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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(302) 
 مرجع قاعدة اإلقدام إىل قاعدة االحرتام

 (1)ن مرجع قاعدة اإلقدام إىل قاعدة االحرتام، كما صار إليه مجع منهم احملقق الرشيت(سبق: )الثانية: ا
رواايت احارتام مالاه والادليد إماا  ،وتفصيله: ان )قاعدة اإلقدام( ليست مماا ككرااا آياة أو رواياة، جااملرجع الادليد املساعدل ااه عليهاا

أدلاة لبيياة يقعصار جيهاا علاى القادر املعايقن وهاو ماا دلات علاى  ا عادا الارواايتوما ،اناء العقالء أو السرية أو اإلمجاا  أو شابه كلا واما 
 .عل  األدلةآية أو رواية أو تسامل أو إمجا  على الصغرى نفسها إك ال معقد كلياً ل هصغرا

علاى قاعادة اإلقادام اقاعادة االحارتام وهاي  (2)قاد  ساره الوالادعناه السايد ، علاى ماا نقلاه قاد  ساره وقد اسعدل احملقق الرشايت
 مبضامون اهناا معاواترة قاال: ومثاد الرواياة املروياة معاواتراً  قاد  سارهوقد ككر الوالاد  (3)((ُحْرَمُة َماِل اْلُمْسِلِم َكُحْرَمِة َدِمهِ ))وق رواية منط
 .(4)(((واحرتام ماله كاحرتام دمه))

، النساابة اينهمااا ماان وجااه ( دون قاعاادة اإلقاادام وعنوانااه ألنحرمااة مااال املساالمجاااملرجع إكن هااو القاعاادة الاايت نصاات عليهااا الروايااة )
ًة أبقاد مان ان للشاص  ان يبياع مالاه حماااب وعليه جإكا أقدم على ضمان وشبهه جانه أزال احرتام مالاه انفساه، ولاه كلا ، وابياان آخار:

قييماه، وان ِلمالاه حرماًة موكلاًة إلياه وهاو ااد لاه ان يهباه، وكلا  مان جارو  سالطنعه علاى مالاه  قيمعه اد حىت جبزء ضئيد جداً مان قيمعاه
يعصارف يف مالاه لاه ان  لكناه ال ينفاي داللعاه علاىانه ليس للغري إزالة حرمة ماله والعصرف جياه اادون إكناه، و)حرمة ماله( وإن أريد اه 

 .عأمدوحرمة ماله من حرمعه جله ان يعصرف يف ملكه مبا شاء إك احرتام ماله احرتام له، يكون ان احرتام ماله يقعضي ان جمبا شاء 
 ل دابة الغري يف داره فعليه هدم جدارهُمدخِ على  هماتطبيق

ان صاااحا الاادار الاا د ساارق دااااة الغااري جأدخلهااا يف داره جلاام  كاان كساارها إال  اادم جااداره،  ااا عليااه  :وتطبيقااه علااى املقااام
عه يف داره حبيا  ال هدمها وال سالطنة لاه علاى إاقائهاا كماا هاي إك اناه أزال انفساه احارتام مالاه )جاداره( اغصاا ماا  لكاه الغاري ووضا

  كن إخراجه إال  دم اجلدار.
 املناقشات

 :(5)أو االحرتام ولكن يرد على االسعدالل اقاعدة اإلقدام
 ماً على إتالف ماله أو مزياًل حلرميهقدِ ال إطالق لكونه مُ  -1

قاصاراً لة حرماة مالاهف جاناه إكا كاان جااهاًل أو على إزا مباله أو على إتالجهماً على اإلضرار قدِ أواًل: صغرًى، ابنه ال إطالق لكونه م  
ابن الغصاا موجااا لل كاام  اادم جااداره، جانااه وإن اصااا وجعااد حراماااً لكنااه حياا  مل يكاان يععقااد ابن احلكاام الوضااعي لاا ل  زوال 

  إزالاةً جليس إقدامه علاى الغصاا وإيادا  املغصاوب يف داره إقاداماً علاى سالا سالطنعه علاى مالاه وال)اناء على القول ا ل ( سلطنعه 
 .ماله عن نفسهحلرمة 

أو أرض الغري، جاهنم حىت لو قصروا اد  اجلارالالعبني يف منزل  ةِ ر  ونظري ه ه املسألة ما كثر االاعالء اه يف ه ه األزمنة من وقو  ك  
                                                           

 (.301الدر  ) (1)

 .174ص 78الفقه/ الغصا، ج (2)
 .473ص 3عوايل الآللئ: ج (3)
 .3من كعاب القصاص يف النفس ح 10ص 19الوسائد: ج (4)
 اعض ما سي كر خاص اقاعدة اإلقدام مبا هي واعضه إشكال على االسعدالل اقاعدة االحرتام، جالحظ. (5)
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 سلطنعهم عنها.حرمعهم و على إزالة  ، جيما قصدوا،تعمدوا جاهنم اري مقدمني
 ؟ونه أقدم على اإلضرار انفسه وإتالف مال نفسه، انه أقادم اشصصاه )أد اقصادن مناه لا ل (اعبارة أخرى أمشد: انه هد يراد اك

 .؟انه أقدم )  ه الِفعلة( على اإلقدام عرجاً يراد أو  ؟انه أقدم على اإلتالف شرعاً يراد أو 
 جفيه ما سبق من انه ال إطالق له. ،جإن أريد األول
 اً إك الدليد هو املادعى انفساه جهاو أول الكاالم، ااد هاو دورد لادى العادار جاان كوناه إتالجا عليه انه مصادرة، د  ر  و   ،وإن أريد الثاين

