
 





 





 





 

 السابعة عشر [المسألة]

، وفبي  (1)في الجملة ، نسبه  فبي الابقاإل  لبص اب باا   القيافة حرام

 .(3)، وعن المنتهي : اإلجماع  (2)الكفاية : ال أعرف خالفاً 
: هبس الب ي يفبرف ـ  والقاإف كما عن الصااح والقباوس  والمصبهاح

 .(4) اآلثار
ببهخ  الرجبب    خيبب   وعبن النهايببة ووجمببح الهاببرين  يببا ي : أنَبب  يفببرف أخ

 .(5)وأ ي  

 ـوفي جاوح المقا ق والمسالك كما عن  يضاح النافح والميسيَة 
__________________ 

 .182:  18( الاقاإل 1)

 .87( الكفاية : 2)

لماقَببل ابر  يلببي فببي ، وفيبب  : نفببي ال بالف. وحكببص اإلجمبباع عنب  ا 1014:  2( المنتهبي 3)

 .80:  8وجمح الفاإقي 

،  «قبسف»، وبا ي :  188:  3، القباوس  المابي   «قبسف»، وبا ي :  1419:  4( الصااح 4)

 .519ولم نقف في المصهاح علص التفهير الم كسر ، انظر المصهاح المنير : 

 َول.، والفهاري لأل 110:  5، وجمح الهارين  121:  4( النهاية ، ال ن ابثير 5)

 حروة القيافة

القببببببببببببباإف ل بببببببببببببةً 
 ً  وا طالحا
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وقيَق في القرو  وجاوح المقا بق كمبا  .(1)أنَها  لااق النا   فضهم  هفض 
، والظباهر أنَب  وببرا   (3)التنقبي  حروتهبا  مببا  را  ر بب عليهبا واببَرم  (2)عبن 

الكَ  ، و الَ فمجَر  حصسل االعتقا  الفلمي أو الظنَي  نسب أ ص ال  ليب  

 ريم  ؛ ول ا نهي في  فض ابخهار عن   يان القاإف وابخ   قسل .علص  ا
وعببن وجمببح  .(4) «وببا أبحببب أن  بب  يهم»ففببي الماكببي عببن ال صببال : 

 .(5) «ال آخ   قسل قاإف  »الهارين : أَن في الاقيث : 

في أنَب   وسلموآل علي هللا لصوقق افترى  فض الفاَوة علص رسسل هللا 
 .(6)قضص  قسل القافة 

 وقق أبنكر رلك عليهم في ابخهار ، كما يشهق    وا عن الكافي
__________________ 

، والفهباري للاباني وبح اخبتالف يسبير ، وأَوبا  129:  3، المسبالك  33:  4( جاوح المقا بق 1)

 يضبباح الفساإببق والميسببية : فببال يسجببقان عنببقنا ، نفببم حكبباع عنهمببا السببيق الفبباولي فببي وفتبباح 

 .82 : 4الكراوة 

 ، وفي ساإر النسخ : في. «ف»( ك ا في 2)

، ولم نقف علبص التقييبق المب كسر فبي التنقبي .  33:  4، جاوح المقا ق  165:  3( القرو  3)

 .13:  2، وانظر التنقي   82:  4نفم ، حكاع عن  السيق الفاولي في وفتاح الكراوة 

ون  26، الها   109:  12ساإ  ، وعن  الس 68،  ا  الساحق ، الاقيث  20:  1( ال صال 4)

 .2أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث 

 .110:  5( وجمح الهارين 5)

 .195:  8(  اي  اله اري 6)

ابخهبببببببار الناهيبببببببة 
عببببببببببن وراجفببببببببببة 

 القاإف



 9  ..............................................................................  رشع ةعباسلا [ةلأسملا]

سمفت علي  بن جففبر »، قال :  (1)عن  كريا  ن يايص  ن نفمان المصري 

ياقَث الاسن  ن الاسين  ن علي  ن الاسين ، فقال : وهللا لقق نصر هللا أ با 
 .السالمعلي  الاسن الرضا

 لقق   ص علي   خس  . !فقال الاسن :  ي وهللا جفلت فقاك

 ونان عمسوت    ينا علي . !فقال علي  ن جففر :  ي وهللا
 ؟كيف  نفتم ، فإنَي لم أحضركم !فقال ل  الاسن : جفلت فقاك

 ً  !: وا كان فينا  وبام قبَ  حاإب  اللبسنـ  قال : فقال ل   خس   ونان أيضا

 : هس ا ني. السالمعلي ضا فقال لهم الر
قضبببص  القافبببة ، فهيننبببا  وسبببلموآل علي هللا لصفقبببالسا :  َن رسبببسل هللا 

 و ينك القافة.

فقال : ا فاسا أنتم  ليهم ، وأَوا أنا فال ، وال  بفلمسهم لما  عس مسهم  لي  
 ، وليكسنسا في  يس كم.

أخسا بب  فلَمببا جبباووا وقفببقنا فببي الهسببتان وا ببطَف عمسوتبب  و خس بب  و

 ، [(2)ونها ]وألهسسع جهَة ون  سف وقلنسسي  السالمعلي وأخ وا الرضا 
__________________ 

بَا  فبي  « كريا  ن يايبص الفبري»، وفي ساإر النسخ :  «ش»( ك ا في 1)  «ن»،  الَ أنَب   ب

خ )الصببيرفي »:  «الفببري»كتببب فببسق كلمببة  «ع»و  «خ»، وفببي  «ش» مببا فببي  «ص»و 

 كريا  بن يايبص  بن »نسخ ، وأَوا المصقر : ففي الطهفة الاقياة ون الكافي : ه ا حال ال .«(ل

وببا يلببي : فببي الطهفببة الققيمببة  (289:  7)، وفببي وفجببم رجببال الاببقيث  «النفمببان الصببيرفي

 .«المصري»، وفي السافي :  «الصيرفي» قل  «المصرفي»

 ( ون المصقر.2)
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 ستان ك نَك  فم  في .ووضفسا علص عنق  وسااي ، وقالسا ل  : ا خ  اله

 وقالسا : ألاقسا ه ا ال الم    ي . السالمعلي ثم جاووا    ي جففر 
فقالسا : وا ل  هنا أ  ، ولكن ه ا عم أ ي  ، وه ا عَمب  ، وهب ع عَمتب  ، 

 و ن يكن ل  هنا أ  فهس  احب الهستان ؛ فإَن ققوي  وققوي  واحقي.

 ه ا أ سع.قالسا :  السالمعلي فلَما رجح أ س الاسن 
 السببالمعلي فقببال علببي  ببن جففببر : فقمببت فمصصببت ريببل أ ببي جففببر 

 ال هر نقلناع  طسل   يَمناً. .(1) «وقلت : أأهق أنَك  واوي
__________________ 

، لكسنهبا أقبر   لبص المصبقر ، وهنباك اختالفبا   «ش»( أور نا ه ا الابقيث بهقباً لنسب ة 1)

 .14، الاقيث  322:  1انظر الكافي  عقيقي ور   في النسخ لم نتفَرض لها ،



 11  .............................................................................  رشع ةنماثلا [ةلأسملا]

 الثامنة عشر [المسألة]

الك   حرام  ضروري الفقسل واب يان ، ويقَل عليب  اب لَبة ابر فبة ، 

  الَ أَن ال ي ينه ي الكالم في  وقاوان :

 في أنَ  ون الكهاإر.ـ  أحدهما
 في وسَسغا  . (1) الثاني

 [م األّولالكالم في المقا]

فالظاهر وبن غيبر واحبق وبن ابخهبار كبالمروَيل فبي الفيبسن ـ  أّما األّول

، والمبروَي عبن  (3)عن الفضب   بن أباران ال يقصبر عبن الصباي   (2) سنق  
 عقَع ون الكهاإر. (4)ابعمش في حقيث أراإح القين 

__________________ 

 لااني.وا:  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «خ»( في 1)

  سنقع.:  «ش»( في 2)

وبن أ بسا   46، الهبا   261:  11، والسسباإ   127:  2 السالمعلي ( عيسن أخهار الرضا 3)

 .33جها  النفس ، الاقيث 

 .36ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  46، الها   262:  11( السساإ  4)

حروبببببببببة الكبببببببببب   
 ً  عقالً وأرعا

الكببببببببببببب   وبببببببببببببن 
 الكهاإر
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فبباالً ،  َن هللا  فببالص جفبب  للشببَر أق»وفببي المسثَقببة  فامببان  ببن عيسببص : 

 .(1) «وجف  وفا ي   لك ابقفال الشرا  ، والك   أرٌّ ون الشرا 
ال أبخهببركم  بب كهر أ»:  وسببلموآل علي هللا لصوأبرسبب  عببن رسببسل هللا 

 أي الك  . (2) «اإلأراك  اهلل ، وعقسق السالقين ، وقسل الزور ؟الكهاإر

ر عبب ر لفنبب  المببنون  را كبب     يبب»: أَن  وسببلموآل علي هللا لصوعنبب  
لخك ، وخرج ون قله  نختٌْن حتبص يهلبا الفبرش ، وكتبب هللا عليب   سهفسن ألف وخ

ْنيخة ، أهسنها كمن يزني وح اَو   .(3) « تلك الك  ة سهفين  ل

فلت ال هاإث كلَهبا فبي »وينيَقع وا عن الفسكري  لسا  هللا علي  :  جب
ف  وفتاحها الك   وفتاح ال هاإث كلَها ؛ فإَن  (4) «الاقيث ..  يت واحق ، وجب

 كهيري ال واالة.

إِنَّما يَْفتَِري اْلَكِذَب )ويمكن االستقالل علص كسن  ون الكهاإر  قسل   فالص 

، فجف  الكار خ غيرخ وبنون  ييبا  هللا ، كبافراً  (5) (الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِآياِت للاِ 

  ها.
__________________ 

 .3ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  138، الها   572:  8( السساإ  1)

 .242:  5( الماَجة الهيضاو 2)

وبن أ بسا   120، الهبا   86:  9، ووسبتقرك السسباإ   48، الابقيث  263:  72( الهاار 3)

 .15 اريم الك   ، الاقيث 

 .46، الاقيث  263:  72( الهاار 4)

 .105( النا  : 5)
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فبي ابباهر  (2)والشبهيق الاباني  (1)ولب لك كلَلب  أبلبل جماعبة كالفاضببلين 

كلما هم كسن  ون الكهاإر ، ون غير فرق  ين أن يتر َبب علبص ال هبر الكبار  
 و أ الً.وفسقي أو ال يتر ب علي  أي

فبي و بيت  ب بي رر  وسبلموآل علي هللا لصوينيَقع وا روي عن النهي 

كخ القبسم ، و»رضسان هللا علي  :  يبٌ  لب  ، ويبٌ  للب ي يابقَث فيكب   ، ليبضبال
، فببإَن ابكاريبب المضبباكة ال يتر َببب عليهببا غالهبباً  (4) «(3)ويبٌ  لبب  ، ويببٌ  لبب  

  يقاع في المفسقي.

 ؟ه  الك   كلَ  ون الكهاإر
نفم ، في ابخهار وا يظهر ون  عقم كسنب  علبص اإلببالق كهيبري ، واب  

 فالص  الك   علص هللا»:  َن  السالمعلي رواية أ ي خقيجة ، عن أ ي عهق هللا 

الكهيري  ه ا الكب    (6)فإنَها ااهري في اختصاص  .(5) «ورسسل  ون الكهاإر
الكبب   ال بباص وببن الكهبباإر  (7)ال بباص ، لكببن يمكببن حملهببا علببص كببسن هبب ا 

 الشقيقي الفظيمة ، ولفَ  ه ا أولص ون  قييق المطلقا  المتققَوة.

: ، قببال  السببالمعلي وفببي ورسببلة سببيف  ببن عميببري ، عببن أ ببي جففببر 
 كان»

__________________ 

: أَن  (236:  2)، نفبم فبي القساعبق  سبرهماقق ( لم نقف علي  فبي كتبب الماقبل والفالوبة 1)

 (.208:  2)الكهيري وا  سَعق هللا فيها  النار. ووال  التارير 

 .129:  3( الروضة الههية 2)

، وويب  لب  ، وويب   وفبي سباإر النسبخ : ويب  لب  .«ش»الاالث  ياض في  «وي  ل »( وا  3)

 ل .

 .4ون أ سا  أحكام الفشري ، ري  الاقيث  140، الها   577:  8( السساإ  4)

 .3ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  139، الها   575:  8( السساإ  5)

 ، وفي ساإر النسخ :  اختصاص. «ش»( ك ا في 6)

 .«ف»في  «ه ا»( لم  ر  7)
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لسلببقع : ا َقببسا الكبب   ، الصبب ير ونبب   المالسببعليهمايقببسل علببي  ببن الاسببين 

ق وهخْزل ؛ فإَن الرج   را كب   فبي الصب ير اجتبرأ علبص  والكهير ، في كَ  جل
ويستفا  ون  : أَن عظم الك    اعتهبار وبا يتر َبب عليب   .(1) «ال هر .. الكهير

 ون المفاسق.

: الكب َا   السبالمي علقلت ب بي عهبق هللا »وفي  اياة ا ن الاجاج : 
قال : ال ، وا ون أحق  الَ ويكسن ون  رلك ، ولكن  ؟وهس ال ي يك   في الشي

يبقَل علبص  «ال هبر .. وا ون أحق»، فإَن قسل  :  (3) «علص الك   (2)المطهسع 

 أَن الك   ون اللَمم ال ي يصقر ون ك  أحق ، ال ون الكهاإر.
ال يصبل  وبن »، قبال :  مالسبالعلي وعن الاارث ابعسر ، عبن علبي 

ببقَ  ببقخن   [(4)ال ] والكبب   جل أحببقكبم  ببهيَ  ثببم ال يفببي لبب  ،  َن  (5)هخببْزل ، وال يخفل

الك   يهقي  لص الفجسر ، والفجسر يهقي  لص النار ، ووا  ال أحقكم يك   
وفي  أيضباً  أبفار  ب َن وجبَر  الكب    .(6) «ال هر .. حتص يقال : ك   وفجر

 ليس فجسراً.

قخن  أحقكم  هيَ  ثم ال يفي ل »:  وقسل   ، ال  قَ أن يرا     «ال يخفل
__________________ 

 ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث ابَول. 140، الها   577:  8( السساإ  1)

 ، وفي ساإر النسخ : المطسع. «ص»( ك ا في 2)

 .9يث ون أ سا  أحكام الفشري ، الاق 138، الها   573:  8( السساإ  3)

 ( ون السساإ .4)

 ( في السساإ  : وال أن يفق.5)

 .3ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  140، الها   577:  8( السساإ  6)

هببببب  الكبببببب   وببببببن 
 الَلمم؟
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النهي عن السعق وح  ضمار عبقم السفباو ، وهبس المبرا  اباهراً  قسلب   فبالص 
،  ب  الظباهر عبقم كسنب  كب  اً  (1) (وا مدا ال ََْفعَُُدونَ َكبَُر َمْقتاً ِعْندَد للاِ أَْن ََقُولُد)

حقيقيَببا ، وأَن  بببالق الكبب   عليبب  فببي الروايببة لكسنبب  فببي حكمبب  وببن حيببث 

الاروبببة ، أو بَن السعبببق وسبببتلزم لوخهبببار  سقبببسع الففببب  ، كمبببا أَن سببباإر 
اإلنشبباوا  كبب لك ؛ ولبب ا ركببر  فببض ابسببابين : أَن الكبب   و ن كببان وببن 

 الَ أَن حكم  يجري في اإلنشاو المنهئ عن  ، كمقح المب وسم   فا  ال هر ،

، و رَجبي غيبر المتسقَبح ، و يجبا  غيبر  (2)، ورم الممقوح ، و منَي المكارع 
 .(3)المسجب ، ونق  غير النا   ، ووعق غير الفا م 

عق في الك   ؛ لفبقم كسنب  وكيف كان ، فالظاهر عقم  خسل خلف الس

ون وقسلة الكالم ، نفم ، هس ك   للسعق ،  مفنص جفلب  و الفباً للساقبح ، كمبا 
 با ق »أَن  نجبا  السعبق  بقق لب  ،  مفنبص جفلب  وطا قباً للساقبح ، فيقبال : 

والكبب    هبب ا المفنببص لببيس واَروبباً علببص  .«وعببق غيببر وكبب و »و  «السعببق

، وفببي  (4)ار ابباهراً فببي حروتبب  المشببهسر و ن كببان غيببر واحببق وببن ابخهبب
  فضها االستشها   اآلية المتققوة.

ثم  َن ااهر ال هرين ابخيرين خصس اً المرسلة حروة الكب   حتبص 

ْزل ، وأَوا نفس ْزل ، ويمكن أن يرا     : الك   في وقام الهخ  في الهخ
__________________ 

 .3( الصف : 1)

 وا يكرع الكارع.و منَي :  «ف»( في 2)

 .20: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 3)

، وأيضاً  3 و 2ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  109، الها   515:  8( انظر السساإ  4)

 .11و  6ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  49، الها   270:  11

حكببببببببببم اإلنشبببببببببباو 
المنهبببببببببببيو عبببببببببببن 

 الك  

خلببببببببف السعببببببببق ال 
 يقخ  في الك  

هببببب  يابببببرم خلبببببف 
 ؟السعق

الكببببببببببببب   فبببببببببببببي 
 الهزل
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غير واَرم وح الهخْزل وهس الكالم الفاقق للقصق  لص  اقل وقلسل  فال يهفق أنَ  

بببْزل كمبببا  بببَرح  ببب   فبببض   (2)؛ ولفلَببب   (1)نصبببب القرينبببة علبببص  را ي الهخ
 النصراف الك    لص ال هر المقصس  ، وللسيري.

ويمكببن حمبب  ال هببرين علببص وطلببل المرجسحيَببة ، وياتمبب  غيببر  فيببق 

حروت  ؛ لفمسم وا  ققَم ، خصس اً ال هرين ابخيرين ، والنهسَي في و يَة 
ْزل. (3) عن هللارضيأ ي رر   ؛ بَن ابكاريب المضاكة أكارها ون قهي  الهخ

أنبببا »:  وسبببلموآل علي هللا لصوعببن ال صبببال  سببنقع عبببن رسببسل هللا 

 عيم  يت في أعلص الجنَة ، و يت في وس  الجنَة ، و يت في ريباض الجنَبة 
اقَاً ، ولمن  رك الك   و ن كان هبا الً ، ولمب ن لمن  رك المراو و ن كان وب

 .(4) «حسن خلق 

ال يجببق الرجبب  بفببم »وقببال أويببر المببنونين عليبب  الصببالي والسببالم : 
قَع  .(5) «اإليمان حتَص يترك الك   هخْزل  وجل

ثَم  نَ  ال ينه ي اإلأكال في أَن المهال ة في اال َعاو و ن  ل ت وا  ل ت 

 ، ليست ون الك  .
__________________ 

 .72:  22، والجساهر  67:  4( لم نفار علص ون  َرح   لك ، انظر وفتاح الكراوة 1)

 .«ف»في  «كما  َرح     فض ، ولفلَ »( لم  ر  : 2)

 .13(  ققم في الصفاة 3)

وبن أ بسا  أحكبام  135، الهبا   568:  8، والسساإ   170، الاقيث  144:  1( ال صال 4)

 .8الفشري ، الاقيث 

 .2ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  140، الها   577:  8سساإ  ( ال5)

هببببب  المهال بببببة فبببببي 
اإل َعببببببببببباو وبببببببببببن 

 الك  ؟
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قهبي   (1)ور ما يقخ  في   را كانت في غير والَها ، كما لس وقح  نسباناً 

المنظر وأهَ  وجه   القمر ،  الَ  را  نص علص كسن  كب لك فبي نظبر المبا ح ؛ 
 وا .فإَن ابنظار   تلف في التاسين والتقهي  كال واإل في المطفس

: أن يريق  لفظ  وفنًص وطا قاً للساقح وقصبق وبن  (2)وأوا التسرية ، وهي 

 لقاإب  أن يفهبم الم ابببب ونب  خببالف رلبك ، ومبا هببس اباهر فيبب  عنبق وطلببل 
الم ابب ، أو الم ابب ال اص كما لس قلت في وقام  نكار وا قلت  فبي حبَل 

للمخ هللا وا قلت »أحق :  بم الم اببب  «وا»أر  خ  كلمة ، و «عخ المس سلة ، وفخهل

 «وببا هببس هببا هنببا»النافيببة ، وكمببا لببس اسببت رن رجبب   الهببا  فقببال ال ببا م لبب  : 
اليببسم وببا أكلببت »، وكمببا لببس قلببت :  (3)وأأببار  لببص وسضببح خببال  فببي الهيببت 

،  فني   لك حالة النسم أو حالبة الصبالي ،  لبص غيبر رلبك فبال ينه بي  «ال هز

 قم كسنها ون الك  .اإلأكال في ع
ول ا  َرح اب اا  فيما سي  ي ون وجس  التسريبة عنبق الضبروري 

 ما ي رج  ون الك   ،    اعترض جاوح المقا ق علص  (5)،   نَ  يسَري  (4)

يجبس  »قسل الفالَوة فبي القساعبق فبي وسب لة الس يفبة  را بالههبا ابالم ،   نَب  
   نَ :  «هاالالف كار اً ، و جب التسرية علص الفارف  

__________________ 

  نسان.:  «ش»( في 1)

 ، وفي النسخ : وهس. «ص»( ك ا في نس ة  قل 2)

 في الهيت خال.:  «ف»( في ااهر 3)

 .23و  22( ست  ي  صرياا هم في الصفاة 4)

 ين ي.:  «ش»( في 5)

التسريبببببببببة ليسبببببببببت 
 ون الك  



 2كتا  المكاسب / ج   .............................................................................  18

وناقشبة ، حيبث  قتضبي ثهبس  الكب   وبح التسريبة ،  (1)الفهباري ال   لبس وبن 

 ، انتهص. (2)م أن ال ك   وفها ووفلس
ووج  رلك : أَن ال هبر  اعتهبار وفنباع وهبس المسبتفم  فيب  كالوب  لبيس 

و الفاً للساقح ، و نَما فهم الم ابب ون كالو  أوراً و الفاً للساقبح لبم يقصبقع 

 المتكلم ون اللفظ.
نفم ، لس  ر َب عليها وفسقي حروت ون  لك الجهة ، اللهم  الَ أن يقَعص 

وفسببقي الكبب   وهببي اإلغببراو وسجببس ي فيهببا ، وهببس ومنببسع ؛ بَن الكبب   أَن 

 واَرم ، ال لمجَر  اإلغراو.
: أَن المفتهببر فببي ا صبباف ال هببر  الصببقق  (3)وركببر  فببض ابفاضبب  

: والكبب   هببس وببا يفهببم وببن ابباهر الكببالم ، ال وببا هببس المببرا  ونبب  ، فلببس قببال 

وببن  ون نصببب قرينببة ، فهببس وتَصببف  «الهليببق»وأرا  ونبب   «رأيببت حمبباراً »
  الك   و ن لم يكن المرا  و الفاً للساقح ، انتهص وسضح الااجة.

فبإن أرا  ا صباف ال هبر فببي الساقبح ، فقبق  قبقَم أنَبب   اإبر وبقار وسافقببة 

وببرا  الم هببر وو الفتبب  للساقببح ؛ بنَبب  وفنببص ال هببر والمقصببس  ونبب  ،  ون 
 ااهرع ال ي لم يقصق.

و ن أرا  ا صبباف  عنببق السا ببف ، فهببس حببَل وببح فببرض جهلبب   ببإرا ي 

 خالف الظاهر.
 لكن  س يف  حينئ    اعتقا  أَن ه ا هس ورا  الم هر ووقصس ع ،

__________________ 

 عن.:  «ش»( في غير 1)

 .38:  6( جاوح المقا ق 2)

 .419 : 1( هس الماقَل القَمي في قسانين ابب سل 3)

المبببببببببببببالك فبببببببببببببي 
ا َصبببببببباف ال هببببببببر 
 الكببببببببببب   عنبببببببببببق 

  فض ابفاض 
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فيرجح ابور  لص  نابة اال صاف  مرا  المتكلم و ن كان الطريل  لي  اعتقا  

 الم ابب.
أنَب  »ووما يقَل علص سلب الك   عن التسرية وا روي في االحتجباج : 

عن قسل هللا عَز وجَ  في قَصة   براهيم علبص نهينبا  السالمعلي سئ  الصا ق 

ْْ فَعََُد ُ َكبُِدُرُهْه هدذا فَْسدهَُُوُهْه إِْن كدانُوا يَْنِ قُدونَ )ـ  7و  وآل  ، قبال : وبا  (1) (بَد
فقببال :  نَمببا قببال  ؟كهيببرهم ووببا كبب     ببراهيم ، قيبب  : وكيببف رلببك (2)ففلبب  

، أي :  ن نطقبسا فكهيبرهم ففب  ، و ن لبم ينطقبسا  (إِْن كانُوا يَْنِ قُونَ )  راهيم 

 اً ؛ فما نطقسا ووا ك     راهيم.فلم يفف  كهيرهم أيئ
قال :  .(3) (أَيَّتَُها اْلِعُُر إِنَُّكْه لَساِرقُونَ )عن قسل   فالص  السالمعلي وسبئ  

ُِد ِ )ال  رى أنَهم قالسا أ نَهم سرقسا يسسف ون أ ي  ،  ََ اْلَم ولبم  (4) (نَْفِقُد ُصدوا

 يقسلسا : سرقتم  ساع الملك.
إِنِّددي ) السببالمعلي ايببة عببن   ببراهيم وسبببئ  عببن قببسل هللا عببز وجبب  حك

قال : وا كان   راهيم سقيماً ووا ك   ،  نَما عنص سقيماً فبي  ينب  ،  (5) (َسِقُه  

 .(6) «أي : ور ا اً 
__________________ 

 .63( ابنهياو : 1)

 وا فف .:  «خ»( في 2)

 .70( يسسف : 3)

 .72( يسسف : 4)

 .89( الصافا  : 5)

 و.وح اختالف يسير ، والمر ا  : الطالب للشي 105:  2( االحتجاج 6)

وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 
سبببببببببببلب الكببببببببببب   

 عن التسرية
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قلبت ب بي عهبق »وفي وستطرفا  السراإر ون كتا  ا ن  كير ، قال : 

للجاريبة : قبسلي : لبيس هبس  (1): الرج  يبست رن علي  ، فيقسل  السالمعلي هللا 
؛ فبإن  سبلب الكب   وهنبَي علبص أن  (2) «ها هنا ، فقال : ال     ، ليس  كب  

وسضبح خبال  وبن البقار ؛  ر ال وجب  لب  سبسى  «ها هنبا»ار  لي   قسل  : المش

 رلك.
يخبب  وببن كتببا  الطببالق للمهسببسب : أَن واحببقاً وببن  وروى فببي  ببا  الال

الصاا ة  اب واحقاً آخر ، فاعترضهما في الطريل أعقاو المصباس  ، 

ي فب نكر الصبباحب أنَب  هببس ، فب حلفسع ، فالببف لهبم أنَبب  أخبسع ، فلَمببا أ بص النهبب
 .(3) « ققت ، المسلم أخس المسلم»قال ل  :  وسلموآل علي هللا لص

 .(4) لص غير رلك وما يظهر ون  رلك 
__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : يقسل. «ص»( ك ا في 1)

وبن أ بسا   141، الهبا   580:  8، والسسباإ   632:  3 (السراإر)( وستطرفا  السراإر 2)

 .8شري ، الاقيث أحكام الف

 .95:  5( المهسسب 3)

 ون أ سا  أحكام الفشري. 141، الها   578:  8( راجح السساإ  4)
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 أّما الكالم في المقام الثاني

 وهو مسّوغات الكذب

 فاعلم أنَ  يسسغ الك   لسجهين :

ابر فبة ، قبال هللا  فبالص  فيسبسغ وفهبا  اب لَبة أحدهما الضرورة إلُد   
يمددانِ ) ُْبُدد ُ ُمْ َمددهِني بِاْ ِ ال يَتَِّخددِذ اْلُمْؤِمنُددوَن )وقببال  فببالص  .(1) (إِالّ َمددْن أُْكددِرََ َوقَ

َُْس ِمَن للاِ فِي َشيْ  ْْ ذِلَ  فََُ ٍء إِالّ أَْن اْلكافِِريَن أَْوِلُاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنَُِن َوَمْن يَْفعَ

 .(2) (ْنُهْه َُقاةً ََتَّقُوا مِ 
 «و  الَ وقبق أحلَب  هللا لمبن اضبطَر  ليب وا ون أي»:  السالمعلي وقسل  

وقق اأتهر أَن الضبرورا   هبي  الماظبسرا . وابخهبار فبي رلبك أكابر  .(3)

ون أن  اصص ، وقق استفاضت أو  سا ر   جسا  الالف كار اً لقفح الضرر 
 .(4)الهقني أو المالي عن نفس  أو أخي  

 واإلجماع أاهر ون أن يقَعص أو ياكص.

والفق  وستقَ   سجس  ار كا  أقَ  القهياين وح  قاإب  علبص قهاب  ، أو 
 في كسن القه  الفقلي (5)انتفاو قها  ؛ ل لهة اآلخر علي  ، علص القسلين 

__________________ 

 .106( النا  : 1)

 .28( آل عمران : 2)

، وببح اخببتالف فببي  7و  6ل وببن أ ببسا  القيببام ، الاببقيث ، الهببا  ابوَ  690:  4( السسبباإ  3)

  فض ابلفاا.

 ون أ سا  كتا  ابيمان. 12، الها   134:  16( السساإ  4)

 .338(  فَرض لهما القسأجي في أرح التجريق : 5)

وسببببببببببببببببببببببببببببَسغا  
الضبببببببببروري وبببببببببن  الك  

وسببببببببببببببببببببببببببببَسغا  
 الك  
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 وطلقاً ، أو في خصسص الك   بج  ال ا  ، أو  السجسع واالعتهارا .

