدیث . تصدق باید کرد

  .یا از راه عدم قول به فصل .، استصحیح
یده داشته باشد، و بعد تصـدق  هائی که احتمال فاو هرگاه یک سال تعریف بکند در جا

  .کند، کمال احتیاط کرده خواهد بود
و . هرگاه کسی در مسجد بلدي که وطن او نیست، پولی بیابد در حال صـغر  :سؤال -2

و الحال بیسـت سـال متجـاوز اسـت و صـاحب آن را      . بعد از بلوغ آن را به مصرف برساند
  چه کند؟ . نمی داند

به سبب تأخیر ساقط نشود، بـه جهـت آن   » ک سالتعریف لقطه در ی«ظاهراً  :جواب
الحال یک سال تعریـف بکنـد و بعـد از آن بـه     . که احتمال پیدا کردن صاحب، باقی است

مقتضاي لقطه عمل کند که تصدق کند مساوي آن را از براي صاحب، یا خود مالک بشـود  

                                                   
 .و نه غیر آن: نسخه در 1
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ود نتوانـد در آن  و هرگاه خ. از براي صاحب، یا به امانت براي صاحب نگاه دارد 1با ضمان
  .اهللا العالم و. بلد تعریف کند نایبی امین معین کند

و . هرگاه کسی در میان حجرة خود پولی بیابـد و ندانـد کـه از کـی اسـت      :سؤال -3
  چه کند؟ . همچنین در صندوق خود

هرگاه کسی دیگر داخل آن خانه نمی شود به غیر از او، و کسی دیگـر دسـت    :جواب
چنان که از اطـالق  . ند به غیر او، حکم می شود به این که مال اوستبه آن صندوق نمی ک

و بعضی گفته اند کـه ایـن در صـورتی اسـت کـه جـزم       . مستفاد می شود 2حدیث صحیحی
. نداشته باشد که از او نیست، و اگر جزم داشته باشد که از او نیست، در حکم لقطه اسـت 

ن قائل گمان کرده که حکمـت در حکـم   و ای. و این مخالف اطالق نص و فتاوي علما است
کـه  (و شـاهد حـال   . به اختصاص، این است که گاه است از او باشد و فراموش کرده باشـد 

و این معنی در صـورت  . بر اختصاص به او دارد داللت) کسی دیگر در آن جا تصرّفی ندارد
است کـه حـق    و بر این سخن وارد می آید که گاه. تحقق ندارد. علم به این که از او نیست

  . 3تعالی این را حق او قرار داده باشد از کرم خود و منوط بر ملکیت سابقه نباشد
و اما هرگاه کسی دیگر هم در آن خانه یـا صـندوق، دخـل و تصـرف دارد، اوالً بـه او      
اعالم می کند، هرگاه او هم انکار کرد و گفت از من نیست، این در حکم لقطه اسـت کـه   

، اقتضا مـی کنـد   4و اطالق نص و فتوي در وجوب اعالم شریک. کرد باید یک سال تعریف
  . و اشتراك در تصرف و یدهم مقتضی آن است. عدم فرق مابین اقلّ از درهم و اکثر را

                                                   
 .یا ضمان: نسخه در 1
 .1ح  3وسائل، ابواب اللقطۀ، ب  2
 .»حکومت حدیث بر قواعد«و این یعنی  3
 .با او شریک است و همین طور در تصرف در صندوق» تصرف در حجره«کسی که در  4



  6جامع الشتات جلد    310
 

و بعضی گفته اند که هرگاه شریک منحصر باشد و بگویـد از مـن نیسـت، آن هـم در     
و ایـن خـالی از   . نمی خواهد حکم مختص به خود می شود که مال او است و دیگر تعریف

  .اشکال نیست نظر به اطالق
و ظاهر این است که در صورتی که شریک داشته باشد و ادعا کنـد کـه از مـن اسـت     

چـون مـالی اسـت کـه کسـی ادعـاي       . وصف کردن، مطالبه نباید کـرد ] و[دیگر از او بینه 
  .است و قول مسلم محمول بر صدق است 1استحقاق آن را کرده

ده پـانزده سـال قبـل از ایـن،      یشخصـ  :سـؤال  -4 ]الثـانی [لقطۀ من المجلد الکتاب 
و الحال که حساب می کند قریب به هشـتاد بـز   . در بیابان یافته و آن را آورده] اي[بزغاله

آیا بر او چه چیز الزم اسـت؟  . و به غیر ده پانزده رأس بز الحال ندارد. از آن به عمل آمده
  .کم آن چه چیز است؟ مفصالً بیان فرمائیدو هرگاه حیوان دیگر باشد ح

) که آن را ضـالّه مـی گوینـد   (بیابد  ه حیوان بی صاحبی که کسی آن رابدان ک :جواب
و در مواضعی که جایز است هـم  . گرفتن آن در بعض مواضع جایز است، و در بعضی حرام

ـ  . 2چنان که از احادیث مسـتفاد مـی شـود   (گرفتن آن مکروه است  ی در آن و ظـاهراً خالف
مگر در جائی که محقَّق باشد که اگر آن را نگیرد تلف می شود که در این صورت ) نیست

چـون در بقـاي آن نفعـی بـه مالـک نمـی رسـد و        . بل که مسـتحب اسـت  . کراهتی نیست
  . مالک آن را بشناسد 3بل که گاه است که واجب شود هرگاه. محافظت مال محترمی شده

به اختالف حیوانات و اخـتالف حـاالت آن    ف می شودحکم جواز و عدم جواز، مختل
پس اگر آن حیوان شتري باشد که در میان آب و علـف باشـد و صـحیح و سـالم باشـد،      . ها

                                                   
 .نکرده: در نسخه 1
 .، وسائل، ابواب اللقطه13، از باب 5و نیز حدیث  1از جمله ذیل ح  2
 . و هرگاه: نسخه در 3
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و ظاهراً در آن خالفی نیست بل که دعـوي اجمـاع بـر آن شـده، و     . جایز نیست گرفتن آن
حیحۀ حلبـی اسـت   احادیث صحیحۀ مستفیضه هم داللت دارد بر آن، که از جملۀ آن ها ص

»اللَّه دبنْ أَبِی عع(ع( لٌ إِلَى النَّبِیجر اءقَالَ ج)ص(   تـدجإِنِّی و ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ی
ولُ اللَّهسإِنِّـی      )ص(شَاةً فَقَالَ ر ـولَ اللَّـهسـا رلذِّئْبِ فَقَالَ یل أَو یکأَخل أَو لَک یه

  .1»قَالَ معه حذَاؤُه و سقَاؤُه حذَاؤُه خُفُّه و سقَاؤُه کَرِشُه فَلَا تَهِجهوجدت بعیراً فَ
و خـوف  . و عالوه بر اخبار داللت دارد بر آن، حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او

و گـاه اسـت   . 2تلف هم بر آن نیست، چون سباع بر آن غلبه نـدارد خصوصـاً صـغار سـباع    
حص آن باشد و به دست او برسد چون می داند که غالباً کـه کجـا مانـده    صاحب آن در تف

  .و در بعضی اخبار به این معنی تنبیه شده. است، و هرگاه این شخص بگیرد ضایع شود
در حکم شتر است بل که ظاهراً خالفی در آن نیسـت   که اسب همو مشهور این است 

 )]ع(أَنَّ أَمیرَ الْمـؤْمنینَ [ ):ع(عبد اللَّه عنْ أَبِی«: و روایت سکونی هم داللت بر آن دارد
     لَـه ـنٍ فَهِـیأَم و ـاءم ی کَلَإٍ وا ففَقَالَ إِنْ تَرَکَه دهنْ جم تَهابد لٍ تَرَكجی رقَضَى ف

لَـإٍ فَهِـی لمـنْ    یأْخُذُها حیثُ أَصابها و إِنْ تَرَکَها فی خَوف و علَى غَیـرِ مـاء و لَـا کَ   
د آن  . مسمع بن عبدالملک هم به ایـن مضـمون اسـت بـا زیـادتی      ایۀورو . 3»أَصابها و مؤیـ

  .است مشارکت آن با شتر در منع از صغار سباع
، استر را هم ملحق به اسب کرده به سبب آن کـه آن هـم غالبـاً صـغار     4مسالکو در 

ن اشکال کرده، و اظهـر الحـاق اسـت، بـه     در آ کفایهو صاحب . سباع تسلّطی بر آن ندارد

                                                   
 .1ح  13همان، ب  1
 صباع: نسخه در 2
 .4ح  13همان، ب  3
 .دار الهديط  243ص  2مسالک، ج  4
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و همچنـین محقـق در   . و از شیخ نقـل شـده الحـاق بقـره و حمـار     . سبب تنبیه اخبار بر آن
و صاحب کفایه در هـر  . 2الحاق بقره کرده دون حمار مسالکو در . 1بعد از تردد شرایع

ین جا ظاهر می و از ا. و اظهر الحاق بقره است. دو اشکال کرده به سبب عدم نص بر آن ها
  .شود الحاق ثور و جاموس به طریق اولی

و به هر حال، هر چند نصی به خصوص آن ها نیست و لکن نظر به آن چه مستفاد می 
شود از اخباري که در بعیر و دابه وارد شده این که حکمت در جواز و عدم جـواز همـان   

و مؤید است بـه   3است» لّتع«و آن به منزلۀ . ایمنی از تلف و محفوظ ماندن از سباع است
و صحیحۀ عبـداهللا بـن سـنان    . »منع تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا اذن شارع«عموم 

، زیرا که ظاهر این است که مراد از مـال در  ]دارد[که ذکر خواهیم کرد هم اشعار به آن 
  .آن حیوان باشد

کنـد، ضـامن    و در این صورت ها که حکم شد به عدم جواز اخذ، هرگـاه کسـی اخـذ   
و اگـر  . شامل آن اسـت  »علی الید ما اخذت«زیرا که غاصب است و عموم حدیث . است

برساند بریئ  5، فایده ندارد هر چند باز او را به همان محلّی که گرفته است4آن را سر دهد
الذمه نمی شود مگر این که او را به صاحبش برساند یا به حـاکم شـرع برسـاند کـه ولـی      

  .غایب است

                                                   
 .دار التفسیر، ط 230ص  3شرایع، ج  1
 .دار الهديط  243ص  2مسالک، ج  2
اما . هستند و در هر مورد که علّت وجود داشته باشد، حکم هم وجود دارد» منصوص العلّه«خبار به منزله این ا: یعنی 3

 .بنابر این، چگونگی مسئله به عرف واگذار می شود و از مسئولیت فقیه خارج است
باشـد  » سر«ال دارد نظر به این که در نسخه، یک عالمت ریز ناخوانا بر روي این کلمه هست، احتم -.رها کند: یعنی 4

 .که باز به همان معنی خواهد بود
 .گرفته اند: نسخه در 5
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نقل کرده است از عالمه این که حرمت اخذ در صورتی است کـه قصـد    دروسدر  و
و از . تملّک داشته باشد، و هرگاه به قصد محافظت از براي صاحبش بگیـرد، جـایز اسـت   

پـس بنـابر قـول عالمـه     . 1نقل کرده این که اخذ به قصد حفظ وظیفۀ حکام است مبسوط
بلـی در  . اخبار منـع، مؤیـد قـول شـیخ اسـت     و اطالق . ضمانی نخواهد بود بخالف قول شیخ

روایـت شـده اسـت اشـعاري اسـت بـه قـول         تهذیبو  هیفقصحیحۀ صفوان جمال که در 
یقُولُ منْ وجد ضَالَّۀً فَلَم یعرِّفْها ثُم وجِـدت عنْـده    )ع(أَنَّه سمع أَبا عبد اللَّه«: عالمه

عـنْ  «و همچنین در روایت حسین بن یزیـد  . 2»ها منْ مالِ الَّذي کَتَمهافَإِنَّها لرَبها و مثْلُ
نْ أَبِیهفَرٍ ععع(ج( َیننؤْمیرُ الْمقَالَ کَانَ أَم)نْـوِي    )عـلُ فَیا الرَّجهجِدی الضَّالَّۀِ یقُولُ فی

لَم ینْوِ أَنْ یأْخُذَ لَهـا جعلًـا و نَفَقَـت فَلَـا     أَنْ یأْخُذَ لَها جعلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هو ضَامنٌ فَإِنْ 
هلَیانَ ع3»ضَم.  

و به هر حال، در صورتی که تسلیم حاکم کرد، پس اگر حاکم قُرقـی دارد، آن حیـوان   
واالّ می فروشـد آن را و قیمـت آن را   . را سر می دهد در آن که بچرد تا صاحبش پیدا شود

اگـر بگـوئیم در   : و بعد از آن گفته است که. 4گفته است سالکمچنان که در . نگاه دارد
اول امر مختار است که هر کدام اصلح است به حال مالـک آن را بکنـد، خـوب خواهـد     

هرگاه حاکم یافت نشود، باقی مـی  : که. و بعد از آن گفته است. گفته است] و خوب. [بود
و واجـب اسـت بـر او    . یا حاکم راماند در دست آن که گرفته، با ضمان تا مالک را بیابد 

  .انفاق آن حیوان

                                                   
 .ط المرتضویه 319ص  3مبسوط، ج  1
  .ط دار االضواء. 453ص  6تهذیب، ج  -.6ح  187ص  3فقیه، ج  2
 .1ح  19، ب اللقطۀوسائل، ابواب  3
 .دار الهديط  243ص  2مسالک، ج  4
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دو وجه است؛ از حیثیت این کـه  ) هرگاه قصد رجوع داشته باشد(و در رجوع به نفقه 
  .معتدي است، و از حیثیت این که شرعاً مامور است به انفاق

است، به سبب مرضی یـا شکسـتگی آن را در   ) و آن چه ملحق به آن(و اما هرگاه شتر 
بل که . علف گذاشته باشد، جایز است اخذ آن و ملک او می شود، بنابر مشهورغیر آب و 

من خالفی در آن نمی دانم کـه از بـراي کسـی    «در خصوص شتر گفته است که  کفایهدر 
و ظاهر این است که قصد تملک، ضرور باشد در حصول ملـک،  . »است که می یابد آن را

نظر بـه عمومـات منـع اخـذ     ] ه[ه مخالفت شدو از ابن حمزه نقل قول ب. مثل سایر مباحات
و داللت مـی کنـد   . و آن ضعیف است، نظر به اخبار خاصه که مخصّص عمومات اند. ضالّه

قَالَ منْ أَصاب مالًا أَو بعیراً فـی   )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: بر آن صحیحۀ عبداهللا بن سنان
و کَلَّت ضِ قَدنَ الْأَرفَلَاةٍ م  تقَام)   ـهعتْبی ـا لَـمما مهباحا صهبیس و (   ـرُها غَیفَأَخَـذَه

   ـبِیلَ لَـهلَا س و لَه فَهِی تونَ الْمم نَ الْکَلَالِ وا ماهیتَّى أَحأَنَْفقَ نَفَقَۀً ح ا وهلَیع فَأَقَام
ثْلُ الشَّیم یا هإِنَّم ا وهلَیع بالْم بها  و«به جاي  تهذیبو در نسخۀ . 1»احِءنسـیها «، »سـی «

یعنـی آن را واگذاشـت و   . »ترکهـا و اهملهـا  « 2]یـا [، »ترکهـا «و مراد از سیبها، . ذکر کرده
  .و همچنین داللت می کند روایت سکونی و روایت مسمع که پیش گفتیم. رفت

] این است که) [اندبل که جمعی تصریح کرده (ظاهر این اخبار و اصحاب  :و بدان که
» بودن در میان آب و علـف ن«و » واماندگی و شکستگی و مرض«در جواز اخذ شرط است 

هرگاه یکی از آن ها باشد و دیگري نباشد مثل این که صحیح باشـد و در میـان    پس. هر دو
و از کـالم بعضـی دعـوي اجمـاع     . آب و علف نباشد، یا بالعکس؛ جـایز نیسـت گـرفتن آن   

و اظهر آب و علف هر دو است، پس هرگاه یکی از ایـن  . راً بر این مطلبحکایت شده ظاه
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چون حیوان در زنـدگانی محتـاج هـر دو    . ها نباشد، در حکم این است که هیچکدام نباشد
فـی  ) ع(قَضَى أَمیـرُ الْمـؤْمنینَ  «و در روایت مسمع بن عبدالملک مذکور است که . است

 لٍ تَرَكجر)یعضۀً بِمابتَـى  ) ۀٍدا مأْخُذُهی لَه نٍ فَهِیأَم و اءم ی کَلَإٍ وا ففَقَالَ إِنْ تَرَکَه
 اءلَا م رِ کَلَإٍ وی غَیا فإِنْ کَانَ تَرَکَه و اشَاءاهینْ أَحمل 1»فَهِی.  

