
  

  "الزعيم غارم"قاعدة 

  

  إّن الزعيم غارم: قد قال موالنا النبي الحاکم       في خطبة 

  و النّص في األخبار و الکتاب      إليه  یهدي  یا  أولي  األلباب

  

*****                                        

  

هو أّنه یجب علی الزعيم،   "  الزعيم غارم :  "المقصود من هذه الجملة     

لکفيل و المتعّهد باألمر أن یؤّدي ما تعّهد به ، فهو غارم ، أي                    أي ا 

  .ضامن

  

  مدرک القاعدة

  

استدّلوا علی هذه القاعدة بالکتاب و السّنة و اإلجماع و سيرة                    

  .العقالء

  

  الکتاب: األّول 

  

   :72أما الکتاب ، فقوله سبحانه و تعالی في سورة یوسف ، اآلیة 

  ".نا به زعيمأحمل بعير و   جاء بهو لمنقالوا نفقد صواع الملک "

  



  

   :40و هکذا قوله تعالی في سورة القلم ، اآلیة 

  ".يهم بذلك زعيمأسلهم "

  

  السّنة: الثاني 

  

  :و أما السّنة ، فهيهنا روایات کثيرة نذکر نماذج منها 

  

في خطبته یوم فتح مّکة ، کما رواه          )  ص(حدیث النبي األعظم      1

 ، أبواب الدین و القرض ، الباب            کتاب التجارة    ، المستدركفي  

 ، الباب األول ،     الضمان آتابالرابع ، الحدیث الرابع ، و هکذا في          

 :الحدیث الثاني 

  . "مؤداة و المنحة مردودة و الدين مقضى و الزعيم غارم العارية"

  

  ، الوسائل  حدیث اإلمام الصادق عليه السالم ، کما رواه في                   2

   : ، الحدیث األولمن أبواب أحكام الضمانالثالث باب ال  ،آتاب الضمان

قال لما حضر محمد بن       )  ع(فضيل و عبيد عن ابي عبد اهللا            عن  "

عرفتم قرابتي و   الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم قد             أسامة

 بن  ي فقال عل   .ين فأحب ان تقضوه عني      َد ّيمنزلتي منكم و عل     

 فقال على بن     .سكتوا  ثم سكت و    ّي ، ثلث دينك عل  )  ع(الحسين  

اما  : )ع  (ثم قال علي بن الحسين     :   دينك آله     علّي)  ع(الحسين  

  ".سبقنا: انه لم يمنعني أن اضمنه أوال اال آراهة أن يقولوا 

  

  



  اإلجماع : الثالث 

  

فقد اّدعی اإلجماع کثير من الفقهاء ، منهم السّيد البجنوردي في               

  :حيث قال " القواعد الفقهية"کتابه 

أو بنفس يجب عليه الوفاء بما           من تعهد بمال        ّنأى  االجماع عل "

  ". دتعه

   

  بناء العقالء: الرابع 

 

ألّن العقالء من المذاهب المختلفة و جميع الملل و النحل بنوا علی               

  .به  لم يعمل بما تعهد ومن يخالف التزامه و توبيخ لوم 

  

******  
 