وال  أببكال فببي رلببك كلَبب  ،  نَمببا اإلأببكال وال ببالف فببي أنَبب  هبب  يجببب 
ابباهر المشببهسر هببس ابَول ، كمببا  ؟حينئبب   التسريببة لمببن يقببقر عليهببا ، أم ال

 (5)والشببراإح  (4)والسببراإر  (3)وال نيببة  (2)والمهسببسب  (1)يظهببر وببن المقنفببة 

والرياض  (9)وجاوح المقا ق  (8)والتارير  (7) واللمفة وأرحها (6)والقساعق 
فببي وسبب لة جببسا  الالببف لببقفح الظببالم عببن  (11)وواكببَي وجمببح الهرهببان  (10)

 الس يفة.

قببال فببي المقنفببة : وببن كانببت عنببقع أوانببة فطالهبب  اببالم فليجاببق ، و ن 
فسب   مبا ي رجب  عبن الكب   استالف  االم علص رلك فليالف ، ويسَري في ن

 : فإن لم ياسن التسرية وكان نيَت  حفظـ  (12) لص أن قال 
__________________ 

 .556( المقنفة : 1)

 ( لم نقف علي  في .2)

 .538:  (الجساوح الفقهية)( ال نية 3)

 .43:  3( السراإر 4)

 .32:  3و  163:  2( الشراإح 5)

 .190:  1( القساعق 6)

 .235:  4 (الروضة الههيَة)القوشقية وأرحها ( اللمفة 7)

 .266:  1( التارير 8)

 .27:  4( جاوح المقا ق 9)

 .622:  1( الرياض 10)

 .300:  10( وجمح الفاإقي 11)

 وضطر ة. «ش»( ور   ه ع الفهاري في 12)

هببببببببببببببب   جبببببببببببببببب 
التسريببببببة ـ عنببببببق 

لببببببببص الضببببببببروري  
الكبببببب   ـ علبببببببص 

 القا ر عليها؟

وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 
السجببببببببببس  وببببببببببن 

 كلما  الفقهاو
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 ، انتهص. (1)ابوانة أجزأ   النيَة وكان و جسراً 

: فبإن ـ  ني وطالهة الظالم الس يفةوقال في السراإر في ه ع المس لة أع
 ، انتهص. (2)قنح الظالم ون   يمين  ، فل  أن يالف ويسَري في رلك 

: ويجببس  لبب  أن يالببف أنَبب  لببيس عنببقع ـ  وفببي ال نيببة فببي هبب ع المسبب لة

،  (3)و يفة ويسَري في يمين   ما يسلم  ب  وبن الكب   ،  بقلي   جمباع الشبيفة 
 انتهص.

 .(4)اً وفي النافح : حلف وسَري

 ، انتهص. (5)وفي القساعق : ويجب التسرية علص الفارف  ها 
يخ  وبن كتبا  الطبالق : لبس أنكبر االسبتقانة ـ  وفي التارير في  ا  الال

خسفبباً وببن اإلقببرار  بباإل راو ، أو القضبباو جببا  الالببف وببح  ببقق  ،  شببرب 

 ، انتهص. (6)التسرية  ما ي رج  عن الك   
 .(8)وقريب ون  في أرحها  .(7)َري وفي اللمفة : يالف علي  فيس

: يجبب التسريبة  مبا ي رجب  ـ  وفي جاوح المقا بق فبي  با  المكاسبب

 ، انتهص. (10)الك    (9)عن 
__________________ 

 (  ققم الت ريج عنها في الصفاة السا قة.3ـ  1)

 .150:  1( الم تصر النافح 4)

 (  ققم الت ريج عنها في الصفاة السا قة.8ـ  5)

 ، وفي ساإر النسخ : ون. «ف»( ك ا في 9)

ولبس اقتضبت » الَ علص وا يلي :  (27:  4)( لم نقف في  ا  المكاسب ون جاوح المقا ق 10)

و جبب التسريبة »وبا يلبي :  (38:  6)، نفم في  ا  الس يفة  «المصلاة الك   وجهت التسرية

 .«علص الفارف  ها   ن يقصق وا ي رج  عن الك  
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ع : أَن الكب   حبرام ، ولبم ياصب  االضبطرار  ليب  وبح ووج  وبا ركبر
، وح أن قه  الك   عقلَي ،  (1)الققري علص التسرية ، فيقخ   ات الفمسوا  

سخبن  فبي ضبمن  ي لبب حسبن  علبص قهاب  ،  فال يسسغ  الَ وبح  اقَبل عنبسان  حخ

 التسقف  الَ وح الفجز عن التسرية.ويتسقَف  اقَق  علص  اقَق  ، وال يكسن 
وه ا الاكم جيَق ،  الَ أَن وقتضص  بالقا  أ لَة التبرخيص فبي الالبف 

 كار اً لقفح الضرر الهقني أو المالي عن نفس  أو أخي  ، عقم اعتهار رلك.

ففبببي روايبببة السبببكسني عبببن جففبببر عبببن أ يببب  عبببن آ اإببب  عبببن علبببي 
: احلببف  بباهلل  وسببلموآل علي هللا لصقببال : قببال رسببسل هللا »:  السببالمعليهم

 .(2) «كار اً ونَجل أخاك ون القت 

و ببباياة  سبببماعي   بببن سبببفق ابأبببفري عبببن أ بببي الاسبببن الرضبببا 
س لت  عبن رجب  ي باف علبص والب  وبن السبلطان ، فيالبف لب  »:  السالمعلي 

علبص وبال أخيب  كمبا  لينجس    ون . قال : ال    . وس لت  : ه  يالف الرج 

 .(4) «قال : نفم ؟(3)يالف علص وال نفس  
: اليمبين علبص وجهببين  السبالمعلي قبال الصببا ق »وعبن الفقيب  ، قبال : 

ً ـ   لص أن قال  : ف َوا اليمين التي ينجر عليها الرج   را حلف كار ا
__________________ 

 ( المتققوة في أَول الهاث.1)

 .4ون أ سا  كتا  ابيمان ، الاقيث  12لها  ، ا 134:  16( السساإ  2)

 وال .:  «ش»( في السساإ  ونس ة  قل 3)

 ون أ سا  كتا  ابيمان ، الاقيث ابول. 12، الها   134:  16( السساإ  4)

 وجبببببب  وببببببا ركببببببرع
الفقهببببببببببببباو فبببببببببببببي 

 وجس  التسرية

وقتضببببببببببببببببببببببببببببببببص 
االبالقببببببا  عبببببببقم 

 السجس 
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لم  لزو  الكفاري ، فهس أن يالف الرج  فبي خبالص اوبرس وسبلم ، أو  (1) و

 .(2) «أو غيرع خالص وال  ون وتفقَ  يتفقَى علي  ون لَص ،
 نَببببا نمببببَر علببببص هببببنالو القببببسم ، »وفببببي وسثقببببة  راري  ببببا ن  كيببببر : 

فقبال : يبا  راري  را خفبت فباحلف  ؟فيستالفسنا علص أوسالنا وقق أ َينا  كا ها

 .(3) «لهم  ما أاووا
 (4) را حلف الرج   قيَة »:  السالمعلي ورواية سماعة عن أ ي عهق هللا 

حَرم  (7)و وَما  لي . وقال : ليس أي (6)ع ، أو اضطر أبكر (5)لم يضَرع  را هس 

 .(8) «هللا  الَ وقق أحلَ  لمن اضطر  لي 
 ، (10)وفيما ي  ي  (9) لص غير رلك ون ابخهار السار ي في ه ا الها  

__________________ 

 .«ع»و  «م»،  «خ»غير وسجس ي في  «( الساو1)

:  16، وفيببب  : وال  لزوببب  الكفببباري ، والسسببباإ   4297، الابببقيث  367 366:  3( الفقيببب  2)

 .9ون أ سا  كتا  ابيمان ، الاقيث  12، الها   135

وببا »، وفيبب  :  14وببن أ ببسا  كتببا  ابيمببان ، الاببقيث  12، الهببا   136:  16( السسبباإ  3)

 في جسا  السنال عن الالف  الطالق والفتاق. « ما أاووا»، نفم ور   عهاري  «أاووا

 .«ش»و  «ص»في غير  « قية»ر  ( لم  4)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «هس»( لم  ر  5)

 ( في السساإ  : واضطر.6)

 فيما.:  «ص»و  «م»،  «ن»،  «ف»( في 7)

 .18ون أ سا  كتا  ابيمان ، الاقيث  12، الها   137:  16( السساإ  8)

 ن.ون أ سا  كتا  ابيما 12، الها   137:  16( السساإ  9)

 (.الااني ون وسَسغا  الك  )،  31( ي  ي في الصفاة 10)
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وببن جببسا  الكبب   فببي اإل ببالح ، التببي يصببفب علببص الفقيبب  التببزام  قييببقها 

  صسري عقم الققري علص التسرية.
وأوببا حكببم الفقبب   قببه  الكبب   فببي غيببر وقببام  سقَببف  اقَببل المصببلاة 

جاة علي  ، فهس و ن كان وسلَماً  الَ أنَ  يمكن القسل  الففس عنب  أبرعاً ؛ الرا

لألخهببار المبب كسري ، كمببا عفببي عبببن الكبب   فببي اإل ببالح ، وعببن الَسبببب 
والتهَري وح اإلكراع ، وح أنَ  قهي  عقالً أيضاً ، وبح أن  يجبا  التسريبة علبص 

س قي   تسسفة الشارع كما ال ي فص ، فل (1)القا ر ال ي لس عن التزام وا يفسر 

علص الفها   فبقم  ر يبب اآلثبار علبص الكب   فبي وبا نابن فيب  و ن قبقر علبص 
التسرية ، كان حسناً ،  الَ أَن االحتياب في خالفب  ،  ب  هبس المطبا ل للقساعبق 

لسال استهفا  التقييق في ه ع المطلقا  ؛ بَن النسهة  ين ه ع المطلقا  ، و ين 

وغيرهببببا علببببص اختصبببباص الجببببسا   صببببسري  وببببا  َل كالروايببببة ابخيببببري
االضطرار المستلزم للمنح وح عقو  وطلقاً ، عمبسم وبن وجب  ، فيرجبح  لبص 

 عمسوا  حروة الك   ، فت َو .

هبب ا ، وببح  وكببان ونببح االسببتهفا  المبب كسر ؛ بَن وببسر  ابخهببار عببقم 
ب االلتفا   لص التسرية في وقام الضروري  لص الك   ؛  ر وح االلتفا  فال ال

 اختيارها ؛  ر ال  اعي  لص الفقول عنها  لص الك  .

علبص  (2)ثَم  َن أكار اب باا  وبح  قييبقهم جبسا  الكب    فبقم القبقري 
 ، أبلقسا القسل  ل سية وا أكرع علي  ، ون الفقس  (3)التسرية 

__________________ 

 ، وفي النسخ :  الفبسر. «ش»ونس ة  قل  «م»صااة وو «ف»( ك ا في 1)

 .« فقم الققري» قل  « الققري»:  «ف»( في 2)

 .22( راجح الصفاة 3)

الم تببببببار اأببببببتراب 
جببببببببببسا  الكبببببببببب   
 فببببببببببببقم  وكببببببببببببان 

 التسرية

هببببببببببببب  يتاقَبببببببببببببل 
اإلكببببببببببببراع فببببببببببببي 
 بببببببببسري القبببببببببقري 

 علص التسرية؟
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واإليقاعا  وابقسال الماَروة كالسَب والتهَري ، ون  ون  قييق  صسري عقم 

 (3) فض هنالو كالشهيق فبي الروضبة  (2)،     َرح  (1)التمكن ون التسرية 
 فببقم اعتهببار الفجببز عنهببا ،  بب  فببي كببالم  (5)فببي  ببا  الطببالق  (4)والمسببالك 

، وبح أنَب  يمكبن أن يقبال :  َن المكبرع علبص  (6) فض  وا يبشفر  اال فباق عليب  

الهيح  نَما أكرع علص التلفَظ  الصي ة ، وأَوا  را ي المفنص فمَما ال  قه  اإلكراع 
اختبارع ، فباإلكراع علبص الهيبح فقق  (7)، فإرا أرا ع وح الققري علص عقم  را    

الببساقفي ي ببتَص   يببر القببا ر علببص التسريببة ؛ لفببقم المفرفببة  هببا ، أو عببقم 

 االلتفا   ليها ، كما أَن االضطرار  لص الك   ي تَص   ير القا ر عليها.
قي ، ويمكن أن يفَرق  ين المقاوين :   َن اإلكراع  نَما يتفلَل  الهيح الاقي

أو الطببالق الاقيقببي ، غايببة ابوببر قببقري المكببرع علببص التفَصببي عنبب   إيقبباع 

الصسري ون  ون  را ي المفنص ، لكن  غير المكرع عليب . وحيبث  َن ابخهبار 
 خالية عن اعتهار الفجز عن التفَصي  ه ا السج  ، لم يفتهر رلك

__________________ 

، والم تصبر  12:  3و ،  14:  2، والشبراإح  665:  2، والسراإر  510( انظر النهاية : 1)

 ، وغيرها. 169:  2، والرياض  198، والكفاية :  294:  3، والتنقي   197:  1

 .«    َرح  فض هنالو»،  قل :  «و فض هنالو»:  «ف»( في 2)

 .21:  6( الروضة الههية 3)

 .3:  2 (الطهفة الاجرية)( المسالك 4)

  ا  الطالق.     َرح في:  «ف»( في 5)

 .15:  32( راجح الجساهر 6)

 علص الفقم.:  «ف»( في 7)

الفبببببببببببببرق  بببببببببببببين 
 االكراع والك  
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 في حكم اإلكراع.

غ  الَ عنببق االضببطرار  ليبب  ، وال  وهبب ا   ببالف الكبب   ؛ فإنَبب  لببم يسببس 
 اضطرار وح الققري.

نفم ، لس كان اإلكراع ون أفرا  االضطرار   ن كان المفتهبر فبي  اقَبل 

، أو قلنببا  (1)التفَصببي كمببا ا َعبباع  فببض وسضببسع  عرفبباً أو ل ببةً الفجببز عببن 
 اختصاص رفح حكم   صسري االضطرار ،   ن كان عقم  ر َب ابثر علص 

المكرع علي  ون حيث  نَب  وضبطر  ليب  لبقفح الضبرر المتسَعبق عليب   ب  عبن 

التسريبببة ؛ لفبببقم  (2)البببنفس والمبببال كبببان ينه بببي فيببب  اعتهبببار الفجبببز عبببن 
 االضطرار وح الققري عليها.

ا   : أَن المكرع  را قصق المفنص وح التمكن ون التسرية ،  قق والا

فلح وا اكرهسا علي ل »علص وا أوقح أنَ  وكرع علي  ، فيقخ  في عمسم   .(3) «رب
وأَوببا المضببطر ، فببإرا كبب   وببح القببقري علببص التسريببة ، لببم يصببقق أنَبب  

فلح وا اضطروا  لي »وضطر  لي  ، فال يقخ  في عمسم   .(4) «رب

  علببص وبب اق المشببهسر وببن اناصببار جببسا  الكبب    صببسري هبب ا كلَبب
 االضطرار  لي  حتص ون جهة الفجز عن التسرية ، وأوا علص وا استظهرناع

__________________ 

، وبن أبراإ  اإلكبراع : عجبز المكبرع عبن  (159:  25)( لم نفار عليب  ، نفبم فبي الابقاإل 1)

  فح وا  سَعق   .

 لنسخ : ون.، وفي ساإر ا «ف»( ك ا في 2)

 ون أ سا  جها  النفس. 56، الها   295:  11( راجح السساإ  3)

 .3و  1ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  56، الها   295:  11( راجح السساإ  4)
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ون جسا ع وح االضطرار  لي  وبن  (2)كما اعترف    جماعة  (1)ون ابخهار 

إلكبراع. كمبا أَن الظباهر غير جهة الفجز عن التسرية ، فال فرق  ينب  و بين ا
ون غير جهة التسرية ،  (3)أَن أ لَة نفي اإلكراع راجفة  لص االضطرار ، لكن 

فالشارع رَخص في  رك التسرية في كَ  كالم وضطر  لي  لوكبراع عليب  أو 

  فح الضرر   . ه ا ، ولكن ابحسب التسرية في الها ين.
 سَسغ للك   هس المسَسغ لساإر الماَروا .ثم  َن الضرر الم

ببف ، وعليبب  يامبب   نفببم ، يسببتاب  اَمبب  الضببرر المببالي البب ي ال يبجال

عالوبة اإليمبان أن  بنثر »في نهبج الهالغبة :  السالمعلي قسل أوير المنونين 
 .(4) «الصقق حيث يضَرك ، علص الك   حيث ينففك

عليهم في وقام التقية في ثم  َن ابقسال الصا ري عن أإمتنا  لسا  هللا 

 (5) «ال  بب    الصببالي فببي ثببس  أ ببا   خمببر» يببان ابحكببام ، وابب  قببسلهم : 
 وناس رلك ، و ن أوكن حمل  علص الك   لمصلاة  ناًو علص وا استظهرنا

__________________ 

 .. عنق قسل  :  الَ أَن وقتضص  بالقا  أ لَة الترخيص 24( كما  ققم في الصفاة 1)

 نقف علي . ( لم2)

 .«ف»وشطس  عليها في  «لكن»( كلمة 3)

وبن أ بسا  أحكبام  141، الهبا   580:  8، وانظبر السسباإ   458( نهج الهالغبة الاكمبة : 4)

 في نهج الهالغة. «عالوة»، لكن لم  ر  كلمة  11الفشري ، الاقيث 

 وغيرها. 13 10و  2ون أ سا  النجاسا  ، ابحا يث  38، الها   1055:  2( السساإ  5)

وببببببا هببببببس الضببببببرر 
 ؟المسَسغ للك  
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هبس الامب  علبص  السالمعليهم،  الَ أَن ابليل  ش نهم  (1)ـ  جسا ع ون ابخهار
 را ي خالف اساهرها ون  ون نصب قرينة ،  ب ن يريبق وبن جبسا  الصبالي 

 لبص اللبهس ، وقبق في الاس  الم كسر جسا ها عنق  ف َر ال خس  واالضطرار 

 بببَرحسا  بببإرا ي المااوببب  الهفيبببقي فبببي  فبببض المبببسار  ، واببب  أنَببب  ركبببر 
 نَمبا أر   »، ففزع الم ابب ، ثم قبال :  «أَن النافلة فريضة»:  السالمعلي 

 .(2) «وسلموآل علي هللا لص الي الس ر علص النهي 

أنَ   را  ار ابوبر فبي  فبض المساضبح  بين الامب  علبص  وون هنا يفلم
التقية والام  علص االسبتاها  ، كمبا فبي ابوبر  السضبسو عقيبب  فبض وبا 

،  فببيَن الابباني ؛ بَن التقيبة  تبب  َى  ببإرا ي المجببا   (3)قبال الفاَوببة  كسنبب  حبقثاً 

 و خفاو القرينة.
__________________ 

 ..  أَن وقتضص  بالقا  أ لَة الترخيصعنق قسل  :  الَ  24( في الصفاة 1)

 .6ون أ سا  أعقا  الفراإض ، الاقيث  16، الها   49:  3( السساإ  2)

،  13و  12وببن أ ببسا  نببساقض السضببسو ، الاببقيث  6، الهببا   189:  1( راجببح السسبباإ  3)

 17و  16و  14و  12وبن أ ببسا  نبساقض السضبسو ، ابحا يببث  12، الهبا   198والصبفاة 

 ها.وغير

ابنسبببببببببب حمببببببببب  
روايبببببببببا  التقيبببببببببة 
علبببببببببببص خبببببببببببالف 
الظبببببببببببببببببببببببببباهر ال 

 الك   لمصلاة

 وران ابوبببببببببببببببببببر 
 ببببين الامبببب  علببببص 
التقيَببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 واالستاها 
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 الثاني من مسّوغات الكذب إرادة ا صالح  

وقببق استفاضببت ابخهببار  جبببسا  الكبب   عنببق  را ي اإل ببالح ، ففبببي 

وناسهببا روايببة  .(1) «المصببل  لببيس  كبب َا » بباياة وفاويببة  ببن عَمببار : 

 .(3) السالمعلي ، عن أ ي  ، عن جقَع ، عن أ ي عهق هللا  (2)وفاوية  ن حكم 
كَ  كب   »:  السالمعلي ، عن الصا ق  (4)وفي رواية عيسص  ن حنَان 

فبي حر ب  فهبس  (5)وسنول عن   احه  يسواً ،  الَ ك  اً في ثالثة : رج  كاإق 
هب ا  (7)رج  أ ل   ين اثنين ، يلقص ه ا   ير وا يلقبص  (6) وسضسع عن  ، و

عخبقخ أه (8) ، يريق   لك اإل الح ، و  «وهبس ال يريبق أن يبتم لهبم (9)لب  رج  وخ
(10). 

 .(11)و مضمسن ه ع الرواية في استاناو ه ع الاالثة ، روايا  

 قال : الكالم»:  السالمعلي وفي ورسلة الساسطي ، عن أ ي عهق هللا 
__________________ 

 .3ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  141، الها   578:  8( السساإ  1)

 النسخ ، وفي المصا ر : وفاوية  ن حكيم.( ك ا في 2)

 .9ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  141، الها   580:  8( السساإ  3)

 ( في المصا ر الاقياية : عيسص  ن حَسان.4)

 ( في السساإ  : كاإق.5)

 أو.:  «ص»( في السساإ  وهاوش 6)

 ( في السساإ  : يلقص   .7)

 أو.:  «ص»( في السساإ  وهاوش 8)

  يا ي : أيئاً. «ص»( في السساإ  وهاوش 9)

 .5ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  141، الها   579:  8( السساإ  10)

 .5و  2و  1( نفس المصقر ، ابحا يث 11)

وبببببببن وسبببببببَسغا  و
 را ي  الكببببببببببببببببببببب  

 اإل الح
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قيب  لب  : جفلبت فبقاك ووبا  .(1)ثالثة :  قق ، وك   ، و  الح  ين النا  
نفسب   (3)الواً يهل   فت هبث قال :  سمح ون الرج  ك ؟اإل الح  ين النا  (2)

 .(4) «، فتقسل : سمفت فالناً قال فيك ون ال ير ك ا وك ا ، خالف وا سمفت 

وعببن الصببقوق فببي كتببا  اإلخببسان  سببنقع عببن أ ببي الاسببن الرضببا 

قال :  َن الرج  ليصقق علص أخيب  فيصبيه  عنبت وبن  بقق  »:  السالمعلي 
علص أخي  يريق    نفف  فيكسن عنق فيكسن ك َا اً عنق هللا ، و َن الرج  ليك   

 ً  .(5) «هللا  ا قا

ثم  َن ااهر ابخهار الم كسري عقم وجس  التسرية ، ولم أرخ ون اعتهر 
 الفجز عنها في جسا  الك   في ه ا المقام.

و قييببق ابخهببار المبب كسري  صببسري الفجببز عنهببا فببي غايببة الهفببق ، و ن 

 كان وراعا   وقتضص االحتياب.
 نَ  قق ور  في أخهار كايري جسا  السعق الكار  وح الزوجة ،     (6)ثَم 

 ، وهللا الفالم. (7)وطلل ابه  
__________________ 

  يا ي : قال. «ص»( في السساإ  وهاوش 1)

 ( في السساإ  : وا.2)

 فت هت.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 3)

 .6ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  141  ، الها 579:  8( السساإ  4)

 وح اختالف. 10ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  141، الها   580:  8( السساإ  5)

 .«ف»لم  ر  في  «ابه »( الفهاري ون هنا  لص كلمة 6)

 .5و  2و  1ون أ سا  أحكام الفشري ، ابحا يث  141، الها   578:  8( راجح السساإ  7)

جبببببببببببسا  السعبببببببببببق 
لكببببببببببببار  وبببببببببببببح ا

 ابه 
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 التاسعة عشر [لةالمسأ]

بنخ يخْكهببنب ككتبب يكتبب كتا بة كمبا فبي  (1)الكهانة حرام ، وهبي  : وبن كخهخ

:  را  بار ـ  ، كهانبة  بالفت ـ  الصااح  را  كه ن ، قال : ويقال كهببن  الضبمَ 

 .(2)كاهناً 
بنخ ـ  (3)وعن القاوس  أيضاً : الكهانة  الكسر  ، لكن عن المصبهاح : كخهخ

 .(4)ـ  كقت  كهانة  الفت  يخْكهبنب 
وكيف كان ، ففن النهاية : أَن الكاهن ون يتفابص ال هبر عبن الكاإنبا  

 في وستقه  الزوان.

وقق كان في الفر  كهنة ، فمنهم : ون كان يزعم أَن ل   ا فاً ون الجَن 
يبلقببي  ليبب  ابخهببار. ووببنهم : وببن كببان يببزعم أنَبب  يفببرف اببوببسر  مقببقَوا  

 وأسها  يستقَل  ها علص وساقفها ون كالم ون س ل  ، أو فلفلل  ،
__________________ 

 .«ش»ون  «حرام وهي»( عهاري 1)

 .«كهن»، وا ي :  2191:  6( الصااح 2)

 .«كهن»، وا ي :  264:  4( القاوس  3)

 .«كهن»، وا ي :  543( المصهاح المنير : 4)

 حروة الكهانة

 ون هس الكاهن؟
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 .(1) «افالفر  »أو حال  ، وه ا ي َصسن   اسم 

عن ابكار في  فريف الكاهن وا فبي القساعبق ، وبن أنَب  :  (2)والماكَي 
إيٌّ ون الجَن ي  ي  ابخهار  ن كان ل  رخ وخ
(3). 

 .(6) لبص القيب   (5)، ونسبه  فبي التاريبر  (4)وعن التنقي  : أنَ  المشهسر 

إلبَي القبسم ، أي  باحب رأيهبم  إَي علص ففي  وبن رأى ، يقبال : فبالن رخ ، ورخ
 .(7)قي  : وقق يكسر راؤع   هاعاً 

إَي  ب  (8)وعن القاوس  : والر   .(9)ك نَي : جنَي يرى فخيباخ

َي  إلَي  س ن كخمل  .(10)وعن النهاية : يقال للتا ح ون الجن رخ
 أقسل : روى الطهرسي في االحتجاج في جملة ابسئلة التي س ل

__________________ 

 .«كهن»، وا ي :  214:  4( النهاية ؛ ال ن ابثير 1)

 .74:  4( حكاع السيق الفاولي في وفتاح الكراوة 2)

 ، وفي  :  ابخهار. 121:  1( القساعق 3)

 .13:  2( التنقي  الراإح 4)

، وفببي غيببرع : إلببر ، وهببس سببهس ؛ بنَبب  لببم يتفببرض فببي السببراإر لتفريببف  «ف»( كبب ا فببي 5)

 الكهانة.

  النسهة  لص القي  ، نفم حكص السيق الفاولي فبي وفتباح ، وليس في 161:  1( انظر التارير 6)

 النسهة  لص القي  عن التارير. (74:  4)الكراوة 

 .«رأى»، وا ي :  178:  2( قال  ا ن ابثير في النهاية 7)

 ، وفي ساإر النسخ : رإَي. «ص»( ك ا في 8)

،  331:  4لمابي  والمصقر ، وفي ساإر النسخ : في هر. انظر القباوس  ا «ص»( ك ا في 9)

 «الرؤية»وا ي : 

 .178:  2( النهاية ، ال ن ابثير 10)
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 : السالمعلي الزنقيل عنها أ ا عهق هللا 

قببال الزنببقيل : فمببن أيببن أ بب  الكهانببة ، ووببن أيببن ي هببر النببا   مببا 
 ؟ياقث

كَ  حين فتبري وبن   َن الكهانة كانت في الجاهلية في»:  السالمعلي قال 

الرسبب  ، كببان الكبباهن  منزلببة الابباكم ياتكمببسن  ليبب  فيمببا يشببته  علببيهم وببن 
وجسع أتَص : فلراسة  (2) اقث ، ورلك في  (1)اببوسر  ينهم ، في هرهم   أياو 

الفين ، وركاو القلب ، ووسسسة النفس ، وفلطنة الروح ، وح ق ف  في قله  ؛ 

الشببيطان  (3) ث الظبباهري فبب لك يفلببم بَن وببا ياببقث فببي ابرض وببن الاببسا
 وين َي   لص الكاهن ، وي هرع  ما ياقث في المنا ل واببراف.

وأوا أخهار السماو ، فإَن الشيابين كانت  قفق وقاعق استراق السبمح  ر 

نفبت وبن اسبتراق السبمح  راك ، وهي ال  اجب وال  رجم  بالنجسم ، و نَمبا وب
علص  (5)السحي ون خهر السماو ، فيلهس  (4)لئالَ يقح في ابرض سهب يشاك  

أه  ابرض وبا جباوهم عبن هللا  فبالص إلثهبا  الاَجبة ونفبي الشبههة ، وكبان 

 الشيطان يسترق الكلمة الساحقي ون خهر
__________________ 

:  «خ»و  «ش»  سبها  ، وفبي المصبقر ونسب ة  بقل :  «م»و  «ن»وهباوش  «ف»( في 1)

 عن أأياو.