و اما اگر آن حیوان گوسفندي باشد که یافت شود در بیابانی، یعنـی جـائی کـه خـوف     
و در . آن از سـباع؛ پـس ظـاهر ایـن اسـت کـه خالفـی نیسـت در جـواز اخـذ آن           باشد بر

و غیـر آن حکایـت    تذکرهبل که از . تصریح شده است به عدم خالف کفایهو  مسالک
بیابـد گوسـفند را در بیابـان،    ] اگـر [گفته اسـت کـه    صریح تحریربل که در . اجماع شده

و داللت مـی کنـد بـر آن احادیـث     . علماجایز است از براي او اکل آن فی الحال به اجماع 
صحیحه و غیر آن که از جملۀ آن ها صحیحۀ حلبی است که پیش گفتیم و ظاهر ترجمـۀ  

پس عرض کـرد کـه یـا رسـول اهللا مـن      ) ص(آن این است که شخصی آمد به خدمت رسول
یعنـی آن  . 2»هی لَک أَو لأَخیک أَو للـذِّئْب «: پس آن حضرت فرمود. گوسفندي یافته ام

گوسفند از براي تو است اگر صاحبش را نیابی، یا از براي برادر تو اسـت اگـر صـاحبش را    
اعـم از صـاحبش باشـد، یعنـی مـی تـوانی هـم        » اخیـک «و ممکن است که مراد از (بیابی 

، یا از براي گـرگ اگـر بگـذاري و    )بگذاري آن را که صاحبش یا شخص دیگر آن را ببرد
  .آن را بخورد کسی آن را نگیرد تا گرگ

و بعـد از  . و به هر حال، حدیث داللت دارد بر جواز برداشتن آن گوسـفند و بـردن آن  
آن که آن را برداشت مختار است مابین این که محافظت کند آن را براي صاحبش، یـا بـه   

و همچنـین در دو صـورت   . و ظاهراً خالفی در این نیست. حاکم شرع بدهد، یا مالک شود
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چون مـرخص اسـت در اخـذ، و امـین     . بل که دعوي اجماع بر آن شده. ناول در عدم ضما
دلیلـی بـر ضـمان    ] پـس . [بدون تفریط) که ولی غایب است(است در حفظ و رد به حاکم 

  .نیست
پـس در آن دو قـول اسـت، و منقـول از اکثـر       :و اما در صورت اخذ به قصد تملک

و . قول دیگر عـدم ضـمان اسـت    و. اصحاب، ضمان است مطلقا، یا هرگاه ظاهر شود مالک
، شـامل صـورتی   ةو بدان که ظاهر اخبار و فتاوي در حکـم شـا  . 1در آن تردد کرده محقق

بـه ایـن کـه آن    (و تعلیـل ایشـان جـواز برداشـتن را     . است که صاحب آن هم معلوم باشـد 
) گوسفند مذکور در حکم تالف است چون خود را از صغار سباع هم محافظـت نمـی کنـد   

و فـی  «هم صریح است آن جا که گفته است که  شرح لمعهو عبارت . لت داردبر آن دال
و بـه هـر حـال، اظهـر و     . »لکها علی تقدیر ظهوره او کونه معلوماً، وجـه الضمان لما

، و »علـی الیـد مـا اخـذت    «اشهر ضمان است به دلیل استصحاب ملکیت سابقه و عمـوم  
نْ وجد شَیئاً فَهو لَه فَلْیتَمتَّع بِه حتَّـى یأْتیـه   قَالَ م) ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ«روایت ابی بصیر 

هإِلَی هدر هبطَال اءفَإِذَا ج هببـه سـند صـحیح روایـت      حمیـري و در قرب االسـناد  . 2»طَال
عنْ رجلٍ أَصـاب شَـاةً فـی    «کرده است از علی بن جعفر، از حضرت کاظم علیه السالم 

هی لَک أَو لأَخیک أَو للذِّئْبِ فَخُـذْها   )ص(ء هلْ تَحلُّ لَه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهالصحرَا
   أَنْـت ـا وفَکُلْه رِفتَع إِنْ لَم ا وبِهاحا إِلَى صهفَرُد رَفْتا فَإِنْ عتَهبثُ أَصیا حرِّفْهع و

هباحص اءا إِنْ جنٌ لَهضَامهلَیا عها أَنْ تَرُدنَهثَم طْلُبو صحیحۀ علی بن جعفر کـه  . 3»ا ی
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  .مذکور است هم داللت دارد و بعد می آید فقیهدر کتاب 
هـی  «است در احادیثی که در آن ها مذکور اسـت  » الم«ظاهر کلمۀ و دلیل قول دویم، 

سنان که عالوه بـر آن   عبداهللا بن ۀخصوصاً صحیح. که متبادر از آن افادة ملک است» لک
یعنی مالک هیچ راهی بر آن ندارد و چـه   »و ال سبیل له علیها«در آن جا مذکور است 

انّما «و همچنین تعلیلی که فرموده است کـه  . راهی است باالتر از ضمان، خصوصاً بعد تلف
زیرا که ظاهر این است که مراد این است کـه مثـل مبـاح االصـل از     . 1»هو کالشیئ المباح

و مفهـوم  . جانب خدا است، و حیازت مباح به قصد تملّک موجـب حصـول ملـک اسـت    
یقُولُ منْ وجد ضَالَّۀً فَلَم یعرِّفْهـا ثُـم    )ع(أَنَّه سمع أَبا عبد اللَّه«جمال  صفوان صحیحۀ

، که مفهوم آن این اسـت کـه   2»تَمهاوجِدت عنْده فَإِنَّها لرَبها أَو مثْلَها منْ مالِ الَّذي کَ
اگر تعریف کرده باشد آن گم شده را و صاحبش پیـدا نشـده، مـال اوسـت و قیمـت آن را      

  .نباید بدهد هرگاه بعد از تعریف پیدا شود صاحب و آن مال تلف شده باشد
را در ملـک  » الم«زیرا کـه اوالً منـع مـی کنـیم حقیقـت بـودن       . و اظهر قول اول است

المـال  «بل که در وقتی که بر سر چیزي در آید کـه قابـل ملـک باشـد مثـل      . لقامحض مط
لوة    «و » لک اَن تباشـر لیلـۀ الصـیام   «اما مثل . ظهوري دارد» لزید الصـ فـی  لـک ان تـتم

افـادة ملـک   ، بیش از اباحه افاده نمی کند، و در قسم اول گاه است مـراد  »المواطن االربعۀ
زیرا که فرق واضح است مابین این که بگوئیم . خود آن شیئتملک آن شیئ باشد، نه ملک 

زید مالک آهو اسـت  «چنان که می گوئیم . »مالک الن یملکه«او » فالن مالک الشیئ«که 
و ایـن هـم فـی    . »مالک این است که مالک شود به حیازت به قصد تملـک «یا » در صحرا

  .الحقیقۀ راجع می شود به رخصت در تملک
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معنی کفایت کند در حصول ملـک مطلقـا بعـد از اختیـار تملـک،       و بر فرضی که این
در حقیقت در اختصاص ملکی باشد، و » الم«لکن می گوئیم هر چند مسلّم داشته باشیم که 
. به جهت آن که ذئب مالک مال نمـی شـود  . لکن مقام قرینه است بر ارادة مطلق اختصاص

بل کـه مـی   . نیز» لک«قیقت است در با آن دو کلمه مضعف ارادة ح» للذّئب او«و مقارنۀ 
زیـرا کـه مـراد از لفـظ     . »لک«نیز اشکال است به انضمام کلمۀ » اخیک«گوئیم در کلمۀ 

بـل  . صـحیح نیسـت  » لک«اگر اخبار از ملک است بالفعل، این معنی در » خیکلک و ال«
الـک  که مراد باید این باشد که اگر برداري ملک تو می شود شرعاً که راجع می شود به م

هـم اشـکال   » الخیک«بل که در کلمۀ . شدن تملک، نه این که ملک تو است الحال مطلقا
و حـال ایـن   . می شود که بنابر این معنی، معنی آن می شود که اگر برنداري مال او می شود

  . که بالفعل مال او هست دیگر  تردید معنی ندارد
صحیح نیسـت،  » لک«در کلمۀ  به هر حال اگر مراد اخبار از ملک حالی است بالفعل،

هم با تعلیق درست نیست؛ یعنی اگر پیدا شـود مـال او هسـت، زیـرا     » الخیک«و در کلمۀ 
  . هیچ صحیح نیست» للذّئب«و . که مطلقا مال او هست
بگیریم، همه درست مـی شـود بـا تعلیـق هـم مـی       » مطلق اختصاص«اما هرگاه از براي 

پـس  . که ملک حاصل است و اختصاص نیسـت زیرا که در عرف و عادت گاه است . سازد
که الحال هر چنـد ملـک   » للذّئب«هم درست می شود و هم در » الخیک«تعلیق در کلمۀ 

زیرا که گاه است که مختص تو می شود، . برادر تو هست بالفعل، اما اختصاصی به او ندارد
م، هـم  اختصاص بـرادر هـ  و گاه مختص گرگ، و گاه است که هم بر گردد به حال اول و 

  .رسد
و مؤید این مطلب است اخباري که در لقطۀ اموال وارد شده که بعد تعریف یک سال، 

و بعد از آن مذکور است که هرگـاه صـاحبش بیایـد،    . ادا شده» الم«و به کلمۀ . مال اوست
بـل کـه در بعضـی از آن    . و از جملۀ آن ها است روایت ابی بصیر که گذشـت . رد می کند
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یعنـی هـر   » بعد تعریف یک سال آن را در عرض اموال خـود قـرار ده  « اخبار مذکور است
تصرفی که در مال خود می کنی در آن بکن و اگر بعد صاحب او پیدا شود به او بـده، کـه   

  .و با وجود این منفک از ضمان نشده. »الم«داللت این ها بر حصول ملک، اظهر است از 
مذکور است و همچنـین آن چـه در   » مال«پس معلوم شد که مراد در اخباري که کلمۀ 

همان اباحۀ انواع تصـرف اسـت و مطلـق    » از جملۀ مال محسوب کن«ه کآن مذکور است 
  . اباحۀ تصرفات دلیل حصول ملک واقعی که مستتبع ضمانی نباشد، نیست

مراد حصول ملک متزلزل است؛ یعنی جایز است که بردارد آن گوسـفند را   1یا آن که
و . شده باشد، قیمت را می دهـد  مت، که اگر صاحب بطلبد و عین تلفیبه قصد تملک به ق

منافاتی مابین تملک به این عنوان و ضمان قیمت، نیست چنان که در شرح لمعه تصریح بـه  
بل که منافات ندارد جواز تملک به قیمت، با جواز رد یابنده هر چند صـاحب  . 2آن کرده

  ].اي[چون تو به قیمت برداشته 3می خواهمراضی نشود به اخذ عین و بگوید قیمت را 
است در این کـه مـراد   ) بل که صریح(پس آن ظاهر  :و اما صحیحۀ عبداهللا بن سنان

باشـد کـه اسـب    » دابه«و ظاهر این است که مراد از مال . در آن حکم شتر است و مثل آن
احب نتوانـد  وقتی که درمانده باشـد و همـراه صـ   ) از اسب و استر بل که االغ یا اعم(است 

و امـا گوسـفند صـحیح و سـالم کـه در      . رفت و صاحب آن را واگذاشته باشد و رفته باشد
و دعوي عدم قول بـه فـرق، غریـب    . مطلقابیابان مانده است، از آن مفهوم نمی شود اصالً و 

زیرا که کالم فقها صریح است در اخـتالف حکـم   . است چنان که از بعضی ظاهر می شود
و . یر همان است که مضمون حدیث اسـت عدر مسئلۀ ب) بل که مجمع علیه(و مختار . آن ها
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  .خالف ابن حمزه ضعیف است
پس در صدق مفهوم آن، همین کـافی اسـت کـه هرگـاه تعریـف      : و اما صحیحۀ صفوان

یا باید رد قیمـت کنـد اگـر تلـف      نیست که مختص صاحبش باشد مطلقا، کرده باشد، چنان
شد که اختصاص به خودش داشته باشد به ایـن نحـو کـه در آن    بل که می تواند . شده باشد

و . تصرف کند به هر نحو که خواهد و بعد اگر صاحبش پیـدا شـود غرامـت آن را بدهـد    
داللت ندارد بر این که در صورت تعریف، بعد یک سال ملک او می شود خالصاً که هـیچ  

  . لخصوصاً با مالحظۀ اخبار لقطۀ اموا. نحو ضمانی بر آن نباشد
. و صحیحۀ علی بن جعفر را معارضـی نیسـت  . پس عمومات را مخصّص در برابر نیست

  .پس قول خالف مشهور، به غایت ضعیف است
را در آن اعـم از گوسـفند و   » مـال «اطالق صحیحۀ عبداهللا بن سنان، هرگاه : و بدان که

مقتضـی آن   کنـیم، » اعـراض صـاحب  «و اعتبـار  » علّت منصوصه«غیره بگیریم، یا اعتماد به 
است که هرگاه گوسفند واماندة لنگیده که عاجز باشد از راه رفتن، در بیابان باشـد هـم در   

و فقها هم خالف را در گوسفندي . و به طریق اولی جایز است تملک آن. آن ضمانی نیست
و متعرّض خصوص گوسفندي که بـه  . کرده اند که در بیابان باشد که مخوف از سباع باشد

و ظاهر این اسـت کـه در   . باشد، نشده اند] شده[گی و عجز در صحرا گذاشته سبب واماند
  .آن هم اشکالی نباشد

و بدان که خالف کرده اند در ایـن کـه جـواز     :باقی ماند کالم در وجوب تعریف
که در صحرا بیابند؛ آیا بعد از تعریف یک سال جایز اسـت تملّـک، یـا     1تملک گوسفندي

در شرح لمعه نقل کرده قولی به عدم جواز بدون تعریـف، و   ؟-؟بدون تعریف] جایز است[
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و این ظاهر اطالق جماعتی است که اکتفا کرده . 1که اقوي عدم لزوم است خود گفته است
آن سه چیز، و اظهر لزوم تعریف است چنان که مقتضـاي استصـحاب و    مابینیر خیاند به ت

و . قرب االسـناد نقـل کـردیم   و خصوص صحیحۀ علی بن جعفر که از . عمومات لقطه است
صحیحۀ صفوان جمال که پیش گفتیم وجه داللت آن این است که در صورت عدم تعریـف  
آن حیوان مال صاحب اوست مادامی که موجود است، یعنـی بـه هیچوجـه در آن تصـرف     

بخـالف صـورت تعریـف    . و اگر تلف کند قیمت آن را باید بدهـد . مالکانه نمی تواند کرد
واند کرد بعد از تعریف، هر چند ضامن آن باشد بنـابر مختـار چنـان کـه     که تصرف می ت

  .پیش گفتیم
جواز تصـرف  «منافات با » مال صاحب بودن«پس نشاید قدح کرد در داللت به این که 

ایـن اسـت کـه در آن حـال     » انّها لربها«به جهت این که ظاهر کلمۀ . ندارد» بدون تعریف
لک خالص، عدم جواز تصرف غیـر اسـت در آن،   و اصل در م. ملک خالص صاحب اوست

  .»امرء مسلم االّ بطیب نفسه ]مال[یحلّ ال «به دلیل 
روایت کرده اسـت از حضـرت    من ال یحضره الفقیهو صحیحۀ علی بن جعفر که در 

ۀً کَیف یصـنَع  قَالَ و سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ یصیب اللُّقَطَۀَ دراهم أَو ثَوباً أَو داب«؛ )ع(کاظم
ء طَالبهـا   قَالَ یعرِّفُها سنَۀً فَإِنْ لَم یعرِف صاحبها حفظَها فی عرْضِ مالـه حتَّـى یجِـی   

ا شَیهابا فَإِنْ أَصى بِهصأَو اتإِنْ م و اها إِییهطعنٌ فَیضَام وفَه کـردم   سـؤال یعنی . 2»ء
، چـه کنـد؟ آن حضـرت    ]اي[یا دابه] اي[مردي که بیابد درهمی یا جامهاز آن حضرت از 

را در جملـۀ   آن تعریف کند آن را یک سال، پس اگر شناخته نشود صاحب آن،: فرمود که
و اگـر مـرگ او در رسـد،    . مال خود محسوب می دارد تا صاحب آن بیاید پس بدهد به او
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  .وصیت کند به آن مال و او ضامن آن است
دابه شامل گوسفند هم هست، هر چه بیرون رفت از عمـوم بـه   : استدالل این کهو جه 

