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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة
على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()171

عدم فهم الخصوصية أو فهم عدمها أو إلغاؤها
تتمة :هناك فرق بني أ -عدم ظهور اخلصوصية وعدم إحرازها وعدم فهم اخلصوصية وبني ب -فهم عددم اخلصوصدية
وإحراز عدمها وبني ج -إلغاء اخلصوصية.
فداألول :لدي جةددة إر درم عدددم فهمندا خلصوصدية يف عنددوان املوضدو الددرت رعدي عليده الحددار ح مدان أو يف عندداوين
بعض أجزائه أو شرائطه ،ال جييز للمتحدر التعمديم إم مدا ال ينطبدي عليده رلد العندوان ،لبداهدة جهلندا اال داح األح دام
ف يف نتعدى عن العنوان الرت أخره الحار موضوعان حل مه أو شرطان إم غريه جملرم عدم فهمنا خلصوصية فيه؟
وأما الثاين والثالث فهما حةة لو حصال بالقطع أو الدليل املعترب ،والفرق بينهما ما ر رناه يف بعض البحوث( :انده
ددارة ددون لل صوص ددية قيم ددة را ي ددة وموض ددوعية ل ددن يلغ ددى و ددا مخيل ددة يف خص ددوذ ه ددرا احل ددم ويف تب ددوح ا م ددول
للموضددو  ،وقددد ال ددون لل صوصددية أيددة جهددة را يددة وموضددوعية ،وهددرا أقددوى مددن سددابقه يف عمدديم احل ددم لفاقددد ل د
اخلصوصية.
فمددثالن :إرا قددال (أ ددرم الضدديف) أو (أ ددرم مددن زارنددا) ،فتددارة يددزوره أطبدداء وفقهدداء وجهلددة فددان للفقدده والطددي خصوصددية
وموضددوعيةذ إر مددا قيمددة را يددة ل ننددا نلغددي هددره اخلصوصددية مددن حيددث مدددخليتها يف تبددوح احل ددم (أ ددرم) للموضددو
(الضيف) أو (الزائدر) فهدي خصوصدية ل نهدا ملغداة مدن حيدث املدخليدة يف موضدوعية املوضدو ولدرا جعدل موضدوعه عامدان،
و ارة أخرى يزوره الطويدل والقصدري ومدن يلدب الثدوب األصدفر واألبديض واألخضدر ،فهندا ال وجدد خصوصدية بنظدر العدر
للطول أو القصر وال للون الثوب ،وال قيمة را ية لرل وال موضوعية يف حد را ه – حىت مع قطع النظر عن هدرا احل دم
– ال أ عن له يف حد را ه خصوصية مث نلغيها يف مرحلة تبوح هرا احل م ملوضوعه.
وقددد اسددتدل السدديد الوالددد  ب دد(عدم اخلصوصددية) الددق يقصددد اددا إح دراز عدددمها ولددي (إلغدداء اخلصوصددية) عنددد
االستدالل على حرمة النميمدة باييدة املبار دة مدن قولده عدام :وال تُ ِطعع ُُع ح حعٍح َ
َّعا َ بِمَم َ
م َمهعي َن * َه حمعا ٍَ َم ح
عيم،)1(
َ
َ