 ون.:  «ش» ة  قل ( في المصقر ونس2)

 يفلم .:  «ن»( في وصَااة 3)

 والمصقر : سهب  شاك . «ش»( في 4)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ويلهس. «ش»( ك ا في 5)

 فسبببببببببير الكهانبببببببببة 
فببببببببببببببي روايببببببببببببببة 

 االحتجاج



 2كتا  المكاسب / ج   .............................................................................  36

فببي خلقبب  في تطفهببا ، ثببَم يهببه   هببا  لببص ابرض ،  (1)السببماو  مببا ياببقث هللا 

الهابب  ، فيق فها  لص الكاهن ، فإرا قبق  ا  كلمبا  وبن عنبقع ، فبي ل  الابل  
وببا أ َاع  ليبب   (4)فهببس  (3)ي هببر  بب   (2)فمببا أ ببا  الكبباهن وببن خهببر وَمببا كببان 

أيطان  وَما سمف  ، ووا أخط  فيب  فهبس وبن  ابب  وبا  ا  فيب  ، فمنب  ونفبت 

 الشيابين عن استراق السمح انقطفت الكهانة.
 (6)وَمبببا  (5)واليبببسم  نَمبببا  بببن َي الشبببيابين  لبببص كبَهانهبببا أخهببباراً للنبببا  

، والشيابين  ن َي  لص الشيابين وبا يابقث فبي  (7)تاقَثسن    ووا ياقَثسن  ي

غاإبب  (9)قا ب  قتب  ، ووبن  (8)الهفق ون الاسا ث ، ون سبارق سبرق ، ووبن 
 .(11) «ال هر ..  قوق وك و  (10)غا  ، وهم أيضاً  منزلة النا  

خيبر ، يمكن أن يكبسن قيبقاً لأل «وح ق ف  في قله »:  السالمعلي وقسل  

 ، فتكسن الكهانة   ير ق ف الشيابين ، كما هس ااهر «فطنة الروح»وهس 
__________________ 

 ون هللا.:  «خ»و  «ص»( في المصقر وهاوش 1)

 .«ش»و  «م»والمصقر وهاوشي  «ص»ون  «وَما كان»( عهاري : 2)

 .«م»و  «ن»،  «ف»في  «  »( لم  ر  3)

 هس.:  «ش»و  «م»،  «ن»( في 4)

أخهببار النببا  ، وفببي :  «ص»والمصببقر ، وفببي  «ع»و  «خ»،  «ن»،  «ف»كبب ا فببي  (5)

 أخهار للنا .:  «ش»

  ما.:  «ش»( في 6)

 .«ف»، وأطب عليها في  «ص»و  «ن»في  «ووا ياقثسن »( لم  ر  7)

 .«ص»و  «م»،  «ن»،  «ف»في  «ون»( لم  ر  8)

 .«ص»و  «م»،  «ن»،  «ف»في  «ون»( لم  ر  9)

 والمصقر : وهم  منزلة النا  أيضاً. «ص»( في 10)

 .81:  2( االحتجاج 11)
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 .(1)وا  ققم عن النهاية 

وياتم  أن يكسن قيقاً لجميح السجسع الم كسري ، فيكبسن المبرا   رَكبب 
فبي نفسب  ، لتلبك السجبسع  (2)أخهار الكاهن وَمبا يق فب  الشبيطان ، ووبا يابقث 

 ا  كلمبا  وبن عنبقع » فبق رلبك :  مالسبالعلي وغيرها ، كما يقَل علي  قسلب  

 .«في ل  الاَل  الهاب 
 اللبببة علبببص وبببا عبببن  «انقطفبببت الكهانبببة»وكيبببف كبببان ، ففبببي قسلببب  : 

ْ رل  ون أَن الكهانة في الفر  كانت قه  المهفث  المب
، قه  ونح الشيابين  (3)

 .(5)عن استراق السمح  (4)
لببص كَهانهببا أخهبباراً  نَمببا  ببن َي الشببيابين  »:  السببالمعلي قسلبب   (6)لكببن 

 اللبة  « لبخ .. وبح قب ف  فبي قلهب »قه  رلك :  السالمعلي ، وقسل   (7) «للنا 

علص  قق الكاهن علص ون ال ي هر  الَ  إخهار ابرض ، فيكسن المبرا  وبن 
الكهانة المنقطفة : الكهانة الكاولة التي يكسن الكاهن  ها حاكماً فبي جميبح وبا 

   ، كما ربكر في أول الرواية.يتااكمسن  لي  ون المشتهها

 وكيف كان ، فال خالف في حروة الكهانة.
__________________ 

 .34 33(  ققم في الصفاة 1)

 ووما ياقث  ، وفي ساإر النسخ : ووا ياقث .:  «ف»، وفي  «ش»( ك ا في 2)

 الهفث.:  «ش»( في 3)

 الشيطان.:  «ص»و  «ع»( في 4)

 .74:  4، ونقل  عن  السيق الفاولي في وفتاح الكراوة  237:  2( الم ر  5)

 .«في»( ك ا في النسخ ، والظاهر سقسب كلمة 6)

 أخهار النا .:  «ش»و  «ص»،  «م»( في 7)

عببببببببببقم ال ببببببببببالف 
فببببببببببببببي حروببببببببببببببة 

 الكهانة
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بن لب  فقبق  بري»وفي المروَيل عن ال صال :  و وبن ون  كه بن ، أو  بكبَهل

 .(1) «وسلموآل علي هللا لص ين وامق 
أَن  فلَبم النجبسم يبقعس »و ،  «أَن الكباهن كالسباحر»قق  قبقم روايبة : و

 .(2) « لص الكهانة

وروى فببي وسبببتطرفا  السبببراإر ، عبببن كتببا  المشبببي ة للاسبببن  بببن 
:  َن عنببقنا  السببالمعلي قلببت ب ببي عهببق هللا »واهببس  ، عببن الهيببام ، قببال : 

ق ، أو أه  رلك ، و يسر الجزيري رجالً ر ما أخهر ون ي  ي  يس ل  عن الشي

: وببن وشببص  لببص  وسببلموآل علي هللا لصفقببال : قببال رسببسل هللا  (3) ؟فنسبب ل 
، فقبق كفبر  مبا أنبزل هللا وبن  (4)ساحر أو كاهن أو كب َا  يصبقَق  فيمبا يقبسل 

 .(6) «(5)كتا  ، ال هر 

ر عببن ال اإهببا  علببص سببهي  الجببزم وابباهر هبب ع الصبباياة أَن اإلخهببا
جف  الم هبر  السالمعلي واَرم وطلقاً ، سساو كان  الكهانة أو   يرها ؛ بنَ  

 و ال اإب  ين الساحر والكاهن والك َا  ، وجف  الكَ  حراواً. الشي
__________________ 

يكتسب  ب   ون أ سا  وا 26، الها   108:  12، والسساإ   68، الاقيث  19( ال صال : 1)

 .2، الاقيث 

 .206 205:  1( راجح المكاسب 2)

 ؟فنس ل أ، وفي المصقر :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «فنس ل »( لم  ر  3)

 ( في المصقر :  ما يقسل.4)

  ر الاقيث و كسر  تماو . «ال هر»( ك ا في النسخ ، والظاهر  يا ي 5)

وبن أ بسا   26، الهبا   109:  12، والسسباإ   593:  3 (السراإر)( وستطرفا  السراإر 6)

 .3وا يكتسب    ، الاقيث 

حروببببببببة االخهببببببببار 
عببببببببببن ال اإهببببببببببا  
جزوببببباً ولبببببس   يبببببر 

 الكهانة
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وينيببقع النهببي فببي النهببسي المببروَيل فببي الفقيبب  فببي حببقيث المنبباهي أنَبب  

ون أ اع و قَق  فقق »نهص عن   يان الفَراف ، وقال :  وسلموآل علي هللا لص
 .(1) «وسلموآل علي هللا لصو وَما أنزل هللا علص وامق  ري

وقببق عرفببت وببن النهايببة أَن الم هببر عببن ال اإهببا  فببي المسببتقه  كبباهن 

 .(2)وي َص  اسم الفَراف 
لبئالَ »:  السبالمعلي وينيَق رلك : وا  ققم في رواية االحتجاج وبن قسلب  

؛ فببإَن ابباهرع كببسن رلببك  (3) « لببخ .. يقببح فببي ابرض سببهب يشبباك  الببسحي

يَن ون رلك أَن اإلخهار عن ال اإهبا  وه سضاً للشارع ون أَي سهب كان ، فته
فبي  فبض وبا  بَ  اعتهبارع كبهفض  (4) مجَر  السنال عنها ون غير النظبر 

 الجفر والرو  واَرم.

ولفلَ  ل ا عبقَ  باحب المفبا ي  وبن الماَروبا  المنصس بة : اإلخهبار 
عببن ال اإهببا  علببص سببهي  الجببزم ل يببر نهببَي ، أو و ببَي نهببَي ، سببساو كببان 

 .(5)الكهانة ، أو القيافة ، أو غير رلك  التنجيم ، أو 
__________________ 

وبن أ ببسا  وببا  26، الهببا   108:  12، ضببمن حبقيث المنبباهي ، والسسباإ   6:  4( الفقيب  1)

 يكتسب    ، الاقيث ابَول.

 .34 33( راجح الصفاة 2)

 .35( راجح الصفاة 3)

 ، وفي غيرهما : نظر. «خ»و  «ف»( ك ا في 4)

 .23:  2  الشراإح ( وفا ي5)
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 العشرون [المسألة]

 (3)والمفتهبر  (2)والسراإر  (1)، علص وا يظهر ون المهسسب  اللهس حرام

وغيرها ؛ حيث علَلبسا لبزوم اإل مبام  (6)والجففرية  (5)وال كرى  (4)والقساعق 

 في سفر الصيق  كسن  واَرواً ون حيث اللهس.
قال في المهسسب : السبفر علبص أر فبة أقسبام وركبر الساجبب والنبق  ، 

ن بلب الصيق ـ  والمهاح ، ثَم قال : الرا ح سفر المفصية ، وعقَ ون أوالتها وخ
وقبال فببي المفتهببر : قببال  (8)، وناببسع  فينب  عهبباري السببراإر  (7)للهبس والهطببر 

 علماؤنا : الالهي  سفرع كالمتنَزع  صيقع  طراً ،
__________________ 

 .136:  1( المهسسب 1)

 .327:  1( السراإر 2)

 .471:  2( المفتهر 3)

 .325:  1 (الطهفة الجقيقي)( القساعق 4)

 .258( ال كرى : 5)

 .123:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( الرسالة الجففرية 6)

 (  ققَم الت ريج عنهما.7)

 (  ققَم الت ريج عنهما.8)

 حروة اللَهس

كلمببببببببا  الفقهببببببببباو 
 هسفي حروة اللَ 
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 ، انتهص. (1) اللهس حرام فالسفر ل  وفصية ال يترَخص ؛ لنا أنَ 

وقبال فبي القساعببق : ال باوس وببن أبروب القصبر :   احببة السبفر ، فببال 
 ، انتهص. (2)يرَخص الفا ي  سفرع كتا ح الجاإر والمتصيَق لهساً 

 (3)وقببال فببي الم تلببف فببي كتببا  المتبباجر : حببَرم الالهببي الروببي عببن 

ق ليس  جيق ،    ينه بي  قييبقع  باللهس ، قال : وه ا اإلبال (4)قس  الجالهل 
 .(5)والهطر 

وقق  رح الالَي في وس لة اللفب  الامام   ير رهان  اروت  ، وقبال 

ور َع  فض :  منبح حروبة وطلبل اللفبب  .(6):  َن اللفب  جميح ابأياو قهي  
(7). 

وانتصر في الرياض للالَي   َن وبا  َل علبص قبه  اللفبب ، وور    َوبة 

ثهت النهي ،  (8)والروايا  ، أاهر ون أن ي فص ، فإرا ثهت القه   ون اآليا 
ثم قال : ولس ال أ ورع  ايث كا  أن يكسن و الفاً لوجماع لكان المصير  لص 

 ، انتهص. (9)قسل  ليس   لك الهفيق 

 وال يهفق أن يكسن القسل  جسا  خصسص ه ا اللفب ، وأ ور
__________________ 

 لت ريج عنهما. ققَم ا (2)و  (1)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ون. «ف»( ك ا في 3)

 .282( راجح الكافي في الفق  : 4)

 .18:  5( الم تلف 5)

 .124:  2( السراإر 6)

 .636:  2، والمستنق  323:  2 (الطهفة الاجرية)( راجح المسالك 7)

 والمصقر : القه  وال م. «ش»( في 8)

 .430:  2( الرياض 9)
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 اروتبب  وببح  عببسى كاببري الروايببا  ،  بب  اآليببا  علببص حروببة وطلببل القببسل 

ال  ب    شبها ي »:  السالمعلي اللهس ؛ بج  النَص علص الجسا  في  في قسل  
 .(1) «ون يلفب  الامام

علبص حروبة المسبا قة   يبر  (2)واستقَل في الرياض أيضاً  هفاً للمه َ  

ص  اريم اللهبس واللفبب جسا ع   ير عسض ،  ما  َل عل (3)المنصسص علص 
 ، انتهص. (4)، قال : لكسنها ون   ال   َو  

 وابخهار الظاهري في حروة اللهس كايري جقَاً.

ووبا يكبسن ونب  »فبي روايبة  ابف الفقبسل :  (5)ونها : وا  ققَم ون قسل  
وجبسع الصبالح ، و وبن أبي (6)وفي  الفسا  واضباً ، وال يكبسن ونب  وال فيب  

 .(7) «فارام  فليم  و فلَم  والفم     وأخ  اببجري علي 

وونها : وا  ققم وبن روايبة ابعمبش ، حيبث عبقَ فبي الكهباإر االأبت ال 
 ؛ (8) المالهي التي  صقَ عن ركر هللا كال ناو وضر  ابو ار 

__________________ 

 .3الاقيث ون أ سا  السهل ،  3، الها   349:  13( السساإ  1)

:  3( لم يتفرض القاضي لالستقالل في المه َ  ، نفم  فرض ل  الالي في المه   الهبارع 2)

82. 

 .«وعقم»:  «علص» قل  «ن»( في 3)

 .41:  2( الرياض 4)

 .«ف»في  «ون قسل »( لم  ر  5)

 وفي ، وفي غيرهما : وفي .:  «م»، وفي  «ش»( ك ا في 6)

 .11:  1اجح المكاسب ، ور 336 335(  اف الفقسل : 7)

، وراجبح المكاسبب  36ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  46، الها   262:  11( السساإ  8)

1  :290. 

ابخهبببببببببار القالَبببببببببة 
علببببببببببببص حروببببببببببببة 

 اللَهس
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و ببببفاً ، ال  (1) «الملهببببي»وصببببقراً ، أو  «الملهببببص»فببببإَن المالهببببي جمببببح 

 آلة ؛ بنَ  ال يناسب التماي   ال ناو. «الملهاي»
لكهباإر روايبة الفيبسن البسار ي وناسها في عقَ االأت ال  المالهي وبن ا

 ، وهي حسنة كالصاياة     اياة. (2)في الكهاإر 

كَ  وا ألهبص »:  السالمعلي وونها : وا  ققَم في روايا  القمار في قسل  
ر ْيسل  .(3) «عن ركر هللا فهس المخ

 (4)فببي جببسا  وببن خببرج فببي السببفر يطلببب  السببالمعلي وونهببا : قسلبب  

 .(5) « نَما خرج في لهس ، ال يقَصر»الصيق  الهزاي والصقسر : 
فببي  السببالمعلي وونهببا : وببا  قببقَم فببي روايببة ال نبباو فببي حببقيث الرضببا 

 َن به  الاجا  في  رأياً وهس فبي »:  (6)جسا  ون س ل  عن السماع ، فقال 

 .(7) «حيَز اللهس
__________________ 

وصبقراً ،  «الملهص»: جمح  هك ا «ف»والملهص. وور   الفهاري في :  «ع»و  «خ»( في 1)

 و فاً. «الملهص»و  «الملهي»أو 

،  261:  11، ريب  الابقيث ابَول ، والسسباإ   127:  2 السبالمعلي ( عيسن أخهار الرضا 2)

 .33ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  46الها  

، وراجببح  15وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، الاببقيث  100، الهببا   235:  12( السسبباإ  3)

 .373:  1مكاسب ال

 لطلب.:  «ن»و  «ف»( في 4)

 ون أ سا   الي المسافر ، الاقيث ابَول. 9، الها   511:  5( السساإ  5)

  يا ي : قال. «ف»( في وا عقا 6)

، وراجبببح  19وبببن أ بببسا  وبببا يكتسبببب  ببب  ، الابببقيث  99، الهبببا   229:  12( السسببباإ  7)

 .289:  1المكاسب 



 45  ................................................................................  نورشعلا [ةلأسملا]

 وسببلموآل علي هللا لصوببن  عببم أَن النهببي فببي ر َ  السببالمعلي وقسلبب  

لَدْو )كب  سا ،  َن هللا يقبسل »: ـ   لخ .. (1)رَخص في أن يقال : جئناكم جئناكم 

 .(2) « لص آخر اآليتين (.. أََرْدنا أَْن نَتَِّخذَ لَْهواً اَلَََّخْذناَُ ِمْن لَُدنّا

يظهببر ونبب   ضببميمة وببا  (3)وونهببا : وببا  َل علببص أَن اللهببس وببن الهاببب  

 .(4)حروة الهاب  ، كما  ققم في روايا  ال ناو 
وبا خبال ثالثبة :  (5)كَ  لهس المنون ون الهاب  »ففي  فض الروايا  : 

 .(6) « لخ .. المسا قة ، ووالعهة الرج  أهل 

سب لت  عبن »، عن أخي  ، قبال :  السالمعلي وفي رواية علي  ن جففر 
أببيئاً وببن اللفببب غيببر  (7)ال نسببتاَب  اللفببب  ابر فببة عشببر وأببههها ، قببال :

 .(8) «الرهان والروي
__________________ 

 حيَاكم حيَاكم.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 1)

، و قببقَم فببي  15وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، الاببقيث  99، الهببا   228:  12( السسبباإ  2)

 .18 17، واآليتان ون سسري ابنهياو :  288:  1المكاسب 

 1اية عهق ابعلص وغيرها المنوص  ليها في أَول الهاث عبن ال نباو ، راجبح المكاسبب ( كرو3)

 :288 290. 

 .289 288:  1( راجح المكاسب 4)

  اب .:  «ش»و  «ع»ونس ة  قل  «خ»و  «ف»( في 5)

، وفي  : ك  لهس المبنون  5، الها  ابَول ون أ سا  السهل ، الاقيث  347:  13( السساإ  6)

 في ثالث : في    يه  الفر  ، وروي  عن قسس  ، ووالعهت  اورأ  .  اب   الَ 

 ال  ستاب.:  «ص»و  «ف»( في 7)

وبن  100، الهبا   235:  12، والسسباإ   252، الابقيث  162( وساإ  علبي  بن جففبر : 8)

 .383:  1، و ققَم في المكاسب  14أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث 



 2كتا  المكاسب / ج   .............................................................................  46

 تتهَح. لص غير رلك وَما يقف علي  الم

وينيَقع أَن حروة اللفبب  بيال  اللهبس الظباهر أنَب  وبن حيبث اللهبس ، ال 
 ون حيث خصسص اآللة.

: لما وا  آ م أبمت  السالمعلي قال أ س عهق هللا »ففي رواية سماعة : 

 ببب    لبببيس وقا يببب  ، فاجتمفبببا فبببي ابرض فجفببب    لبببيس وقا يببب  المفبببا ف 
، فكَ  وا كان في ابرض وبن هب ا  7و والمالهي أما ة  ي م علص نهينا وآل  

فإَن في   أاري  لص أَن  (2) «(1)الضر  ال ي يتل َر    النا  فإنَما هس ون رلك 

 المناب هس وطلل التلَهي والتل َر.
وببن أَن المشببهسر حروببة المسببا قة علببص وببا عببقا  (3)وينيَببقع وببا  قببقَم 

لهبساً و ن لبم المنصسص   ير عسض ؛ فإَن الظاهر أنَ  ال وج  ل  عقا كسن  

 .(4)يصَرحسا   لك عقا القلي  ونهم ، كما  ققَم 
نفم ،  َرح الفالَوة في الت كري  اروة المسا قة علص جميح المالعبب 

 .(5)كما  ققَم نق  كالو  في وس لة القمار 
__________________ 

وبببن البببزفن »وبببا يلبببي :  «فإنَمبببا هبببس وبببن رلبببك» بببقل  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( فبببي 1)

فإنَمبا هبس وبن رلبك :  «الكهرا » فق كلمة  «ن»، وفي هاوش  «مزوار والكس ا  والكهرا وال

   ، والظاهر أَن وا ور  في هب ع النسبخ وب خسر وبن روايبة أبخبرى ور   ريب  هب ا الابقيث 

 في السساإ .

 .5ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  100، الها   233:  12( السساإ  2)

 .380:  1( راجح المكاسب 3)

 .383:  1( راجح المكاسب 4)

 .381:  1، وراجح المكاسب  354:  2( الت كري 5)
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ه ا ، ولكن اإلأبكال فبي وفنبص اللهبس ، فإنَب   ن أبريبق  ب  وطلبل اللفبب 
؛ فالظباهر أَن القبسل  اروتب  أبارَ  (2)والقباوس   (1)كما يظهر وبن الصبااح 

 (4)الاركة ال ل رض عقالإي  (3)والسيري ؛ فإَن اللفب هي و الف للمشهسر 

 ال خالف ااهراً في عقم حروت  علص اإلبالق. (5) ، و
بص  اللهبس  مبا يكبسن عبن   خطخبر  وفَسبر  شبقَي الفبرح كبان  (6)نفم ، لبس خب

ابقسى  اريم  ، ويقخ  في رلبك البرقص والتصبفيل ، والضبر   الطشبت 

 إقي آال  اللهس. قل القَف ، وكَ  وا يفيق فا
وببح  (7)ولبس جفب  وطلبل الاركبا  التبي ال يتفلبل  هبا غبرض عقالإبي 

 انهفاثها عن القسى الشهسية ، ففي حروت   ر  .

 .«اللَ س»و  «اللفب»واعلم أَن هنا عنسانين آخرين : 
، ولكبن وقتضبص  (8)أَوا اللفب ، فقق عرفبت أَن اباهر  فبض   را فهمبا 

(9) 
__________________ 

 .«لها»، وا ي :  2487:  6(  ااح الل ة 1)

 .«لها»، وا ي :  388:  4( القاوس  الماي  2)

 وهي.:  «ش»( في غير 3)

 «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»عقالني ، وفبي :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 4)

  يا ي : لفب.

 .«ص»وشطس  عليها في  «( الساو5)

 ون. : «ف»( في غير 6)

 عقالني.:  «ص»و ،  «ع»،  «م»،  «خ»( في 7)

 ( كما  ققَم عن الصااح والقاوس .8)

 يقضي.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ن»يقتضي ، وفي :  «خ»( في 9)

وفببببببببببباني اللَهبببببببببببس 
و فيبببببببين المابببببببَرم 

 ونها

وفنبببببببببببص اللَفبببببببببببب 
 و يان حكم 
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  ايرهما. ولفلهما وبن قهيب   (1) فابفهما في غير وسضح ون الكتا  الفزيز 

اجتمفببا. ولفبب  اللفببب  را اجتمفببا افترقببا ، و را افترقببا  (2)الفقيببر والمسببكين 
يشم  وا  حركبا  اببفبال ال يبر المنهفابة عبن القبسى الشبهسية. واللهبس وبا 

  لت َ    النفس ، وينهفث عن القسى الشهسية.

ْنُا لَِعب  َولَْهو  َوِزينَدة  )وقق ركر غير واحق أَن قسل   فالص   (أَنََّما اْلَحُاةُ الدُّ
 قَرجب  فبي الفمبر ، وقبق جفلبسا لكبَ  اآلية ،  يان والرَ القنيا علبص  ر يبب  (3)

 .(4)واحق ونها ثمان سنين 

وكيف كان ، فلم أجق ون أفتص  اروة اللفب عقا الالَي علص وا عرفت 
 ، ولفلَ  يريق اللهس ، و الَ فابقسى الكراهة. (5)ون كالو  

ر كبان وأَوا الل س ، فإن جف  ورا ف اللهس كما يظهر ون  فض ابخهبا

 في حكم .
عببن أ ببي الاسببن الرضببا  (6)ففببي روايببة وامببق  ببن أ ببي عهَببا  المتققَوببة 

 أَن السماع في حيَز اللهس والهاب  ، أوا سمفت قسل هللا»:  السالمعلي 
__________________ 

،  36:  وسببلموآل علي هللا لص، ووامببق  64، والفنكهببس  :  32( كمببا فببي سببسري ابنفببام : 1)

 وغيرها. 20:  والاقيق

 .«ف»( ون هنا  لص أَول  اث النميمة ساق  ون 2)

 .20( الاقيق : 3)

، ريب   233:  30، والتفسبير الكهيبر  137:  5( لم نفار علي   فين  ، انظر  فسير الصبافي 4)

 اآلية الم كسري.

 .42( في الصفاة 5)

 .289:  1(  ققَوت في المكاسب 6)

وفنببببببببببببص الل ببببببببببببس 
 و يان حكم 
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وا بِالَُّغْ ) فالص  ً َوإِذا َمرُّ وا ِكراما  .(2) «(1) (ِو َمرُّ

 ، حيث أرا   اللَ س ال ناو وستشهقاً  اآلية. (3)وناسها رواية أ ي أيس  
 و ن أبريق    وطلل الاركا  الالَغية ، فابقسى فيها الكراهة.

وفي رواية أ ي خالق الكا لي ، عن سيَق الساجقين ،  فسير ال نس  التي 

ببم   : أببر  ال مببر ، وا صخ للفببب  القمببار ، و فببابي وببا يبضبباك  هتببك الفل
 .(4)النا  ون اللَ س والمزاح ، وركر عيس  النا  

 َن »:  عن هللارضبيب بي رر  وسبلموآل علي هللا لصوفي و يَة النهي 

 .(5) «الرج  ليتكلَم  الكلمة فيبضاك النا  فيهسي وا  ين السماو وابرض
__________________ 

 .72( الفرقان : 1)

 .19ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  99، الها   229:  12لسساإ  ( ا2)

 .2ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  101، الها   236:  12( السساإ  3)

 .8ون أ سا  ابور والنهي ، الاقيث  41، الها   520:  11( السساإ  4)

 َن »، وفيبب  :  4وببن أ ببسا  أحكببام الفشببري ، الاببقيث  140، الهببا   577:  8( السسبباإ  5)

 .«الرج  ليتكلَم  الكلمة في المجلس ليضاكهم  ها فيهسى في جهنم وا  ين السماو وابرض
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 الحادية والعشرون [المسألة]

 وقح ون ال يستال المقح ، أو يستال ال م.

، والسج  في  واض  وبن جهبة  (1)ركرع الفالَوة في المكاسب الماَروة 

 ها  عقالً.ق
َوال ََْرَكنُوا إِلَى الَِّذيَن َظَُُمدوا فَتََمسَّدُكُه )ويقَل علي  ون الشرع قسل   فالص 

 .(2) (النّارُ 
وبن عَظبم »: ـ  فيمبا رواع الصبقوق وسبلموآل علي هللا لصوعن النهبي 

 رجتب   وأحهَ  بمفاً فبي  نيباع ، سب   هللا عليب  ، وكبان فبي (3) احب  نيا 

 .(4) «وح قارون في التا س  ابسف  ون النار
 ون وقح سلطاناً »وفي النهسي اآلخر السار  في حقيث المناهي : 

__________________ 

 .161:  1، والتارير  121:  1، والقساعق  582:  1( الت كري 1)

 .113( هس  : 2)

 القنيا.:  «ش»( في 3)

وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ،  42، الهببا   131:  12، والسسبباإ   331( عقببا  ابعمببال : 4)

 وح اختالف. 14الاقيث 

حروبببببة وبببببقح وبببببن 
ال يسبببببببببببببببببببببببببببتال 

 المقح
وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 

 الاروة
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 .(2) « ضفضح ل  بمفاً في  ، كان قرين  في النار (1) جاإراً ، أو   فَف و

ووقتضص ه ع اب لَة حروة المقح بمفاً في الممقوح ، وأَوا لقفح أبَرع 
وببسن »فببي عببقي أخهببار :  فهببس واجببب ، وقببق ور  أَن أببرار النببا  البب ين يبكرخ

 .(3) «ا قاو أَرهم
__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أو. «ن»( ك ا في 1)

ون أ سا  وا يكتسب  ب  ، الابقيث ابَول ، وأبنظبر الفقيب   43، الها   133:  12( السساإ  2)

 .«حقيث المناهي» 11:  4

،  8و  7وبببن أ بببسا  جهبببا  البببنفس ، الابببقيث  70، الهبببا   326:  11( راجبببح السسببباإ  3)

ون أ سا  جها  النفس ،  70، الها   77:  12، والمستقرك  49، الاقيث  14:  1وال صال 

 .6و  4،  2،  1الاقيث 

وجببببس  وببببقح وببببن 
ال يسبببببببببببببببببببببببببببتاَل 

 المقح لقفح أَرع
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 الثانُة والعشرون [المسألة]

وبن الكهباإر  (1)حرام  اب لَة ابر فة ، وهس  وفسنة الظالمين في المهم

: وبن وشبص  السالمعلي قال »، ففن كتا  الشيخ وَرام  ن أ ي فرا  ، قال : 

 .« لص االم ليفين  وهس يفلم أنَ  االم فقق خرج عن اإلسالم
:  را كان يسم القياوة ينا ي ونا   : أيبن الظلمبة  السالمعلي وقال »قال : 

مة ، أين أأهاع الظلمبة حتبص وبن  برى لهبم قلمباً أو الق لهبم ، أين أعسان الظل
 .(2) « واي ، فيجتمفسن في  ا س  ون حقيق ، ثَم يروص  هم في جهنم

ون علَل سسباً  ين يقي سلطان »:  وسلموآل علي هللا لصوفي النهسي 

  هللا علي (5)ألف رراع ، فيسلَطها  (4)هللا حيَةً بسلها سهفسن  (3)جاإر جفلها 
__________________ 

 وهي.:  «ن»( في 1)

وبن أ ببسا   42، الهبا   131:  12، والسسباإ   62:  1 (وجمسعبة وَرام)(  نهيب  ال بسابر 2)

 .16و  15وا يكتسب    ، الاقيث 

 ( في عقا  ابعمال : جفل  هللا.3)

 ( في عقا  ابعمال : ستَسن.4)

:  «ش»وفببي السسبباإ  ونسبب ة  ببقل  فيسببلَ .:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( فببي 5)

 فيسلط .