  . و باقی در تحت عموم باقی است) آنمثل شتر و امثال (دلیل، بیرون می کنیم 
قَالَ الضَّوالُّ لَا یأْکُلُهـا إِلَّـا الضَّـالُّونَ     )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«و روایت جرّاح مداینی 

 اإِذَا لَمرِّفُوهع1»ی.  
صـحیحۀ حلبـی و   اطـالق اخبـار اسـت؛ مثـل      و اما دلیل قول به عدم لزوم تعریف،

و تقییـد بـه تعریـف     »هی لَک أَو لأَخیـک أَو للـذِّئْب  «غیرها که در آن ها فرموده اند 
نکرده اند، با وجود آن که در مقام حاجت سائل بوده، و تاخیر بیان آن از وقـت حاجـت،   

احادیث مخصّص استصحاب و عمومات لقطه می شـود اگـر مسـلّم    ] ین[و همـ. نیست جایز
گوئیم که اطالق آن ها منصرف می شود به لقطۀ غیر و االّ می . عمومی از براي آن ها باشد

  .حیوان
. ما بیان کردیم معنی حدیث را قبـل از ایـن  : و جواب می گوئیم از این اخبار به این که

د که اگر صاحبش پیدا نشود مال تو است، و هرگاه پیدا شود مال برادر هرگاه مراد این باش
ایـن همـه   . تو است، و هرگاه بگذاري که بماند و کسی دیگر آن را نبرد مال گـرگ اسـت  

قیود در حدیث هرگاه منافات با وقت حاجت ندارد، چه مـانع دارد کـه قیـدي دیگـر هـم      
خصوصـاً بنـابر مختـار کـه     . ال تـو اسـت  یعنی اگر تعریف کنی و صاحبش را نیابی م. باشد

پس چنان که مشهور بـه اخبـار دیگـر اثبـات     . و در حدیث مذکور نیست 2ضمان هم باشد
با وجـود ایـن کـه منـع مـی      . ضمان می کنند، ما هم به اخبار دیگر اثبات تعریف می کنیم

                                                   
 . 4ح  2وسائل، ابواب اللقطه، ب  1
 .قول مشهور است) ره(و این مختار مصنف 2



     323  اللقطۀکتاب 
 

  . 1]ست[کنیم که موضع حاجت بوده و تاخیر بیان از وقت خطاب جایز ا
ر این مقام اشکالی هست و آن این که ظاهر کالم علما، اتفاق است بر این د :وبدان که

است مابین تملّک، و رسانیدن به که گوسفندي که در صحرا جستند، در همان حال مختار 
دعـوي  ] اً[صریحـ تحریرو دانستی که عالّمه در . حاکم، و محافظت کردن بر سبیل امانت

و این چگونه جمـع مـی شـود بـا     . ل آن در همان حالاجماع کرده بر این که جایز است اَک
 نمـی  و بنـابر ایـن فرقـی    ؟-؟این خالف که آیا اختیار تملک موقوف است بر تعریف، یا نه
ن هـا تعریـف هرگـاه قصـد     آماند مابین گوسفند و غیر آن از اموالی که واجـب اسـت در   

ـ  . تملک آن ها داشته باشد رق، و ایـن کـه امـر    و حال آن که ظاهر ایشان اتفاق است بـر ف
  .گوسفند آسان تر است

و ممکن است دفع اشکال به این که مراد از توقف تملک بر تعریف، در این جا، نـه آن  
است که در لقطۀ سایر اموال گفته اند کـه بایـد تعریـف کنـد و بعـد از تمـام شـدن سـال         

کـه  ) امانتتملک، و تصدق، و حفظ بر سبیل : یعنی(تعریف، مختار است مابین آن سه امر 
بل که شاید مراد این باشد . در آن جا جزماً جواز تملک موقوف است بر تعریف یک سال

و تأخّر شرط از . است بر تعریفکه حصول ملک در گوسفند و ترتّب ثمرات آن موقوف 
از صوم مستحاضه بـه غسـل از   ] اي[ط در احکام شرعیه بسیار است مثل توقف قطعهورمش

  .فجر بکندبراي نماز صبح که بعد 
پس در سایر اموال، نمائی که در بین سالِ تعریف، حاصل مـی شـود مـال مالـک اسـت،      

و از ایـن جهـت اسـت کـه هـر      . زیرا که تملک در آن جا حاصل نمی شود االّ بعد از سال
چند بعد از اتمام سال و قصد تملک، هرگاه مالک پیدا شود، باید به مالـک رد کنـد عـین    

و ایـن ثمـرة   . و لکن نمائی که بعد سال حاصـل شـده، نبایـد رد کنـد    . را یا قیمت را] نماء[
                                                   

 .تنساولی را منع کرد و دومی را جایز دا. ، فرق دارد»تاخیر بیان از وقت خطاب«با » تاخیر بیان از وقت حاجت« 1



  6جامع الشتات جلد    324
 

  .بعد تمام سال است در سایر اموال] ملک[حصول 
و در گوسفند، چون در اول امر جایز است قصد تملک، و لکن نفس تملـک و ثمـرات   
آن موقوف است بر تعریف، پس نمائی که در عرض سال حاصل می شود، مال ملتقط اسـت  

بخالف . هر چند جواز تملک و اَکل و تصرف، مشروط نباشد به تعریف. ریفبه شرط تع
  . سایر اموال که تصرف در آن ها جایز نیست االّ بعد تمام حول

و عبارت شرح لمعه که نقل این قول را در آن جا کرده، این اسـت کـه بعـد نقـل قـول      
، او یـدفعها الـی   و حینئذ یتملّکهـا ان شـاء، او یبقیهـا امانـۀً    «: است مصنف که گفته

و هل یتوقف تملکها على التعریـف قیـل نعـم ألنهـا مـال      «گفته است که  ،»الحاکم
و األقوى العدم لما تقدم و علیه فهـو سـنۀ کغیرهـا مـن      -فیدخل فی عموم األخبار

در کـالم مصـنف، تملـک در    » یتملّکهـا «پس مالحظه کن و ببین که مـراد از  . 1»األموال
و موقـوف  . ه آن تملّکی که در سایر اموال جـایز اسـت بعـد حـول    همان حالِ یافتن است، ن

  .2بر تعریف معنی ندارد االّ آن چه ما گفتیم» تملک حال«بودن 
مشهور واجب دانسته اند تعریف را در سایر اموال هـر  و مؤید این مطلب است این که 

ن مالـک  پس حکمت در لزوم تعریف، پیدا شد. چند قصد تملک بعد حول را نداشته باشد
زیرا کـه غایـت امـر    . و آن منافات ندارد با جواز تصرف مالکانه در گوسفند بالفعل. است

و لکـن در ایـن جـا    . چنان کـه گفتـیم  . این است که بعد پیدا شدن مالک، غرامت می دهد
  .غرامت همان عین را می دهد، و نماء مال اوست

تعریـف یـک سـال وارد     انصاف این است که اخباري که در و بعد این همه تکلّفات؛
و قطع نظر از این هـم، از تعریفـی کـه    . شده، همگی در غیر حیوان است، خصوصاً گوسفند
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ن ها، همه جا تعریفی است که متفرع می شود بر آن تملّـک، و مترتّـب   آمذکور است در 
و هیچکدام داللت بـر چنـین تعریفـی کـه جـواز      . 1می شود بعد آن، تصرف مالکانه بر آن

و اما صحیحۀ علی بن جعفر؛ پس آن . فات مالکانه قبل از حصول آن باشد، نداردترتّب تصر
زیرا که معلوم نیست که مراد آن حضـرت از امـر   . نیز داللت واضحی بر ما نحن فیه ندارد

گوسـفند را آن جـا کـه    «شاید همین باشـد کـه   . به تعریف، تعریف معهود یک سال، باشد
نه » االّ در آن تصرف کنی علوم شد به او بدهی وتعریف کن که اگر صاحبش م] اي[جسته

زیرا که آن منافـات دارد بـا صـدر حـدیث کـه فرمـود       . این که یک سال باید تعریف کنی
ۀ حـدیث،         .»هی لَک أَو لأَخیک أَو للذِّئْب« پس همـان قرینـه اسـت کـه مـراد از تتمـ
در  2]حقیقت باشد تعریفو بر فرضی که . تعریف در همان جا است، نه تعریف یک سال[

و قصـد مجـاز در اول حـدیث اولـی     . تعریف معهود، همان اول حدیث قرینۀ مجاز می شود
  . »تعریف«نیست از قصد آن در کلمۀ 

ـ » عرّفها«بعد از کلمۀ : و مؤید آن این است که بـه  » و ان عرفـت صـاحبها  «د فرموده ان
و مؤید دیگـر  . بود» فاء«اسب کلمۀ و اگر مراد کلمۀ معهود بود، من. »فاء«دون » اوو«کلمۀ 

که حاصـل مجمـوع ایـن    . تا به آخر» و ان لم تعرف، فکٌلها«آن، کالم بعد است که فرمود 
کـه  ) یعنی در آن مغاره و در آن نواحی(تعریف کن گوسفند را آن جا که جستی : است که

شـناخته  شاید معلوم شود صاحبش کیست که به او بدهی، و هرگاه صاحبش را پیش از این 
و از این تعریف هم معرفت حاصل نشد، پس ] اي[بودي به صاحبش رد کن، و اگر نشناخته

  .ضامنی که هرگاه صاحبش بیاید به او رد کنی بخور آن را و
  .پس به این حدیث استدالل تمام نمی شود بر اشتراط جواز تملک آن بر تعریف

                                                   
 .مترتب می شود بعد از تصرف مالکانه بر آنکه متفرع می شود بر آن تملک و : عبارت نسخه 1
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تعریـف یـک   «ر آن جـا  زیرا که هـر چنـد د  . و همچنین صحیحۀ دیگر علی بن جعفر
  . غیر گوسفند است» دابه«مذکور است، اما متبادر از » سال

بـا وجـود آن کـه متبـادر از آن، عـدم      . بل که متبادر از آن اسب است یا امثال آن نیـز 
گفتـیم   چـه  و آن منافی است بـا آن . جواز تصرف است قبل از تمام شدن تعریف یک سال

  .در دفع اشکال
اح مداینی هم صریح در تعریف سال، نیست شـاید مـراد تعریـف    روایت جرّ: و همچنین

. غایت امر این است که عام باشد و خـاص بـر عـام مقـدم اسـت     . در همان محلّ یافتن باشد
پس حمل مـی  . و جواز اَکل آن بدون تعریف معهود، به منزلۀ نص است شاةزیرا که اخبار 

پس . ي ندارد»جابر ضعف«عیف است و با وجود آن که حدیث ض. ةبر غیر شا 1کنیم آن را
  .است، چنان که ظاهر مشهور است] معهود[اقوي قول به عدم وجوب تعریف 

کـه  ) و آن چه در حکـم آن اسـت  (مشهور این است که حکم اطفال شتر  :و بدان که
خود به دویدن، یـا پریـدن، یـا زدن، در حکـم      نمی توانند خود داري و منع کنند سباع را از

به صـیغۀ جمـع    3]علما ئنا[نسبت داده است آن را به  2تذکرهبل که عالمه در . گوسفندند
و همچنـین از شـهید   . 4در آن توقف کرده اسـت  قمحقو . مضاف که مشعر به اجماع است

و صـاحب  . ، و وجه آن عدم ورود نص است در آن بخصوص5توقف ظاهر می شود لمعهدر 
آن ها به گوسفند، قیاس است، و بنابر ایـن  گفته است که اقرب این است که الحاق  کفایه

در حکم لقطه خواهد بود که بعد تعریف یک سال اگر خواهـد مالـک مـی شـود و اگـر      
                                                   

 .یعنی حدیث جرّاح را 1
 .ط قدیم 267تذکره، ص  2
 .علماء ما: نسخه در 3
 .دار التفسیرط  230ص  3شرایع، ج  4
 .سباعو قیل و کذا ما ال یمتنع من صغیر ال: الناصر، ط دار 238اللّمعۀ الدمشقیۀ، ص  5
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  .خواهد تصدق می کند
علّـت  «و لکـن از  . نیسـت » نص بخصـوص «زیرا که هر چند . و اظهر قول مشهور است

کـرش او  : شـتر کـه   حکم آن ظاهر می شود، چون معصوم فرمودنـد در » مستفاده از اخبار
از براي توسـت، یـا   : و در گوسفند فرمودند که. مشک آب اوست، و خف او پاپوش اوست

که داللت دارد بر این که چون اگر بمانـد او را گـرگ مـی    . براي برادر تو، یا براي گرگ
و شـتر مسـتغنی اسـت از کسـی کـه او را از تلـف       . خورد، پس نفعی به صاحبش نمی رسد

  .جایز نیست جا پس در آن جایز است گرفتن و در این. نگاهداري کند
که چون خود را نمـی  (تعلیلی که فقها در گوسفند ذکر کرده اند : و ظاهر این است که

تواند از صغار سباع نگاهدارد، آن به منزلۀ تالف است که صاحبش از آن نفعـی نمـی بـرد،    
و نظـر ایشـان در تقییـد بـه      .مستنبط از این اخبار است) به این سبب جایز است گرفتن آن

این است که چون مثل شیر و پلنگ و امثال آن که غالباً بـر اسـب و اسـتر و    » صغار سباع«
روبـاه و امثـال آن   امـا گـرگ و شـغال و    . گاو و گاومیش، غالب می شوند، نادر الوقوع اند

و  پـس در صـورت اول ظـنّ بقـا    . غالـب مـی شـوند، بسـیاراند    ] که بر گوسفند و امثال آن[
نون این است کـه  ظو چون م. بخالف قسم ثانی. محفوظ ماندن از براي مالک حاصل است

گرفتن آن ] ه[در قسم ثانی تلف می شوند که به صاحب نفعی نمی رسد، شارع مرخّص کرد
  .و اعتبار این ظنّ و معیار بودن آن نیز از همان اخبار مستفاد می شود. ها را

مثل کبوتر و آهو و (ه دویدن، یا پریدن، محافظت کند و اما حیوانی که خود را تواند ب
هرگاه آن ها را گرفته باشند و بعد گم شوند، پس جایز نیست اخذ ) گاو کوهی و امثال آن

و خواه به نیت تملک یا غیـر آن،  . آن مطلقا؛ یعنی خواه در صحرا باشد و خواه در معموره
که بالمرّه از دسـت مالـک در رود،    مگر این که خوف باشد بر آن از ضایع شدن بر مالک

چنان که مختـار  . که در این صورت اقوي جواز اخذ است به قصد محافظت از براي مالک
. بل که در چنین صورتی جایز است اخذ ضالّه مطلقا حتـی مثـل شـتر صـحیح    . جمعی است
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لی به هم می شهید اول، و 2هم او را پسندیده شهید ثانی، و 1اختیار کرده عالمهچنان که 
  .آن کرده

. و حمل کرده اند اخباري را که در منع وارد شده، بر صورتی که به قصد تملک بگیرد
که چون شـتر و امثـال آن محفـوظ    (آن علّیت که از اخبار فهمیده می شود : و گفته اند که

) می مانند بنفسها و سباع دست به آن ها نمی یابند، پس باید آن ها را به حال خود گذاشت
د همین کافی نیست در حکم به عدم جواز گرفتن آن هـا، بـل کـه غـرض از محفـوظ      مجرّ

و اگـر نـه، پـس    . ماندن آن ها، محفوظ ماندن براي مالک است نه محفوظ ماندن بنفسـها 
زیرا که آن ها در نزد هر کس باشـند  . مثل طال و نقره و امثال آن ها را هم نبایستی بردارد

  . پس باید بعد از محفوظ بودن، از براي مالک باشد. ظ اندو در هر جا باشند بنفسها محفو
. و به هرحال، اقوي جواز برداشتن همۀ این ها است به قصد محافظت از براي صـاحب 

مـا علـی   و  .واهللا یحـب المحسـنین  زیرا که از باب اعانت بر بِرّ و احسان به غیر اسـت  
   .المحسنین من سبیل

بر قول به جواز اخذ، پس ظـاهر ایـن اسـت کـه     بنا«: گفته است که دروسو شهید در 
باشد رجوع به حاکم در نفقه، و انفاق کند بـه قصـد رجـوع بـه مالـک در       3هرگاه متعذّر

در صورت اخذ، اقرب ایـن  : و بعد از آن گفته است که. از براي او رجوع است نفقه، جایز
و . از آن و جایز است که مالک شـود بعـد  . است که واجب است تعریف آن در یک سال