أو عرجاً )إك مل يرد ن  على انه إتالف وال دل دليد على العالزم اني  شرعاً ملاله )إبزالة سلطنعه( موقوف على كون إقدامه إتالجاً واقعاً 
وال عرجااً وكونه ك ل  موقوف على كونه إتالجاً شرعاً ألنه واقعاً ليس إبتاالف لطنة( احلكمني العكليفي )ابحلرمة( والوضعي )ازوال الس

 .جعأمد، دجلم يبق إال العنزي ،إتالفهو 
إبدخاهلاا  والفرق اينهما واضا  جاناه يطلاق علياه اناه تعادى علاى داااة الغاري اً،عدين وال يعد إتالجعليه انه عرجاً ت   د  ر  و   ،وإن أريد الثال 
 ،إىل اإلتاالف الشارعي، جيعاود حينئا ن سالطنعه اازوالوال يطلق عليه انه أتلف جادار داره إال إكا علام ان الشاار  حكام  يف داره اصباً،
 ه ا خلف.

 والتمسك بـ)االحرتام( متسك ابلعام يف الشبهة املصداقية
إليها من العمس  ابلعام  الرجو رجع هو قاعدة )االحرتام( و جامل ،مبا سبق من ان قاعدة اإلقدام ليست حجة انفسها ،اثنياً: كربىً 

 اد هو على العكس ؟جكيف يعمس  اا)احرتام ماله( ،إك ال يعلم انه أزال احرتام ماله )جداره(   ا الفعد أو ال فيف الشبهة املصداقية
. جعدار  .أدلي

 ومقتضى القاعدة التفصيل ال إطالق هدم اجلدار
فصاايد اااني الصااورتني، كمااا ضهاار ممااا مضااى، ال إطااالق القااول  اادم اجلاادار، جااان كااان مالاا  الدااااة هااو الاا د اثلثاااً: ان مقعضاااه الع

وال  إلرجاااا  دااعااه إلياااه، وضااعها اصااباً يف دار الغاااري جقاعاادة االحااارتام عليااه ال لاااهف إك يااراد احلكااام  اادم جاادار الغاااري )كمااا هاااو املشااهور(
 عكاس املساألة وهاي ماا لاو كااان عادوانياً، نعام يارد قاعادة االحارتام )أد عادمها( يف اً جيساق  احارتام ماال املالا  اعصارف ااريه جياه تصار 

 جعلاه ميعلاى هادم اجلادار جاناه  ار إخراجهاا سرق الدااة جوضعها جيه ادعوى انه مادام توقف  هو املععدد ابن كان هو ال دمال  البيت 
لااى أد جلااو ذي هاا ا األخااري جااان الصااورة األوىل علااى العكااس جكااان علااى وع ، وجيااه مااا جيااه،يلزمااه عرجاااً جقاادان ساالطنعه علااى مالااه )جااداره(

 دم اجلدار يف الصورتني. جعدارلكن اعضهم اطلق احلكم  املشهور العفصيد اعدم هدم اجلدار يف الصورة األوىل وهدمه يف الثانية 
 لدليل املقدمية -هـ 

كساار احملااربة مقدمااة إلرجااا  احلااق إىل كد احلااق )إرجااا    وكلاا  ابلقااول ان مقدمااة الواجااا واجااا، وحياا  كااان هاادم اجلاادار أو
 الدينار لصاحبه والدااة لصاحبها( وجا.

 ويرد عليه: ان هدم اجلدار حرام )ألنه ملا  الغاري وهدماه اادون رضااه حمارم( وال  اوز العوصاد إىل واجاا ماايل اواساطة حمارم ماايل
توقااف علااى عبااوره علااى أرض مغصااواة أو علااى اصااا الساايارة الاايت ف أال تاارى انااه لااو وجااا عليااه سااداد دينااه إىل عماارو ولكنااه آخاار

( ومبلغ الدين كبرياً جداً، اد الغاصايعويضه جكيف إكا كان املغصوب منه قلياًل ) يكلفوإن كان اصا السيارة  زتوصله إليه، مل     
مل  ا احلاج ااد مل  از وكا ا الوضاوء، ااد  لو توقف احلج أو الوضوء على املرور على أرض مغصواة )كما لو مل يكن املاء إال اعدها(

جانه جاقد للطهورين شرعاً، نعم ال ترتك الصالة حبال، جعليه الصالة دون طهور، خالجاً ملن  لو مل  د اري الرتاب املغصوب حىت العيمم
  على محمد ولله الطاهرينوصلى هللا . وللب   صلة إبكن هللا تعاىل جانعظر.حاكماً، و قيقه يف حمله (ال صالة إال اطهور)رأى 
ّاِ )): عليه السالم اإلمام زين العاادين قال َقلَـبُـُهْم َوَسـاَء َمِصـريُُهْم َوَمـا اْلِعْلـُم اِب نـَْيا َعَلى اآْلِخَرِة ِإالا َساَء ُمنـْ  َوَما لثـََر قـَْوٌم َقطُّ الدُّ

ّاَ َخا ِّا َوِإنا َأْراَبَع اْلِعْلـِم َوأَتْـبَـاَعُهُم الـاِ يَن َواْلَعَمُل بطاعته ِإالا ِإْلَفاِن ُمْؤتَِلَفـاِن َفَمـْن َعـَرَف ا َـْوُف َعلَـى اْلَعَمـِل ِبطَاَعـِة ا َْ فَـُه َفَحثـاُه ا
ّاَ فـََعِمُلوا َلُه َوَرِغُبوا ِإلَْيهِ   (.252 ف العقول: ص) ((َعَرُفوا ا