حروببببببببببة وفسنببببببببببة 
الظببببببببببالمين فببببببببببي 
المهبببببببببم  اب لَبببببببببة 

 ابر فة



 2كتا  المكاسب / ج   .............................................................................  54

 .(1) «في نار جهنم خالقاً فيها و لَقاً 

وأَوا وفسنتهم في غير الماَروا  ، فظاهر كايبر وبن ابخهبار حروتهبا 
فببي روايببة يببسنس  ببن  السببالمعلي أيضبباً كببهفض وببا  قببقم ، وقببسل الصببا ق 

وبا أبحبَب »:  السبالمعلي ، وقسلب   (2) «فنهم علص  نباو وسبجقال  ب »: ـ  يفقس 

وال  (3)أنَي عقق  لهم عققي ، أو وكيت لهم وكاًو وأَن لي وا  بين ال تيهبا ، ال 
وقَي  قلم ،  َن أعسان الظلمة يسم القياوبة فبي سبرا ق وبن نبار حتبص يفبرغ هللا 

 .(5) «(4)ون الاسا  

وا المفسنبة الماَروبة  كسنهبا فبي لكن المشهسر عقم الاروة ؛ حيث قيَق
 الظلم.

وابقسى التاريم وح عبقَ الشب ص وبن ابعبسان ؛ فبإَن وجبَر   عبانتهم 

علص  ناو المسجق ليست واَروة ،  الَ أنَ   را عقَ الشب ص وفمباراً للظبالم أو 
 نَاًو ل  ولس في خصسص المساجق  ايث  ار ه ا الفم  ونصهاً ل  في  ا  

 السلطان كان واَرواً.

 ، وقسل (6)ويقَل علص رلك : جميح وا ور  في رَم أعسان الظلمة 
__________________ 

، وراجبح عقبا   14ون أ سا  وبا يكتسبب  ب  ، الابقيث  42، الها   131:  12( السساإ  1)

 .284ابعمال : 

 .8ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   129:  12( السساإ  2)

 .«ع»و  «خ»،  «ن» في «ال»( لم  ر  3)

 حتص ياكم هللا  ين الفها .:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 4)

 .6ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   129:  12( السساإ  5)

 ون أ سا  وا يكتسب   . 42، الها   127:  12( راجح السساإ  6)

هبببببببببببببب   اببببببببببببببرم 
وفسنببببببة الظببببببالمين 
فببببببببببببببببي غيببببببببببببببببر 

 ؟الماَروا 
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م  في  يسان ولق ون سَس  اس»: ـ  في رواية الكاهلي السالمعلي أ ي عهق هللا 

 .(2) «حشرع هللا يسم القياوة خنزيراً  (1)سا ح 
 الَ  هاعبق وبن  (3)وا اقتر  عهق ون سلطان جباإر »:  السالمعلي وقسل  

 .(4) «هللا

  يَاكم وأ سا  السلطان وحساأيها»:  وسلموآل علي هللا لصوعن النهي 
 .(5) «فإَن أقر كم ون أ سا  السلطان وحساأيها أ فقكم عن هللا  فالص

وأَوا الفم  ل  في المهاحا  ببجري أو  هَرعاً ، ون غير أن يبفقَ وفيناً ل  

فبي رلبك ، فضببالً وبن أن يبفبقَ وببن أعسانب  ، فبابولص عببقم الاروبة ؛ لأل بب  
ض ابخهار ، وا  روايبة ا بن أ بي يففبسر ، قبال : وعقم القلي  عقا ااهر  ف

فقبال  (6) ر  خ  علي  رج  ون أ باا نا  السالمعلي كنت عنق أ ي عهق هللا »

فلبت فبقاك  ، ر مبا أ با  الرجب  ونَبا الضبيل والشبقَي فيبقعص  لبص  (7)لب  : جب
فقبال  ؟الهناو يهني  ، أو النهر يكري  ، أو المسنَاي يصلاها ، فما  قسل في رلبك

 : وا أبحَب أنَي عقق  السالمعلي أ س عهق هللا 
__________________ 

 .«عهَا »( وقلس  1)

 .9ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   130:  12( السساإ  2)

 في الهاوش. «ص»، وور   في  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»في  «جاإر»( لم  ر  3)

 .12سا  وا يكتسب    ، الاقيث ون أ  42، الها   130:  12( السساإ  4)

 .13ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   130:  12( السساإ  5)

 .«ص»و  «ع»،  «ن»،  «م»،  «خ»في  «ون أ اا نا»( لم  ر  6)

 .«ص»و  «ع»،  «ن»،  «م»،  «خ»في  «جفلت فقاك»( لم  ر  7)

حكببببببببببببم الفمبببببببببببب  
للظببببببببببببببالم فببببببببببببببي 
المهاحبببببببا   را لبببببببم 

اهببببببببببسر  فببببببببببض  يفقَ ون أعسان 
ابخهببببببببببببار فببببببببببببي 

 التاريم
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 .«(1) لص آخر وا  ققَم  .. لهم عققي أو وكيت لهم وكاًو وأَن لي وا  ين ال تيها

قببال لبببي أ ببس عهبببق هللا »وروايببة وامببق  بببن عبب افر عبببن أ يبب  ، قبببال : 
: يا ع افر  ل ني أنَك  فاو  أ ا أيس  وأ ا الر يبح ، فمبا حالبك  را  السالمعلي 

مخ  ؟نس ي  ك في أعبسان الظلمبة جخ قبال : فخبسخ
أ بس عهبق هللا  (3)أ بي ، فقبال لب   (2)

: أي ع افر  نَما خَسفتك  مبا خبَسفني هللا عبَز ـ  وا أ ا   لَما رأى السالمعلي 
 .(4) «وجَ    . قال وامق : فققم أ ي فما  ال و مسواً وكرو اً حتص وا 

 خلبت علبص أ بي الاسبن »ورواية  فسان  ن وهبران الجَمبال ، قبال : 

و ونبك حسبن جميب  وبا ، فقال لي : يا  بفسان كبَ  أبي السالمعلي  (5)ابَول 
:  كراؤك  السالمعلي قال  ؟وئاً واحقاً ، فقلت : جفلت فقاك ، أَي أيخال أي

مالخك ون ه ا الرج  يفنبي هبارون  براً وال ـ  (6)جل ، قلبت : وهللا وبا أكريتب  أأل

، ولكن أكريت  له ا الطريل يفني بريل وَكة  (8)وال للهس  (7) خطخراً وال لصيق  
 وال أ سالَع  نفسي ولكن أ فث وف  غلماني.

__________________ 

 .54( في الصفاة 1)

 ففزع.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 2)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»في  «ل »( لم  ر  3)

 .3ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   128:  12( السساإ  4)

 .«ع»و  «م»،  «خ»في  «ابَول»( لم  ر  5)

  يا ي : الرأيق. «ش»( في 6)

 لسساإ  : للصيق.( في ا7)

 وال لهس.:  «ص»و  «ع»( في 8)
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قلت : نفبم ، جفلبت فبقاك. قبال :  ؟يقح كراؤك عليهمأفقال لي : يا  فسان ، 

أحب  قاوهم فهس  (1)قلت : نفم. قال : ون  ؟ اَب  قاوهم حتص ي رج كراؤكأ
 ونهم ، وون كان ونهم كان ورو ع  لص النار.

 (3)ن آخرهبا ، فهلبا رلبك  لبص جمالي عب (2)قال  فسان : ف ههت و فت 

مالك قلت : نفم.  ؟هارون ، فقعاني فقال لي : يا  فسان ،  ل ني أنَك  فت جل
 ابعمبال. فقبال  (4)قلت : أنا أيخ كهير ، وأَن ال لمان ال يقسوبسن  ؟قال : ولم

 (6)،  نمبا أأبار عليبك  (5): هيها  هيها  ،  نَي بعلبم وبن أأبار عليبك  هب ا 

ولمسسبص  بن جففبر. قبال :  ع هب ا  (7)فبر. قلبت : وبا لبي  ه ا وسسبص  بن جف
 .(9) «حسن  اهتك لقتلتك (8)عنك ، وهللا لسال 

ووا ور  في  فسير الركسن  لص الظالم : وبن أَن الرجب  يب  ي السبلطان 

، وغير رلك وَمبا اباهرع  (10)فياَب  قاوع  لص أن يقخ  يقع في كيس  فيفطي  
 وجس  التجنَب عنهم.

__________________ 

 فمن.:  «ص»( في 1)

 والسساإ  : فهفت. «ش»( في 2)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»في  « لص»( لم  ر  3)

 ال يفسن.:  «ش»و  «ص»( في السساإ  ونس ة  قل 4)

 والمصقر. «ش»ون  « نَي بعلم ون أأار  ليك  ه ا»( عهاري : 5)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ :  ليك. «ش»( ك ا في 6)

 فمالي.:  «خ» ( في7)

 فلسال.:  «ع»و  «م»،  «ن»،  «خ»والسساإ  : فسهللا لسال ، وفي  «ص»( في 8)

 .17ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   131:  12( السساإ  9)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 44، الها   133:  12( راجح السساإ  10)
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ي رج  أخي  للسلطان ثيا ب  ، فهب   رانبي وون هنا لَما قي  لهفض  :  نَ 

قال ل  : المفبين وبن يهيفبك اإل بر وال يبسب ،  ؟  لك  اخالً في أعسان الظلمة
 .(2)الظلمة أنفسهم  (1)وأَوا أنت فمن 

أَن »: ـ  وفببي روايببة سببليمان الجففببري المرويببة عببن  فسببير الفياأببي

ي  الكفببر ، الببقخسل فببي أعمببالهم ، والفببسن لهببم ، والسببفي فببي حببساإجهم عببق
 .(4) « ها النار (3)والنظر  ليهم علص الفمق ون الكهاإر التي يستاَل 

لكن اإلنصباف : أن أبيئاً وَمبا ركبر ال يبنهض  لبيالً لتابريم الفمب  لهبم 

 علص غير جهة المفسنة.
وببا » ، فببألَن التفهيببر فيهببا فببي الجببسا   قسلبب  : (5)أَوببا الروايببة اببولببص 

 ااهر في الكراهة. «أبحبَ 

، فهببس وببن  ببا   « لببخ ..  َن أعببسان الظلمببة»:  السببالمعلي وأَوببا قسلبب  
التنهي  علص أن القر   لص الظلمة والم الطة وفهم ورجسح ، و الَ فليس وبن 

يفمببب  لهبببم ابعمبببال المببب كسري فبببي السبببنال خصس ببباً وبببَري أو وبببَر ين ، 

 نهم.خصس اً وح االضطرار وفقو اً ون أعسا
__________________ 

 ون.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 .239( حكاع الشيخ الههاإي في ابر فين حقيااً : 2)

 والسساإ  ، وفي ساإر النسخ :  ستال. «ن»( ك ا في 3)

. وأبنظبر  فسبير 12وبن أ بسا  وبا يكتسبب  ب  ، الابقيث  45، الهبا   138:  12( السسباإ  4)

 .110لاقيث ، ا 238:  1الفياأي 

  صايااً. «ن»، وور   في  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «االولص»( لم  ر  5)

وناقشببببببببة اهببببببببسر 
ابخهببببببببببببار فببببببببببببي 

 التاريم
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وفاولبة عب افر  (1)وك لك يقال في رواية ع افر ، وح احتمال أن  كبسن 

 وح أ ي أيَس  وأ ي الر يح علص وج  يكسن وفقو اً ون أعسانهم وعَمالهم.
اولببة وفهببم ليسببت وأَوببا روايببة  ببفسان ، فالظبباهر ونهببا أَن نفببس المف

واَروة ،  ب  وبن حيبث واهَبة  قباإهم و ن لبم  كبن وفهبم وفاولبة ، وال ي فبص 

ببن الفببارف   سبباليب الكببالم أَن قسلبب   ووببن أحببَب »:  السببالمعلي علببص الفخطل
ال يببرا   بب  وببن أحببهَهم وابب  واهَببة  ببفسان  قبباوهم حتَببص  « قبباوهم كببان وببنهم

جتنا  عن و الطتهم حتَبص ال ي رج كراؤع ،    ه ا ون  ا  المهال ة في اال

يفضبي رلبك  لبص  بيرور هم وببن أعبسانهم ، وأن يشبر  القلبب حببهَهم ؛ بن 
 القلس  وجهسلة علص حَب ون أحسن  ليها.

 وقق  هيَن وَما ركرنا : أَن الماَرم ون الفم  للظلمة قسمان :

 أحقهما اإلعانة لهم علص الظلم.
وبن أعبسانهم ، والمنسبس ين  لبيهم ،  ب ن يقبال :  (2)ااني وبا يفبقَ وفب  وال

 ه ا خيَاب السلطان ، وه ا وفمارع.

 وأَوا وا عقا رلك فال  لي  وفتهر علص  اريم .
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : يكسن. «ص»( ك ا في 1)

 وفهم.:  «ش»( في 2)

أقسبببببببببببام الفمببببببببببب  
للظلمببببببببة و فيببببببببين 

 الماَرم ونها
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 الثالثة والعشرون [المسألة]

 النسن المفتسحة والجيم الساكنة ، أو المفتسحبة حبرام ؛ لمبا فبي  الن جش

وبن  (3)والمنتهص  (2)المنجهر  اإلجماع المنقسل عن جاوح المقا ق  (1)النهسي 

وال »:  وسببببلموآل علي هللا لص، وقسلبببب   (4)لفببببن النبببباجش والمنجببببسش لبببب  
 .(5) « ناجشسا

شٌّ و لهيس و ضرار.ويقَل علص قها  : الفق  ؛   بنَ  غل
: أن يزيق الرج  في ثمن السلفة وهس ال يريبق  (6)وهس كما عن جماعة 

 أراوها ؛ ليسمف  غيرع فيزيق لزيا    ،  شرب المساباي وح
__________________ 

 .2ون أ سا  آ ا  التجاري ، الاقيث  49، الها   337:  12( السساإ  1)

 .39:  4ق ( جاوح المقا 2)

 .1004:  2( ونتهص المطلب 3)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «ل »( لم  ر  4)

 .4ون أ سا  آ ا  التجاري ، الاقيث  49، الها   338:  12( السساإ  5)

 .476:  22، والجساهر  136:  8، ووجمح الفاإقي  39:  4( انظر : جاوح المقا ق 6)

جش حروبببببببببة البببببببببن
 و ليلها

 وفنص النجش
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 .(1) فض  الهاإح ، أو ال  شربها ، كما حكي عن

 فسيرع أيضاً   ن يمقح السبلفة فبي الهيبح لينفقهبا ويرَوجهبا ؛  (2)وحكي 
 لمساباي  ين  و ين الهاإح ، أو ال وفها.

وحروت   التفسير الااني خصس باً ال وبح المسابباي ياتباج  لبص  ليب  ، 

 .(3)وحكي الكراهة عن  فض 
__________________ 

 .39:  4( جاوح المقا ق 1)

، وفيب  : وفَسبر أيضباً  ب ن  31: السرقبة  (و طسب)اأف ال طاو في أرح القساعق ( حكاع ك2)

 .. يمقح السلفة في الهيح

عن الماقل والفالَوة وغيرهما ، انظبر  (106:  4)( حكاع السيق الفاولي في وفتاح الكراوة 3)

 .41 40:  2، والتنقي   359:  1، واإلرأا   120:  1، والم تصر النافح  21:  2الشراإح 
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 الرابعة والعشرون [المسألة]

 واَروة  اب لَة ابر فة. النميمة

وهي نق  قسل ال ير  لص المقسل في  ، ك ن يقسل :  كلَم فبالن فيبك  كب ا 

 وك ا.
قي  : هي ون نخم  الاقيث ، ون  ا  قت  وضر  ، أي سفص  ب  إليقباع 

 .(1)فتنة أو وحشة 
َْ )وهي وبن الكهباإر ، قبال هللا  فبالص  َويَْقَ عُدوَن مدا أََمدَر للاُ بِدِ  أَْن يُوَصد

، والنَمام قابح لما  (2) (َويُْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض أُولهَِ  لَُهُه الَُّْعنَةُ َولَُهْه ُسوُء الّدارِ 

 أور هللا  صلت  ووفسق.
ِْ وَ ) قسل   فالص  (4): وهي المرا ي  (3)قي    .(5) (اْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتْ

__________________ 

، وببا ي :  180:  6، ووجمببح الهاببرين  «نببمَ »، وببا ي :  626:  2( راجببح المصببهاح المنيببر 1)

 .«نمم»

 .25( الرعق : 2)

وهببي المفنيَببة »، وفيب  :  20: السرقببة  (و طبسب)( قالب  كاأببف ال طباو فببي أبرح القساعببق 3)

ِْ ) قسل   فالص   .73:  22وانظر الجساهر  .«(َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتْ

 ، وفي ساإر النسخ : المرا . «ف»( ك ا في 4)

 .217( الهقري : 5)

 حروة النميمة

 وفنص النميمة

 النميمببببببببببببة وببببببببببببن
 الكهاإر
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في وا رواع في االحتجاج  السالمعلي قسل   (1)وقق  ققَم في  ا  السار 

و َن وبببن أكهبببر السبببار النميمبببة ، يفبببَرق  هبببا  بببين »: ـ  فبببي وجبببسع السبببار
 .(2) «لمتاا َينا

وبن وشبص »:  وسبلموآل علي هللا لصوعن عقا  ابعمبال ، عبن النهبي 

سلَ  هللا علي  فبي قهبرع نباراً  ارقب  ، و را خبرج وبن  (3)في نميمة  ين اثنين 
 .(4) «قهرع سلَ  هللا علي   نَيناً أسس  ينهش لام  حتص يقخ  النار

 .(5)ة وقق استفاضت ابخهار  فقم  خسل النَمام الجنَ 

ويقَل علص حروتها وح كراهة المقسل عنب  إلاهبار القبسل عنبق المقبسل 
فيبب  جميببح وببا  َل علببص حروببة ال يهببة ، ويتفبباو  عقس تبب   تفبباو  وببا يتر َببب 

 عليها ون المفاسق.

وقيبب  :  َن حببقَ النميمببة  ببالمفنص ابعببم كشببف وببا يكببرع كشببف  ، سببساو 
  أم المنقبسل  ليب  ، أم كرهب  ثالبث ، وسبساو كبان الكشبف كره  المنقبسل عنب

 ببالقسل أم   يببرع وببن الكتا ببة والروببز واإليمبباو ، وسببساو كببان المنقببسل وببن 

 ابعمال أم ون ابقسال ، وسساو كان رلك عيهاً ونقصاناً علص المنقسل عن 
__________________ 

 .265:  1( راجح المكاسب 1)

 .82:  2( االحتجاج 2)

 االثنين.:  «ش»في  (3)

، الهببا   618:  8، والسسبباإ   ( ببا  وجمببح عقس ببا  ابعمببال)،  335( عقببا  ابعمببال : 4)

 .6ون أ سا  أحكام الفشري ، الاقيث  164

الهبا   149:  9ون أ بسا  أحكبام الفشبري ، والمسبتقرك  164، الها   616:  8( السساإ  5)

 ون أ سا  أحكام الفشري. 44

حببببببببببببقَ النميمببببببببببببة 
  المفنص االعمَ 



 65  ...................................................................... نورشعلاو ةعبارلا [ةلأسملا]

،  (1)قببة النميمببة  فشبباو السببَر ، وهتببك السببتر عَمببا يكببرع كشببف  أم ال ،  ب  حقي

 انتهص وسضح الااجة.
لهفض المصال  التي هبي آكبق وبن وفسبقي  فشباو  (2)ثم  نَ  قق يهاح رلك 

،  بب  قيبب  :  نهببا قببق  جببب إليقبباع الفتنببة  ببين  (3)السببَر ، كمببا  قببقم فببي ال يهببة 

 ن الكالم في النميمة علص المنونين.، لك (4)المشركين 
__________________ 

 .277:  5( راجح الماَجة الهيضاو 1)

  فض رلك.:  «ف»( في 2)

 (.الصسر التي رَخص فيها ال يهة لمصلاة أقسى) 351:  1( راجح المكاسب 3)

 .68:  4، والسيق الفاولي في وفتاح الكراوة  73:  22( قال   احب الجساهر في الجساهر 4)

وتببببببببببببببص  هبببببببببببببباح 
النميمبببببببببة ووتبببببببببص 

 ؟ جب
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 الخامسة والعشرون [المسألة]

 (2)وسبالَر  (1)النسح  الهابب  ، ركبرع فبي المكاسبب الماَروبة الشبي ان 

 .(5)وون   خر عن   (4)والماقَل  (3)والالَي 

والظاهر حروت  ون حيث الهاب  ، يفنبي الكب   ، و الَ فهبس فبي نفسب  
 .(6)وعلص ه ا التفصي   َل غير واحق ون ابخهار ليس  ماَرم ، 

__________________ 

 .365، والنهاية :  588( المقنفة : 1)

 .170( المراسم : 2)

 .222:  2( السراإر 3)

 .10:  2( الشراإح 4)

:  3وغيرهمبا ، والشبهيق فبي البقرو   121، والقساعبق :  357:  1( كالفالَوة في اإلرأا  5)

162 163. 

،  9و  6وبببن أ بببسا  وبببا يكتسبببب  ببب  ، الابببقيث  17، الهبببا   90:  12راجبببح السسببباإ  ( 6)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 15، الها   93:  13والمستقرك 

حروببببببببببة النببببببببببسح 
  الهاب 

وجبببببببببببب  حروببببببببببببة 
 النسح  الهاب 
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،  (3)التاريم وطلقاً كهفض ابخهار  (2)وا ن حمزي  (1)وااهر المهسسب 

 وكالهما وامسالن علص المقيَق ؛ جمفاً.
__________________ 

 .189:  1( المهسسب 1)

 .69( السسيلة : 2)

 .12ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  17، الها   91:  12( راجح السساإ  3)
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 المسألة السادسة والعشرون

وهبي  بيرور   واليباً علبص قبسم ونصبس اً وبن  السالية وبن قهب  الجباإر

 أعظم ابعسان.قهل  واَروة ؛ بَن السالي ون 

وأوبا وجب  الابرام »في رواية  اف الفقسل ، وبن قسلب  :  (1)ولما  ققَم 
لهبم والكسبب  (2)ون السالية : فسالية السالي الجاإر ، ووالية وال ب  ، فالفمب  

لهم  جهة السالية وفهم حرام واَرم ، وف َ  فاع  رلك علص قلي  ون ففل  أو 
وفصببية كهيبري وببن الكهبباإر ،  (3)و وببن جهبة المفسنببة لب  ؛ بَن كببَ  أبي كايبر

ورلك أَن في والية البسالي الجباإر  رو  الابَل كلَب  ، و حيباو الهابب  كلَب  ، 

و اهببار الظلببم والجببسر والفسببا  ، و  طببال الكتببب ، وقتبب  ابنهيبباو ، وهببقم 
هبم ووفبسنتهم ، المساجق ، و هقي  سنَة هللا وأبراإف  ؛ فلب لك حبرم الفمب  وف

 والكسب وفهم  الَ  جهة الضروري ، نظير الضروري  لص القم
__________________ 

 .7و  6:  1( راجح المكاسب 1)

 ، وفي غيرهما : والفم . «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 2)

 لهم.:  «م»( في هاوش 3)

حروبببببببببة الساليبببببببببة 
 ون قه  الجاإر

وجبببببببببببب  حروببببببببببببة 
الساليبببببة وبببببن قهببببب  

 الجاإر
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 .(1) «ال هر .. والميتة

 عبَز وجبَ   مبن أهبسن وبا يصبنح هللا»وفي رواية  يا   ن أ بي سبلمة : 
ون نار  لص أن يفرغ هللا ون  (3)سرا ق  (2) سلَص لهم عمالً ، أن يضر  علي  

 .(5) «(4)حسا  ال الإل 

ثَم  َن ااهر الروايا  كسن السالية واَروة  نفسها وح قطح النظبر عبن 
الساليبة عبن الجباإر ال  نفبَك ون البم ال يبر ، وبح أَن  (6) ر َب وفصية عليها 

 عن المفصية.

ور مببا كببان فببي  فببض ابخهببار  أبباري  لببص كسنبب  وببن جهببة الاببرام 
وبسلص لفلبي  (7)أخهرنبي »ال ارجي ، ففي  باياة  او   بن  ر بَي ، قبال : 

 السبالمعلي ، قبال : كنبت  الكسفبة فقبقم أ بس عهبق هللا  السبالمعلي ا ن الاسبين 

: جفلبت فبقاك لبس كلَمبت  او   بن علبي أو  فبض الايري ، ف  يتب  ، فقلبت لب  
فبببي  فبببض هببب ع الساليبببا  ، فقبببال : وبببا كنبببت بففببب  ،  (8)هبببنالو ، ف  خببب  

 : وا أحسه  أنَ  ونفني  الَ و افة أن (9)فانصرفت  لص ونزلي فتفكر  
__________________ 

 ون أ سا  وا يكتسب   . 2الها   55:  12، والسساإ   331(  اف الفقسل : 1)

 أن يضر  هللا علي .:  «ش»( في غير 2)

 ( وا أثهتناع ون المصا ر الاقياية ، وفي النسخ : سرا قاً.3)

 ال لل.:  «ش»( في نس ة  قل 4)

 .9ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  46، الها   140:  12( السساإ  5)

 ( في النسخ : علي .6)

 خهَرني.:  «ف»( في 7)

ب :  «ش»و  «ن»( في غير 8)   خلت.ف 

 والمصقر  يا ي : فقلت. «ص»( في 9)

هببببب  الساليبببببة عبببببن 
الجبببببببباإر واَروببببببببة 

 ؟ نفسها
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الطبالق والفتباق وااليمبان الم لَظبة  (1)أالم أو أجسر ، وهللا آل ينَ  وأعطين ب  
(2) .  أن ال أجسرَن علص أحق ، وال أالمن  ، وبعقلن 

قال : ف  يت  ، فقلت : جفلت فقاك  نَي فَكر  في   اإك علبَي ، واننبت 

و افببة أن أالببم أو أجببسر ، و َن كببَ  اوببرأي لببي بببالل ،  (3)أنَببك  نَمببا ونفتنببي 

رٌّ  ر  علبص أحبق  (4)وكَ  وملسك لي حب لبم  (6)، و ن  (5) ن المت أحقاً ، أو جب
 لبص السبماو ،  (8)ف عبق  عليب  ابيمبان ، فنظبر  ؟قلبت (7)أعقل. قال : فكيف 

أَن  ؛  نبباو علببص (11) «(10)السببماو أيسببر عليببك وببن رلببك  (9)وقببال :  نببال هبب ع 

المشار  لي  هس الفقل ، و برك الظلبم ، وياتمب  أن يكبسن هبس التبرَخص فبي 
 القخسل.

__________________ 

 والمصقر : وبعطينَ . «ص»( في 1)

 ال ليظة.:  «ف»( في 2)

 والمصقر  يا ي : وكرهت رلك. «ص»( في هاوش 3)

. يا ي : وعلي ، وفي السساإ  : وعلَي وعلَي ، وفي الكا «ش»( في 4)  في : علي  وعلي 

 علي .:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 5)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ :     ن. «ف»( ك ا في 6)

 ( في المصقر : كيف.7)

 فرفح رأس .:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 8)

 في المصقر. «ه ع» ناول ، ولم  ر  :  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 9)

 هر. يا ي : ال  «ش»( في غير 10)

وببن أ ببسا  وببا  45، الهببا   136:  12، وعنبب  السسبباإ   9، الاببقيث  107:  5( الكببافي 11)

 ، وح ح ف  فض فقرأ  . 4يكتسب    ، الاقيث 
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 ثه إنّ  يسّوغ الوالية المذكورة أمران  

فها  ،  ال خالف ، علبص الظباهر المصبَرح  ب  القيام  مصال  ال أحدهما
عن  فض ، حيث قال :  َن  قلَق ابوبر وبن قهب  الجباإر جباإز  (1)في الماكي 

 را  مَكببن وفبب  وببن  يصببال الاببَل لمسببتاق  ،  اإلجمبباع والسببنَة الصبباياة ، 

ُْنِي َعُى َخزائِِن اأْلَْرِض )وقسل   فالص   .(2) (اْجعَ
: أَن الساليبة  ن كانبت واَروبة لب ا ها ، كبان ـ  ويقَل علي  قه  اإلجماع

ار كا ها بج  المصال  و فبح المفاسبق التبي هبي أهبم وبن وفسبقي انسبالك  (3)

الش ص فبي أعبسان الظلمبة  اسبب الظباهر ، و ن كانبت السبتلزاوها الظلبم 
 علص ال ير ، فالمفروض عقم  اقَق  هنا.