و . »و بر نخوردم بر قولی به منع از تعریف و تملـک . محققاست و  ابن ادریساین ظاهر 
  .این آخر کالم دروس است

                                                   
 . ط قدیم 269تذکره، ص  1
 .88ص  7شرح لمعه، ج  2
 .معتذر: نسخه در 3
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ظاهر می شود که حکم آن بعد از برداشـتن،   شرح لمعهو از آخر کالم شهید ثانی در 
نـد جـایز   و شاید مراد او این باشد که هر چ. 1مخالف حکم لقطۀ امثال درهم و دینار است

است برداشتن در این حال به نیت محافظت، لکن از قبیل مال مجهول المالک است کـه بـه   
و دور نیست ترجیح آن چه شهید از ظاهر ابـن ادریـس و   . مقتضاي حکم آن باید عمل شود

محقق نقل کرده، نظر به عمومات و خصوص صـحیحۀ علـی بـن جعفـر کـه از فقیـه نقـل        
و صـورت خـوف بـر    . نی و روایت ابی بصیر که پیش گذشتندکردیم، و روایت جرّاح مدای

ج باشد از عموم آن ها به ادلّۀ سـابقه مثـل   ضیاع شتر صحیح و دابۀ صحیح و امثال آن، مخرَ
  .صحیحۀ حلبی و آن چه به مضمون آن است

 2شهید در دروس بعد از نقل قول به جواز اخـذ در مـذکورات در صـورت    :و بدان که
ت محافظـت را    مبسوطشیخ در «محافظت، گفته است که  خوف ضیاع به نیت اخذ به نیـ

و ایـن خـالف   . و ساکت شده اسـت از جـرح در آن  . »4]است[ 3از وظایف حکام قرار داده
اطالقات این اخبار است که ما ذکر کردیم، و دور نیست که مراد شیخ وجوب اخذ و نیت 

ران جـایز باشـد و بـراي حـاکم     پس از براي دیگ. چون حاکم ولی غایب است. حفظ باشد
  .و تصریحی به این ندیدم در کالم ایشان. واجب

یعنی در جاهـائی کـه   ( و اگر آن حیوان گوسفندي باشد و یافت شود در عمران
، پـس  )خوف نباشد بر آن از سباع، و از آن جاهائی است که نزدیک به مساکن مردم باشد

 مهـذّب و در . دم خـالف در آن شـده  نقل عـ  تذکرهو از . مشهور عدم جواز اخذ آن است

                                                   
 . 88ص  7شرح لمعه، ج  1
 .از صورت: نسخه در 2
 .ط مرتضویه 319ص  3مبسوط، ج  3
 .اند: نسخه در 4
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و داللت می کند بر آن حرمت تصرف در مـال غیـر، و عمـوم    . 1صریحاً دعوي اجماع کرده
فـی حـدیث قَـالَ لَـا یأْکُـلُ       )ع(عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِیه«اخبار مثل روایت وهب بن وهـب  

و بعضـی از اخبـار   . ذکـر کـردیم  و روایت جراح مداینی که پـیش  . 2»الضَّالَّۀَ إِلَّا الضَّالُّونَ
ال یمسـها و  «: و در بعضی دیگر. 3»الضَّوالُّ لَا یأْکُلُها إِلَّا الضَّالُّونَ«: که فرمود) ص(نبوي

  .»ال یعرض لها
چنـان کـه   . نتواند محافظت کردو در حکم گوسفند است، حیوانی که خود را از سباع 

چون مفـروض ایـن اسـت    . اشد نیستو امري که موجب رخصت ب. تصریح به آن کرده اند
هی لـک او  «و اخباري که وارد شده است در گوسفند که . 4که محفوظ است براي مالک

هر چند قید بیابان در آن ها نیست و لکن متبادر در آن ها بیابان اسـت  » الخیک او للذّئب
از  السـؤ و در بعضی از آن ها . یا خرابه هائی که در آن ها خوف گرگ و سایر سباع باشد

قَالَ سأَلَ رجـلٌ رسـولَ   ) ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«بیابان شده؛ مثل صحیحۀ معاویه بن عمار 
ص(اللَّه (  لذِّئْبِ قَـالَ ول أَو یکأَخل أَو لَک یلِ هائلسنِ الشَّاةِ الضَّالَّۀِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لع

ئس ا وهسأَنْ أَم با أُحم  و ـذَاؤُهح خُفُّه لَه و ا لَکلِ مائلسیرِ الضَّالِّ فَقَالَ لعنِ الْبلَ ع
نْهخَلِّ ع قَاؤُهس 5»کَرِشُه .  

و در مقابل قول مشهور، قول شیخ است در مبسوط که در دروس نقـل کـرده، و آن ایـن    
                                                   

 .300ص  4المهذّب، ج  1
 .5ح  1وسائل، کتاب اللقطۀ، ب  2
 .4ح  2همان، ب  3
 .زیرا در عمران است 4
 .5ح  13ئل، ابواب اللقطه، ب وسا 5
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، از حیـوان،  1رسـخ آن چه در عمران باشد و آن چه متصل به آن اسـت تـا نـیم ف   : است که
و اختیـار  ) خواه حیوانی باشد که ممتنع باشد مثل شتر و اسـب، یـا نـه   (جایز است اخذ آن 

و جـایز نیسـت از   . دارد آن کس که می گیرد، میانۀ انفاق بر آن تبرّعـاً، و دادن بـه حـاکم   
  .براي او خوردن آن

آن چـه در   از عالمه نقل کرده که منـع کـرده از اخـذ    دروسو قول دیگر که باز در 
و به دلیل این ها بر . مگر این که بترسد از تلف یا نهب کردن. عمران باشد، به غیر گوسفند

و همچنـین از صـاحب   . 2ظاهر می شود جـواز اخـذ گوسـفند    لمعهو از شهید در . نخوردم
و آن ضـعیف اسـت،   . ظاهر می شود میل به جواز آن به سبب عموم صحیحۀ حلبـی  کفایه

  .متبادر از امثال این حدیث حکم بیابان است زیرا که دانستی که
و ظاهراً شبهه در آن نباشد . پس نباید اشکال کرد در عدم جواز اخذ آن: و اما مثل شتر

بل که اخباري که داللت بر حکم بیابان می کند بـه  . تصریح کرده 3مسالکچنان که در 
  .ل کردیم، ضعیف استو خالفی که از شیخ نق. طریق اولی داللت بر ما نحن فیه می کند

در مواضعی که اخذ ضالّه جایز نیست، واجب اسـت رسـاندن آن بـه     :و گفته اند که
  .مالک آن اگر ممکن باشد، و به حاکم، هرگاه ممکن نباشد، چون حاکم ولی غایب است

و بدان که مشهور که منع کرده اند از اخذ، در صورتی است که خـوف نهـب و تلـف    
در صـورتی  (و مشهور در گوسـفند  . و احسان است به مالک حسبۀًت و االّ جایز اس. نباشد

کـه او را سـه   ] اسـت [این ) که آن را در عمران بیابد و بگیرد هر چند معصیت کرده باشد
ص کنـد از صـاحب آن    پـس اگـر نیابـد صـاحبش را،     . روز نگاه دارد از حین یافتن، و تفحـ

                                                   
 .320ص  3مبسوط، ج  1
 .الناصر ط دار 239 -238لمعه دمشقیه، ص  2
 .دار الهديط  243ص  2ج مسالک،  3
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و استدالل کرده اند بر این به روایـت   .ن را از جانب اوآبفروشد آن را و تصدق کند قیمت 
جاء رجلٌ مـنْ أَهـلِ الْمدینَـۀِ فَسـأَلَنی     : انّه قال«: )ع(عبداهللا بن یعفور از حضرت صادق

عنْ رجلٍ أَصاب شَاةً قَالَ فَأَمرْتُه أَنْ یحبِسها عنْده ثَلَاثَۀَ أَیامٍ و یسأَلَ عـنْ صـاحبِها   
  .1»جاء صاحبها و إِلَّا باعها و تَصدقَ بِثَمنهافَإِنْ 

بـل کـه ظـاهر ایـن     . و این حدیث هر چند ضعیف است، لکن عمل به آن مشهور است
و ایـن  . 2ظـاهر مـی شـود توقـف در آن     نافعبلی از محقق در . در آن نباشد یاست که خالف

کن اصحاب حمل کرده انـد آن را  مقید به عمران نیست، و ل حدیث هر چند مطلق است و
زیـرا کـه   . و عمده تکیه بر عمل ایشـان اسـت   .»جمع بین االدلّۀ«بر این صورت، به جهت 

 شـاة و شاید نظر محقق هم به این باشد، زیرا که در اول حکم . ، دلیل نمی شود3مطلقِ جمع
سـت کـه   در روایت ضـعیفی وارد شـده ا  «را در بیابان گفته است بعد از آن گفته است که 
و االّ قیمـت آن را تصـدق مـی     .آمد خوب حبس می کند آن را سه روز، پس اگر صاحبش

منظور محقق این باشد که ایـن روایـت از حیثیـت اطـالق،      که .»کند از جانب صاحب آن
و چـون ضـعیف اسـت،    . معارض است با آن حکمی کـه از بـراي آن در بیابـان گفتـه بـود     

  .ص عمران تامل داشته باشدنه این که در حکم خصو. متروك است
هرگاه ظاهر شود صاحب آن بعد از تصدق؛ خالف کرده اند که آیا ضـامن  : و بدان که
 4مسالکو  دروسچنان که مختار شهیدین است در . اَقوي ضمان است ؟-؟آن هست یا نه

                                                   
 .397ص  6، ج تهذیب 1
 .261مختصر النافع، ص  2
 .یعنی هر جمع، دلیل نمی شود 3
 .دار الهديط  243ص  2مسالک، ج  4
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و فحاوي اخباري که در  »علی الید ما اخذت«و داللت دارد بر این، عموم . 1شرح لمعهو 
  .فالت گذشت حکم

جـواز بیـع و تصـدق    ) که خالف در آن ندارند(مراد مشهور در این حکم  :و بدان که
زیرا که خالف کرده اند در این که آیا جایز اسـت تملّـک آن   . قیمت است، نه وجوب آن

و گویا . گفته است که تجویز کرده است آن را ابن ادریس دروسشهید در . با ضمان، یا نه
و شهید ثـانی در  . و وجه آن این است که ظاهر روایت تعیین تصدق است. خود توقف دارد

و همچنـین شـهید در   . و خـوب گفتـه اسـت   . 2اقوي عدم جواز آن اسـت : گفته شرح لمعه
، گفته اند که جایز است براي او نگاه دارد شرح لمعهو  مسالکو شهید ثانی در  دروس

ان امانت از براي صاحبش تا ظاهر شـود  آن گوسفند را، یا قیمتش را هرگاه بفروشد، به عنو
و . ظـاهر ایـن اسـت   «گفته است که  کفایهو همچنین در . مالک یا یأس حاصل شود از او

این نیز مخالف ظاهر روایت است، و لکن چون عمل به روایت مقتضـاي جمـع بـین االدلّـه     
یعنی حمـل   .»کنیم] حساب[است، پس دور نیست که این را نیز از مقتضاي جمع بین االدلّه 

و . بیع، و تصدق، یا نگاه داشتن عین یا قیمت آن به عنـوان امانـت  : مابینروایت را بر تخییر 
و همچنـین شـیهد در   (در شرح لمعه گفته است که در صورت جواز اخـذ، ضـمان نیسـت    

  . هرگاه تفریطی نکرده باشد، یا قصد تملک نکرده باشد) لمعه
ضامن است مطلقا خواه جایز باشد بـراي   و ظاهر این است که در صورت قصد تملک،

  . چنان که پیش گفتیم. او آن قصد یا نه
گفتـه   3شرح لمعـه در : ؟-؟و اما در صورت اخذ، تعریف الزم است در یک سال یا نـه 

                                                   
 . 89ص  7شرح لمعه، ج  1
 .ه، همانشرح لمع 2
 .از تکرار آدرس ها خود داري می شود 3
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و . و خـوب گفتـه اسـت    .»ظاهر نص و فتوي عدم وجـوب تعریـف اسـت   «است که 
و هـر چنـد تـوان گفـت کـه      . باشـد ندیدیم که کسی فتوي به لزوم تعریف در این جا داده 

و . نقـل کـردیم باطالقهـا داللـت بـر ایـن داشـته باشـد         فقیهصحیحۀ علی بن جعفر که از 
و لکن می تواند شد که سـرّ  . همچنین عمومات لقطه که در آن ها اعتبار تعریف شده است

آن، کـه  این که علما در این جا اعتبار نکرده اند، ایـن باشـد کـه در ضـالّۀ بیابـان و امثـال       
تعریف را اعتبار کردیم، از براي این بود که اکل و تصرّف بالفعل را جایز مـی دانسـتیم در   

بخالف این جا که باید بفروشد بعد سه روز، تصدق کند با ضـمان یـا بـه امانـت نگـه      . آن
  .پس سزاوار است که مؤنۀ تعریف یک سال را از او تخفیف بدهیم. دارد

غیـر گوسـفند، واجـب اسـت     «: گفته اسـت کـه   الکمسو  شرح لمعهبعد از آن در 
یا محافظت کنـد آن را از بـراي مالـک بـدون     ) مثل غیر آن از اموال(تعریف آن یک سال 

. همین را از بعض اصحاب نقل کرده کفایهو صاحب . »تعریف، یا دفع کند آن را به حاکم
زیرا . ید نیستو آن چه گفته است بع. و ساکت شده. و گویا مراد او صاحب مسالک باشد

  .و صحیحۀ علی بن جعفر سابقه باطالقها شامل آن هست. که نص مختص گوسفند است
  : و تتمیم این مطالب محتاج است به ذکر چند امر     

هرگاه کسی اخذ حیوان گم شده کرد؛ پس اگر در جائی است کـه ممنـوع اسـت     :اول
ل اخذ گوسفند در عمـران بـدون   مثل اخذ شتر صحیح یا موجود در میان آب و گیاه، و مث(

، پس شکی نیست در این که واجب است انفـاق بـر او از بـراي حفـظ     )خوف نهب و تلف
و به جهت آن که مامور است که به صاحبش برساند، و باقی مانـدن  . نفس محترمۀ حیوان

 آن تا به صاحبش برسد موقوف است بر نگاه داشتن آن، و حیات آن موقوف است بر نفقه،
این صورت ظاهر این است که نتواند رجوع کند به مالک در نفقـه، هـر چنـد قصـد     در  و

است و واجب است کـه  » ید عدوان«چون به اذن مالک نکرده و ید او . رجوع کرده باشد
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  .آن را به مالک برساند، یا به حاکم
گفتـه اسـت کـه در ایـن وقـت       محققو اما هرگاه میسر نشد مالک و نه حاکم؛ پـس  

رجوع به نفقه با نیت رجوع، و گویا وجه آن این باشد که در ایـن وقـت چـون    جایز است 
هرگـاه   1]پـس . [متعذّر است رساندن آن به مالک، پس از جانب شارع مامور شد به انفاق

در این وقت قـائم مقـام اذن مالـک     2، اذن شارع)تبرّع هم در میان نیست(قصد رجوع دارد 
  .3»ما علَى الْمحسنینَ منْ سبیل«محسن است و و به جهت این که در این وقت . است

را به این نحو کرده است، بر آن ایراد  محققبعد از آن که توجیه کالم  مسالکو در 
امکان آن ها هم همین سـخن جـاري   قبل از وصول به مالک و حاکم در صورت : کرده که

هـر دو موضـع   » نیـد عـدوا  «می شود، چون از جانب شارع مـامور اسـت بـه انفـاق، و در     
چون عدم رجـوع  . ظاهر می شود توقف در هر دو موضع دروسو از شهید در . مساوي اند

و دور نیست ترجیح عدم رجـوع مطلقـا،   . به نفقه را نسبت به شیخ داده و خود ساکت شده
و ایـن کـه خـود    . و وجوب حفظ امانت و توقف آن بـر انفـاق  . به دلیل اصل برائت مالک

شـامل چنـین جـائی    » نفی ضرر«و معلوم نیست که عمومات . بر خود سبب این اضرار شده
  .که خود باعث آن شده باشد، هم قبح آن معلوم نیست» تکلیف ما ال یطاق«بل که . باشد

وصـول بـه   ] از[قبـل از یـأس   : و ممکن است توجیه فرق مابین این دو مقام به این کـه 
ند و یـک لمحـه پـیش خـود نگـاه      هما برسـا حاکم، مأمور است که فوراً به احدمالک یا 

و این که در بعضی اوقات ممکن نمی شود االّ بگذشتن زمانی، پس ناچار بایـد شـارع   . ندارد
اسـت و  » امـور اضـطراریه  «ایـن از بـاب   . راضی باشد بـه بـودن آن در یـد او در آن زمـان    