بقوله( :الظاهر عدم اخلصوصية يف املبالغة حسي ما يفهمه العر فهمه عدمها يف املحي فلو ان يف م ان عنده زيدد
َّععا َ بِمَمع َ
فددرهي وجدداء إليدده عمددرو وصع عليدده صدددق عليدده مددا يف اييددة)( )2أت :إن َ م ح
عيم ال دددل علددى حرمددة املبالغددة يف
( )1سورة القلم :ايية .11-11
( )2الفقه امل اسي ج 2ذ.22
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النميمة واإل ثار منها فقط حىت ون سا تة عن حرمة أصل النميمة ،بل هي مالة على أصل احلرمة)( .)1ل ن قد يقدال
وََدز مددرة واحدددة ففيدده
الظداهر هددو إلغدداء اخلصوصدية ألن النعمددام املحدداء بنمديم أوم وأجدددر واحددرى بددان ال يطدا مدن َمددن صع َ
خصوصية قتضي آ دية حرمة إطاعته .فتأمل
الو َد ِع ّي عن الميت
رواية حجَ :
وقد اجتمعت يف الرواية اي ية جهاح تالث صلح شاهدان للعناوين الثالتة املر ورة أعاله.
عل و لَعيل لِول ِعد ِ
فقد جاء يف صحيحة بريد العةلي عدن أ عبدد اهلل َ  :سعََلتُُُ َععن َر ُلع َ اسعتَعو َد َعمِي َم ه
عاال فَع َهوَ َ َ َ ُ
َشي ٌ َو لَم يَ ُح حج َح حجةَ ِ
ض َ فَََع ِط ِهم.)2(
اْلس ٍَِم؟ قَا َلُ :ح حج َعمُُ َو َما فَ َ
 -0إلغا خصوصية حجة اْلسٍم

إر جرى البحث أواله :عن عميم بعض الفقهداء صداحي العدروة احل دم مدن حةدة اإلسدالم إم مطلدي احلد الواجدي

الواجي بالنرر والعهد واليمني بل عممه إم مطلي الواجباح املالية نظري اخلم والز اة ورم املظامل.
 -2إلغا خصوصية الوديعة