لب ي رواع الصبقوق فبي حبقيث المنباهي ، قبال : ويقَل عليب  : النهبسَي ا

ون  سلَص عرافة قسم  ا ي    يسم القياوة ويقاع و لسلتان  لص عنق  ، فبإن قبام »
فببيهم  بب ور هللا  فببالص أبلقبب  هللا ، و ن كببان االمبباً يهببسى  بب  فببي نببار جهببنم ، 

 .(4) «و ئس المصير
 وون  سلَص عرافة قسم ولم ياسن فيهم»وعن عقا  ابعمال : 

__________________ 

 والماكي.:  «م»( في 1)

، واآليببة وببن  ( ببا  المكاسببب الماظببسري والمكروهببة)،  24:  2( فقبب  القببرآن ؛ للراونببقي 2)

 .55سسري يسسف : 

 جا  ا.:  «ش»( ك ا في النسخ ، وفي هاوش 3)

 وببن أ ببسا  وببا 45الهببا   136:  12، والسسبباإ   4968، ريبب  الاببقيث  18:  4( الفقيبب  4)

 ، وفيهما : هبسي   . 6يكتسب    ، الاقيث 

وبببببببببببببببا يسبببببببببببببببَسغ 
الساليبببببة وبببببن قهببببب  

 الجاإر أوران :
ابَول : القيببببببببببببببببببام 

  مصال  الفها 

وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 
جبببببببببببببسا  هببببببببببببب ع 

 السالية
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 لبص  (2)يسم ألف سنة ، وحشر ويقاع و لسلتان  (1)حهس علص أفير جهنم  كَ  

قام فيهم   ور هللا أبلق  هللا ، و ن كان االماً هسي    فبي  (3)عنق  ، فإن كان 
 ً  .(4) «نار جهنم سهفين خريفا

ال يكببسن  الَ وبببن قلهببب  وال ي فببص أَن الفَريبببف سبببيَما فببي رلبببك الزوبببان 

 الجاإر.
و بباياة  يببق الشبباام ، الماكيببة عببن ابوببالي ، عببن أ ببي عهببق هللا 

ون  سلَص أوراً ون أبوسر النا  ففقل فبيهم ، وفبت   ا ب  ورفبح »:  السالمعلي 

سببترع ، ونظببر فببي أبوببسر النببا  ، كببان حقَببا علببص هللا أن يببنون روعتبب  يببسم 
 .(5) «القياوة ويقخل  الجنَة

يبا »:  السبالمعلي  (6)ة  يا   ن أ ي سلمة عبن وسسبص  بن جففبر ورواي

 قطفة قطفة أحَب  لَي ون (8)ف  قَطح  (7) يا  لئن أسق  ون أاهل 
__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : لكَ . «ش»( ك ا في 1)

 ( ك ا في النسخ ، وفي المصقر : ويقع و لسلة.2)

 .«ش» و «م»في  «كان»( لم  ر  3)

 45، الها   137:  12، والسساإ   ( ا  وجمح عقس ا  ابعمال) 288( عقا  ابعمال : 4)

 .7ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث 

وبن أ بسا   46، الها   140:  12، وعن  السساإ   43، المجلس  203( أوالي الصقوق : 5)

 .7وا يكتسب    ، الاقيث 

 ا ق.، وفي غيرع : عن الص «ش»( ك ا في 6)

 حالل ، وفي الكافي : جالل.:  «ش»( ك ا في النسخ ، وفي السساإ  ونس ة  قل 7)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : فانقطح. «ش»،  «ن»( ك ا في 8)
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قلبت : ال  ؟عمالً أو أب   ساب رجب   وبنهم ،  الَ لمبارا (1)أن أ سلَص بحق ونهم 

، أو فَك أسرع ، أو  (2)ون أ ري ، جفلت فقاك. قال :  الَ لتفريج كر ة عن ون
 .(3) «قضاو  ين 

 َن هلل  هببارك و فببالص وببح السببلطان أوليبباو »وروايببة علببَي  ببن يقطببين : 

 .(5) « هم عن أولياإ  (4)يقفح 
 .(7) «أبولئبك عتقباو هللا وبن النبار»: وفبي خهبر آخبر :  (6)قال الصقوق 

حببساإج كفبباري عمبب  السببلطان قضبباو »:  السببالمعلي قببال : وقببال الصببا ق 

 .(8) «اإلخسان
عببن رجبب   ياببَب آل  السببالمعلي سببئ  أ ببس عهببق هللا »:  (9)وعببن المقنببح 

 اببت رايببتهم ، قببال : ياشببرع هللا  (10)وامبق وهببس فببي  يببسان هببنالو ، فيقتب  

 علص
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : أ سلَص لهم. «ص»والمصقر ونس ة  قل  «ف»( ك ا في 1)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : كر ة ونون. «ص»اة ( ك ا في وصا2)

 .9ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  46، الها   140:  12( السساإ  3)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ون يقفح. «م»ونس ة  قل  «ف»( ك ا في 4)

قيب  ون أ سا  وا يكتسب  ب  ، الابقيث ابَول ، وأبنظبر الف 46، الها   139:  12( السساإ  5)

 .3664، الاقيث  176:  3

 .«ش»و  «ن»في غير  «الصقوق»( لم  ر  6)

وبببن أ بببسا  وبببا  46، الهبببا   139:  12، والسسببباإ   3665، الابببقيث  176:  3( الفقيببب  7)

 .2يكتسب    ، الاقيث 

 .3، والسساإ  : الاقيث  3666( المصقران السا قان ، الفقي  : الاقيث 8)

  يا ي : قال. «ف»( في 9)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : يقت . «ن»( ك ا في 10)
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  لص غير رلك. .. (1) «نيَت 

وااهرها   احة السالية ون حيث هي وح المساساي واإلحسان  اإلخسان 
 ، فيكسن نظير الك   في اإل الح.

االستاها  ، ور ما يظهبر وبن  فضبها أن  (2)ور ما يظهر ون  فضها 

 اإلحسببان  لببص اإلخببسان كفَبباري لبب  ، كمرسببلة الببقخسل أوالً غيببر جبباإز  الَ أنَ 
 الصقوق المتققوة.

لَيبت أبيئاً وبن  (3)فبإن »وفي ري  رواية  يا   ن أ ي سلمة المتققوة :  وب

 .(6) « ساحقي (5)واحقي  (4)أعمالهم ف حسن  لص  خسانك يكسن 
 وابولص أن يقال :  َن السالية ال ير الماَروة :

 ببسلَص لهببم لنظببام  (8)ورجسحببة ، وهببي واليببة وببن  (7)يكببسن وببا  منهددا  

وفاأ  قا قاً اإلحسان في خالل رلك  لص المنونين و فح الضَر عنهم ، ففي 
 وا ون جهَار  الَ ووف  ونون يقفح هللا    عن»رواية أ ي  صير : 

__________________ 

وبن أ بسا  وبا يكتسبب  46الها  ،  139:  12، والسساإ   31:  (الجساوح الفقهية)( المقنح 1)

 .6   ، الاقيث 

 ( كصاياة  يق الشاام ، ورواية علي  ن يقطين المتققوتين.2)

 و ن.:  «ش»( في 3)

 ، ولم  ر  في المصقر. «ص»وشطس  عليها في  «يكسن»( كلمة 4)

 والمصقر : فساحقي. «ص»( في 5)

 .9الاقيث ون أ سا  وا يكتسب    ،  46، الها   140:  12( السساإ  6)

 ( ك ا في النسخ ، وهك ا في وا يلي .7)

 ، وفي ساإر النسخ : وهس ون. «ش»( ك ا في 8)

الساليببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
 المرجسحة
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 .(1) «المنونين ، وهس أقلَهم حَظا في اآلخري ؛ لصاهة الجهَار

لببم يقصببق  قخسلبب   الَ  (2)وببا يكببسن وسبتاهة ، وهببي واليببة وبن  منهدا  و
مبة وامبق  بن  سبماعي  اإلحسان  لص المنونين ، ففن رجال الكَشبي فبي  رج

قال :  َن هلل  فالص في أ بسا  »:  السالمعلي  ن  زيح عن أ ي الاسن الرضا 

ببن نخببَسر هللا  بب  الهرهببان ، ووَكببن لبب  فببي الببهال  ؛ ليببقفح   هببم عببن  (3)الظلمببة وخ
ولجبب  المببنونين وببن  (5) هببم أبوببسر المسببلمين ،  لببيهم  (4)أولياإبب  ، ويصببل  هللا 

ون أبيفتنا ،  هبم يبنون هللا روعبة  (7)رجح روي الااجة ، و ليهم و (6)الضَر 

هللا فبي  (9)، أبولئك المنونسن حقَبا ، أبولئبك أبونباو  (8)المنونين في  ار الظلمة 
 نسرهم به  (10)أرض  ، أبولئك نسر هللا في رعيَت  يسم القياوة ، ويزهر 

__________________ 

 .4  وا يكتسب    ، الاقيث ون أ سا 44، الها   134:  12( السساإ  1)

 ، وفي ساإر النسخ : وهس ون. «ش»( ك ا في 2)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : فيقفح. «ش»( ك ا في 3)

 والمصقر. «ش»( ون 4)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : بنَهم. «ش»( ك ا في 5)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : الضرر. «ش»( ك ا في 6)

 والمصقر : يفزع رو الااجة. «ش»الااجة ، وفي نس ة  قل  يرجح رو:  «ف»( في 7)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : الظلم. «ش»( ك ا في 8)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ونار. «ش»و  «ف»( ك ا في 9)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أبولئك نسر هللا في رعيَتهم ويزهر. «ش»( ك ا في 10)
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 (2)بهب  ابرض ، أبولئبك وبن  (1)الكساكبب القَريبة السماوا  كما يزهر نسر 

 (5)، خلقببسا وهللا للجنببة ، وخلقببت  (4)و القياوببة  ضببي (3)نببسرهم يببسم القياوببة 
، وا علص أحقكم أن لس أاو لنال ه ا كلَ . قلت :  مارا  (6)الجنة لهم فهنيئاً لهم 

ونين وبن قال : يكسن وفهم فيسَرنا  إ خال السرور علص المبن ؟، جفلت فقاك

 .(9) «يا وامق (8)، فكن ونهم  (7)أيفتنا 
وا يكسن واجهة ، وهي وا  سقَف ابور  المفروف والنهي عبن  منها  و

 المنكر الساجهان علي  ؛ فإَن وا ال يتَم الساجب  الَ    واجب وح الققري.

 السجس  في ه ع الصسري أيضاً : ور ما يظهر ون كلما  جماعة عقم
 قال في النهاية :  سلَي ابور ون قه  السلطان الفا ل جاإز

__________________ 

 يزهر الكساكب الزهر.:  «ف»والمصقر ، وفي  «ش»في غير  «القَرية»( لم  ر  1)

 .«ش»في  «ون»( لم  ر  2)

 ( ك ا في النسخ ، وفي المصقر : نسر القياوة.3)

 و ونهم يسم القياوة.ون  القياوة ، وفي المصقر : يضي:  «ش»( في 4)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : وخلل. «ش»( ك ا في 5)

 والمصقر. «ش»ون  «فهنيئاً لهم»( عهاري 6)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ :  إ خال السرور علص أيفتنا. «ش»( ك ا في 7)

 م.والمصقر ، وفي ساإر النسخ : وفه «ش»( ك ا في 8)

أيضباً ، نفبم ور   (161:  22)( لم نقف علي  في رجال الكَشبي ، ونسبه   ليب  فبي الجبساهر 9)

،  (893رقبم )، ري   رجمة وامبق  بن  سبماعي  ا بن  زيبح  331الاقيث في رجال النجاأي : 

 وح اختالف في  فض ابلفاا.

 السالية الساجهة

اهبببببببببسر كلمبببببببببا  
جماعببببة فببببي عببببقم 

 السجس 
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 (1)  ؛ لما في رلك وبن البتمَكن وبن ابوبر وبرغ ب في  ، ور ما  لا حقَ السجس
 ببالمفروف والنهببي عببن المنكببر ، ووضببح ابأببياو وساقفهببا ، وأَوببا سببلطان 

الجسر ، فمتص علم اإلنسان أو غلب علص ان  أنَ  وتص  سلَص ابور ون قهل  ، 

التسَ    لص  قاوبة الابقو  وابوبر  بالمفروف والنهبي عبن المنكبر  (2)أوكن  
 [(3)في ]الصققا  في أر ا ها و لة اإلخسان ، وال يكسن وقسمة ابخما  و

لببب  أن  (5)و بببالو  ساجببب ، وال فببباعالً لقهبببي  ، فإنَبب  يسبببتاب  (4)جميببح رلبببك 

 ، انتهص. (6)يتفَرض لتسلَي ابور ون قلهخل  
وقال في السراإر : وأَوا السبلطان الجباإر ، فبال يجبس  بحبق  أن يتبسلَص 

 لبص آخبر  .. يئاً ون اببوسر و تاراً ون قلهخل   الَ أن يفلم أو ي لبب علبص انب أ

 .(7)عهاري النهاية  فينها 
وفي الشراإح : ولس أون ون رلك أي اعتما  وا يارم وققر علص ابوبر 

 .(9)استاهت  (8) المفروف والنهي عن المنكر 
__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ون التمكن  ابور. «ش»و  «ف»( ك ا في 1)

 ، وفي ساإر النسخ : أوكن. «م»والمصقر ووصااة  «ف»( ك ا في 2)

 ( ون المصقر.3)

 .«وح»:  «جميح»فسق  «ص»وح رلك. وكتب في :  «ش»( في 4)

:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»المستاب ، وفي :  «ف»( ك ا في المصقر ، وفي 5)

 ليستاب.:  «ش»ي استاب ، وف

 .356( النهاية : 6)

 .202:  2( السراإر 7)

 والمصقر. «ش»ون  «والنهي عن المنكر»( عهاري 8)

 .12:  2( الشراإح 9)

كببببببببببببالم الشببببببببببببيخ 
قببببببقَ  سببببببَرع فببببببي 

 النهاية

كبببببببببببببببالم   بببببببببببببببن 
  ريببببببببببس قببببببببببقَ  

 سَرع

 كالم الماقَل
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: ولفببَ  ـ  قببال فببي المسببالك  فببق أن اعتببرف أَن وقتضببص رلببك وجس هببا
، وعمبسم النهبي عبن  (1)لظبالم وج  عقم السجس  كسن   صسري الناإب عبن ا

القخسل وفهم ، و سسيق االسم في  يسانهم ، فإرا لم يهلا حقَ المنح فال أقَ  ون 

 .(2)عقم السجس  
؛  (3)وال ي فص وا في ااهرع ون الضبفف كمبا اعتبرف  ب  غيبر واحبق 

 كسن   صسري الناإبب بَن ابور  المفروف واجب ، فإرا لم يهلا وا ركرع ون

 السجس  المققَوي للساجب. (4) لص آخر وا ركرع حقَ المنح ، فال وانح ون  ..
ويمكن  سجيه    َن نفس السالية قهي  واَرم ؛ بنَها  سجب  عالو كلمة 

الهاب  و قسية أسكت  ، فإرا عارضها قهي  آخر وهس  رك ابور  بالمفروف 

المنكر ، وليس أحبقهما أقبَ  قهاباً وبن اآلخبر ، فللمكلَبف ففلهبا ؛ والنهي عن 
 اصيالً لمصلاة ابور  المفروف ، و ركها  ففاً لمفسبقي  سبسيق االسبم فبي 

  يسانهم المسجب إلعالو كلمتهم وقَسي أسكتهم.

نفببم ، يمكببن الاكببم  اسببتاها  اختيببار أحببقهما لمصببلاة لببم  هلببا حببقَ 
 َ  قهااً ، ليصير واجهاً.اإللزام حتَص يجف  أحقهما أق

 والاا   : أَن جسا  الفف  والترك هنا ليس ون  ا  عقم جريان
__________________ 

 .«ف»في  «عن الظالم»( لم  ر  1)

 .139 138:  3( المسالك 2)

وال ي فبص وبا فبي هب ا »( ونهم  احب المسبالك نفسب  ، حيبث قبال  فبق التسجيب  المب كسر : 3)

 .316لمجاهق في المناه  : ، والسيق ا «التسجي 

 عن.:  «ف»( في 4)

وبببببا أفبببببا ع الشبببببهيق 
الاببببباني فبببببي عبببببقم 

 السجس 

نقببببببببق وببببببببا أفببببببببا ع 
الشبببببببببببهيق قبببببببببببقَ  

 سَرع

 سجيبببببببببب  القببببببببببسل 
  فقم السجس 
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،  بب  وببن  ببا   (1) ليبب  قببه  الساليببة ، و  صببيص  ليلبب    يببر هبب ع الصببسري 

وزاحمة قهاهبا  قبه   برك ابوبر  بالمفروف ، فللمكلَبف والحظبة كبَ  ونهمبا 
 (3)المقببام. هب ا وببا  (2)والفمب   مقتضباع ، نظيببر  بزاحم الاقَبين فببي غيبر هب ا 

 .(4) لخ  .. يق  قسل  : لفمسم النهيأأار  لي  الشه

وفي الكفاية : أَن السجس  في وا نان في  حسن لبس ثهبت كبسن وجبس  
ابور  بالمفروف وطلقباً غيبر وشبروب  القبقري ، فيجبب عليب   اصبيلها وبن 

 .(5) ا  المققوة ، وليس  اا ت 

َن عبببقم ثهبببس  اأبببتراب السجبببس   القبببقري الااليَبببة وهبببس ضبببفيف ؛ ب
الفرفيَة كاف  ، وح  بالق أ لَة ابور  بالمفروف السبالم عبن التقييبق  مبا عبقا 

 الققري الفقلية المفروضة في المقام.

 لبص القبقري الفرفيَبة  (6)نفم ، ر ما يتسَهم انصراف اإلبالقا  البسار ي 
 ا تقاإي ال يضَر  اإلبالقا . ال ير الماقَقة في المقام ، لكنَ   شكيك

  فق االعتراض علص وا في المسالك (7)وأضفف ون  وا ركرع  فض 
__________________ 

  يا ي :  لخ. «ش»( في 1)

 .«ف»في  «ه ا»( لم  ر  2)

 كما.:  «ف»( في 3)

 .«وعمسم النهي»(  ققم في الصفاة السا قة  لفظ : 4)

 .88( الكفاية : 5)

 .«ف»في  «ر يالسا»( لم  ر  6)

 ( هس  احب الجساهر.7)

اسببببببتقالل الماقَببببببل 
السبببببببببببببببببببببببهزواري 
علببببببببببببببص عببببببببببببببقم 
السجبببببببببببببببببببببببببس  ، 

 والمناقشة في 
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عبقم السجبس   تفبارض وبا  (1) قسل  : وال ي فص وا في  قال : ويمكن  سجيب  
 َل علص وجس  ابور  المفروف ، ووا  َل علص حروة السالية عن الجاإر ؛ 

 (2)، فيجمببح  ينهمببا   نبباو علببص حروتهببا فببي را هببا ، والنسببهة عمببسم وببن وجبب 

لقيق المنح ون الترك ون أ لَة السجس  ،  (3) الت يير المقتضي للجسا  ؛ رففاً 
 الفف  ون أ لَة الاروة. (4)وقيق المنح ون 

خهببر  (5)وأَوبا االسببتاها  فيسببتفا  حينئبب   وببن اهبسر الترغيببب فيبب  فببي 

خصس باً ، ال ي هس أيضباً أباهق للجمبح ،  (7)وغيرع  (6)وامق  ن  سماعي  
 فق االعتضا   فتسى المشهسر ، و ب لك ير فبح  أبكال عبقم وفقسليَبة الجبسا  

السجببببس   (8) ببببالمفنص ابخببببص فببببي وققوببببة الساجببببب ؛ ضببببروري ار فبببباع 

 المفقسليَة وسلَم في وا لم يفارض في  (9)للمفارضة ؛  ر عقم 
__________________ 

 وفي نس ة  قلها :  سجي .، وفي ساإر النسخ :  قسية ،  «ش»و  «ف»( ك ا في 1)

 وا  ينهما.:  «ن»و  «ف»( في غير 2)

 ، وفي ساإر النسخ :  ففاً. «ن»والمصقر ووصااة  «خ»و  «ف»( ك ا في 3)

 عن.:  «ف»( في 4)

  لخ. .. والمصقر ، وفي ساإر النسخ : فيستفا  ون خهر «ش»( ك ا في 5)

 .76( المتققم في الصفاة 6)

، ورواية علي  ن يقطين ، المتققوة فبي  73المتققوة في الصفاة ( كصاياة  يق الشاام ، 7)

 .74الصفاة 

 ضروري أَن ار فاع.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 8)

 ، وفي ساإر النسخ : أو عقم. «ن»و  «ص»ووصااة  «ش»( ك ا في 9)

 سجيببببببب   بببببببباحب 
الجببببببببساهر قببببببببقَ  
سببببببببببببببَرع عببببببببببببببقم 

 السجس 
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 ، انتهص. (1)وقتضص السجس  

أَن الاكم في التفارض  الفمسم ون وج  هس التسقَبف والرجبسع وفي  : 
، ووقتضاها   احبة الساليبة ؛  (2) لص ابب سل ال الت يير ، كما قَرر في والَ  

 لأل   ، ووجس  ابور  المفروف ؛ الستقالل الفق     كما ثهت في  ا  .

ارض ثَم علص  ققير الاكم  الت يير ، فالت يير ال ي يصار  لي  عنق  فب
السجس  والتاريم هس الت يير الظاهري ، وهس ابخ    حقهما  التزام الفف  

 أو الترك ، ال الت يير الساقفي.

ثببم المتفارضببان  ببالفمسم وببن وجبب  ، ال يمكببن  ل بباو ابباهر كببَ  ونهمببا 
 النسهة  لص وا ي االجتماع ؛ لسجبس    قاإهمبا علبص ااهرهمبا  (3)وطلقاً ،    

استفمال كَ  ون ابور والنهي في أ لَبة ابوبر  (4)يلزم في وا  ي االفتراق ، ف

 ، في اإللزام واإل احة. (5) المفروف ، والنهي عن السالية 
ثَم  لي  االستاها  أخَص ال واالة ون أ لَة التاريم ، فت َصبص  ب  ، 

 التاريم ،    ال  قَ  فق رلك (6)فال ينظر  فق رلك في أ لَة 
__________________ 

 .164:  22جح الجساهر ( را1)

 .762و  757( انظر فراإق ابب سل : 2)

 فق  ، ولم  ر  في ساإر النسخ. «ش»ون  «وطلقاً ،   »( عهاري 3)

 ، وفي غيرع : فيلزوك. «ف»( ك ا في 4)

، وفي سباإر  «ص»و  «خ»ونس ة  قل  «ع»ووصااة  «ش»و  «ن»،  «ف»( ك ا في 5)

 النسخ : عن المنكر.

  ينظر  لص أ لَة.فال:  «ف»( في 6)

وناقشبببببة وبببببا أفبببببا ع 
 بببببببببببببببببببببببببببببببباحب 
الجببببببببساهر قببببببببقَ  

 سَرع
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 ون والحظة النسهة  ين  و ين أ لَة وجس  ابور  المفروف.

و ال ي قق أَن  لي  استاها  الشي (1)وون المفلسم المقَرر في غير وقام 
أ لَة وجبس  رلبك الساجبب ، فبال وجب   (3)ال يبفارض  (2)يكسن وققوة لساجب 

الستاها  وسسق لهيان لجفل  أاهقاً علص ال روج عن وقتضاها ؛ بَن  لي  ا

وبببا  حكبببم الشبببي الفرضبببية ،  (4)و فبببي نفسببب  ، وبببح قطبببح النظبببر عبببن الملزل
كصببيرور   وققوببة لساجببب أو وبب وسراً  بب  لمببن يجببب  باعتبب  ، أو ونبب وراً 

 وأهه .

وبح البتمكن وبن ابوبر  (5) فابحسن فبي  سجيب  كبالم وبن عهَبر  بالجسا 
 :  را ي الجسا   المفنص ابعم. (6) المفروف 

، فظاهرع  را ي االسبتاها  الفينبي الب ي  (7)وأَوا ون عهَر  االستاها  

ال ينافي السجبس  الكفباإي ، بجب  ابوبر  بالمفروف الساجبب كفايبة ، نظيبر 
 واجب ، وح أنَ  (8)قسلهم : يستاَب  سلَي القضاو لمن يال ون نفس  

__________________ 

 المقام.:  «ص»( في 1)

 الساجب.:  «ص»و  «ع»،  «م»( في 2)

 ، وفي غيرع : ال  فارض. «ن»( ك ا في 3)

 ، وفي ساإر النسخ : الملزووا . «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 4)

 ، وفي ساإر النسخ : الجسا . «ش»و  «ص»( ك ا في 5)

 .122:  1( كالفالَوة في القساعق 6)

 .12:  2( كالماقل في الشراإح 7)

 201:  2، والقساعبق  179:  2، والفالَوبة فبي التاريبر  68:  4( قال  الماقل في الشراإح 8)

 ، وغيرهم. 262، والماقَل السهزواري في الكفاية : 

 سجيبببب  كبببببالم وبببببن 
عهَببببببر  ببببببالجسا  أو 
االسببببببببتاها   مببببببببا 
ال ينبببببببببببببببببببببببببببببببافي 
السجببببببببببببببببببببببببببببببس  

 الكفاإي
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، أو يقبال :  َن وبسر  كالوهبم وبا  را لبم يكبن هنبا وفبروف وتبروك  (1)كفاإي 

ونكببر وففببسل يجببب النهببي عنبب  كبب لك ،  بب  يفلببم يجببب ففببالً ابوببر  بب  ، أو 
 اسب الفا ي  اقَل وسر  ابوبر  بالمفروف والنهبي عبن المنكبر  فبق رلبك ، 

وون المفلسم أنَ  ال يجب  اصي  وققَوتهما قه   اقَل وسر هما ، خصس باً 

 وح عقم الفلم  زوان  اقَق .
وكيببف كببان ، فببال  أببكال فببي وجببس   اصببي  الساليببة  را كببان هنبباك 

وفروف وتروك ، أو ونكر وركس  ، يجب ففالً ابور  ابَول ، والنهي عن 

 الااني.
__________________ 

ووصببااة  «ف»( ور   هبب ع الفهبباري فببي النسببخ  صببسر و تلفببة ، ووببا أثهتنبباع وطببا ل ل 1)

 .«م»

هكبب ا : ووببن عهَببر  االسببتاها  فظبباهرع  را ي االسببتاها   «ش»وور   الفهبباري فببي 

الفيني ال ي ال ينافي السجس  الكفاإي ، نظير قسلهم : يستاَب  سلَي القضاو لمن يال ون نفسب  

 ، وح أنَ  واجب كفاإي ؛ بج  ابور  المفروف الساجب كفاية.
  نظيبر قبسلهم : كما يلي : وأَوا ون عهَر  االستاها «ص»و  «ع»،  «خ»،  «م»وفي 

يستاب  سلَي القضاو لمن يال ون نفس  ، وح أنَ  واجب كفباإي  را ي االسبتاها  الفينبي الب ي 

 ال ينافي السجس  الكفاإي ، بج  ابور  المفروف الساجب كفاية.
 .«أرا ع»قه  كلمة :  «فظاهرع»نفس ه ع الفهاري  زيا ي كلمة :  «ن»وور   في 

وجببببببس   اصببببببي  
الساليبببببببببة لألوبببببببببر 
 بببببببببببببببببببببببببالمفروف 
والنهببببببببببببي عببببببببببببن 

ين المنكببببببر الببببببساجه
 ففالً 
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علببص  ركهببا وببن  (1) اإلكببراع عليبب   التسعيببق الثدداني مّمددا يسددّوغ الواليددة
الجاإر  ما يسجب ضرراً  قنياً أو واليباً عليب  ، أو علبص وبن يتفلبل  ب   ايبث 

يفقَ اإلضرار     ضراراً    ، ويكسن  اَم  الضرر عليب  أباقَاً علبص البنفس 

 كاب  والسلق وون جرى وجراهما.
ا ال  أكال في  سبسي   ار كبا  الساليبة الماَروبة فبي نفسبها ؛ وه ا ومَ 

ال يَتَِّخدِذ )فبي االسبتاناو عبن عمبسم  (إِالّ أَْن ََتَّقُوا ِمْنُهْه َُقاةً )لفمسم قسل   فالص 

 .(2) (اْلُمْؤِمنُوَن اْلكافِِريَن أَْوِلُاءَ 
فح عن أبَوتي وا اكرهسا علي »والنهسي :   .(3) «رب

 .(4) «التقيَة في كَ  ضروري»:  المالسعليهموقسلهم 

 .(5) «و  الَ وقق أحلَ  هللا لمن اضطَر  لي وا ون أي»و 
 لص غير رلك وما ال ياصبص كابري وبن الفمسوبا  ووبا ي بتَص  المقبام 

(6). 
__________________ 

  السعيق.:  «ن»و  «ف»( في 1)

 .28( آل عمران : 2)

 .2و  1سا  جها  النفس ، الاقيث ون أ  56، الها   295:  11( السساإ  3)

 .8و  1ون أ سا  النهي وابور ، الاقيث  25، الها   469و  468:  11( السساإ  4)

 .7و  6، الها  ابَول ون أ سا  القيام ، ابحا يث  690:  4( السساإ  5)

 ون أ سا  وا يكتسب   . 48، الها   145:  12( راجح السساإ  6)

المسببببببَسغ الابببببباني : 
ع علببببببببببص اإلكببببببببببرا

 السالية
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 مور  ينبغي التنبُ  عُى أُ و

 األّول

أنَ  كما يهاح  اإلكراع نفس السالية الماَروة ، ك لك يهاح  ب  وبا يلزوهبا 

ووببا يتفببل فببي خاللهببا ، وَمببا يصببقر ابوببر  بب  وببن  وببن الماَروببا  اببخببر
ر ، وا عقا  راقة البقم  را لبم يمكبن التفَصبي عنب  ، وال  أبكال السلطان الجاإ

فببي رلببك ،  نَمببا اإلأببكال فببي أَن وببا يرجببح  لببص اإلضببرار  ببال ير وببن نهببب 

كببَ  رلببك  (1)ابوببسال وهتببك ابعببراض ، وغيببر رلببك وببن الفظبباإم هبب  يهبباح 
 اإلكراع ولس كان الضرر المتسَعق    علص  رك المكرع علي  أقَ   مرا ب ون 

، كما  را خاف علص عرض  ون كلمة خشنة ال  ليبل  (2)لضرر المكرع علي  ا

، فه  يهاح  ب لك أعبراض النبا  وأوبسالهم ولبس  ل بت وبا  ل بت كابري  (3)   
 وجهان : ؟وعظمة ، أم ال  قَ ون والحظة الضررين والترجي   ينهما

 .(4)ون  بالق أ لَة اإلكراع ، وأَن الضرورا   هي  الماظسرا  

 (5)َن المستفا  ون أ لَة اإلكراع  شريف  لقفح الضرر ، فال يجس  وون أ
  فح الضرر  اإلضرار  ال ير ولس كان ضرر ال ير أ ون ، فضالً عن أن

__________________ 

 ( في النسخ :  هاح.1)

 .«علي »علص كلمة :  «ف»( أطب في 2)

 ، وفي ساإر النسخ : ال يليل   . «ن»( ك ا في 3)

 .85وة في الصفاة ( المتقق4)

 وال يجس .:  «ف»( في 5)

  احببببببة وببببببا يلببببببزم 
الساليبببببببببببببببة ـ 
 بببببباإلكراع ـ وببببببن 
الماَروبببببببا  عبببببببقا 

  راقة القم
وتبببببص يهببببباح غيببببببر 
الببببببببببببببببقَم وببببببببببببببببن 

 الماَروا ؟
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 يكسن أعظم.