                                                   
 .و: نسخه در 1
 .و اذن شارع: نسخه در 2
  .سورة توبه 91آیه  3
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ت  مطلو«از قبیـل  ] رسـیده [رسـیده بـل کـه بـالتّبع     ]نـ[رخصت در آن باالصاله از شارع  بیـ
، و ملزوم و مطلوبات تبعیه غالباً منـاط  »مقدمات و لوازم در صورت مطلوبیت ذي المقدمه

  .احکام نمی شوند
بخالف ما بعد یأس از مالک و حاکم، در آن وقـت باالصـاله از جانـب شـارع مـامور      

خصوصاً هرگاه امري باشد که تعریف یـک سـال در آن الزم   ] کند[است که محافظت آن 
  .باشد

پس آن نیـز منافـات نـدارد     .»شات را حبس کند«ما آن سه روزي که شارع فرموده و ا
که مقصود در آن نیز بالذّات، تفحص از مالـک و ایصـال بـه او    ] ا[زیر. با آن چه ما گفتیم

مثل بعیر صحیح با خوف نهب و تلـف،  (و اگر در جائی است که جایز است اخذ آن  .است
آب و علف نباشد، و مثل گوسفند در عمـران بنـابر    هر چند خوف هالك به سبب سباع و

اظهـر جـواز رجـوع    ) آن جایز یا واجـب باشـد  و امثال آن که اخذ . قول به جواز اخذ آن
  .چنان که بیان خواهیم کرد. است

هرگاه واجب شد که ضالّه در دست کسی باشد که یافته است، و الزم شـد بـر    :دویم
، پس باید به حاکم عرضه کند که نفقۀ آن را از بیـت  او تعریف آن، و محتاج به نفقه باشد

و هرگاه ممکن نشود رجوع بـه  . المال بدهد، یا آن که او را امر کند به انفاق با نیت رجوع
در ] اً[و ظاهر. حاکم، واجب است انفاق بر آن به جهت محافظت نفس محترمۀ آن حیوان

در صـورت هـائی کـه جـایز     (ن و این در صورتی است که قصد تملّک آ. آن خالفی نیست
  . و االّ نفقه بر خود اوست و رجوع بر حاکم معنی ندارد. نکرده باشد) است

یعنـی کـودکی کـه    (، حکم انفاق ضالّه را مثل لقیط لمعهو بعضی از علما مثل شهید در 
، یعنی حکم نفقه در ضالّه مثـل نفقـه در   »االنفاق کما مرّ«: کرده، و گفته است) آن را بیابند

و آن چه در لقیط گفته اند این است که اوالً نفقه بر ملتقط الزم نیست در مال . قیط استل
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از براي آن لقیط مالی باشد و چیزي همراه آن باشـد، از آن انفـاق مـی     اگر خودش، بل که
، رجوع به حاکم می کننـد  1و اگر نباشد. کنند، هر چند محتاج به اذن حاکم باشد با امکان

، از مسلمین استعانت می 2و اگر ممکن نباشد. ال انفاق کند، یا از وجه زکاتکه از بیت الم
و مشهور این است که واجب است بر همـه  . جوید که شاید کسی به عنوان تبرّع انفاق کند

و هرگاه متبرّعی به هم نرسد، در آن وقت واجب است بر همـۀ  . »وجوب کفائی«به عنوان 
و هرگـاه کـس دیگـر    . ع بـه او بعـد بلـوغ و یسـار او    مسلمین کفایت انفاق او و قصد رجو

  . نباشد، متعین است بر ملتقط
و مقتضاي  ؟-؟آیا جایز است رجوع با قصد رجوع یا نه: بعد از آن خالف کرده اند که

حیوان باشد مثل جل و آن  ااین حواله که شهید به آن جا کرده، این است که هرگاه مالی ب
و لکـن تصـریحی بـه ایـن در     (ل مالک آن است، مقدم است یراق که ظاهر این است که ما

و . و بعد از آن استغاثه از مسلمین. و بعد از آن رجوع به حاکم). کالم فقها در نظرم نیست
  .بعد از آن انفاق به قصد رجوع به مالک

و در جواز رجوع به مالک با قصد رجوع، دو قـول اسـت؛ و ظـاهر کـالم ایشـان اعـم       
و لکـن  ] ه[اول امر جایز بوده باشد از براي او اخذ ضالّه، یا ممنـوع بـود  است از این که در 

بلی در صورت عدم جواز اخذ و قبل از یـأس از  . بعد از اخذ مکلف شد به حفظ و تعریف
زیرا کـه تکلیـف حـاکم    . وصول به مالک یا حاکم، معلوم نیست که داخل این عنوان باشد

مفروض این است که تا به حـال بـه او نرسـیده     به انفاق وقتی است که بر او عرض شود، و
 زو اظهـر عـدم جـوا   . پس در آن زمان خود مکلّف است به انفـاق چنـان کـه گفتـیم    . است

  .چنان که گفتیم. رجوع است با قصد رجوع

                                                   
 .یعنی اگر چیزي همراه او نباشد 1
 .یعنی اگر رجوع به حاکم ممکن نباشد 2
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، ایـن اسـت کـه    ]است[و اما دلیل قول اول از این دو قول که گفتیم و مشهور بین العلما 
زیرا که محافظت آن واجب اسـت  . زم می آید ضرر بر ملتقطاگر قائل نشویم به رجوع، ال

و . 1پس انفاق واجب است، و اذن از شارع حاصل است به انفـاق . و تمام نمی شود االّ بانفاق
و ضرر و عسر و حرج در دیـن  . هرگاه جایز نباشد رجوع با قصد رجوع، الزم می آید ضرر

  .ه باشدخصوصاً وقتی که اصل اخذ جایز یا واجب بود. نیست
که چون انفـاق واجـب اسـت و    ] این است[و دلیل قول دیگر که قول ابن ادریس است 

بـدون اذن او،   2لکن در ازاي فعل واجب عوض جایز نیست و این انفاق است بـر مـال غیـر   
  .پس در حکم تبرّع خواهد بود

 زیرا که وجوب منافات با جواز اخذ عوض نـدارد، و اذن شـارع  . و اظهر قول اول است
ظاهر می شود دعوي اجمـاع بـر عـدم     3مختلفدر و از عالمه . قائم مقام اذن مالک است

و ظاهر ایـن  . عوض در مسئلۀ لقیط با وجود مخالفت ابن ادریس در آن جا وجوب انفاق بال
در هر دو جا  مختلفاست که فرقی نباشد، و مخالف در هر دو جا ابن ادریس است و در 

و از ابن ادریس در مسئلۀ لقیط ظاهر می شـود کـه بـر طبـق     . ررد قول او کرده به نفی ضر
  .4مذهب مشهور روایتی هم هست

مثل سـواري، و بارکشـی، و شـیر، و خـدمت     (هرگاه از براي ضالّه منفعتی باشد  :سیم
، جایز است از براي ملتقط انتفاع به آن در مقابل نفقـۀ آن،  )هرگاه ضالّه عبد صغیري باشد

اشعار دارد بـه عـدم ظهـور     شرح لمعهو عبارت . د از کلمات ایشانچنان که ظاهر می شو

                                                   
 .است در میان دو سطر آمده» این است«لفظ : توضیح -و این است اذن از شارع حاصل است: عبارت نسخه 1
 .انفاق است و بر مال غیر نیو ا: عبارت نسخه 2
 .ط قدیم 175مختلف، ص  3
 .107ص  2سرائر، ج  4
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و ظاهر الفتوي جواز االنتفاع الَجـل االنفـاق، سـواء قـاص ام     «: خالف، چون که گفته است
ظاهر کـالم شـیخ و غیـر او، جـواز     «گفته است که  مسالکو همچنین در . 1»جعله عوضا

ه ازاء نفقه است مطلقا، یـا قائـل باشـیم بـه     انتفاع است به ظَهر و لبن خواه قائل باشیم که ب
و بعض احادیث صحیحه در لقیط وارد شده کـه جـایز اسـت اسـتخدام لقـیط در      . 2»تقاص

  . برابر نفقه
اول قول شـیخ اسـت در   : و در کیفیت حساب کردن منفعت به جاي نفقه، دو قول است

و . و کمی داشته باشد، یـا نـه   خواه زیاد. 3که گفته است که انتفاع به ازاي نفقه است نهایه
قول دیگر این است که تقاص می کند به نفقه و رجوع می کند صاحب زیادتی بـه زیـادتی   

به جهت آن که هر یک را بـر  . و این قول اقرب است، چنان که مختار دیگران است. خود
دیگري حقی است، و مقتضاي جمع بین الحقّین همین است، همچنان که در سـایر حقـوق و   

  .و دلیلی از براي قول اول ندیدم. مطالبات هم چنین است
وارد شـده و آن  » رهـن «بعضی این را حواله کرده اند بـه بعـض اخبـاري کـه در      :بلی

عنِ الرَّجلِ یأْخُـذُ الدابـۀَ و الْبعیـرَ    ) ع(قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه«: صحیحۀ ابی والّد است
لَه أَنْ یرْکَبه قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یعلفُـه فَلَـه أَنْ یرْکَبـه و إِنْ کَـانَ الَّـذي      رهناً بِماله أَ 

و روایت سکونی که سند آن قوي بل کـه موثـق   . 4»رهنَه عنْده یعلفُه فَلَیس لَه أَنْ یرْکَبه
الظَّهـرُ  ) ص(قَالَ قَـالَ رسـولُ اللَّـه   ) ع(لیعنْ جعفَرٍ عنْ أَبِیه عنْ آبائه عنْ ع«است؛ 

    ونـاً ورْهإِذَا کَـانَ م شْـرَبی رالد و نَفَقَتُه هرْکَبي یلَى الَّذع وناً ورْهإِذَا کَانَ م رْکَبی

                                                   
 .91ص  7الروضۀ البهیه، ج  1
 . دار الهديط  244ص  2مسالک، ج  2
 .324نهایۀ االحکام ص  3
 .1ح  12وسائل، ابواب الرهن، ب  4
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  .1»علَى الَّذي یشْرَب نَفَقَتُه
ها مخالف قواعـد مسـلّمه    این است که مضمون این) بعد از قدح در سند ثانی(و جواب 

و همچنین به عکس، و این کـه  . عدم جواز تصرف مرتهن بدون اذن راهن] قبیل[از ] است[
راهن مستحق منفعت است پس رجوع می کند به منفعت، و مرتهن مستحق حق نفقه اسـت  

پس عدم اعتبـار زیـادتی مطلقـا تفویـت اسـت از بـراي صـاحب        . پس رجوع می کند به آن
این جهت حمل کرده اند آن حدیث ها را بـر صـورت اذن راهـن و مسـاوات      و از. زیادتی

  .، هر چند بعید باشد2نفقه با منفعت
و بر فـرض  . ، چه جاي ما نحن فیه3پس ما عمل به آن حدیث ها در رهن هم نمی کنیم

                                                   
 2همان، ح  1
 .یا منفعت: نسخه در 2
قواعد را «؛ بنده نمی دانم چرا گاهی )قدس سرهم(و گذشتگان) حفظهم اهللا(ت از همگان؛ اعم از معاصرین با کمال معذر 3

اما باید . قواعد در جاي خود محترم و می دانیم قواعد بر گرفته و ناشی شده از متقن ترین ادلّه هستند. »بر ادلّه حاکم می کنند؟
چرا باید قواعد به حدي خشک و انعطاف ناپذیر باشـند  . در عرصه علم ریاضیتوجه کرد که ما در عرصۀ فقه قرار داریم نه 

  .باشد» شارع بر علیه شارع«که در مقابل خود شارع نیز قد علم کرده و خود او را محدود کنند و مصداق 
و تشریع شارع  باید همیشه قول: و به عبارت دیگر. شارع همیشه می تواند مورد یا مواردي را از شمول قواعد اخراج کند

زیرا گاهی شارع غرض ها و هدف هاي ویژه اي در نظر می گیرد و بر اساس آن . نه بر عکس. بر قواعد حکومت داشته باشد
  .بر خالف قاعده تشریع می کند

 اگر از اسب یا گاو و یا گوسفند، استفاده نکند، همگان می دانند که مال در دست او رهن است اما: از باب مثال در رهن
اسب را داده دوستش مدتی از آن استفاده کنـد، چـون   : می گویند. اگر از آن استفاده کند معنی از روابط دوستانه پیدا می کند

حتی در صدقه نیز تاکید شده که باید حفظ شخصـیت و حیثیـت   ... و. خودش جاي کافی نداشته گاو را فرستاده به اصطبل او
به ویژه به رهن گذاشتن اسبی که شخصاً . حاکی از نوعی بی چارگی و واماندگی استرهن این قبیل اموال . فقیر مراعات شود

  .سوار می شود و رهن سالح، در میان برخی مردمان، یک کار ننگین محسوب می شود
چه لزومی دارد که عواطف و روابط نیکو را، فداي محاسبات ریاضی گرانۀ سرمایه داري خشـک و بـی عاطفـه و بـه     

، کنیم؟ آن هم در جائی که عرف، راه زیبا را عمالً تایید می کند و به نظر عرف بهتر است مردم ندانند که »یپرروئ«اصطالح 
  ...ختیار اوست، یا به بیع، یا به عاریه، یا به استحالل منفعت، یا به هبه وااساساً این اسب به رهن در 

     !ا به رخ ادلّۀ شرعی بکشیم؟با وجود یک حدیث صحیح و یک حدیث موثق، چرا باید قواعد شرعی ر
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، قیاس است و در مذهب ما جایز نیست، خصوصاً از مفهـوم  1تسلیم؛ عمل به آن ها در رهن
  .ها بر می آید که غیر رهن چنین نیست شرط در آن
هر چند فقها در کتاب لقطه، سه فصل قرار داده اند؛ یکی را در حکـم لقـیط    :چهارم

و یکـی  . و یکی در حکم ضالّه که حیوانِ گم شده است. کرده اند که انسانِ گم شده است[
ه اشاره کـردیم  و ما در بیان مسائل ضالّ. در حکم لقطه که سایر اموال است از نقد و جنس

مثل اخذ شتر و امثـال آن هـر چنـد    (که در حکم لقطه است  2]که بعضی صورِ ضالّه است
صحیح باشند در وقتی که خوف ضیاع بر صاحب آن باشد و دزد بردن و گم شدنی کـه بـه   

و همچنین در مثل آهو و کبوتر و غیر آن، و همچنـین گوسـفندي کـه    . دست صاحب نرسد
، در ایـن صـورت هـا ظـاهر ایـن      )قصد محافظت براي صاحبش برداردبه در صحرا بیابد و 

و . و محتاج به تعریف یـک سـال  . است که همه جا حکم آن، حکم لقطۀ سایر اموال است
در عرض مدت سال، امانت شرعیه است در دست او، و ضامن آن نیست مگر با تعـدي، یـا   

این که قصد کند کـه بعـد    تفریط، یا قصد تملک هر چند آن قصد تملک جایز باشد؛ مثل

                                                                                                                    
توضـیح  «و توجه نمی فرماینـد کـه ایـن مصـداق     . حمل می شوند» اذن راهن«این حدیث ها به صورت : می فرمایند  
  . و لغو می گردد» واضحات

این است تشریع، و اگر صاحب اسب نمی خواهد از اسب او استفاده شود، باید شـرط  : باید به حدیث عمل کرد و گفت
  .یعنی دقیقاً بر عکس محمل فوق. ستفاده، بکندعدم ا

می کنیم، مشاهده می کنیم که تنها مواردي که در اموال » موضوع شناسی«وقتی که پیش از صدور حکم : جالب این است
و ویژگی آن ها ایجـاب مـی   . رهنی می توان آن را با مسامحه بر گذار کرد، همین موارد است که در این دو حدیث آمده اند

  .د که حکم ویژه و انعطاف پذیر داشته باشندکن
امـا   .آمده بود که مختصـر اشـاره اي بـه آن شـد    » حکومت قواعد بر ادلّه«در یکی از مسائل پیشین از همین مجلّد، نیز 

 .حدیث را بر قاعده حاکم کرد بر خالف این جا که بر فرض تسلیم می پذیرد 3در مسئلۀ شماره ) ره(مصنف
 .کردن حدیث بر قاعده و این یعنی حاکم 1
مابین عالمتین در نسخه بسی آشفته و متداخل آمده گر چه نسخه بردار با عالمت هاي ریز در صدد راهنمائی آمده اما  2