ما جرى البحث ثانياه :عن عميم بعض الفقهاء ،صاحي العروة أيضان ،للوميعة ،إم مثل العارية والغصدي ومطلدي
من وجد يف يده مال لغريه.
قال يف العروة الوتقى( :وهل يلحي جةة اإلسالم غريها من أقسام احل الواجي أو غري احل من سائر ما جيي عليه
مثددل اخلم د والز دداة واملظددامل وال ف دداراح والدددين أو ال؟ و ددرا هددل يلحددي بالوميع ددة غريهددا مثددل العاريددة والعددني املس ددتأجرة
واملغصوبة والدين يف رمته أو ال؟ وجهان ،قد يقال بالثاين ،ألن احل م على خال القاعدة إرا قلنا :إن الرت ة مدع الددين
نتقددل إم الدوارث وإن ددانوا م لفددني بددأماء الدددين ،وحمةددورين عددن التصددر قبلدده ،بددل و ددرا علددى القددول ببقائهددا معدده علددى
ح ددم مددال امليددت ألن أمددر الوفدداء إلدديهم ،فلعلهددم أراموا الوفدداء مددن غدري هددرا املددال ،أو أراموا أن يباشددروا العمددل الددرت علددى
امليت بأنفسهم) و(واألقوى مع العلم بأن الورتة ال يؤمون بل مع الظن القوت أيضان جواز الصدر فيمدا عليده ،ال ملدا ر دره
يف املستند من ،...بل إلم ان فهدم املثدال مدن الصدحيحة ،أو معدوى نقديح املندا  ،أو )...وعلدي السديد الوالدد علدى قولده
(إلم ان فهم املثال من الصحيحة) بقوله( :اعىن ان الوميعة واحل مورما السؤال ال خصوصية ما ،في دون مدا لدو قدال
زرارة :أصاب تو بول ،فإن قول اإلمام مثالن أغسله يفهم منه األعم ،وان ون مورم السدؤال خصدوذ تدوب زرارة ،وادرا
ظهددر ان قددول املستمسد " :هددرا بعيددد جدددان ،والسدديما و ددون الوميعددة مددر ورة يف السدؤال الظدداهر وندده عددن ح ددم القضددية
( )1موقع مؤسسة التقى الثقافية ،قسم الفوائد والبحوث m-alshirazi.com.
( )2تقة اإلسالم ال ليين ،ال ايف ،مار ال تي اإلسالمية د طهران ،ج 4ذ.613
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اخلارجيددة) – انتهددى .فددان ددون مددورم الس دؤال رل د ال نددع عددن فهددم العمددوم)( )1مث متس د الوالددد بروايدداح متعدددمة فيددد
اإلحلاق فراجع.
مددا علعددي  علددى قولدده السددابي (وهددل يلحددي جةددة اإلسدالم غريهددا مددن أقسددام احلد الواجددي ...و ددرا هددل يلحددي
بالوميعة غريها مثل العارية والعني املستأجرة واملغصوبة والدين يف رمته أو ال؟ وجهدان) بقولده( :فعدن املسدال نسدبة إحلداق
غري احل باحل إم األصحاب وعن حدف اللثدام نسدبته إم الددروع ،وعدن املددارك :احتمدال عددم اللحدوق قصدران للروايدة
امل الفة لألصل على مورمها مث قال :واجلواز بحر العلم بامتنا الوارث من األماء يف اجلميعَ ،ح َسن( .)2انتهى.
وأمددا إحلدداق غددري الوميعددة اددا ففددي املسددتند هددل احل ددم ددت بالوميعددة؟ مددا محددل عليدده مجاعددة الختصدداذ الددن ؟ أو
يتعدى إم سائر احلقوق املالية من الغصي والدين وغريَا؟ ما اختاره آخرون( ،)6مث اختار الثاين.
(قددد يقددال بالثدداين ،ألن احل ددم) يف الصددحيحة (علددى خددال القاعدددة إرا قلنددا :ان الرت ددة مددع الدددين نتقددل إم الدوارث
وإن انوا م لفني بأماء الدين ،وحمةورين عن التصر قبله ،بل و را على القول ببقائها معه على ح م مدال امليدت ألن
أمر الوفاء إليهم ،فلعلهم أراموا الوفاء من غري هرا املال ،أو أراموا ان يباشروا العمل الرت على امليت بأنفسهم) أقدول(:)4
قدم منا ان األقوى عدم انتقال مقدار الدين إم الورتة ،فان ان مستغرقان مل ينتقل إليهم شيء ،وإن مل ي دن مسدتغرقان مل
ينتقل إليهم مقدار الدين ،وعلى هرا فهل م والية التصر اعىن أولويتهم من غريهم يف وضع الديون مواضعها واختيار
هددرا مون راك مددثالن يف االسددتلةار للحد أم لددي ددم ل د األولويددة ،ب دل هددم غددريهم يف الوجددوب ال فددائي علددى اجلميددع
حىت انده لدو بدامر أحدد إم االسدتيةار للحد ادال امليدت ،أو إعطداء مينده مدن مالده مدثالن صدح ونفدر؟ األقدوى األول ،لقولده
عامَ  :وأُولُوا األَر ِ
ٍ فعي ُِت ِ
ض ُعهم أَولع بِعبَعع َ
عاِ الوح ِعُ )5(فدان هدره األولويدة مطلقدة ،وهدي قتضدي األولويدة يف
حام بَعع ُ
مجيددع األمددور مددا يحددهد للتعمدديم املددر ور حددر املتعلددي واملعتضددد باسددتدالل العلمدداء بدده يف عدددة مقامدداح اسددتدالل
الفاضددلني والحددهيدين وا قددي الثدداين وغددريهم بددرل يف مسددألة امليددت ،ويؤيددد عمومهددا مددا ددرر يف األخبددار مددن االسددتدالل
ملوارم تلفة اره ايية ،قول أ جعفر .)3()...
 -4إلغا خصوصية السائ

( )1السيد حممد احلسيين الحريازت ،الفقه  /تاب احل  ،مار العلوم للطباعة والنحر د بريوح ،ج 41ذ.653
( )2املدارك :ذ 422سطر.63
( )6املستند :ج 2/ذ 173سطر.64
( )4ال الم للسيد الوالد .
( )5سورة األنفال :ايية  75وسورة األحزاب :ايية .3
( )3السيد حممد احلسيين الحريازت ،الفقه  /تاب احل  ،مار العلوم للطباعة والنحر د بريوح ،ج 41ذ.651-642
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ما جدرى البحدث ثالثعاه :عدن إلغداء خصوصدية السدائل وعدمده ،فهدل خصوصدية السدائل ههندا ملوحظدة وان اإلمدام قدد