و ن أببئت قلببت :  َن حببقيث رفببح اإلكببراع ورفببح االضببطرار ، وسببسق 
لالوتنان علص جنس اببَوة ، وال حسن فبي االوتنبان علبص  فضبهم  ترخيصب  

فببي اإلضببرار  ببالهفض اآلخببر ، فببإرا  سقَببف  فببح الضببرر عببن نفسبب  علببص 

 ز ووجب  اَم  الضرر. ال ير لم يج (1)اإلضرار 
هببب ا ، ولكبببن ابقبببسى هبببس ابَول ؛ لفمبببسم  ليببب  نفبببي اإلكبببراع لجميبببح 

؛  (2)الماَروا  حتَص اإلضرار  ال ير وا لم يهلا البقم ، وعمبسم نفبي الابرج 

 فإَن  لزام ال ير  اَم  الضرر و رك وا اكرع علي  حرج.
فلت التقية لبتاقن  هبا »:  السالمعلي وقسل   لبقواو ، فبإرا  لبا ا (3) نَما جب

، حيث  نَ   َل علبص أَن حبقَ التقيبة  لبسغ البقم ، فتشبرع لمبا  (4) «القم فال  قية

 عقاع.
وأَوا وا ركر ون استفا ي كسن نفي اإلكراع لبقفح الضبرر ، فهبس وسبلَم ، 

   مفنص  فح  سَج  الضرر وحقوث وقتضي  ، ال  مفنص  فح الضرر المتسَجب

  فق حصسل وقتضي .
 يان رلك : أنَ   را  سَج  الضرر  لص أ ص  مفنص حصسل وقتضي  ، 

فقففبب  عنبب   اإلضببرار   يببرع غيببر ال م ،  بب  غيببر جبباإز فببي الجملببة ، فببإرا 

 وفرض أَن نهب (5) سَج  ضرر علص المكلَف  إجهارع علص وال 
__________________ 

  اإلضرار.:  «ش»( في غير 1)

يِن ِمْن َحَرجٍ )ا  ون قسل   فالص ( المستف2) ُْكُْه فِي الّدِ َْ َعَُ  .78الاج :  (ما َجعَ

 ( في النسخ :   .3)

 ون أ سا  ابور والنهي. 31، الها   483:  11( السساإ  4)

 .«ف»في  « إجهارع علص وال»( لم  ر  5)

حكبببببببببببببببم  فبببببببببببببببح 
الضبببببببببببببببببببببببببببببببببرر 
 اإلضببببببببببببببببببببببببببرار 

  ال ير
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عبن  (1)وال ال ير  افح ل  ، فال يجس  للمجهسر نهبب وبال غيبرع لبقفح الجهبر 

نفس  ، وك لك  را أبكرع علص نهب وال غيرع ، فال يجب  اَم  الضرر  ترك 
 النهب لقفح الضرر المتسَج   لص ال ير.

و ببسَهم أنَبب  كمببا يسببسغ النهببب فببي الابباني لكسنبب  وكرهبباً عليبب  فير فببح 

ال  رى أنَب  لبس  سقَبف أحروت  ، ك لك يسسغ في ابَول لكسن  وضطراً  لي  ، 
آخببر غيببر اإلضببرار  ببال ير كاإلفطببار فببي أببهر  فببح الضببرر علببص واببَرم 

روضان أو  رك الصالي أو غيرهما ، ساغ ل  رلك الماَرم ، و فهاري اخرى 

: اإلضرار  ال ير ون الماَروا  ، فكما ير فح حروت   اإلكراع كب لك  ر فبح 
وببا اضببطروا »و  «وببا اكرهببسا عليبب » االضببطرار ؛ بَن نسببهة الرفببح  لببص 

وببقفسع :  ببالفرق  ببين الماببالين فببي الصبب رى  فببق  علببص حببقَ سببساو ، « ليبب 

اأببتراكهما فببي الكهببرى المتققَوببة وهببي أَن الضببرر المتسَجبب   لببص أبب ص ال 
يجب  فف   اإلضرار   يرع   َن الضرر في ابَول وتسَج   لص نفس الش ص 

، فقفف  عن نفس   اإلضرار  بال ير غيبر جباإز ، وعمبسم رفبح وبا اضبطروا 

 ببال ير المضببطَر  ليبب  ؛ بنَبب  وسببسق لالوتنببان علببص   ليبب  ال يشببم  اإلضببرار
اببَوببة ، فتببرخيص  فضببهم فببي اإلضببرار  بباآلخر لببقفح الضببرر عببن نفسبب  

 لببص غيببرع ، ونبباف  لالوتنببان ،  بب  يشببه  التببرجي   ببال  (2)و ببرف الضببرر 

في حقيث الرفح و تَص   ير اإلضرار  «وا اضطروا  لي »ورَج  ، ففمسم 
  ال ير ون الماَروا .

 أوا الااني : فالضرر في  أَوالً و ال ا  وتسَج   لص ال ير  اسبو
__________________ 

 الضرر.:  «ش»( في نس ة  قل 1)

  يا ي : عن نفس . «ش»( في غير 2)
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ع  الكسر و را      لزام المكرل
ع  بالفت  و ن كبان وهاأبراً  (1) الاتميَبة ، والمكبرخ

رر  لص ال ير حتَص يقبال :  نَب  أضبَر  الَ أنَ  ضفيف ال ينسب  لي   سجي  الض
  ال ير لئالَ يتضَرر نفس .

نفم ، لس  اَم  الضرر ولم يضَر  ال ير فقق  رف الضرر عن ال ير 

 لص نفس  عرفباً ، لكبن الشبارع لبم يسجبب هب ا ، واالوتنبان  هب ا علبص  فبض 
ل يبر اببَوة ال قه  في  ، كما أنَ  لس أرا  ثالث اإلضرار  ال ير لم يجب علبص ا

  اَم  الضرر و رف  عن   لص نفس .

كافيبة فبي الفبرق  بين المقباوين ؛  (2)ه ا كلَ  ، وح أَن أ لَبة نفبي الابرج 
الضبرر عبن أحبق  اإلضبرار  (3)فإنَ  ال حرج في أن ال يرَخص الشارع  فح 

  يببرع ،   ببالف وببا لببس ألببزم الشببارع اإلضببرار علببص نفسبب  لببقفح الضببرر 

 حرج قطفاً. المتسَج   لص ال ير ؛ فإنَ 
__________________ 

 و را ي.:  «ع»و  «م»،  «ن»( في 1)

يِن ِمدْن َحدَرجٍ )( ون الكتا  قسل   فالص 2) ُْكُْه فِدي الدّدِ َْ َعَُد ، ووبن السبنَة وبا  78الابج :  (َوما َجعَ

 ، وغير رلك. 6 و 4ون أ سا  ال    ، الاقيث  39، الها   14:  10ور  في السساإ  

  فح. في:  «ش»( في 3)
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 الثاني

ع عليب  ، ضبرراً  أَن اإلكراع يتاقَل  التسَعبق  الضبرر علبص  برك المكبرخ

وتفلَقباً  نفسب  أو والب  أو عرضبب  أو   هلب  ، وَمبن يكببسن ضبررع راجفباً  لببص 

ع علي   الَ الضبرر علبص   ضَررع و  لَم  ، وأَوا  را لم يتر َب علص  رك المكرخ
ع  بالفت  فالظباهر أنَب  ال يفبقَ رلبك  فض المنونين ومَ  ن يفقَ أجنهيباً وبن المكبرخ

  كراهاً عرفاً ؛  ر ال خسف ل  يامل  علص فف  وا أبور   .
و مببا ركرنببا وببن اختصبباص اإلكببراع  صببسري خببسف لاببسق الضببرر 

 (1) المكرع نفس  ، أو  من يجري وجبراع كباب  والسلبق  بَرح فبي الشبراإح 

 .(4)غيرها و (3)والروضة  (2)والتارير 
نفم ، لس خاف علص  فض المبنونين جبا  لب  قهبسل الساليبة الماَروبة ، 

 بب  غيرهببا وببن الماَروببا  اإللهيببة التببي أعظمهببا التهببَري وببن أإمببة الببقين 

 ببلسا  هللا علببيهم أجمفببين ؛ لقيببام الببقلي  علببص وجببس  وراعبباي المببنونين 
 وعبببقم  فريضبببهم للضبببرر ، واببب  وبببا فبببي االحتجببباج عبببن أويبببر المبببنونين

ونا ساعة  لسبانك وأنبت وبسال  لنبا  جنانبك  (5)ولئن  هرأ »: قال :  السالمعلي 

 (6)لتهقي علص نفسك روحها التي  ها 
__________________ 

 .13:  3( الشراإح 1)

 .51:  2( التارير 2)

 .19:  6( الروضة الههية 3)

 .169:  2، والرياض  159:  25، والاقاإل  11:  2( كنهاية المرام 4)

 ( في المصقر : ولئن  هَرأ .5)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ال ي هس. «ص»( ك ا في 6)

 مبببببببببببارا يتاقَبببببببببببل 
 ؟اإلكراع
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، و صبسن  (2)، وجاهها ال ي  ب   مسبكها  (1)قساوها ، ووالها ال ي  ها قياوها 

؛ فبإَن رلبك أفضب  وبن أن  تفبَرض  (3)ون عبرف   لك ون أولياإنبا و خسانبك 
 و الح  خسانك المنونين. (4)للهالك ، و نقطح    عن عملك في القين 

و يَبباك ثببَم  يَبباك أن  تببرك التقيَببة التببي أور ببك  هببا ، فإنَببك أبباإ   ببقوك 

للببزوال ، وبب َل لهببم فببي أيببقي  (5)و وبباو  خسانببك ، وفببرض  نفمتببك ونفمهببم 
 إعزا هم ، فإنَبك  ن خالفبت و بيَتي كبان  (6)أعقاو  ين هللا ، وقق أورك هللا 

 .. أقَ ون ضبرر النا بب لنبا ، الكبافر  نباأ (7)ضررك علص  خسانك ونفسك 

 .(8) «الاقيث
لكن ال ي فص أنَ  ال يهاح  ه ا الناس ون التقيَبة اإلضبرار  بال ير ؛ لفبقم 

أمسل أ لَة اإلكراع له ا ؛ لما عرفت ون عبقم  اقَقب  وبح عبقم لابسق ضبرر 

ع وال  من يتفلل    ، وعقم جريان أ لَة نفي الارج ؛  ر ال حرج علص كرخ   المب
 الم وسر ؛ بَن المفروض  ساوي ون أبور  اإلضرار    وون

__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : نظاوها. «ص»( ك ا في 1)

 ( في المصقر :  ماسكها.2)

  خساننا.:  «ص»( في المصقر ونس ة  قل 3)

 ( في المصقر : عم  القين.4)

 نفمتهم. والمصقر ، وفي ساإر النسخ : «ن»( ك ا في 5)

 والمصقر. «ص»( لفظة الجاللة ون 6)

 والمصقر : نفسك و خسانك. «ص»( في 7)

وببن  29، الهبا   479:  11، ضبمن حبقيث بسيب  ، وعنب  السسباإ   355:  1( االحتجباج 8)

 .11أ سا  ابور والنهي ، الاقيث 
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، وباالً لبس أبوبر  (1)يتضرر  ترك ه ا ابور ، وبن حيبث النسبهة  لبص المب وسر 

شب ص  نهببب وبال وببنون  ، وال يتر ببب علبص و الفببة المب وسر  بب   الَ نهببب ال
وال ونون  آخر ، فال حرج حينئ   فبي  ابريم نهبب وبال ابَول ،  ب   سبسي   

لببقفح النهببب عببن الابباني قهببي  ،  مالحظببة وببا علببم وببن الروايببة المتققَوببة وببن 

مرا بب ال رض في التقيَة ، خصس اً وح كسن المال المنهس  لألَول أعظم  
، فإنَ  يشه   من فَر ون المطر  لص الميزا  ،    الال م فبي هب ا المقبام عبقم 

غيبرع. نفبم ،  الَ  (2)جسا  اإلضبرار  مبنون ولبس لبقفح الضبرر ابعظبم عبن 

 لقفح ضرر النفس في وج   ، وح ضمان رلك الضرر.
لتسببسيا وببا عببقا الببقم وببن  (3)َن  بببالق جماعببة و مببا ركرنببا اهببر : أ

الماَروا   تر َب ضرر و الفة المكرع علي  علص نفبس المكبرع وعلبص أهلب  

 اث  ،  الَ أن يريقوا ال سف  (4)أو علص ابجانب ون المنونين ، ال ي لس ون 
علص خصسص نفس  فض المنونين ، فبال  أبكال فبي  سبسي   لمبا عبقا البقم 

 و ، فت َو .نفس المنون أي (5)ال يفا ل  ون الماَروا  ؛  ر

 التمكن ون (6)قال في القساعق : و ارم السالية ون الجاإر  الَ وح 
__________________ 

 الم وسر   .:  «ف»( في 1)

 ون.:  «ف»( في غير 2)

:  1، والريببباض  174:  3، والبببقرو   12:  2، والشبببراإح  163:  1( راجبببح التاريبببر 3)

510. 

 عن.:  «ف»( في 4)

 ( في النسخ :  فا ل.5)

  يا ي : عقم. «ش»و  «ص»،  «ع»،  «خ»( في 6)

المناقشبببببببببببة فبببببببببببي 
 ببببببببببالق  سبببببببببسيا 
وبببببببا عبببببببقا  راقبببببببة 

 القم  اإلكراع
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ابور  المفروف والنهي عن المنكر ، أو وح اإلكراع  ال سف علص النفس أو 

وا يب ورع  الَ  (2)اإتمار  (1)المال أو ابه  ، أو علص  فض المنونين ، فيجس  
 ، انتهص. (3)القت  

ال سف علص أنفسهم  ون  «ص  فض المنونينال سف عل»ولس أرا    

أوسالهم وأعراضهم ، لم ي بالف وبا ركرنبا ، وقبق أبرح الفهباري  ب لك  فبض 
ابسابين ، فقال :  الَ وح اإلكراع  ال سف علص النفس ون  لف  أو ضرر  في 

الهقن ، أو المبال المضبَر  الابال وبن  لبف أو حجبب ، أو الفبرض وبن جهبة 

 سف فيما عقا السس  علص  فض المبنونين ، فيجبس  النفس أو ابه  ، أو ال
 ، انتهص. (4)حينئ  اإتمار وا ي ورع 

 ال سف علص نفس  فض المنونين وأهل . «وا عقا السس »وورا ع   

وكيببف كببان ، فهنببا عنسانببان : اإلكببراع ، و فببح الضببرر الم ببسف عببن 
 ون  ون  كراع.نفس  وعن غيرع ون المنونين 

 .(5)وابَول يهاح    كَ  واَرم 

والااني  ن كان وتفلَقاً  النفس جا  ل  كَ  واَرم حتَص اإلضرار المبالي 
 الضمان علي   را  اقَل سهه  ؛ لفقم (6) ال ير ، لكَن ابقسى استقرار 

__________________ 

 .«ف»في  «فيجس »( لم  ر  1)

 والمصقر : اعتما . «ف»( في 2)

 .122:  1( القساعق 3)

 .36: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 4)

  يا ي :  الَ القت . «ن»( في 5)

 .«ف»في  «استقرار»( لم  ر  6)

الفبببببببببببببرق  بببببببببببببين 
اإلكببببببببببراع و فببببببببببح 
الضبببببببببببببببببببببببببببببببببرر 

 الم سف
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رض  الزنبا  اإلكراع المانح عن الضبمان ، أو اسبتقرارع. وأَوبا اإلضبرار  بالفل

 وناسع ، ففي    َو  ، وال يهفق  رجي  النفس علي .
مال ، فبال يسبسغ وفب  اإلضبرار  بال ير أ بالً حتَبص و ن كان وتفلَقاً  ال

في اليسير ون المال ، فإرا  سقَف  فح السهح عن فرس   تفريض حمار غيرع 

 لالفترا  لم يجز.
رض ، ففي جسا  اإلضرار  المال وح الضبمان أو  و ن كان وتفلَقاً  الفل

رض المقفسع عن  ،   َو . رض ابخَف ون الفل  الفل

 س ، أو الفرض ابعظم ، فال يجس   ال  أكال.وأوا اإلضرار  النف
ه ا ، وقق وقح في كالم  فض   فسير اإلكبراع  مبا يفبَم لابسق الضبرر. 

قال في المسالك : ضبا   اإلكبراع المسبَسغ للساليبة : ال بسف علبص البنفس أو 

رض علي  ، أو علص  فض المنونين   ، انتهص. (1)المال أو الفل
لمسببَسغ للساليببة ، لكببن  ببار هببب ا ويمكببن أن يريببق  بباإلكراع وطلببل ا

أَن اإلكبراع المجبَس  لجميبح  (2)ونشب ً لت يَب  غيبر واحبق  هللارحمب التفهير ون  

وا  هس  ه ا المفنص.  المار 
__________________ 

 .139:  3( المسالك 1)

 وغيرها. 168:  22، والجساهر  351:  2، والمستنق  510:  1( انظر الرياض 2)
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 الثالث

: أنَب  يظهبر وبن اب باا   (1)أنَ  قق ركر  فض وشاي نا المفا برين 

في اعتهار عقم الققري علص التفَصي ون المكرع علي  وعقو  ، أقساالً ،  (2)أَن 

ثالاها : التفصي   ين اإلكبراع علبص نفبس الساليبة الماَروبة فبال يفتهبر ، و بين 
 ا  فيفتهر في  الفجز عن التفَصي.غيرها ون الماَرو

وال ي يظهر ون والحظة كلما هم في  ا  اإلكراع : عبقم ال بالف فبي 
اعتهار الفجز عن التفَصي  را لم يكن حرجباً ولبم يتسقَبف علبص ضبرر ، كمبا 

ظهبر أنَب  أخب  المبال وجفلب  فبي  يبت  را أبكرع علص أخ  المال ون ونون ، فيب 

المال ، وح عقم أخ ع واقفاً ، أو أخ ع جهراً ثم ر َع  لي  سبَراً كمبا كبان يففلب  
ا ن يقطين ، وكما  را أورع  اهس ونون فيقخل  في  ار واسفة ون  ون قيبق 

 ، وياسن ضيافت  ويظهر أنَ  حهس  وأقَ  علي .

ن التفَصي  را كبان فيب  ضبرر وك ا ال خالف في أنَ  ال يفتهر الفجز ع
كايببر ، وكبب َن ونشبب   عببم ال ببالف وببا ركببرع فببي المسببالك فببي أببرح عهبباري 

 .(3)الشراإح وستظهراً ون  خالف وا اعتمق علي  
__________________ 

( لفَ  المرا     السيَق المجاهق ، لكن  لم يسنق ابقسال الاالثة  لص ااهر اب اا  ،  ب  قبال 1)

في  أقبسال  لبص أن قبال : الاباني : وبا اسبتظهرع فبي المصبا ي  وبن كبالم »: ـ  ة فق برح المس ل

، وانظببر  318انظببر المناهبب  :  «..  فببض اب بباا  وببن التفرقببة  ببين التسليببة وففبب  الماببَرم

 .53:  (و طسب)المصا ي  

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «أنَ »( لم  ر  2)

 .139:  3( راجح المسالك 3)

ر هبببببببببببببب  يفتهبببببببببببببب
جبببببببببببببز عبببببببببببببن الف

التفصبببببببببببي وبببببببببببن 
 ؟المكرع علي 

اعتهبببببببببار الفجبببببببببز 
عببببببن التفَصببببببي  را 
لبببببم يكببببببن حرجيبببببباً 
ولببببم يتسقَببببف علببببص 

 ضرر  
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لشراإح  فق الاكم  جبسا  البقخسل فبي الساليبة ،  ففباً للضبرر قال في ا

:  را أكره  الجاإر علص السالية جبا  لب  ـ  اليسير وح الكراهة والكاير  قونها
،  (3) (2)وببح عببقم القببقري علببص التفَصببي ونبب   (1)الببقخسل والفمبب   مببا يبب ورع 

 انتهص.

هبب ع  ركببر فببي سببرعقق قببال فببي المسببالك وببا ولَ صبب  :  َن المصببنَف 
المس لة أربين : اإلكراع ، والفجز عن التفَصي ، وهما وت ايران ، والااني 

و تلببف ، فببابَول أببرب ب بب  قهببسل  (4)أخببَص. والظبباهر أَن وشببروبهما 

 السالية ، والااني أرب للفم   ما ي ورع.
ثببَم فببَرع عليبب  : أَن الساليببة  ن أبخبب   وجببَر ي عببن ابوببر  ببالماَرم فببال 

اإلكراع ، وأَوا الفم   ما يب ورع وبن الماَروبا  فمشبروب يشترب في جسا ع 

 ايببث ال يقببقر علببص  (6)، وال يشببترب فيبب  اإللجبباو  ليبب   (5) بباإلكراع خاَ ببة 
الفجببز عببن  (7)خالفبب  ، وقببق  ببَرح  بب  اب بباا  فببي كتببههم ، فاأببتراب 

 التفَصي غير واض  ،  الَ أن يريق    أ   اإلكراع  لص أن قال :  نَ 
__________________ 

:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»، وفببي  «م»والمصبقر ووصببااة  «ش»( كب ا فببي 1)

 واإتمار وا ي ورع.:  «ص»واعتما  وا ي ورع ، وفي 

  يا ي وا يلي :  الَ في القواو الماَروة ؛ فإنَ  ال  قيَة فيها. «ش»( في 2)

 .12:  2( الشراإح 3)

 أروبهما.:  «م»وااهر  «ص»و  «ع»( في 4)

  إكراع  احه .:  «ع»ونس ة  قل  «م»ووصااة  «ف»( في 5)

 في .:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 6)

 واأتراب.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ف»( في 7)
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اإلكراع وسَسغ الوتاال وا ينور    و ن ققر علص الم الفة وح خسف الضرر 
 ، انتهص وسضح الااجة ون كالو . (1)

لببم يفتهببر أببرباً  هللارحمبب المت َوبب  أَن الماقَببل أقببسل : ال ي فببص علببص 

 اإقاً علص اإلكراع ،  الَ أَن الجاإر  را أور السالي   عمال واَروة فبي واليتب  

كما هس ال الب وأوكبن فبي  فضبها الم الفبة واقفباً و عبسى االوتابال اباهراً 
 تفَصي.، قيَق اوتاال وا ينور     صسري الفجز عن ال (2)كما واَلنا لك سا قاً 

وكيببف كببان ، ففهبباري الشببراإح واقفببة علببص بهببل المتفببارف وببن  سليببة 

السالي وأورهم في واليتهم   واور كايري يمكنهم التفَصي عن  فضها ، وليس 
 المرا   التفَصي الم الفة وح  اَم  الضرر ، كما ال ي فص.

المتقبقم  لبص  (4)وبن نسبهة ال بالف  (3)ووَما ركرنا يظهر فسا  وا ركبرع 

 اا  ون أنَ  علص القسل  اعتهار الفجز عن التفَصي لس  سقف الم الفبة اب
علص   ل وال كاير لزم علص ه ا القسل ، ثم قال : وهبس أحبسب ،  ب  وأقبر  

(5). 
__________________ 

 .140 139:  3( راجح المسالك 1)

 .95( في الصفاة 2)

لببم يصببَرح  سجببس  ال ببالف ، لكببن ( أي  بباحب المناهبب  فببي أَول هبب ا التنهيبب  ، فإنَبب  و ن 3)

 وجَر  ركر أقسال ثالثة في المس لة  اَل علي .

 ون نسب عقم ال الف.:  «ش»( في 4)

 .318( المناه  : 5)
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 الرابع

أَن قهسل السالية وح الضرر المالي ال ي ال يضبَر  الابال رخصبة ، ال 

الضرر الم كسر ؛ بَن النا  وسلَطسن علص أوبسالهم عزيمة ، فيجس   اَم  

 ،    ر ما يستاَب  اَم  رلك الضرر للفرار عن  قسية أسكتهم.

 الخامس

ال يهبباح  بباإلكراع قتبب  المببنون ولببس  سَعببق علببص  ركبب   القتبب   جماعبباً ، 

ن وقتضص عمسم نفي ، و ن كا (1)علص الظاهر المصَرح    في  فض الكتب 

الصببا قين  ببلسا  هللا  (2)اإلكببراع والاببرج الجببسا  ،  الَ أنَبب  قببق  ببَ  عببن 
 « نَما أبَرعت التقيَة لياقن  ها البقم ، فبإرا  ل بت البقم فبال  قيَبة»عليهما أنَ  : 

(3). 

ال فرق  ين أفرا  المبنونين وبن حيبث الصب ر  (4)ووقتضص الفمسم أنَ  
 ثة ، والفلم والجه  ، والاَر والفهق وغير رلك.والكهر ، وال كسري واببنس

ولس كان المنون وستاقاً للقتب  لابقَ  ففبي الفمبسم وجهبان : وبن  ببالق 

:  السببالمعلي ، ووببن أَن المسببتفا  وببن قسلبب   «ال  قيَببة فببي الببقواو»قببسلهم : 
 أَن المرا  القم الماقسن  ون «يَةفإرا  لا القم فال  ق (5)لياقن  ها القم »

__________________ 

 .169:  22، والجساهر  510:  1(  َرح    في : الرياض 1)

 ، وفي ساإر النسخ : ون. «ف»( ك ا في 2)

 .2و  1ون أ سا  ابور والنهي ، الاقيث  31، الها   483:  11( السساإ  3)

 أن.:  «ش»( في غير 4)

 لقواو.   ا:  «ش»( في غير 5)

جبببببببببببسا   اَمببببببببببب  
الضببببببببرر المببببببببالي 
للفبببببببببببببرار وبببببببببببببن 

 السالية

ابكبببببببراع ال يهبببببببي  
قتببببببببببب  المبببببببببببنون 

 ً  وطلقا

االكببببببببببراع علببببببببببص 
قتببببببببببب  المبببببببببببنون 

 المستاَل للقت 



 99  ..............................................................................................  سماخلا

 الم وسر  إهراق  ، وااهر المشهسر ابَول.

وأَوا المستاَل للقت  قصا اً فهبس واقبسن البقم  النسبهة  لبص غيبر ولبَي 
 القم.

ووَما ركرنا يظهر سكس  الروايتين عن حكم  واو أه  ال الف ؛ بَن 

  وهم ، ال  م غيرهم. التقيَة  نما أَرعت لاقن  واو الشيفة ، فاقَها  لسغ
الرواية لبزوم نقبض ال برض وبن  شبريح  (1)و فهاري اخرى : واَص  

التقيَة في  هبراق البقواو ؛ بنَهبا أبَرعت لاقنهبا فبال يشبَرع بجلهبا  هراقهبا. 

ووبن المفلببسم أنَبب   را أبكبرع المببنون علببص قتب  و ببالف فببال يلبزم وببن أببرعيَة 
 اقن .التقيَة في قتل   هراق وا أَرع التقيَة ل

ه ا كلَ  في غيبر النا بب ، وأَوبا النا بب فلبيس واقبسن البقم ، و نَمبا 

 ونح ون  حقوث الفتنة ، فال  أكال في وشروعيَة قتل  للتقيَة.
 ووَما ركرنا يفلم حكم  م ال َوي وأرعيَة التقيَة في  هراق .

 البب ا  عنببق الشببارع خببارج عببن  (2)و الجملببة ، فكببَ   م غيببر واتببرم 

ين ، فاكبم  هراقب  حكبم سباإر الماَروبا  التبي أبَرعت التقيَبة وسر  البروايت
 فيها.

 الجرح وقطح ابعضاو ، أو ي تص (3) قي الكالم في أَن القم يشم  
__________________ 

،  «م»ووصبببااة  «ن»و  «ع»ونسببب ة  بببقل  «ش»،  «ص»،  «خ»،  «ف»( كببب ا فبببي 1)

 وا .:  «خ»ونس ة  قل  «ع»و  «م»،  «ن»وفي 

 واَرم.:  «ف»وااهر  «ع»و  «خ»،  «ن»( في 2)

 يشتم .:  «ف»( في 3)

ابكببببببببببراع علببببببببببص 
قتببببببببببببببب  غيبببببببببببببببر 

 المنون

هبببببب  يشببببببم  الببببببقم 
الجبببببببببرح وقطبببببببببح 

 الفضس؟
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 وجهان : ؟ القت 

 .(1)ون  بالق القم ، وهس الماكَي عن الشيخ 
وون عمسوا  التقيَة ونفبي الابرج واإلكبراع ، واهبسر البقم المتَصبف 

قن في القم المهقي للروح ، وهس الماكَي  والمصا ي   (3)لروضة عن ا (2) الاخ
 ، وال ي لس عن قَسي. (5)والرياض  (4)

__________________ 

فببي  هللارحمبب و بب   ببَرح الشببيخ »، فقببال :  141:  3( حكبباع الشببهيق الابباني فببي المسببالك 1)

 .240، انظر كتا  االقتصا  :  «الكالم

 .317( حكاع السيق المجاهق في المناه  : 2)

 .420:  2( الروضة الههية 3)

 .52:  (و طسب)( المصا ي  4)

 .510:  1( الرياض 5)
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 خاَمة

 في ما ينبغي لُوالي العمْ ب  في نفس  وفي رعُّت 

في رسالت  المسبَماي  كشبف الريهبة  هللارحم روى أي نا الشهيق الااني 

، عن جففر ا ن  (1)عن وفيقها  عن أحكام ال يهة ،  إسنا ع عن أيخ الطاإفة ،
 ن قسلسي  ، عن أ ي  ، عن سفق  ن عهبق هللا ، عبن أحمبق  بن وامبق  (2)وامق 

ابأبفري ، عبن عهبق هللا  بن سبليمان  (3) ن عيسص عن أ ي  وامق  ن عيسص 
 النسفلي ، قال :

 (4)فبإرا  مبسلص لفهبق هللا النجاأبي قبق  السبالمعلي كنت عنق أ ي عهق هللا 

 وأو    لي  كتا اً ، ففَض  وقرأع ، فإرا أَول سطر في  : (5)فسلَم ور  علي  
  قاو سيقي ، وجفلني (6) سم هللا الرحمن الرحيم ، أبال هللا  فالص 

__________________ 

 المفيق ، وفي ساإر النسخ : وفيق.:  «ش»، وفي  «ن»ووصااة  «ف»( ك ا في 1)

 ر.والمصق «ش»ون  «جففر  ن وامق»( عهاري 2)

 .«ص»والمصقر ووصااة  «ش»ون  «عن أ ي  وامق  ن عيسص»( عهاري 3)

 .«ص»والمصقر ووصااة  «ش»ون  «قق»( كلمة 4)

 وسلم.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 5)

 والمصقر. «ص»ون  « فالص»( كلمة 6)

رسبببببببالة النجاأبببببببي 
 لبببببببببببببص اإلوبببببببببببببام 
الصبببببببببا ق عليببببببببب  

 السالم
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 ون كَ  سسو فقاع ، وال أراني في  وكروهاً ، فإنَ  ولَي رلك والقا ر علي .