 .به زحمت تنظیم شد
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  .تعریف یک سال مالک شود
پس هرگاه قصد تملک نماید در جائی که جایز نیست از بـراي او، خـواه در اول سـال    

  .چون ید او ید عدوان است. تعریف باشد یا در اثناي آن، ضامن است
است ترك تعریف در جائی که واجب است تعریف، مطلقا یعنـی  » تفریط«و از جملۀ 

  .نیت تملک ندارد بل که غرض او محض محافظت از براي صاحب است هر چند
و اما هرگاه اخذ کرده است به نیت محافظت دائمـی و تعریـف را هـم تـرك نکـرده      

  .است تا یک سال، بر او ضمانی نیست
و هرگاه اخذ کرده است که یک سال تعریف کند و بعد از یک سـال مالـک شـود و    

امـا  . امانت است و ضامن نمی شود بـدون تعـدي و تفـریط   تعریف هم بکند، در عرض سال 
بعد از اتمام سال پس جایز است از براي او تملک و در آن وقـت ضـمان هـم حاصـل مـی      

گفته است که معروف از مذهب اصحاب، ضمان است در این وقـت امـا    کفایهو در . شود
ت     آیا به مجرد همان نیت اول و انقضاي سال، ضامن است یـا محتـاج اسـت    بـه تجدیـد نیـ

در آن دو وجه است؛ یعنی خواه قائل باشیم که بعد از تعریف یـک سـال، ملـک    ؟-؟تملک
حاصل می شود از براي ملتقط قهراً خواه اختیار تملک بکند یا نه، و خواه قائل باشـیم کـه   

بنـابر قـول    1آن دو وجـه اشـکال  . تملک حاصل می شود بعد تعریف به قصد و نیت تملک
یا تعریف به قصد تملک در اول سال، کافی است و بعد سال، دیگـر احتیـاج   دوم است که آ

به قصد تازه نیست، و آن که الزم می دانیم قصد را در صورتی اسـت کـه در اول قصـد آن    
نکرده باشد؟؟؟ یا این که مطلقا ضرور است قصد تازه؟ و اما بنابر قول اول، پـس اشـکالی در   

  .ه اصل این مطلب می شویم، منتظر باشو ما بعد از این متوج. ضمان نیست
ت تملـک قبـل از اتمـام      (در هر جا که موجب ضمان حاصل شـد  : و بدان که مثـل نیـ

                                                   
 .و از دو وجه اشکال: نسخه در 1
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ت خـود را بگردانـد   )حول، یا ترك تعریف و  1، ضمان بر حال خود باقی است هر چند نیـ
همچنـان کـه در ودیعـه هـم     . تعریف را متوجه شود، یا قصد محافظت کند از براي مالک

  .ن استچنی
قبل از تمام شدن سال، مـال مالـک   ] ل[ظاهر شد که آن ما و از آن چه مذکور شد،
و اظهر این است کـه  . منفصل مثل ولد، مال مالک است] و[است، و نماء متّصل مثل چاقی، 

و از . اتمام تعریف کافی است از براي نماء، و تعریف سال علیحده بـراي آن ضـرور نیسـت   
ست که هرگاه آن مال نصابی باشد از گوسفند یا پول، و سـال بـر آن   ثمرات این مسئله این ا

پـس  : اما بر مالک. ، زکات بر هیچکدام واجب نیست]باشد[بگذرد هرگاه قبل از تعریف 
و امـا هرگـاه بعـد از    . پس به سبب عـدم تملـک  : و اما بر ملتقط. به سبب غایب بودن مال

. بگذرد، بر ملتقط زکـات واجـب مـی شـود    اتمام سالِ تعریف و اختیار تملک، سالی بر او 
مگـر  . چون مال او است هر چند اگر صاحب پیدا شود باید آن را یا قیمـت آن را رد کنـد  

این که این را داخل ملک متزلزل دانیم و چون استقرار ملک در زکات شرط است در این 
عین و ایـن کـه   و این سخن تمام نمی شود بنابر قول به عدم وجوب رد . جا هم واجب نباشد

  .ضمان متعلق به مثل می شود یا قیمت
پس سخن در حصول ملک قهري  و اما آن چه وعده کردیم که بیان خواهیم کرد؛

و هـر  . ، یا موقوف است بـر اختیـار ملـتقط   ]است[به مجرّد تمام شدن سال ] که آیا[است 
شاره بـه اشـکالی   چند استیفاء کالم در آن، مناسب این جا نیست و لکن منظور در این جا ا

                                                   
حتـی  . شده است» دوانید ع«یعنی به محض قصد تملک، ضمان حاصل شده است و ید او : توضیح -نگرداند: نسخه در 1

علـی الیـد مـا    «زیـرا  . اگر از نیت و قصد تملک منصرف شود باز ضمان در جاي خود هست تا زمانی که به صاحبش برساند
 .»اَخذت حتّی تؤدي
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بسـیاري از  : است که الحال در نظر می آید که تبیین بر آن الزم است، و آن این اسـت کـه  
بعـد تعریـف یـک    : یکی آن که در لقطۀ غیر حرم گفته اند: فقها دو مسئله عنوان کرده اند

. تملک و تصدق و محافظت از براي مالـک : یکی از سه چیز مابینسال، مخیر است ملتقط 
، قهراً داخل ملک ملتقط نمی شود، بل که موقـوف  بعد از تعریف یک سال: این که و دویم

  .است تملک، به نیت
و . را مطلق گفته اند و هیچکدام را معلّق به دیگري نکرده انـد و در هر دو مقام عنوان 

مقتضی آن است که ایـن  ] ل[اطالق در مقام او: اشکالی که بر این وارد می آید این است که
و حال آن که بنـابر قـول بـه حصـول ملـک      . ر ثابت است بر هر دو قول در مقام ثانیتخیی

زیرا که نگاه داشتن براي مالـک داللـت   . قهراً، دیگر تخییر مابین این سه امر بی وجه است
پس آن تمام نمی شود مگر بنابر قول به عدم حصول ملـک  . دارد بر عدم حصول ملک قهراً

که قائـل   ابن ادریسو از این جهت است که . ل صحیح نیستپس اطالق در مقام او. قهري
است به حصول ملک قهري، قائل نیست به اختیار داشتن مابین سه امـر، بـل کـه تخییـر را     

نقل کـرده و اجمـاع بـر آن     نهایهو آن را از شیخ در . 1مابین آن دو امر] به[منحصر کرده 
آن : نقل کرده و گفته اسـت کـه   خالفر و تخییر مابین این سه امر را از شیخ د. ادعا کرده

  . 3و شافعی است 2مذهب ابی حنیفه
آن چه بر خوردیم از کالم فقهاء در تخییر مابین سـه  : و رفع این اشکال به این است که

امر، رأي همۀ ایشان این است که بعد از تمام حول، ملک حاصل نمی شود مگـر بـا قصـد    
حصول ملک قهراً، و قائل به تخییـر مـابین سـه    و مثل ابن ادریس که قائل است به . تملک

                                                   
 .تملک یا تصدق: یعنی 1
 .ابن حنیفه: نسخه در 2
 .102ص  2سرائر، ج  3
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  .و همچنین عبارتی که از نهایۀ شیخ نقل کرده. 1]نیست[امر نیست، 
مبتنـی اسـت بـر رأي    ) یعنی تخییر مابین سـه امـر  (پس اطالق این جماعت در مقام اول 

و این توجیه هـر چنـد از بـراي    . ایشان در مقام دویم که توقف ملک است بر قصد تملک
زیـرا  . و لیکن مستلزم تکرار است در کالم ایشـان . منافات میان دو اطالق، خوب استرفع 

مگـر  . ند]ـه ا[ند، مغنی بود از آن چه در مقام ثانی گفتـ]ـه ا[که آن چه در مقام اول گفتـ
مراد ایشان از تملک در مقام اول، به انواع تصرفات است یعنی آن را جـایز  : این که بگوئیم

واقعـی؛ پـس آن    ال خود بیندازد و انواع تصرفات کند، و اما حصـول ملـک  است در میان م
  .چنان که در حیازت مباحات گفته اند. موقوف است به نیت تملک

شري نمی تواند کـرد، و هرگـاه نصـابی باشـد،      پس بنابر این تا قصد تملک نکند، بیع و
الم ابـن ادریـس   و در ایـن هنگـام کـ   . می شـود ]نـ[حلول حول در آن، منشأ وجوب زکات 

ر     مشکل است که قائل به ملک قهري است و در اول کالمش صریح گفته اسـت کـه مخیـ
دو امر یکی تملک و دیگري صدقه، و نفی کرده است قـول بـه ضـبط از بـراي      مابیناست 

و توجیه کالم او به همین نحو می شود که مراد او از تخییر بین االمـرین در اول  . مالک را
تصدق کردن ملک قهري خود اسـت و بـین خـوردن و پوشـیدن و سـایر       ینمابکالم تخییر 

  .پس این تخییر منافاتی با قهري بودن ندارد. تصرفات
به جهت آن که . و لیکن این خالف ظاهر عبارت اوست و خالف مقتضاي اخبار است

از اخبار مستفاد می شود که این تصدق امري است مغـایر تصـرفات مالکانـه، مثـل تصـدق      
  .چنان که بعد اشاره خواهیم کرد. ل المالکمجهو

و ظـاهر مـی شـود    . علما اسـت  مابینسه امر، مشهور  مابینو ظاهر این است که تخییر 
چنـان کـه   . ایشان توقف حصول ملک است بر اختیـار تملـک   مابیناین از این که مشهور 

                                                   
 .آمده» است«ه جاي نیست دوم، و در نسخه ب. یعنی رأي آنان مثل رأي ابن ادریس نیست 1
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ن را بـه  ، و دیگـران اسـناد آ  2تـذکره و  مختلـف و عالمه در  1]در شرح لمعه[شهید ثانی 
داده بعـد از  » اشهر«ملک قهري را نسبت به  دروسهر چند شهید اول در . مشهور داده اند

و شیخ و صدوقین، نقل کرده، و لکن خود اختیار قول دیگر را کـرده   تنقیحآن که آن را از 
منـع کـرده اجمـاعی را کـه ابـن ادریـس        4مختلفو عالمه در . هر دو 3لمعهدر دروس و 
  .دعوي کرده

سه امر که موقوف است بـر   مابینهر در نظر حقیر، قول مشهور است؛ یعنی تخییر و اظ
آن سه امر کرده انـد،   مابیندلیل تخییر و بعضی اشکال در . قول به عدم حصول ملک قهري

یث به غیر دو چیز، مذکور نیست؛ یکی تصدق و دیگري جـواز تصـرف و   ]د[چون در احا
جمـع بـین   «هم در حدیثی نیست، بل کـه آن مقتضـاي   این دو تا  مابینبل که تخییر . تملک

دعـوي اجمـاع در تخییـر     تـذکره و بعضی را گمان این است که عالمه در . است» االخبار
، بـل کـه   5نیز ظاهر می شود) ره(سه امر کرده، و این اسناد از کالم آخوند مال احمد مابین

  .»ه خالف در آن نیستظاهر این است ک«خود در جاي دیگر فرموده اند که ) ره(آخوند
زیـرا کـه عالمـه در    . و گمان حقیر این است که اسناد اجماع به عالمـه غفلـت اسـت   

بعد تعریف یک سال، مختار است «: گفته است کالمی که مضمون آن این است که تذکره
سه امر، خواه ملتقط غنی باشد یا فقیر، یا حالل باشـد بـر او صـدقه، یـا حـرام، نـزد        مابین

و بعـد از  . 6»و جمعی از عامه دلیل آن را نقل کرده اند که غنی و فقیر مساوي اند .علماي ما

                                                   
 .126و  125ص  7شرح لمعه، ج  1
 .ط قدیم 261تذکره، ص  2
 .الناصر ط دار 240لمعه، ص  3
 .ط قدیم 172ص  1ج  4
 .461ص  10مجمع الفائده و البرهان، ج  5
 .ط قدیم 260تذکره، ص  6
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غنی و فقیر را که گفته است این از بـراي   مابینآن از ابو حنیفه نقل کرده قول به فرق میان 
ظـاهر  «پـس ایـن   . حفظ بـراي مالـک و صـدقه ال غیـر     مابینفقیر است و غنی مخیر است 

سـه   مـابین فقیر و غنی است، نه در تخییـر   مابینه اند، در عدم فرق که ایشان فهمید» اجماع
  . امر

و عـدم داللـت اخبـار بـر     . ، همان اصل و استصحاب ملکیت مالک اسـت 1و دلیل ما
زیـرا کـه در بعـض آن هـا     . بل که بر بیش از اباحه در تصرف، داللت ندارند. ملک صریح

فْهـا سـنَۀً فَـإِنْ جـاء طَالبهـا و إِلَّـا       فَعرِّ«مثل روایت محمد بن مسلم مذکور اسـت کـه   
ء لَهـا طَالـب    فَاجعلْها فی عرْضِ مالک یجرِي علَیها ما یجرِي علَى مالک حتَّى یجِی

یعنی هرگـاه بعـد تعریـف، صـاحب     . 2»فَإِنْ لَم یجِئْ لَها طَالب فَأَوصِ بِها فی وصیتک
در میان مال خود بکن و پروا نداشته بـاش  ] و[ود، آن را بگردان در جملۀ مال خود پیدا نش

  .این است» عرض«چنان که مقتضاي موارد استعمال لفظ . از جدا نکردن آن
و همچنـین  . 3و قریب به این است صـحیحۀ علـی بـن جعفـر کـه از فقیـه نقـل کـردیم        

و در بعض آن هـا مـذکور   . است ، به همین مضمون5ریکب] ابن[و  4صحیحۀ محمد بن مسلم
و  6، مثـل روایـت یمـانی   »و ان جاء صاحبها، و االّ فهی کسـبیل مالـک  «مذکور است 

                                                   
 .است» عدم حصول ملک قهري«استدالل می کند براي اثبات قول مشهور که  1
 .10ح  2وسائل، ابواب اللّقطه، ب  2
 .دار االضواءط . 3باب اللقطه، ح  186ص  3فقیه، ج  -همان حدیث پیشین 3
 .3ح  2وسائل، ابواب اللقطه، ب  4
 .یافت نشد 5
 .حدیثی به این نام یافت نشد 6
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مثـل  » ثم هی کسایر ماله«و در بعض آن ها . 2، و صحیحۀ حلبی1صحیحۀ یعقوب بن شعیب
مـنْ وجـد شَـیئاً فَهـو لَـه      «و در بعض آن ها مذکور است کـه  . 3روایت داود بن سرحان

فَلْیهإِلَی هدر هبطَال اءفَإِذَا ج هبطَال هیأْتتَّى یح بِه تَّعچنان کـه در روایـت ابـی بصـیر      »تَم
و در بعض آن ها مثل روایت . که پیش گذشت، و آن محمول است به ما بعد تعریف 4است

  . 5»بِهافَإِنْ وجدت صاحبها و إِلَّا فَأَنْت أَحقُّ «روایت حنّان بن سدیر 
فَإِنْ جاء طَالبها دفَعها إِلَیـه و إِلَّـا کَانَـت    «در روایت ابی خدیجه مذکور است : بلی

فی ماله فَإِنْ مات کَانَت میرَاثاً لولْده و لمنْ ورِثَه فَإِنْ لَم یجِئْ لَها طَالب کَانَت فـی  
و این روایت با وجود ضعف سـند،  . 6»جاء طَالبها بعد دفَعوها إِلَیه أَموالهِم هی لَهم فَإِنْ

] اً[سند، محمول است بر مقتضاي اخبار سابقه، بل که ظاهر است در همان معنی، خصوصــ 
و انتقال حق تصرف به میـراث،  . »کانت ماله«، چون نفرمود »فی«بنابر مالحظۀ درج کلمۀ 

و بر فرضی که مسلّم باشد، داللت بـر ملـک قهـري    . »دنملک محض نبو«منافات ندارد با 
که داللت می کند بر » یجعلها فی عرض ماله«چون در بعض آن ها مذکور است که . ندارد

و امـر قهـري در   . به جعل او و اختیار او حاصل می شـود ] و[این که ملک می گردد او را 
  . حیطۀ اختیار کسی نیست که آن را بگرداند در عرض مال

همچنین در بعض اخبار دیگر و صحیح علی بن جعفر که از فقیه روایت کـردیم هـم   و 

                                                   
 .یافت نشد 1
 .1همان، باب ا ح  2
 .11ح  2همان، ب  3
 .2ح  4همان، ب  4
 .5ح  2همان، ب  5
 .1ح  20همان، ب  6
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  .کمال وضوح دارد
امر شارع الزم االتباع است؛ پس امر به این که آن را در مال خـود   :و اگر بگوئی که