أرن لدده خاصددة ،فددال بددد يف سددائر املدوارم مددن إرن احلددا م الحددرعي أو اندده ال خصوصددية للسددائل وان ح ددم اإلمددام  عددام
وموضوعه مطلي الوميعة ملطلي األش اذ فيما إرا ماح املوم وعليه ح .
عمدم الددبعض فراجددع اللمعددة والروضددة واحلدددائي بددل قددال يف العددروة( :ومقتضددى إطالقهددا عدددم
ففددي هددره الصددورة الثالثددة :ع
احلاجة إم االستلران من احلا م الحرعي ،ومعوى أن رل لإلرن من اإلمام  ما رى ،ألن الظاهر من الم اإلمام
 بيددان احل ددم الحددرعي ،ففددي مددورم الصددحيحة ال حاجددة إم اإلرن مددن احلددا م )...وقددال يف احلدددائي (بددان األمددر يف
الروايددة ،وإن ددان إقددا وقددع لربيددد العةلددي بددرل إال ان خصوصددية السددائل غددري ملحوظددة يف األح ددام ف أندده عليدده السددالم
قال :فليح عنه من بيده الوميعة ،وحينلر في ون اخلرب مطلقان شامالن ل ل من بيدده وميعدة علدى الوجده املدر ور مت دن مدن
استلران احلا م أم ال) .بينما خص البعض فراجع املدارك واملسال والرياض واجلواهر وغريها.
السر انه من قياع االرمأ على األعلى إر اين حةة اإلسالم (الق تبت
ويف الصورة األوم :خالف عدم من األعالم ،و ع
ا هرا احل م امل الف لدليل السلطنة ،أت سلطنة الورتة على ما رك امليدت أو أولدويتهم بالتصدر فيده) مدن مطلدي احلد
الواجي؟ ومن مثل اخلم والز اة؟.
وأما الصورة الثانية :فهي مقتضى القاعدة جسي االر از العريف.
ومن الظاهر ان مورم البحث يف ايية ال ر ة أت (اليَتام ) من قبيدل الصدورة الثانيدة ملسدلمية فهدم العدر انده مدن بداب
املثال واملصداق ،ال خلصوصية فيه..
االستدالل بعَ وابعتَعوُوا اليَتام ...
وقد استدل بعض الفقهاء على شرطية البلوغ يف صرفاح الصيب ،إم جوار الرشد ،وان صرفا ه غري نافرة حىت بدإرن
ِّكاح فَِإن آنَستُم ِمعمع ُهم ُرشعداه فَعادفَععُوا إِلَعي ِهم أَمعوالَ ُهم )1(مدا
الويل بقوله عدامَ  :وابعتَعوُوا اليَتام َحتح إِذا بَعوَغُوا الم َ
استدل بعض آخر بايية ال ر ة نفسها على نفور صرفا ه إرا انت بدإرن الدويل ،ورلد لل دال يف فسدري اييدة ومعدىن
( َحتح ) و(إِذا) فيها فان يف فسريها أقواالن تالتة ،ما سيأيت بإرن اهلل عام.
وصو اهلل عو محمد وآلُ الطاهرين

تيسر مالحظة ن
ع

الدرع على املوقع التايلm-alshirazi.com :

اْل ِ ِ
اْلخو ِ
ِ
ان
ل فَعوقَع ُه َما َشي ٌَ ِ :
يما ُن بالوحُ َونَعف ُع ِ َ
قال اإلمام احلسن العس رت َ  :خصوَتَان لَي َ
(حتف العقول :ذ.)424

( )1سورة النساء :ايية .3
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