، أنَي  بليبت  ساليبة ابهبسا  ، فبإن رأى سبيَقي  (1)سيَقي ووسالي  اعلم
 ب  علبص وبا يقَر نبي  (3)لي وااالً بستقَل  (2)ووسالي أن ياقَ لي حقَا ، ويماَ  

في كتا    (4)، ويلَ ص  وسلموآل علي هللا لص لص هللا عَز وجَ  و لص رسسل  

ن أضببح  كببا ي ، وفببي وببن ، وأيبب (5)وببا يببرى لببي الفمبب   بب  ، وفببي وببا أ  لبب  
، و من آنس ، و لص ون أستري  ، و من أثل وآون وألج   لي  في  (6)أ رفها 

، فإنَبك حَجبة هللا  (7)سَري ، ففسص أن ي لَصبني هللا  فبالص  هبقايتك وواليتبك 

  الت نفمت  عليك. (8)علص خلق  وأوين  في  ال ع ، ال 
 : السالمعلي قال عهق هللا  ن سليمان ، ف جا   أ س عهق هللا 

هللا  صنف  ، ولخطببفخ  بك  منَب   (10)، حابك  (9) سم هللا الرحمن الرحيم 

 ، وكألك  رعايت  ، فإنَ  ولَي رلك.
__________________ 

 والمصقر. «ش»ون  «ووسالي»( كلمة 1)

 .والسساإ  : أو يماَ  «ص»و  «خ»( في 2)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : استقل. «ص»وهاوش  «ش»( ك ا في 3)

  يا ي : لي. «ش»و  «خ»( في 4)

 أ ت ل  ، وفي المصقر : ا تقل  وا ت ل .:  «ش»( في نس ة  قل 5)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أ رف. «ش»و  «ص»( ك ا في 6)

 ( في المصقر :  هقايتك و اللتك وواليتك.7)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : وال. «ش»( ك ا في 8)

 في الهاوش. «ص»و  «خ»،  «ن»والمصقر وهاوش  «ش»( التسمية ون 9)

  الاك.:  «ص»( في نس ة  قل 10)

جببببببببببسا  االوببببببببببام 
الصبببببببببا ق عليببببببببب  
السببببببببببببالم عببببببببببببن 

 جاأيرسالة الن
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رسببسلك  كتا ببك ، فقرأ بب  وفهمببت جميببح وببا  (1)أَوببا  فببق ، فقببق جبباوني 

رلببك  (2)ركر ب  وسب لت عنبب  ، وركبر  أنَببك  بليبت  ساليبة ابهببسا  ، فسبَرني 
 ساوني ، وساخهرك  ما ساوني ون رلك ووا سَرني  ن أاو هللا  فالص.و

، فقلبتب : عسبص أن ي يببث هللا  بك ولهسفبباً  (4)سبروري  ساليتببك  (3)ف َوبا 

، ويفببَز  ببك رلببيلهم ،  وسببلموآل علي هللا لصوببن أوليبباو آل وامببق  (5)خاإفبباً 
 ريهم ، ويقَسي  ك ضفيفهم ، ويطفئ  ك نار الم الفين عنهم.ويكسس  ك عا

وأَوا ال ي ساوني ون رلك ، فإَن أ نص وا أخاف عليك أن  فار  سلَي لنا 

حظيري القق  ، فبإني ولَ بص لبك جميبح وبا سب لت عنب  ،  (6)فال  شم راإاة 
 جس  أن  سلم  ن أاو هللا  فالص.أنت عملت    ولم  جاو ع ، ر (7)فإن 

، عن رسسل  السالمعلي أخهرني يا عهق هللا أ ي ، عن آ اإ  ، عن علي 

 (8)ون استشارع أخسع المنون »، أنَ  قال :  وسلموآل علي هللا لصهللا 
__________________ 

 جاو  لَي.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

 وسَرني.:  «ش»( في 2)

 وأَوا.:  «ش»في  (3)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»في  « ساليتك»( لم  ر  4)

ً »( لم  ر  5)  .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «خاإفا

 .«ع»و  «م»،  «ن»،  «ف»في  «راإاة»( لم  ر  6)

 والمصقر :  ن. «ص»( في 7)

 لم.المنون المس:  «ش»المسلم ، وفي :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في نس ة  قل 8)

علَببببببببببببة سببببببببببببرور 
االوببببببببببببام عليبببببببببببب  
السبببببببببالم  ساليبببببببببة 

 النجاأي

علببببببببببببة اسببببببببببببتياو 
اإلوببببام وببببن واليببببة 

 النجاأي
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 .«(2)هللا لهَ   (1)فلم يماض  النصياة ، سلب 

بأير عليك  رأي    ن أنت عملت      لَصت وَما أنت  (3)واعلم ، أنَي س 
، واعلم أَن خال ك ، ونجا ك في حقن البقواو ، وكبَف ابرى عبن  (4)  اف  

ة ، والتب نَي وحسبن المفاأبري ، وبح لبين فبي غيبر أولياو هللا ، والرفل  الرعيَ 

 ضفف ، وأقَي في غير عنف ، ووقاراي  احهك وون ير  عليك ون رسل .
  ن  سقفهم علص وا وافل الابَل والفبقل  ن أباو هللا  (5)وارفل  رعيتك 

 ك ونهم أحق ، وال يراك  (6) فالص ، و يَاك والسفاي وأه  النماإم ، فال يلزقَن 
سواً وليلة وأنت  خْقهخ  ونهم  رفاً وال عبقالً فيسب   هللا عليبك ويهتبك هللا ي (7)

عبن آ اإب  ،  (9)ابهبسا  ، فبإَن أ بي أخهرنبي  (8)سترك ، واح ر وكر خس َي 

  َن اإليمان»:  (10)، قال  السالمعلي عن أوير المنونين 
__________________ 

 سله .:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص»( في 1)

 عن  لهَ .:  «خ»لهَ  عن  ، وفي :  «ع»و  «م»ووصَااتي  «ش»ي ( ف2)

 «ش»و  «ن»رأيبببي ، وفبببي :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( كببب ا فبببي السسببباإ  ، وفبببي 3)

 والمصقر :  رأيي.

   سف .:  «ف»( في المصقر : وت َسف  ، وفي 4)

 وار ل فتل رعيتك.:  «ش»و  «ص»والمصقر ، ونس ة  قل  «خ»( في 5)

 يلتزقَن.:  «ش»لمصقر ونس ة  قل ( في ا6)

 وال أراك.:  «ع»و  «م»وال رآك ، وفي :  «ف»( في 7)

 خسا ي ، وفي المصقر : خس .:  «ف»( في 8)

  يا ي : عن أ ي . «ش»( في غير 9)

 والمصقر : أنَ  قال. «ص»( في 10)

وببببا رسببببم  اإلوببببام 
للنجاأبببببببي للنجببببببباي 
وبببببببببببببن  هفبببببببببببببا  

 السالية



 105  ...........................................  هّتيعر يفو هسفن يف هب لمعلا يلاولل يغبني ام يف

 .«في قلب يهس ي وال خس َي أ قاً  (1)ال ياهت 

 لي  و لجئ أبوبسرك  ليب  ، فب لك الرجب  ون   نس    و ستري   (2)وأَوا 
الممتان المستهصر ابوين المسافل لك علص  ينبك. وويَبز أعسانبك ، وجبَر  

 الفريقين ؛ فإن رأيت هنالك رأقاً فش نك و يَاع.

ثس باً أو  امب  علبص  ا َبة فبي غيبر  (3)و يَاك أن  فطي  رهمباً أو   لبح 
 ،  الَ أعطيت وال  في را  هللا. (4)أو وضاك أو ومتزح را  هللا ، لشاعر 

جببببساإزك وعطايبببباك وخلفببببك للقببببَسا  والرسبببب  وابحفببببا   (5)ولببببتكن 

وأ باا  الرسباإ  وأ بباا  الشبرب وابخمببا  ، ووبا أر   أن  صببرف 
والكسبسي  (7)والابج والشبر   (6)في وجسع الهَر والنجباح والصبققة والفطبري 

والهقيبة التبي  هبقيها  لبص هللا عبَز وجبَ  و لبص  التي  صلَي فيهبا و صب   هبا ،

 ون أبيب كسهك. (8)رسسل  
__________________ 

 ال ينهت.:  «خ»ونس ة  قل  «ن»،  «ف»( في 1)

 والمصقر : ف وا. «ص»( في 2)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : و  لح. «ش»( ك ا في 3)

 النسخ : ومزح.، وفي ساإر  «خ»والمصقر ووصااة  «ص»،  «ف»( ك ا في 4)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : وليكن. «ص»( ك ا في 5)

فببسق  «ص»وكتببب فببي  .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»فببي  «والفطببري»( لببم  ببر  6)

والنجببباح والفتبببَسي  ..»والفتبببل والفتبببَسي. وور   الفهببباري فبببي المصبببقر هكببب ا : :  «الصبببققة»

 .«والصققة والاجَ 

 والمشر .:  «ن»والمصقر ووصااة  «ص»( في 7)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ورسسل . «ص»( ك ا في 8)

وببببا ينه ببببي للببببسالي 
 الا ر ون 
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يببا عهبق هللا أن ال  كنببز رههبباً وال فضبة فتكببسن وبن أهبب  هبب ع  (1)وأبنظبر 

دْرُهْه بِعَدذاٍب )اآلية  ِْ للاِ فَبَّشِ ةَ َوال يُْنِفقُونَها فِي َسبُِ الَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

 صرف  في  طبسن خاليبة  (3)ال  ستص رَن ون حلس أو فض  بفام و (2) (أَِلُهٍ 

  سكن  ها غضب هللا رَ  الفالمين.

واعلبببم ، أنَبببي سبببمفت أ بببي يابببقَث عبببن آ اإببب  عبببن أويبببر المبببنونين 
قبال يسوباً ب باا   :  (4) وسلموآل علي هللا لصأَن رسسل هللا »:  السالمعلي 

اً وجببارع جبباإح ، فقلنببا : هلكنببا يببا وببا آوببن  بباهلل واليببسم اآلخببر وببن  ببا  أببهفان

للقكبم  رسسل هللا ، فقال : ون فض  بفاوكم ، وون فض   مبركم ور قكبم وخخ
قكم  طفئسن  ها غضب الرَ   فالص. رخ  وخل

الببقنيا وهببسان أببرفها علببص وببن وضببص وببن السببلف  (5)وسبانهئك  هببسان 

،  السبالمعليهممبق  بن علبي  بن الاسبين ، وا (6)والتا فين ، فقبق حبقَثني أ بي 
أ اع ا ن عها  فناأقع هللا  (7) لص الكسفة  السالمعلي لَما  جَهز الاسين »قال : 

 مصبرعي ونبك  (8)والرحم أن يكسن هس المقتسل  الطَف ، فقال : أنا أعبرف 

، 
__________________ 

 يا عهق هللا اجهق.:  «ص»( في المصقر ووصااة 1)

 .34: ( التس ة 2)

 وال فض  بفام.:  «ص»( في 3)

،  بقل : أَن رسبسل  وسلموآل علي هللا لصأنَ  سمح النهي :  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 4)

 .وسلموآل علي هللا لصهللا 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : علص هسان. «ش»( ك ا في 5)

 في المصقر. «أ ي»( لم  ر  6)

 والمصقر. «ش»،  «ص»ون  « لص الكسفة»( عهاري 7)

 والمصقر. «ش»ون  «أنا أعرف»( عهاري 8)

هببببببببببببسان الببببببببببببقنيا 
علبببببببببببص السبببببببببببلف 

 الصال 
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ي وببن الببقنيا  الَ فراقهببا ،  ْكببقل ال أبخهببرك يببا  ببن عهببا   اببقيث أويببر أووببا وخ

:  لص لفمري  نَبي أبحبَب أن  ابقَثني  (1)فقال ل   ؟والقنيا السالمعلي المنونين 
   ورها.

: سببمفت أ ببا عهببق هللا  السببالمعلي  ببي : قببال علببي  ببن الاسببين فقببال أ

، قببال :  نَببي  السببالمعلي يقببسل : حببقثني أويبر المببنونين  السببالمعلي الاسبين 
، فبإرا أنبا  السبالمعليهافي  فض حيطانها وقق  ار  لفابمبة  (2)كنت  فقك 

ْت علي  وفبي يبقي وسبااي وأنبا أعمب   هبا ، فلمبا نظب مخ ر   ليهبا  اورأي قق قخاخ

 (4) نت عاور الجماي  (3)بار قلهي وما  قاخلني ون جمالها ، فشهَهتها  هاينة 
 وكانت ون أجم  نساو قريش.

بغنيبك  عبن هب ع  (5)فقالت : يا  ن أ ي بالب ، هب  لبك أن  تبزَوج  بي ف 

وا  قيت ولفقهك  [(6)الملك ]المسااي ، وأ لَك علص خزاإن ابرض فيكسن لك 
 ؟ون  فقك

 ؟: ون أنتل حتص أخطهك ون أهلك فقال لها

 فقالت : أنا القنيا.
__________________ 

 والمصقر. «ش»ون  «ل »( كلمة 1)

  نَي  فقك.:  «ش»( في 2)

( كبب ا فببي المصببقر ، واختلفببت النسببخ فببي ضببه  الكلمببة وببن حيببث  قببقيم  فببض الاببروف 3)

 و  خيرها.

 الكلمة كسا قتها.والمصقر ، واختلفت ساإر النسخ في ضه   «ف»( ك ا في 4)

 ف غنيتك.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 5)

 ( ون المصقر.6)

 جَسببببببببببببم الببببببببببببقنيا 
لفلبببببببببببببَي عليببببببببببببب  
السبببببببالم ورفضببببببب  

 لها
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لها : فارجفي وابلهي  وجباً غيبري فلسبتل وبن أب ني  [(1)قلت ]قال : 
 ، ف قهلت علص وساا ي وأنش   أقسل : (2)

 لقببببق خببببا  وببببن غَر بببب   نيببببا  نيَببببة

 وببببا هببببي أن غببببَر  قرونبببباً  ناإبببب و   

  
 يببببز  اينببببةأ تنببببا علببببص  َي الفز (3)

 و ينتهببا فبببي وابب   لبببك الشبببماإ  (4)   

  
 فقلببببت لهببببا : غببببَري سببببساي فببببإنَني

 القنيا ولست  جاهب  (5)عخزوف عن    

  
 وببببببا أنببببببا والببببببقنيا فببببببإَن وامببببببقاً و

 أحببببَ   ببببريفاً  ببببين  لببببك الجنببببا ل   

  
هببببباو  هيهبببببا  اونبببببص  بببببالكنس  وو َل

 وأوبببسال قبببارون وولبببك القهاإبببب  (6)   

  
 وصببببببيرنالببببببيس جميفبببببباً للفنبببببباو أ

 ؟ويطلببب وببن خَزانهببا  الطساإبب  (7)   
  

 ف ببببَري سبببساي  نَنبببي غيبببر راغبببب  

 وناإبب  (8) مببا فيببك وببن ولببك وعببَز    

  
قتببب   فقبببق قنفبببت نفسبببي  مبببا قبببق رب ل

 فشببببب نك يبببببا  نيبببببا وأهببببب  ال ساإببببب    

  
 فببببببببإنَي أخبببببببباف هللا يببببببببسم لقاإبببببببب 

 أخشبببص عببب ا اً  اإمبببباً غيبببر  اإبببب و   

  
 بحق ، حتص لقي هللا (9)ق   هفة ف رج ون القنيا وليس في عن

__________________ 

 ( ون المصقر.1)

 والمصقر. «ش»ون  «فلست ون أ ني»( عهاري 2)

  طاإ .:  «م»و  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 3)

 ( اختلفت النسخ في ضه  الكلمة هنا أيضاً كما  ققم.4)

 ون.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 5)

  الَ أَن فيها : أ تني. «ص»: وههها أ تنا  الكنس  و َرها ، وك ا في وصااة  ( في المصقر6)

 وصيرها.:  «ص»( في وصااة 7)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ون عَز  وولك. «ف»( ك ا في 8)

  يفة.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 9)
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 مبا قبق  فالص وامس اً غير ولبسم وال وب وسم ، ثبم اقتبق   ب  ابإمبة وبن  فبقع 

 .«و ون  ساإقها ل كم ، لم يتلَط سا  شي
المصبق ق  (2)الصبا ق  (1)وقق وَجهت  ليك  مكبارم البقنيا واآلخبري عبن 

، فإن أنت عملت  ما نصات لك في كتا ي  وسلموآل علي هللا لصرسسل هللا 

هبال وأوبساج ال طايبا كماب  أو ان الج (3) ه ا ، ثم كانت عليك ون الب نس  و
 عنك جَ  وعَز  ققر  . (4)الهاار ، رجس  هللا أن يتجافص 

حبقثني عبن أ يب  ،  (6)أن   يبف ونونباً ؛ فبإَن أ بي  (5)يا عهق هللا ،  يَاك 

وبن »، أنَب  كبان يقبسل :  السبالمعليهمعلي  ن أ ي بالبب عليب  و (7)عن جقَع 
يفب   هبا ، أخافب  هللا يبسم ال ابَ   الَ الَب  ، وحشبرع نظر  لص ونون نظري لي 

 .« سري ال َر لام  وجسقع وجميح أعضاإ  ، حتص يسر ع وسر ع (8)علص 

، عبببن النهبببي  السبببالمعلي ، عبببن آ اإببب  ، عبببن علبببي  (9)وحبببقَثني أ بببي 
أغاثب  هللا  (10)ون أغاث لهفانباً وبن المبنونين »، قال :  وسلموآل علي هللا لص

 اَ   الَ الَ  ،يسم ال 
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ والمصقر : وعن. «خ»و  «ن»( ك ا في وصااتي 1)

 .«ف»في  «الصا ق»( لم  ر  2)

 والمصقر. «ش»،  «ص»ون « ال نس  و»( عهاري 3)

 يتااوص.:  «ش»يتجاو  ، وفي نس ة  قل :  «م»( في نس ة  قل 4)

 في ساإر النسخ : و يَاك.والمصقر ، و «ش»،  «ص»( ك ا في 5)

 والمصقر : فإَن أ ي ، وامق  ن علي. «ص»( في 6)

  يا ي : عن. «ش»( في غير 7)

 والمصقر : في. «ش»( في 8)

  يا ي : عن أ ي . «ش»( في غير 9)

 والمصقر. «ش»و  «ص»ون  «ون المنونين»( عهاري 10)

وبببببببا يكفَبببببببر عبببببببن 
 السالي

جملببببة وببببن حقببببسق 
المببببببببببنون علببببببببببص 

 المنون
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 وآون  ون الفزع ابكهر ، وآون  ون سسو المنقلب.

 (1)خي  المنون حاجة قضص هللا ل  حساإج كايري ،  حقاها وون قضص ب
 الجنَة.

عبري ، كسباع هللا وبن سبنق   (4)عن  (3)جهَة  (2)وون كسا أخاع المنون 

الجنة واستهرقها وحريرها ، ولم يزل ي سض فبي رضبسان هللا وبا  ام علبص 
ْلٌك.  المكسَس ونها سل

الجنَبة ، ووبن سبقاع وون أبفم أخاع ون جسع ، أبفمب  هللا وبن بيَهبا  

 ون ام  ، سقاع هللا ون الرحيل الم تسم.
وون أخقم أخاع ، أخقو  هللا ون السلقان الم لقين ، وأسكن  وح أولياإب  

 الطاهرين.

، حملب  هللا علبص ناقبة وبن نبسق  (5)وون حم  أخاع المنون علص راحلة 
 الجنَة ، و اهص    المالإكة المقَر ين يسم القياوة.

 عضقع (7)اورأي ي نس  ها و شقَ  [(6)المنون ]اع وون  َوج أخ
__________________ 

 أحقها.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

 .«ص»والمصقر ووصااة  «ش»ون  «المنون»( كلمة 2)

 خ ل.:  «ع»و  «خ»،  «ن»في المصقر ، وكتب فسقها في  «جهَة»( لم  ر  3)

 ون.:  «ص»وهاوش  «ن»و  «ف»( في 4)

 رحل .:  «ش»( في نس ة  قل 5)

 ( ون المصقر.6)

 ويشقَ.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 7)
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وبببن  (1)ويسبببتري   ليهبببا ،  َوجببب  هللا وبببن الابببسر الفبببين وآنسببب   مبببن أحهَببب  

 و خسان  ، وآنسهم   . وسلموآل علي هللا لصالصقَيقين ون أه   يت نهي  
ن جباإر ، أعانب  هللا علبص  جبا ي علص سبلطا (2)وون أعان أخاع المنون 

  لَة ابققام. (4)الصراب عنق  (3)

وببن  (5)ووببن  ار أخبباع المببنون فببي ونزلبب  ال لااجببة ونبب   ليبب  ، كبتببب 
 .« َوار هللا ، وكان حقيقاً علص هللا أن يكرم  اإرع

، أنَ  سبمح  السالمعلي يا عهق هللا ، وحقثني أ ي ، عن آ اإ  ، عن علي 

وفاأبر النبا   نَب  »يقسل ب اا   يسوباً :  وسلموآل علي هللا لصرسسل هللا 
ليس  منون ون آون  لسان  ولم ينون  قله  ، فبال  تَهفبسا عابرا  المبنونين ، 

يسم القياوة ، وفضبا  فبي  (8)هللا عار    (7)عاري ونون يتهح  (6)فإنَ  ون  تهَح 

 .«جسف  يت 
 أخ  هللا»قال :  (9)أنَ   مالسالعلي وحقثني أ ي ، عن آ اإ  ، عن علي 

__________________ 

 والمصقر : أحب. «ف»( في 1)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : المسلم. «ش»( ك ا في 2)

  جا ي.:  «ف»( في 3)

 ، وفي ساإر النسخ : يسم. «ص»والمصقر ووصااة  «ش»( ك ا في 4)

 ته .، وفي ساإر النسخ : ك «ص»والمصقر ووصااة  «ش»( ك ا في 5)

 يتهح ، وفي المصقر : ا هح.:  «ص»( في 6)

 ا هح.:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص» تهح ، وفي :  «م»و  «ف»( في 7)

 والمصقر : عارا  . «ص»( في 8)

 والمصقر. «ص»ون  «( أنَ 9)
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ببف وببن عببقَوع ،  (1)ويابباق المببنون علببص  أن ال يصببق ق فببي وقالتبب  ، وال ينتصل

بم ؛ ورلبك  (2)  فضبياة نفسب  ؛ بَن المبنون وعلص أن ال يشفي غيظب   الَ  ولجخ
هللا وياباق المبنون علبص أأبياو أيسبرها  (3)ل اية قصيري وراحة بسيلة ، أخ  

ي سيبب   (6)يه يبب  وياسببقع ، وأببيطان  (5)وببنون والبب  يقببسل  مقالببة  (4)عليبب  

يقفبس أثبرع ويتَهبح عارا ب  ، وكبافر  الب ي هبس وبنون  ب   (7)ويمقت  ، وسلطان 
 .«؟ك  و   يناً ، و  احة حريم  غبْنماً ، فما  قاو المنون  فق ه ايرى سف

عن النهي  (8) السالمعلي يا عهق هللا ، وحقثني أ ي ، عن آ اإ  عن علي 

، فقبال : يبا واَمبق  السبالمعلي نبزل جهرإيب  »، قبال :  وسلموآل علي هللا لص
ون اسببماً وببن أسببماإي ، للمببن (10)السببالم ويقببسل : اأببتققت  (9) َن هللا يقببرؤك 

 فقق استقهلني (11)سَميت  ونوناً ، فالمنون ونَي وأنا ون  ، ون استهان  منون 
__________________ 

 .«ش»و  «ف»ون  «( علص1)

 بَن كَ  ونون.:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص»( في 2)

 وأخ .:  «ص»و  «ف»( في 3)

 .«ص»ون المصقر ووصااة  «علي »( كلمة 4)

  مقالت .:  «ص»ي المصقر ووصااة ( ف5)

 والشيطان.:  «ش»ونس ة  قل  «خ»والمصقر ووصااة  «ص»( في 6)

 ، وفي ساإر النسخ والمصقر : والسلطان. «ن»و  «ش»( ك ا في 7)

 .«ص»والمصقر ونس ة  قل  «ش»ون  «السالمعلي عن علي »( عهاري 8)

 يقرأ عليك.:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 9)

 والمصقر ، واختلفت ساإر النسخ فيها. «ش»،  «ص»،  «خ»في ( ك ا 10)

 ونوناً.:  «ش»( في نس ة  قل 11)
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 .« الماار ة

عبن النهبي  السبالمعلي يا عهق هللا ، وحقثني أ ي ، عن آ اإ  ، عن علي 
يببا علببي ، ال  نبباار رجببالً حتببص »:  (1)أنَبب  قببال يسوبباً  وسببلموآل علي هللا لص

إن كانببت سببرير   حسببنة فببإَن هللا عببَز وجببَ  لببم يكببن  نظببر فببي سببرير   ، فبب

سرير   ر يَة فقق يكفي  وساوي  ، فلس جهبق  أن  (2)لي  ل ولي   ، و ن كانت 
 .«عم     ون وفا ي هللا عَز وجَ  وا ققر  علي  (3) فم     أكار وَما 

،  السبالمعليهم (5)، عبن آ اإب  ، عبن علبي  (4)يا عهق هللا ، وحقثني أ ي 

أ نبص الكفبر أن يسبمح الرجب  »، أنَب  قبال :  وسبلموآل علي هللا لصالنهبي عن 
أخيبب  الكلمببة فيافظهببا عليبب  يريببق أن يفضببا   هببا ، أبولئببك ال خببالق  (6)وببن 

 .«لهم

، أنَب   السبالمعلي ، عبن آ اإب  ، عبن علبي  (7)يا عهق هللا ، وحقثني أ بي 
ع وببا يشببين  ويهببقم وببن قببال فببي وببنون وببا رأ  عينبباع وسببمفت أبرنببا»قببال : 

إِنَّ الَّدِذيَن يُِحبُّدوَن أَْن ََِشدَُع اْلفاِحَشدةُ )ورَو   فهس ون ال ين قال هللا عبَز وجبَ  

 .«(8) (فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْه َعذاب  أَِلُه  
__________________ 

 .«ص»والمصقر ووصااة  «ش»( ون 1)

 اإر النسخ : كان.، وفي س «ص»والمصقر ووصااة  «ش»،  «ف»( ك ا في 2)

 وا.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «ن»،  «ف»( في 3)

  يا ي : عن أ ي . «ش»و  «ص»( في غير 4)

 .«ص»في  «عن علي»( لم  ر  5)

 والمصقر : عن. «ص»( في 6)

  يا ي : عن أ ي . «ش»( في غير 7)

 .19( النسر : 8)
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أنَ  قال :  ، السالمعلي يا عهق هللا ، وحقثني أ ي ، عن آ اإ  ، عن علي 

، أوثق   (2)أخي  المنون رواية يريق  ها هقم ورَو   وأين   (1)ون روى عن »
ومببا قببال ، ولببن يبب  ي  (4)هللا   طيئتبب  يببسم القياوببة حتببص يبب  ي  ببالم رج  (3)

  الم رج ون  أ قاً.

وون أ خ  علبص أخيب  المبنون سبروراً فقبق أ خب  علبص أهب   يبت نهيَب  
سببببروراً ، ووببببن أ خبببب  علببببص أهبببب   يببببت نهيَبببب   (5) وسببببلموآل علي هللا لص

سبببببببببروراً فقبببببببببق أ خببببببببب  علبببببببببص رسبببببببببسل هللا  وسبببببببببلموآل علي هللا لص

سببببببببروراً ، ووببببببببن أ خبببببببب  علببببببببص رسببببببببسل هللا  وسببببببببلموآل علي هللا لص
سروراً فقق سَر هللا ، وون سَر هللا فاقيبل علبص هللا أن  وسلموآل علي هللا لص

 .«يقخل  جنت 

ك  تقببسى هللا ، و ياببار باعتبب  ، واالعتصببام  اهلبب  ؛ أبو ببي (6)ثببَم  نَببي 
 فإنَ  ون اعتصم  اه  هللا فقق هقي  لص  راب وستقيم.