پـس گویـا   . حـال تعریـف  قرار بده، یا در عرض مال قرار ده، تخلّف نمـی کنـد از انقضـاي    
  .مام شدن سال، آن را مال خود بدانبعد ت: فرموده است

ـ است، و » توهم حظر«یا در مقام » حظر«این اوامر بعد  :می گوئیم که یش از اباحـه  ب
خصوصاً با مالحظـۀ ضـمیمۀ آن چـه وارد    . افاده نمی کند؛ یعنی می توانی این کار را بکنی

و » کـن  هر وقت صاحبش پیدا شود رد کن، و اگـر نشـود وصـیت   «شده است در آن ها که 
مقتضاي این ها ترخیص در این نوع معامله است کـه از شـارع رخصـت     هزیرا ک. امثال آن

. و معامالت غالباً مبتنی است بر رضـا . معامله بشود 1]نوع[شده است که در مال غایب این 
و هرگاه بخواهد ملتقط که مال را بر دارد و عوض آن را در ذمه بگیرد، چگونـه الـزام او   

  .این معامله که منشأ حصول ملک شود قهراًمی شود به 
. امور ثالثه مابینو از آن چه تحقیق کردیم، آگاه می توان شد بر دلیل مشهور و تخییر 

شده اند  2]ملتجأ[حتی این که بعضی . دلیل ندارد] گفته اند[و ظاهر می شود ضعف این که 
  . و دانستی فساد آن راتوهم شده است،  تذکرهدر استدالل بر آن اجماعی که از کالم 

چـون در  (هرگاه ما این اوامر را حمل کردیم بـر اباحـه   : و وجه استدالل این است که
و معنی جواز این است که می توانـد قصـد   . ، پس معنی اباحه، جواز است)مقام حظر است

و از جملۀ افراد آن که نکند یکی این . ، و می تواند نکند3تملک کند به عنوان آن معاوضه
مـا علـی   «چون احسان است بـه مالـک و   . ست که آن را محافظت کند بر سبیل امانتا

                                                   
 .بود: نسخه در 1
 ملجاء: نسخه در 2
 .یعنی در عوضش ضامن باشد 3



  6جامع الشتات جلد    350
 

زیرا که اختیاري که داللت بر قصدي می کند مراد وجـوب عینـی   . »المحسنین من سبیل
خصوصاً با مالحظۀ این که در آن جا هم نوع معاوضه اي است، بـه سـبب   . نیست، باالتفاق

  .تحقق ضمان در آن جا نیز
. منافات با جواز تصـدق نـدارد، بـه سـبب ورود اخبـار در جـواز تصـدق        پس احادیث،

هم منافات با این عموم جواز مستفاد از امر در مورد حظر، ندارد که عـام و  ] جواز تصدق[
  .2که البته باید عام را حمل بر خاص کنیم 1باشند» متنافیا الظهور«خاص 

یم، و این کـه معلـوم نیسـت    و هرگاه مالحظۀ اصل و استصحاب ملکیت سابقه را کرد
اصلح باشـد از بـراي مالـک،    ) خواه به عنوان تملک، یا به عنوان صدقه(که این معامله ها 

زیرا که چنان کـه خـوف تلـف مـال     . پس تأملی نباید کرد در جواز حفظ از براي صاحب
. هست در صورت حفظ آن، خوف عدم اقتدار بر رد هم هست در صورت این معاملـه هـا  

و آن کـه آن  . آن که هرگاه آن که محافظت می کند غنـی و قـوي و صـالح باشـد     خصوصاً
  .باشد 3]قیتم[را می کند فقیر و ضعیف و غیر  معامله ها

  . 4پس از این جمله معلوم شد که قول مشهور، اقوي است در هر دو مقام
 کسـبیل «همان اجماعی است که نقل کرده، و اخبار مثل  :و اما دلیل قول ابن ادریس

کاست در احکام» عموم مشابهت«مقتضی » تشبیه«و امثال آن، که » مال.  
پس بسیار مشکل اسـت؛ چنـان کـه عالمـه در آن طعـن زده و گفتـه       : اما دعوي اجماع

است که آن خالف اکثر است، و آن قول از شیخین و صدوقین نقل شده، و به ایـن، اجمـاع   
خالف آنند چنان که دانستی که جمع کثیـر  تمام نمی شود، و اکثر علما و مشهور ایشان بر 

                                                   
 .باشد: نسخه در 1
 .منافاتی در بین نیست تا ناچار باشیم عام را بر خاص حمل کنیم: یعنی 2
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  .اسناد به مشهور داده اند
پس ضعف داللت آن ها را دانستی که چگونه توانیم اسـتدالل بـه ایـن هـا     : و اما اخبار

داللت بر جواز تصـدق مـی کنـد؛    ] که[بکنیم بر حصول ملک قهري با وجود اخبار دیگر 
عـنِ اللُّقَطَـۀِ    )ع(لَ رجلٌ أَمیـرَ الْمـؤْمنینَ  قَالَ سأَ«: مثل روایت حسین بن کثیر از پدرش

  ا أَوهبـاحجِـئْ صی لًا فَإِنْ لَموا حهسبإِلَّا ح و ها إِلَیهفَعا دهباحص اءا فَإِنْ جرِّفُهعفَقَالَ ی 
بِهـا إِنْ شَـاء اغْتَرَمهـا الَّـذي      منْ یطْلُبها تَصدقَ بِها فَإِنْ جاء صاحبها بعد ما تَصـدقَ 

 رُ لَـهالْأَج ا وهبتَساح کذَل إِنْ کَرِه و رُ لَهکَانَ الْأَج و هنْدع روایـت  ] ایـن [و . 1»کَانَت
  .چون راوي از او فضاله و اَبان است. خالی از قوت نیست

عنْ رجـلٍ مـنَ الْمسـلمینَ     )ع(للَّهسأَلْت أَبا عبد ا قَالَ«: در روایت حفص بن غیـاث 
  هـرُدفَقَالَ لَا ی هلَیع رُدلْ یه ملسم اللِّص تَاعاً وم أَو ماهروصِ دنَ اللُّصلٌ مجر هعدأَو

زِلَـۀِ اللُّقَطَـۀِ یصـیبها    فَإِنْ أَمکَنَه أَنْ یرُده علَى أَصحابِه فَعلَ و إِلَّا کَـانَ فـی یـده بِمنْ   
    ـدعـا بهبطَال ـاءا فَإِنْ جقَ بِهدإِلَّا تَص و هلَیا عهدا رهباحص ابلًا فَإِنْ أَصوا حرِّفُهعفَی

ار الْغُرْم غَرِم لَـه و  ذَلک خَیرَه بینَ الْأَجرِ و الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَار الْأَجرَ فَلَه الْأَجرُ و إِنِ اخْتَ
بل که ظـاهر ایـن   . ملک قهري ندارد] ل[اصالً داللت بر حصو] و[مطلقا . 2»کَانَ الْأَجرُ لَه

چنان که در مجهـول المالـک چنـین اسـت؛ و     . است که به نیابت صاحب، تصدق می کند
کسی در آن جا نگفته است که مال آن کسی اسـت کـه در دسـت اوسـت و مـال خـود را       

  .تصدق می کند از جانب صاحب آن
حصول ) چنان که قول شیخ است در نهایه(تملک و تصدق  مابینپس با مالحظۀ تخییر 

                                                   
 .2ح  2وسائل، ابواب اللقطه، ب  1
 .1ح 18همان، ب  2
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را منـافی  » حفـظ از بـراي صـاحب   «و چـه خصوصـیتی دارد کـه    . ملک قهري معنی ندارد
آن هـا   مـابین بگیریم چون تصدق هم چنین است، و ظاهراً خالفی در تخییر » ملک قهري«

  .1اشکال در سیمی است .ندارند
تملـک و حفـظ    مابینابن ادریس در مسئلۀ گوسفند، قائل شده است به تخییر  :و ایضاً

براي صاحب و سپردن به حاکم، با وجودي که استدالل کرده است در جواز اخـذ آن، بـه   
سـت از  بر ملک صریح اظهر ا» الم«، و داللت »أَو لأَخیک أَو للذِّئْب، إِنَّها لَک«حدیث 
پس چگونه شد که در این جا ایـن حـدیث   . بر ملک صریح »انّه کسبیل مالک«حدیث 

  ! دانسته و در آن جا ندانسته؟» حفظ براي مالک«را منافی 
مثـل  (آن چه ما نسبت دادیم به ابن ادریس، به متابعت جمعی از فقها بود  :و بدان که

م ابــن ادریــس ایــن معنــی را و حقیــر از کــال). و شــیهدین و غیرهمــا مختلــفعالمــه در 
بـل  . و لکن کالم او بسیار مضطرب است و آن اضطراب منشأ این نسـبت شـده  . فهمیدم]نـ[

ر  سـ که ابن ادریس در اول کالم خود تصریح کرده است به این که بعد از تعریـف   ال، مخیـ
سخن را مکرر گفته اسـت،  و این . و امر که یکی تملک است و یکی صدقه]د[ مابیناست 

بعد نقل قول شـیخ در  (بلی در آخر کالمش . اجماع و تواتر اخبار بر آن کرده استدعوي و 
و لکن از قبل و بعد او ظاهر می شود که مراد او . کالمی گفته که موهم این است) خالف

و گفته اسـت کـه آن دلیلـی    . »نفی بقاي ملک مالک و عدم جواز حفظ براي مالک است«
انّهـا کسـبیل   «استدالل کرده به احـادیثی کـه نـاطق اسـت بــ      و گفته است که شیخ . ندارد

کو نفرموده اند که حفظ کند براي صاحب»مال ،.  
مراد او این است که «: و اگر کسی خواهد که تأویل کند کالم ابن ادریس را به این که

                                                   
 .یعنی در تملک، که اختیاري است یا قهري 1



     353  اللقطۀکتاب 
 

. »مال او می شود قهراً و لکن مخیر است که مال خود را تصدق کند، یـا خـود صـرف کنـد    
و هرگـاه  . زیرا که تصدق مال خود از اقسام تصرف در ملک خود است. کمال بعد دارداین 

تصدق کـردن هـم یکـی     1]و[است  »کسبیل مالک«دلیل ملک خود شدن همان احادیث 
تصـدق   مـابین تملـک و   مـابین از ثمرات سبیل مال شدن است، پس چه معنـی دارد تخییـر   

همچنـان کـه در مجهـول    . مالک شـدن باشـد   بل که باید صدقه کردن، معنی مغایرِ. کردن
المالک فرموده اند تصدق کن و مراد ایشان این نیست که مجهـول المالـک مـال توسـت و     

  .تصدق کن
، و »و محافظـت کـن   نگاه دار«و چون در مجهول المالک، بعض اخبار داللت دارد که 

ک سبیل ما«و در این جا هم در بعضی وارد شده که . »تصدق کن«در بعضی  و در بعضـی  » لـ
، پس چگونه ابن ادریس با وجود عمل به آن دو قسم خبر، قائـل مـی شـود بـه     »تصدق کن«

، نهایـه و شـیخ طوسـی در کتـاب حـج      مقنعهبلی عبارت شیخ مفید در ! ملک قهري شدن؟
و گمان همه ایـن  . »کسبیل مالکانّها «ظاهر در آن است؛ چون اکتفا کرده اند به همین که 

باشد؛ یعنی الحـال دیگـر ممنـوع از تصـرف نیسـتی و      » نفی حظر«د ایشان نیز است که مرا
و این منافـات نـدارد بـا جـواز     . جایز است براي تو تصرف، چنان که در مال خود می کنی

  .تصدق از براي صاحب و حفظ از براي صاحب
که نفی خالف کرده است ظـاهراً در جـواز ایـن     -)ره(پس گویا نظر آخوند مال احمد

  .به این باشد، و اصل خیار میان امور ثالثه اجماعی باشد -امرسه 
ظاهر می شود که گفتار در این جا، نزدیک به گفتـاري اسـت کـه در    ) ره(و از آخوند

ت تملـک، یـا     کرده اند که آیا در تملک، شرط » حیازت مباحات« ت   «اسـت نیـ عـدم نیـ
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  6جامع الشتات جلد    354
 

و بعـد از ایـن در جـاي    . 2و اختیار کـرده اسـت اول را  . 1، یا هیچکدام شرط نیست»تملک
دیگر گفته است که ظاهر اخبار، عدم اشتراط نیت تملک است و لکن اعتبـار شـده اسـت    

مثل استصحاب عدم حصول ملک و بقاي ملک  3گویا وجه آن اجماع است با غیر آن. نیت
  .و امثال آن. و این که تملک با نیت اجماعی است و در غیر این اجماعی نیست. مالک

راهی دیگر می توان جست از براي دفع اشکال هاي سـابق   )ره(ین کالم آخوندو از ا
یعنی منافات اطالق آن دو مقام در کلمات فقها، و منافات اول و آخر کالم ابن ادریـس بـا   (

؛ و بیان آن این است که کلّ فقها متفق انـد در تخییـر بـین امـرین، یعنـی تصـرف       )یکدیگر
ال سـ یعنی می تواند آن مال را بعد تعریـف  . تصدق کردن کردن در مال به انحاء تصرف، و

مثل شکاري که در صحرا می گیرند؛ چنـان اولـویتی در آن دارد کـه     -از براي خود بگیرد
می تواند خورد، و بخشید، و تلف کرد، و انواع تصرفات، و می تواند که بالمرّه قطع نظر از 

و می تواند محافظت کند از براي : ، گفتهو مشهور عالوه بر این. تصدق کند] یا[آن کند، و 
  .صاحبش

: دو شـق اول؛ یعنـی مـی گوینـد     مـابین و ابن ادریس و رفقاي او قائل اند به همان تخییر 
قطع عالقۀ مالک اول از آن عین می شود، دیگر براي او نگاه داشتن، معنی ندارد گو ضـامن  

ز آن خالف کرده اند در این کـه  بعد ا. قیمت آن باشد مطلقا، یا هرگاه صاحب او پیدا شود
آیا به همـین اختیـار تصـرف، ملـک      4]تصدق[آیا در صورت اختیار تصرف درآن و ترك 

چنـان کـه در حیـازت مباحـات تـا قصـد       (قهري حاصل می شود؟ یا باید قصد تملک کرد 
؟ و ثمـرة ایـن   -)تملک نکند، مالک نمی شود هر چند مباح باشد بـراي او انـواع تصـرفات   
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و در صحت بیع و حصـول حـول   ) که حاصل می شود از مال(نماء متصل و منفصل  نزاع در
چون این امور در غیـر ملـک حقیقـی جـاري     . براي زکات، و تصدق کردن، ظاهر می شود

  .نمی شود
. در اشتراط قصد و عدم آن، در هر دو قول صـحیح اسـت   1]سخن[پس بنابر این، اطالق 

همـان  «و ابن ادریس و رفقاي او می گوینـد  . »شرط است قصد تملک«و مشهور می گویند 
و بـه ایـن منـدفع مـی شـود      . »و اعراض از تصدق، کافی است در تملـک  2]تصرف[اختیار 

که اطالق این دو مقام بدون تعلیق احدهما بر دیگري، موجب تنافی (اشکال اول که کردیم 
زیرا که مـراد  . شودو به همین سخن دفع منافات اول و آخر کالم ابن ادریس هم می ). است

او این است که بنابر مخیر بودن مابین آن دو امر، باز خـالف در اشـتراط قصـد تملـک و     
حصول ملک قهري، جاري می شود، و لکـن اقـوي حصـول ملـک قهـري اسـت، چـون در        

هر چند که این احادیث داللت بر تعیین اختیـار   »انّها کسبیل مالک«احادیث وارد شده 
و حکـم تصـدق را از احادیـث دیگـر مـی فهمنـد، هـر چنـد         . نه تصدقتصرفات می کند، 

  .مقتضاي آن ها نیز تعین است، لکن مقتضاي جمع بین االخبار این است
امور ثالثه، کسی باشـد   مابینپس بنابر این، ممکن می شود که در میان قائلین به تخییر 

  .صدق و محافظتکه قائل باشد به حصول ملک قهري در صورت اختیار تصرف و ترك ت
. بر ما بیان دلیل قول به اشتراط قصد تملک در تحقق ملـک  پس الحال باقی می ماند

 مـابین زیرا که تقریري که سابق کردیم، در کیفیت داللت اخبار از براي اثبات اصل تخییر 
ین نرسید که از براي او جایز اسـت کـه در میـان مـال     و از آن ها بیش از ا. ر ثالثه بودامو

و این ها هیچیک داللت بـر اشـتراط   . ند و راه آن مثل راه مال باشد، و امثال این هاخود ک
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هم گفته است که ) ره(و از این جهت است که آخوند مال احمد. تملک، نمی کند 1]قصد[
اخبار ظاهر در حصول ملک قهري است، شاید دلیل شان اجماع باشد بـا استصـحاب عـدم    «

  .و خوب گفته است. »انتقال ملک االّ با قصد مذکور
این ها هیچیک منافاتی ندارد با ضمان مال در صورت تملک و تصدق، هـر  : و بدان که

  . 2زیرا که آن حکم دیگر است که به سبب اخبار بر این گونه تملک جاري است. دو
  . 3پس خوب تامل کن در این مقام که کالم علماي اعالم در آن، در غایت اجمال است

عالوه بر آن چه اشـاره  (ذکر کرده از براي مشهور  مختلفعالمه در و دلیل هائی که 
إِنَّ اللَّـه یـأْمرُکُم أَنْ تُـؤَدوا    «: ، یکی قول حق تعالی است)کردیم از استصحاب بقاء ملک

به تقریـب   »علَى الْید ما أَخَذَت حتَّى تُؤَدي«عموم ] یکی نیز[و . 4»أَهلها  الْأَمانات إِلى
و چون اجمـاع اسـت کـه هرگـاه بعـد      . ن که این مال غیر است و باید به صاحبش برسدای

و . تعریف سال، قصد تملک کرد و عوض آن را بعد ظهور صاحب داد، بر او چیزي نیسـت 
صحیحۀ محمد بن مسلم ] دیگر[و یکی . باقی ماند بر تحت عموم، صورت عدم قصد تملک

، و تصریح نفرمود کـه آن را  »ها فی عرْضِ مالکفَاجعلْ«است که در آن جا فرموده اند 
فَلْیتَمتَّع بِه حتَّى یأْتیه طَالبـه فَـإِذَا   «و به روایت ابی بصیر که فرمود که . مال خود بداند
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هإِلَی هدر هبطَال اءبه تقریب این که چون اجماعی است کـه قبـل از تمـام شـدن سـال       .»ج
پس این رخصت در انتفاع . رام است، پس باید مراد بعد سال تعریف باشدتعریف، تصرف ح

  .با بقاي آن است در ملک صاحب
هرگاه تصدق کند آن را بعد از تمام شدن سال، و مالـک   1]نص وارد شده[و به این که 

آن که غرامت آن را بگیرد و ثواب از آن باشـد، یـا نگیـرد و     مابین، مخیر است 2پیدا شود
پس هرگاه به محض تمام شدن سال، مال او شده بود، ثواب صـدقه از  . ز مالک باشدثواب ا

  .او بود و منتقل نمی شد به مالک به غرامت نگرفتن
این است که از این احادیث  3زیرا که اگر مراد او و اکثر این ادلّه، محلّ نظر است؛

آن بدون قصد تملـک،  بر می آید که آن مال از بابت اَمانت است و جایز نیست تصرف در 
و اگر مراد او این اسـت  . زیرا که همه داللت می کند بر جواز تصرف. پس آن ممنوع است

، نـه بـه عنـوان مالکانـه     ]حـه [که مدلول آن ها جواز تصرف است به عنوان رخصت و ابا
پس الیـق عمـوم احکـام معصـومین در     . چون شرط تملک که قصد آن است متحقق نیست

  .بل که از باب الغاز و تعمیه و اغراء به جهل می شود. ، نیست»قراینمقامات خالی از «
و هرگـاه  . هرگاه قصد تملک دارد، حکـم او ایـن اسـت   : پس اولی این بود که بفرمایند

  .نه این که مطلقا حکمی بفرمایند و اَحد فردین موضوع حکم را خواهند. ندارد، آن است
  در این اخبار؟ ) به اشتراط قصد تملککه قائلی (پس تو چه می گوئی  :اگر بگوئی

زیرا که این مسامحه ها در بیان ملـک کـه بـه لفـظ     . بر من اشکالی نیست :می گویم
ک   «همچنان کـه در احادیـث   (تشبیه واقع شده  اجعلهـا فـی عـرض    «یـا  » انّهـا کسـبیل مالـ
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کع امر می دانم تا شقّ ثالثی داخل شود که حفظ برا] را) [»مالي مالـک  من به جهت توس
پـس مـن از   . نه این که از راه عدم اشتراط قصد تملک اسـت . و همچنین جواز صدقه. باشد

  .همۀ آن احادیث، جواز تصرف مالکانه می فهمم
کـه  (ات به صورت عدم قصد تملک، این است که غالب در احوال مردم فوجه عدم الت

صـاحب و تصـدق    بناي ایشان تصرف در آن مال شد و چشم از محافظـت از بـراي  ] وقتی[
  .این است که قصد تملک دارند) کردن، می پوشند

زیرا که کسی که شنیده حکم لقطه احد امور ثالثه است، . از فروض نادره است 1و آن
و بعد تعریف، ترك تصدق و محافظت کرد، و شروع در تصرف کرد، ظاهر حال او قصـد  

تعریف فراموش کند قصـد   بلی ممکن است تصویر این فرض به این که بعد از. تملک است
در این وقت این نزاع ثمره می کنـد کـه هرگـاه    . تا سال بگذرد بر آن] را[احد امور ثالثه 

و االّ . قصد تملک مدخلیت ندارد، پس زکات نیز واجب می شود، و نمـا مـال او مـی شـود    
  . فال

، پس حاصل مختار بعد تعریف سال، تخییر مابین سه امر است؛ یعنی تصـرف، و تصـدق  
  . و حفظ از براي مالک

و اخبـاري کـه   . بـه قصـد تملـک    اسـت  و اما تملک در صورت اخیر؛ پس آن موقوف
داللت می کند بر جواز تصرفات مالکانه، محمول است بر صورت تملک، چنان که غالـب  

  .است و فروض نادره در میان آن نیست
زیرا . ک و تصدقو بدان که این ها هیچیک منافات ندارد با ضمان مال در صورت تمل

  .2آن حکم دیگر است که از اخبار مستفاد شده در این گونه تملک و تصرف
                                                   

 .و این: نسخه در -.عدم قصد تملک: یعنی 1
آن را به طـور ارسـال مسـلّم،    قائل شده و » حکومت حدیث بر قواعد«در این جا به ) ره(باز هم الحمد اهللا که مصنف 2

 .بر عدم این حکومت، استدالل می کرد )از باب احیاء الموات( 2بخالف آن چه در متن جواب مسئلۀ . اعالم می کند
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  ]من المجلد الثالث[ اللقطۀباب 
ی در ر بیابانی عبور می کرده، کـره اسـب  شخصی چند سال قبل از این سواره د :سؤال -5

س   اهـلِ مسـئلۀ تعریـف، بـود لکـن     جو آن شخص . عقب او افتاده و به خانۀ او آمده تجسـ
ل از صـاحب آن مـأیوس   الحـا . عامیانه از اطراف و جوانب کرده، صاحب آن معلوم نشـده 

. ه اسب ضالّه نتاجی چند به هم رسیده، اخراجاتی هم به خصوص ایشان شدهو از کر. است
حاال این کس تکلیف خود را نمی داند که باز یک سال تعریف خود را بکند؟ یا این که به 

به مقتضاي آن عمل کند؟ و با نتاج این، همان عملی که با خود آن مـی   همین یأسی که دارد
  کند، باید کرد؟ یا حکم دیگر دارد؟

یعنی نمی توانسـته  (از باب گوسفند بوده اوالً باید معلوم شود که آن کره اسب،  :جواب
] یـا [، )که خود را از سباع صغار مثل گرگ و کوچکتر از آن نگاه دارد به دویدن یـا زدن 

اگـر از بـاب اول اسـت؛     ؟-؟ز آن باب نبوده بل که می توانسته که خود را محافظت کنـد ا
پس حکم آن حکم گوسفند است که هرگاه در بیابـان یافـت شـود، جـایز اسـت از بـراي       

ظاهر ایـن اسـت هرگـاه    . یابنده تملک آن فوراً و تصرف در آن هرگاه صاحبش را نشناسد
. آن ولکن ضامن آن مال اسـت از بـراي صـاحب    صاحبش را بشناسد هم جایز است گرفتن

  .چنان که در صورت جهل به مالک هم اقوي ضمان است هرگاه صاحب آن معلوم شود
بنده جایز است اخذ به قصد تملک چنین حیوانی، جایز است اخـذ  چنان که از براي یا

در ایـن دو صـورت ضـمانی    . به قصد محافظت براي صاحبش، یا رسانیدن بـه حـاکم شـرع   
  .وجه او نیست هرگاه تفریطی نکندمت

یعنی در صورت قصـد  (یافتن چنین حیوانی یا نه  و آیا واجب است تعریف یک سال در
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و اظهر عدم وجوب است و بنابر قول به وجـوب، منافـاتی   . در این دو قول است ؟-؟)تملک
 و. لـزوم تعریـف   مابینجواز اخذ به قصد تملک و جواز تصرف و اکل آن، و  مابیننیست 

این جا و آن جائی که مادامی که تعریف سال تمام نشود قصد تملک نمی توانـد   مابینفرق 
کرد، این است که نمائی و منافعی که قبل از تمام شدن سال تعریف، به عمل می آیـد، مـال   

بخـالف آن در  . صاحب مال است در دویم هرگاه صاحبش پیدا شود و مال خـود را بگیـرد  
  . اول

 1آبـادانی ] و[گوسفند گم شده و امثال آن در صورتی که در عمـران  حکم  :و بدان که
مفروض ایـن   سؤالو در صورت . یافت شود، مخالف حکم آن است که در بیابان یافت شود

است که کره اسب در بیابان بوده و لیکن آن را در آن جا نگرفته بل که در وقتـی کـه بـه    
این، در کدامیک از این هـا؛ ظـاهر ایـن     اشکال می شود در دخول. خانه آمده آن را گرفته

و احوط این است کـه  . است که این در حکم ضالّۀ بیابان است هر چند در خانه اخذ شده
تعریف بکند و بعد از تمام شدن سال تعریف اگر صاحبش پیدا شود، عین آن کره یا قیمـت  

ینـده اسـت و    ل یاو اما نتاج و منافع آن، پس ظاهر این است که ما. آن را به صاحبش بدهد
  .بر او غرامتی نیست

و ظاهر این است که همین که در عـرض سـال   . و در حد تعریف، از شرع بیانی نرسیده
و . این مطلب را از نظر نیندازد و در مجامع مردم در بعض اوقات تعریف کند، کـافی باشـد  

هـر هفتـه بـه     بعضی گفته اند که در هفتۀ اول یک بار یا دو بار و بعد از آن در یک مـاه 
و دلیلی بـر آن  . یک بار و در تتّمه در هر ماهی یک بار که مجموع بیست و یک بار باشد

بل که ظاهر همان است که در عرف صـدق کنـد کـه در عـرض ایـن سـال مکـرر        . نیست
که ایـن بـار تعریـف چیـز     ] و گمان نکنند[تعریف شده به نحوي که مردم فراموش نکنند 

                                                   
 .بابادانی: نسخه در 1
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لـی  بند که هر بار که تعریف می کند تکـرار همـان تعریـف او   دیگر است بل که چنین بیا
  .است

هرگاه از راه جهل یا فراموشی، تاخیر کند تعریف را، باز تعریف : و ظاهر این است که
پس باید به مقتضـاي تعریـف عمـل    . بل که در صورت عمد هم چنین باشد. ساقط نمی شود

  .کند هر چند مدت مدید گذشته باشد از زمان یافتن
و اما اگر آن کره اسب از باب گوسفند نبوده، بل که از باب کبوتر و آهـو بـوده الاقـل    
. به گریختن می توانسته که خود را از دست سباع خالص کنـد، پـس جـایز نبـود اخـذ آن     

و آن کره با نتاج آن، مال صاحب آن است، و این . هرگاه اخذ کرد آن را ضامن آن می شود
ر حکم مجهول المالک است هرگاه صـاحب آن را نمـی   و د. شخص در حکم غاصب است

و در آن جـا  . پس باید تفحص کند از صاحب آن به حدي کـه یـأس حاصـل شـود    . شناسد
. و در صورت یأس از صاحب، آن را تصدق می کند به فقـرا . تعریف یک سال معتبر نیست

ا بدهـد و  و بر فرضی که بعد از یأس و تصدق، صاحب آن پیـدا شـود، بایـد غرامـت آن ر    
کـه تصـدق از بـراي او    و هرگاه صاحبش راضـی شـود   . ثواب تصدق از خود او خواهد بود

و در این صـورت اخراجـات کـه از بـراي آن هـا      . باشد، دیگر بر آن شخص غرامتی نیست
  .هر چند قصد رجوع به عوض کرده باشد. کرده، عوض نمی توان گرفت، علی االظهر

جایز نیست اخذ ضالّه مثـل کبـوتر و آهـو و کـره     که (آن چه مذکور شد : و بدان که
اما هرگاه خـوف ایـن باشـد کـه     . آن در وقتی است که خوف تلف مال نباشد) اسب چنینی

و در صورت اخذ بایـد  . ذرد می برد و به صاحب نمی رسد، پس در آن جا جایز است اخذ
نفقه کند بـه  و هرگاه . و هرگاه میسر نشود، خود محافظت کند. به حاکم شرع عرض کند

و اظهر این است که در این صورت، تعریـف یـک سـال    . قصد رجوع، می تواند رجوع کند
بل که در صورت خوف تلف، گرفتن شتر و اسب صـحیح،  . الزم باشد و عمل به مقتضاي آن

هم جایز باشد و لکن در این جا تعریف یک سال، الزم نیست و در حکم مجهول المالـک  
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حاکم و انفاق حاکم، یا انفاق خود با نیت رجوع، همان است کـه  و امر در عرض به . است
  .و اهللا العالم. گفتیم
هرگاه کسی ده تومان پیدا کرده باشد، و قدري تنخواه نیز از خودش داشـته   :سؤال -6
و بدون تعریف، آن ده تومان را به تنخواه خود مخلوط کرده و به عین آن ها معامله . باشد

  ).؟(-و صد تومان ربح از آن حاصل شده باشد. ل مثالًنموده باشد تا ده سا
از باب لقطه اسـت و در دسـت او   ] آن[که ده تومان جسته،  -چون این شخص :جواب

و داخل کردن آن در ملک خود و تصرف و معامله کـردن، از  . از باب امانات شرعیه است
ز آن به هم رسـیده  ضامن می شود و آن ده تومان با منافعی که ا -باب تعدي و غصب است

  . مال صاحب آن است
و هرگاه بعد از این تقصیر، تعریف کند تا یک سال، و صاحبش پیدا نشـود، ظـاهر ایـن    

که در این وقت می تواند تصـدق  . باشد» لقطه که تقصیر در آن شده«است که باز در حکم 
و در . دا شـود کند، و می تواند مالک شود، و می تواند نگاه دارد براي صاحبش که شاید پیـ 

  .هر یک از این صورت ها، نماء تابع عین است
و . پس جایز خواهد بود که مجموع ده تومان و نماء آن را تصدق کند براي صاحب آن

نماء آن، به او رد می کنـد و   وجه را با 1اگر صاحب پیدا شود و راضی نشود به تصدق، آن
  . ثواب آن از ملتقط است

جه را با نماي آن، مالک شود و باز که مالـک پیـدا شـود    و جایز خواهد بود که آن و
  .به او رد کند آن وجه را با نماي آن

و ظاهر آن است که تواند بعد از تعریف، دراین وقت اصل آن وجـه را تصـدق کنـد و    
یا قصد تملک آن وجـه را کنـد و مالـک    . قصد تملک نماء کند و نماي آن را مالک شود

                                                   
 .و به تصدق آن: نسخه در 1
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پـس  . و بعد از پیدا شدن مالک باز بـر نهـج سـابق معمـول دارد     .شود، و نماء را تصدق کند
یا باید مجموع را تصدق کند یا مجموع را قصد تملک کند، بل کـه   1واجب نیست که البتّه

  .تفریق هم جایز باشد
اشکال در صورتی است که بعد از تعریف، در صـورتی کـه قصـد محافظـت بـراي      : بلی

در آن چـه از  (آیا ضمان تلـف  . تقصیر نکرده باشد صاحبش کند، و تعریف کند، و تعدي و
و امـا آن  . چون در بعض، تصرف کرده ؟-؟حاصل می شود یا نه) براي صاحبش حفظ کرده

خارج است از فرض مسئلۀ سائل؛ چون در این جا در اول امر تعدي کـرده و ضـمان بـه او    
  .متعلق شده

  

                                                   
 .به کار می برند» حتماً«لفظ » البته«در اصطالح امروزي به جاي این  1