؛ فإنَبب  و ببية هللا عببَز  (7)فببا َل هللا وال  ببنثر أحببقاً علببص رضبباع وهببساع 

 وجَ   لص خلق  ال يقه  ونهم غيرها ، وال يفَظم سساها.
__________________ 

 علص.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

 ثله .:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص»( في 2)

 أو ق .:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص»،  «خ»( في 3)

  م رج.:  «ش»والسساإ  ووصااة  «ص»( في 4)

 .السالمعليهمأه  الهيت :  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 5)

 والمصقر. «ش»،  «ص»( ون 6)

 لمصقر.وا «ش»،  «ص»،  «ف»( ون 7)
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؛ فإنَبب   (2)و أعظببم وبن  قببسى هللا لببم يسَكلبسا  شببي (1)واعلبم ، أَن ال لببل 

 (3)و يَتنا أه  الهيت ، فإن استطفت أن ال  نال ون القنيا أيئاً يس ل هللا عن  
 غقاً فافف .

 لببص  السبالمي علقبال عهبق هللا  بن سبليمان : فلَمببا و ب  كتبا  الصبا ق 

النجاأي نظر في  ، فقال :  قق وهللا ال ي ال  ل   الَ هس وسالي ، فمبا عمب  
 (4)أحق  ما في ه ا الكتا   الَ نجا. قال : فلم يزل عهق هللا يفم     أيام حيا ب  

(5). 
__________________ 

 ال الإل.:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 1)

 التقسى.:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 2)

 ( في المصقر :  بس ل عن .3)

  يا ي : ال هر. «ش»( في غير 4)

وببن أ ببسا  وببا  49، الهببا   150:  12، ورواع فببي السسبباإ   131 122( كشببف الريهببة : 5)

 يكتسب   .

وببببا قالبببب  النجاأببببي 
عنبببببببببببق و بببببببببببسل 

 كتا  اإلوام  لي 
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 117  ......................................................................  نورشعلاو ةعباسلا ةلأسملا

 المسألة السابعة والعشرون

لخْمببٌز وأكبب ب اللاببم حببرام  اب لَببة ابر فببة ؛ بنَبب  هخْمبب هجبباو المببنون ٌز وخ

علي  فاسى جميبح وبا  (1)و فييٌر و راعةب سَر  ، وكَ  رلك كهيري وس لقة ، فيقَل 

؛  نباو علبص  فسبير الهجباو   بالف  (3)،  ب  الههتبان أيضباً  (2) ققم في ال يهة 
، فيفَم وا في  ون المفايب ووا ليس في  ، كما عن  (4)المقح كما عن الصااح 

 ، لكن وح   صيص  فيها  الشفر. (7)والمصهاح  (6)لنهاية وا (5)القاوس  
 ، (8)وأوا   صيص    كر وا في   الشفر كما هس ااهر جاوح المقا ق 

__________________ 

 ويقَل.:  «ص»( في 1)

 .318 315:  1( راجح المكاسب 2)

 .325:  1( راجح المكاسب 3)

 .«هجا»، وا ي :  2533:  6(  ااح الل ة 4)

 .«هجا»، وا ي :  402:  4قاوس  الماي  ( ال5)

 .«هجا»، وا ي :  248:  5( النهاية ؛ ال ن ابثير 6)

 .«هجا»، وا ي :  635( المصهاح المنير : 7)

 .26:  4( جاوح المقا ق 8)

هجببببببببببباو حروببببببببببة 
 المنون

  فسير الهجاو
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 فال ي لس عن   َو  ، وال فرق في المنون  ين الفاسل وغيرع.

فببببالمرا   بببب   (1) «سا رنببببس كم  ببب كر الفاسببببقينوَاصبببب»وأوبببا ال هببببر : 
 ال ارجسن عن اإليمان أو المتجاهرون  الفسل.

واحتببر   ببالمنون عببن الم ببالف ؛ فإنَبب  يجببس  هجببسع لفببقم احتراوبب  ، 

، لكببن  شببرب  (3)المهببقع ؛ لببئالَ ينخبب   هقعببة  (2)وكبب ا يجببس  هجبباو الفاسببل 
   ما ليس في  ؛ لفمبسم االقتصار علص المفايب المسجس ي في  ، فال يجس   هت

فبي حبل  السبالمعلي حروة الك   ، ووا  ققم ون ال هر فبي ال يهبة وبن قسلب  

وامسل علص ا هاوهم  (5) «يطمفسا في  ضاللكم (4) اهتسهم كيال »المهتقعة : 
وسسو الظن  هم  ما يارم ا هام المنون    ،   ن يقال : لفل   ان  ، أو سارق 

 ر وا ليس في  ون  ا  المهال ة.رك (7)وك ا  را  ا ع  .(6)

 وياتم    قاؤع علص ااهرع  تجسيز الك   عليهم بج  المصلاة ؛
__________________ 

:  4)( لم نقبف عليب  فبي المصبا ر الاقيايبة ، لكبن حكباع السبيق الفباولي فبي وفتباح الكراوبة 1)

 .«سقينوَاصسا رنس كم   يهة الفا»عن حساأي الشهيق علص القساعق ، وفي  :  (64

 .«ف»في  «الفاسل»( لم  ر  2)

  هقعت .:  «ش»( في نس ة  قل 3)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : لكيال. «ف»( ك ا في 4)

ون أ سا  ابوبر والنهبي ووبا يناسبههما ، الابقيث ابَول.  39، الها   508:  11( السساإ  5)

 .353:  1وقق  ققَم في المكاسب 

 وسارق.:  «ف»( في 6)

 وك ا  را  ا .:  «ص»وك ا  را ي ، وفي :  «ف»( في 7)

هجببببببباو الم بببببببالف 
 والفاسل المهقع
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 ال لل عنهم أقسى ون وفسقي الك  . (1)فإَن وصلاة  نفير 

قلت ل  :  َن »، قال :  السالمعلي وفي رواية أ ي حمزي عن أ ي جففر 
 فض أ اا نا يفترون ويق فسن ون خالفهم ، فقبال : الكبفع عبنهم أجمب . ثبم 

َن النا  كلَهم أوال    ايا وا خال أيفتنا. ثَم قبال : قال لي : وهللا يا أ ا حمزي  

 .(2) «نان أ اا  ال مس ، وقق حَروناع علص جميح النا  وا خال أيفتنا
وفي  قرها  اللة علص جسا  االفتراو وهبس القب ف علبص كراهبة ، ثبم 

 لص أولسية قصبق الصبقق  بإرا ي الزنبا وبن حيبث اسبتاالل  السالمعلي أأار 

 .السالميهمعلحقسق ابإمة 
__________________ 

  نفَر.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 1)

 .3ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  73، الها   331:  11( السساإ  2)
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 121  .......................................................................  نورشعلاو ةنماثلا ةلأسملا

 المسألة الثامنة والعشرون

 الضَم وهس الفابش وبن القبسل ووبا اسبتقه  التصبري   ب  ونب  ،  الهبجر

 .(1) «اله او ون الجفاو ، والجفاو في النار» اياة أ ي عهيقي : ففي 

و قليب  الايباو ،  َن هللا حَرم الجنَة علص كَ  فَااش   ي»وفي النهسي : 
 .(2) «ال يهالي  ما قال وال وا قي  في 

 .(3) « يَاك أن  كسن فَااأاً »وفي رواية سماعة : 
 .(5) «ن يكرع وجالست  لفاش عها  هللا و (4) َن ون أأَر »وفي النهسي : 

 في  (6)ون عالوا  أرك الشيطان ال ي ال أك »وفي رواية : 
__________________ 

 .3ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  72، الها   330:  11( السساإ  1)

 .2ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  72، الها   329:  11( السساإ  2)

 .7ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  71  ، الها 328:  11( السساإ  3)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أَر. «م»،  «ف»( ك ا في 4)

 .8ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث  71، الها   328:  11( السساإ  5)

 ال يشك.:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 6)

 فسببببببببببير الهجببببببببببر 
والببببببببببقلي  علببببببببببص 

 حروت 
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 .(1) «أن يكسن فَااأاً ال يهالي  ما قال وال وا قي  في 

 .(2)لك ون ابخهار  لص غير ر
 ه ا آخر وا  يَسر  اريرع ون المكاسب الماَروة.

__________________ 

 ون أ سا  جها  النفس ، الاقيث ابَول. 71، الها   327:  11( السساإ  1)

 وغيرهما. 4و  3ون أ سا  جها  النفس ، ابحا يث  71، الها   327:  11( السساإ  2)
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 النوَ الخامس

 (1) تكّسب ب مّما يحرم ال

__________________ 

 ( الفنسان  يا ي ونَا.1)
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 125  ...............................................................................  (1) سماخلا عونلا

 (1) النوَ الخامس

 مّما يحرم التكّسب ب 

وبببا يجبببب علبببص اإلنسبببان ففلببب  عينببباً أو كفايبببة  فهَبببقاً أو  سَ بببالً علبببص 

،    عن وجمبح الهرهبان : كب َن  ليلب  اإلجمباع  (2)المشهسر كما في المسالك 
(3). 

 (4)والظاهر أَن نسهت   لص الشهري في المسبالك ، فبي وقا ب  قبسل السبيق 
الم ببالف فببي وجببس   جهيببز الميببت علببص غيببر الببسلَي ، ال فببي حروببة أخبب  

 اببجري علص  ققير السجس  علي .

وفي جاوح المقا ق : اإلجماع علص عقم جسا  أخ  اببجري علص  فلبيم 
 ، انتهص. (5)ن  ي ة النكاح ، أو  لقاإها علص المتفاققي

__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : ال اوس. «ص»( ك ا في 1)

 .130:  3( المسالك 2)

 .89:  8( وجمح الفاإقي 3)

 3( لم نقف علي  في وا   يقينا ون كتب السيق ورساإل  ، نفم حكاع عن  الشبهيق فبي البقرو  4)

 :172. 

 قاو الصي ة علص المتفاققين.، ولم ي كر  الَ  ل 37:  4( جاوح المقا ق 5)

حروببببببببة التكسببببببببب 
 جها  السا
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ركببر فببي الريبباض : أَن علببص هبب ا الاكببم  (1)وكبب َن لمابب  هبب ا وناببسع 

 ، انتهص. (2)اإلجماع في كالم جماعة ، وهس الاَجة 
علبص الفاوب   (3)واعلم أَن وسضسع ه ع المسب لة : وبا  را كبان للساجبب 

كما لس كان كفاإياً وأرا  سقسب  ونب  ونففة  فس   لص ون يه ل  إ اإ  المال ، 

ون   لص  ارل المبال  (4)فاست جر غيرع ، أو كان عينياً علص الفاو  ورجح نفح 
 ، كالقضاو للمقعي  را وجب عيناً.

و فهاري اخرى : وبسر  الكبالم وبا لبس فبرض وسبتاهاً لجبا  االسبتئجار 

 (5)ن أخب ع علي  ؛ بَن الكالم في كسن وجَر  السجس  علص الش ص وانفاً ع
اببجببري عليبب  ، فمابب  ففبب  الشبب ص  ببالي الظهببر عببن نفسبب  ال يجببس  أخبب  

اببجري علي  ، ال لسجس ها ،    لفقم و بسل عبسض المبال  لبص  ارلب  ؛ فبإَن 

 النافلة أيضاً ك لك.
منافاي رلك لوخبالص وون هنا يفلم فسا  االستقالل علص ه ا المطلب  

 ؛ النتقاض  بر اً وعكساً  المنقو  والساجب التسَ لي. (6)في الفم  

   َن  ضاعف السجس   سهب اإلجاري ينَكق (7)وقق يبر َ رلك 
__________________ 

 أو ناسع.:  «م»( في 1)

 .505:  1( الرياض 2)

 ، وفي ساإر النسخ : الساجب. «ن»و  «ف»( ك ا في 3)

 ، وفي ساإر النسخ : نفف . «ف»في ( ك ا 4)

 ، وفي ساإر النسخ : أخ . «ف»( ك ا في 5)

 .505:  1( استقَل علي  السيَق الطهابهاإي في الرياض 6)

 .92:  4( ر َع السيق الفاولي في وفتاح الكراوة 7)

 اقيبببببببق وسضبببببببسع 
 المس لة

فسبببببببا  االسبببببببتقالل 
علببببببببببص الاروببببببببببة 
 منافببببببببببببببببببببببببببببببببببباي 
االسببببببببببببببببببببببببببتئجار 

 لوخالص
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 اإلخالص.

وفي  وضافاً  لص اقتضاو رلك ، الفرق  ين اإلجاري والجفالة ، حيث  َن 
أنَ   ن أبريبق أَن  ضباعف السجبس   (1)ـ  ال  سجب الفم  علص الفاو الجفالة 

ينَكق اأتراب اإلخالص ، فال ريب أَن السجس  الاا ب   اإلجباري  سَ بلي 

ال يشترب فبي حصبسل وبا وجبب  ب  قصبق القر بة ، وبح أَن غبرض المسبتقَل 
 ونافاي قصق أخ  المال لتاقل اإلخالص في الفم  ، ال العتهارع في وجس  .

 ن أبريق أنَ  ينَكق  اقَبل اإلخبالص وبن الفاوب  ، فهبس و بالف للساقبح و

قطفاً ؛ بَن وا ال يتر َب علي  أجر  نيسي أخلص وَما يتر َب علي  رلك  اكم 
 السجقان.

هبب ا ، وببح أَن السجببس  الناأببئ وببن اإلجبباري  نَمببا يتفلَببل  السفبباو  فقببق 

علبص وسافقبة هب ا  اإلجاري ، ووقتضص اإلخبالص المفتهبر فبي  ر َبب الابسا 
يفتهببر فببي سببقسب  هببس   يببان الففبب  وببن حيببث اسببتاقاق  (2)ابوببر ولببس لببم 

 إ او وال  ، فهب ا المفنبص ينبافي وجبس    يبان الفهبا ي بجب   (3)المست جر ل  

استاقاق   فالص  يَاع ؛ ول ا لس لم يكن ه ا الفقق واجب السفاو كما في الجفالبة 
اق الفسض ، فال  خالص هنا حتبص لم يمكن قصق اإلخالص وح قصق استاق

ينَكقع وجس  السفاو  فق اإليجا   اإلجاري ، فالمبانح حقيقبة هبس عبقم القبقري 

 علص  يجا  الفف  الصاي   إ او الفسض ،
__________________ 

 .«ف»في  «وضافاً  لص الفاو »( لم ير  قسل  1)

 و ن لم.:  «ف»( في 2)

 ش : المست جر ل .المست جر    ، وفي الهاو:  «م»( في 3)
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 سساو كانت المفاوضة ال وة أم جاإزي.

وأَوا    َي القر ة في الفها ا  المست جري ، فألَن اإلجاري  نَما  قح علبص 
 الفف  الم  ي     قَر اً  لص هللا ، نيا ة عن فالن.

وتقَر باً  سضيا  : أَن الش ص يجفب  نفسب  ناإهباً عبن فبالن فبي الفمب  

 لص هللا ، فالمنس  عن  يتقَر   لي   فبالص  فمب  ناإهب  و قَر ب  ، وهب ا الجفب  
في نفس  وسبتاَب ؛ بنَب   حسبان  لبص المنبس  عنب  و يصبال نفبح  ليب  ، وقبق 

يست جر الش ص علي  فيصير واجهباً  اإلجباري وجس باً  سَ بلياً ال يفتهبر فيب  

 التقَر .
سببتاقاق اببجبري ناإهباً عبن ال يبر فببي فبابجير  نَمبا يجفب  نفسب  بجب  ا

  يببان الفمبب  الفالنببي  قَر بباً  لببص هللا ، فبباببجري فببي وقا بب  النيا ببة فببي الفمبب  

المتقَر      لبص هللا التبي ورجبح نففهبا  لبص المنبس  عنب  ، وهب ا   بالف وبا 
ناببن فيبب  ؛ بَن اببجببري هنببا فببي وقا بب  الفمبب   قَر بباً  لببص هللا بَن الفمبب   هبب ا 

ال يرجح نفف   الَ  لص الفاو  ؛ بَن المفروض أنَ  يمتا  وا وجب علص  السج 

نفس  ،    في وقا   نفس الفم  ، فهس يستاَل نفس الفم  ، والمفبروض أَن 
، والتقبَر  يقبح للفاوب   (1)اإلخالص   يان الفمب  ل صبسص أوبر هللا  فبالص 

 ي سبسى اوتابال  ون الهارل ، ووقسع  للفاو  يتسقَف علص أن ال يقصق  الفها

 أور هللا  فالص.
فإن قلت : يمكبن لألجيبر أن يب  ي  الففب  و لصباً هلل  فبالص ،  ايبث ال 

 يكسن لوجاري  خ  في   يان  فيستاَل اببجري ، فاإلجاري غير وانفة
__________________ 

،  «خ»،  «ن»، وكتبب عليهبا فبي  «بَن الفم   لبص  فبالص»علص عهاري  «ف»( أطب في 1)

 نس ة.:  «ش»و  «ع»،  «م»

القر ببببببببببببببة فببببببببببببببي 
الفهببببببببببببببببببببببببببببببا ا  

 المست جري
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 قصق اإلخالص. (1)عن 

يكبسن عمبالً قبا الً بن  (2)قلت : الكالم فبي أَن وبسر  اإلجباري ال  بقَ أن 
اإلجاري ، وين ص    بج  استاقاق المست جر  يَاع وون  ا   (3)يسفَي     فقق 

  سليم وال ال ير  لي  ، ووا كان ون قهي  الفها ي غير قا   ل لك.

يمكن أن يكبسن غايبة الففب  التقبَر  ، والمقصبس  وبن   يبان  فإن قلت :
هبب ا الففبب  المتقببَر   بب  اسببتاقاق اببجببري ، كمببا يببن ص  الففبب   قَر بباً  لببص هللا 

ويقصق ون  حصسل المطالب القنيسية ، ك  او القين وسفة الر ق وغيرهمبا 

 ون الااجا  القنيسية.
ل الب ي يتقبَر  قلت : فبرق  بين ال برض البقنيسي المطلبس  وبن ال بال

 لي   الفم  ، و ين ال رض الاا   ون غيرع وهس اسبتاقاق اببجبري ؛ فبإَن 

ون هللا  فالص سبهاان  ولبس كانبت  نيسيبة واهبس  عنبق هللا ،  (4)بلب الااجة 
 .(5)فال يققح في الفها ي ،    ر ما ينَكقها 

وكيببف كببان ، فبب لك االسببتقالل حسببن فببي  فببض وببسار  المسبب لة وهببس 

 لتفهَقي في الجملة ،  الَ أَن وقتضاع جسا  أخ  اببجري فيالساجب ا
__________________ 

 ، وفي غيرها : ون. «ف»( ك ا في 1)

 وأن.:  «ص»( في 2)

 عقق.:  «ص»( في 3)

 نس ة.:  «فإَن بلب الااجة»علص عهاري :  «ش»( كتب في 4)

 «خ»،  «ن»تب عليهبا فبي ، وك «ف»في  «فإَن بلب الااجة  لص ينَكقها»( لم  ر  عهاري 5)

 نس ة.:  «ع»و  «م»، 
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التسَ بببليا  ، وعبببقم جبببسا ع فبببي المنبببقو ا  التفهَقيبببة ، فلبببيس وَطبببر اً وال 

 ونفكساً.
نفم ، قق استقَل علص المطلب  فض ابسابين في أرح  علص القساعبق 

لسجس  والتملَك را ي ؛ بَن المملبسك  سجسع ، أقساها : أَن التنافي  ين  فة ا

 .(2)ال يملك وال يستاَل ثانياً  (1)والمستاَل 
 سضيا  : أَن ال ي يقا   المال ال  قَ أن يكسن كبنفس المبال وَمبا يملكب  

فبي وقا ب   مليكب  المبال  يَباع ، فبإرا فبرض  (3)المنجر حتص يملَكب  المسبت جر 

ال أير نظير الفم  المملسك لل ير ، الفم  واجهاً هلل ليس للمكلَف  رك  ، فيص
 رى أنَ   را آجر نفس  لقفن الميَت لشب ص لبم يجبز لب  أن يبنجر نفسب  ثانيباً 

وببن أبب ص آخببر لبب لك الفمبب  ، ولببيس  الَ بَن الففبب   ببار وسببتاقَاً لببألَول 

ووملسكاً ل  ، فال وفنص لتمليك  ثانياً لآلخر وح فبرض  قاإب  علبص ولبك ابَول 
جببس  فيمببا أوجهبب  هللا  فببالص ، خصس بباً فيمببا يرجببح  لببص ، وهبب ا المفنببص وس

حقسق ال ير ، حيث  َن حا   اإليجا  هنا جف  ال ير وستاقَاً لب لك الفمب  

ون ه ا الفاو  ، ك حكام  جهيز الميت التي جف  الشارع الميت وسبتاقَاً لهبا 
 علص الاي ، فال يستاقَها غيرع ثانياً.

 اإلنصبباف أَن هبب ا السجبب  أيضبباً ال ي لببس عببن ال قأببة ؛ هبب ا ، ولكببنَ 

 إلوكان ونح المنافاي  ين السجس  ال ي هس بلب الشارع الفف  ، و ين
__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : المملسك المستال. «ش»( ك ا في 1)

 .27: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 2)

 للمست جر.:  «ف»( في 3)

اسببببببببتقالل  فببببببببض 
ابسبببببببابين علبببببببص 
الاروبببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 و سضيا 

المناقشبببببببببببة فبببببببببببي 
 االستقالل
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اقاق المست جر ل  ، وليس استاقاق الشبارع للففب  و ملَكب  المنتبزع وبن است

 بله  ون قهي  استاقاق اآل وي و ملَك  ال ي ينافي  ملَك ال ير واستاقاق .
ثببم  َن هبب ا الببقلي   بباعتراف المسببتقل ي ببتص  الساجببب الفينببي ، وأَوببا 

علص عقم جسا  أخ  اببجري علي  :   َن الفف  وتفبيَن لب   (1)ستقَل الكفاإي ، فا
نفبح المسبت جر فيمبا يملكب  أو يسبتاقَ   (3)فال يقخ  في ولك آخبر ، و فبقم  (2)

 غيرع ؛ بنَ   منزلة قسلك : است جر ك لتملَك ونففتك المملسكة لك أو ل يرك.

ر ؛ فبإَن آثببار وفيب  : ونبح وقببسع الففب  لبب   فبق  جباري نفسبب  للفمب  لل يبب

الفف  حينئ    رجح  لص ال ير ، فإرا وجب  نقار غريل كفاية أو   الة النجاسة 
غيبببرع ، فابببسا  اإلنقبببار واإل البببة يقبببح  (4)عبببن المسبببجق ، فاسبببت جر واحبببقٌ 

 للمست جر  ون ابجير المهاأر لهما.

نفم ، يسق  الفف  عن  ؛ لقيام المست جر  ب  ولبس  االسبتنا ة ، ووبن هب ا 
   االستئجار للجها  وح وجس   كفاية علص ابجير والمست جر.القهي

و الجملبة ، فلببم أجبق  لببيالً علببص هب ا المطلببب وافيبباً  جميبح أفببرا ع عببقا 

 ، لكنَ  وسهسن  سجس  (5)اإلجماع ال ي لم يصَرح     الَ الماقل الااني 
__________________ 

 .27: السرقة  (و طسب)ستقَل هس كاأف ال طاو في أرح القساعق ( الم1)

، وفبي المصبقر  «  نَ   الفف  يتفيَن لب »:  «ن»، وفي  «  َن الفف  يتفيَن ل »:  «ف»( في 2)

 .«فألن   ففل  يتفيَن ل »: 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ولفقم. «ش»( ك ا في 3)

 .واحقاً :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 4)

 .37 36:  4( جاوح المقا ق 5)

االسبببببببتقالل علبببببببص 
الاروببببببببببببة فببببببببببببي 
الساجببببببب الكفبببببباإي 

 ووناقشت 

عبببببببببببقم وجبببببببببببقان 
الببببببببببببقلي  علببببببببببببص 
الاروببببببببببة غيببببببببببر 

 االجماع
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القسل   الف  ون أعيان اب اا  ون الققواو والمتب َخرين ، علبص وبا يشبهق 

    الاكاية والسجقان.
أَوا الاكايبة ، فقبق نقب  الماقَبل والفالَوبة رحمهمبا هللا وغيرهمبا القبسل 

 . جسا  أخ  اببجري علص القضاو عن  فض  

فقق قال في الشراإح : أَوا لس أخ  الجف  ون المتاباكمين ، ففيب  خبالف 
 .(2)في الم تلف  هللارحم ، وك لك الفالَوة  (1)

عبببن ف بببر البببقين  (3)وقبببق حكبببص الفالَوبببة الطهابهببباإي فبببي وصبببا يا  

 .(5)التفصي   ين الفها ا  وغيرها  (4)وجماعة 
المسببالك فببي  ببا   ويكفببي فببي رلببك والحظببة ابقببسال التببي ركرهببا فببي

 (8)،  بب  النهايببة  (7)، وأَوببا وببا وجببقناع ، فهببس أَن ابباهر المقنفببة  (6)المتبباجر 

 (10)جسا  ابجر علص القضاو وطلقاً و ْن أَول  فٌض  (9)وواكي القاضي 
__________________ 

 .69:  4( الشراإح 1)

 .17:  5( الم تلف 2)

 .59:  (و طسب)( المصا ي  3)

 .«ف»في  «ماعةوج»( لم  ر  4)

( لببم نفاببر علببص هبب ا التفصببي  فببي اإليضبباح ، نفببم سببي  ي عنبب  التفصببي  فببي الكفبباإي  ببين 5)

 الفها ي والتسَ لي.

 .132:  3( المسالك 6)

 .588( المقنفة : 7)

 .367( النهاية : 8)

 .350:  2، وحكاع عن  النراقي في المستنق  346:  1( انظر المه َ  9)

 .96:  4وة ( راجح وفتاح الكرا10)

وهبببببببببن االجمببببببببباع 
 نقبببببببببب  ال ببببببببببالف 

 عن الفقهاو
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 كالوهم  إرا ي االر زاق.

جببسا  أخبب  ابجببر عليبب   را لببم يكببن وتفيَنبباً ، أو  (1)وقببق اختببار جماعببة 
  فيَن وكان القاضي واتاجاً.

وقق  َرح ف ر البقين فبي اإليضباح  التفصبي   بين الكفاإيبة التسَ بلية 

وغيرهببا ، فجببَس  أخبب  اببجببري فببي ابَول ، قببال فببي أببرح عهبباري والببقع فببي 
لقساعق في االستئجار علص  فليم الفق  وا لفظ  : الاَل عنبقي أَن كبَ  واجبب ا

علص أ ص وفيَن ال يجس  للمكلَف أخ  اببجري علي . وال ي وجبب كفايبة ، 

فإن كان وَما لس أوقف    ير نيَة لم يصَ  ولم يزل السجبس  ، فبال يجبس  أخب  
َوما أُِمُروا إِالّ ِلَُْعبُدُدوا للاَ )اببجري علي  ؛ بنَ  عها ي واضة ، وقال هللا  فالص 

ينَ  ُِِصَُن لَ ُ الّدِ برخ غبرض ابوبر فبي اناصبار غايبة الففب  فبي  (2) (ُمْخ صخ ، حخ

اإلخببالص ، ووببا يففبب   ببالفسض ال يكببسن كبب لك ، وغيببر رلببك يجببس  أخبب  
 ، انتهص. (3)اببجري علي   الَ وا نَص الشارع علص  اريم  كالقفن 

 (5)ه ا التفصي  لنَص  (4)اوح المقا ق  م الفة نفم ، ر َع في واكي ج
__________________ 

، وراجببح  69:  4وغيببرع ، والماقببل فببي الشببراإح  18:  5( وببنهم : الفالَوببة فببي الم تلببف 1)

 .98:  4وفتاح الكراوة 

 .5( الهيَنة : 2)

 .264:  2(  يضاح الفساإق 3)

 لم الفة.:  «ص»و  «ع»( في 4)

 نَص.:  «ف»( في 5)
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 .(1)اب اا  

أقسل : ال ي فص أَن الف ر أعرف  نَص اب اا  ون الماقل الااني ، 
علبص القضباو  را لبم  (2)فه ا والقع قق  َرح في الم تلف  جبسا  أخب  ابجبر 

، غير أنَب  قيَبق  بسري عبقم التفيبين  (4)، وقهل  الماقَل في الشراإح  (3)يتفيَن 

وا اختبارع  (5)طهابهاإي في وصا يا   الااجة ، وبج  رلك اختار الفالَوة ال
ف ر القين ون التفصي  ، ووح ه ا فمن أين السثبسق علبص  جمباع لبم يصبَرح 

، وببح وببا بفببن  بب  الشببهيق الابباني علببص  جماعا بب   (6) بب   الَ الماقببل الابباني 

 ؟!(7) ال صسص في رسالت  في  الي الجمفة 
: أَن وقتضص القاعقي في كَ  عم  ل  ونففبة  ينساق  لي  النظر (8)فال ي 

والَلببة وقصببس ي ، جببسا  أخبب  اببجببري والجفبب  عليبب  و ن كببان  اخببالً فببي 

الفنببسان البب ي أوجهبب  هللا علببص المكلَببف ، ثببَم  ن  ببل  رلببك الففبب  المقا بب  
 اببجري الوتاال اإليجا  الم كسر أو  سقاب     أو عنقع ، سق  السجس  وح 

 ، و ن لم يصل  استاَل اببجري و قي استاقاق اببجري
__________________ 

 .93:  4، وحكاع عن  السيق الفاولي في وفتاح الكراوة  182:  7( جاوح المقا ق 1)

 ، وفي غيرها : اببجري. «ف»( ك ا في 2)

 .18:  5( الم تلف 3)

 .69:  4( انظر الشراإح 4)

 .60 59:  (و طسب)( المصا ي  5)

 .37 36:  4قا ق ( جاوح الم6)

 .92:  (المطهسعة ضمن رساإ  الشهيق)( رسالة في  الي الجمفة ، 7)

 ، وفي ساإر النسخ : وال ي. «ش»و  «ف»( ك ا في 8)

وقتضببببببص القاعبببببببقي 
 في المقام
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 الساجب في رَوت  لس  قي وقت  ، و الَ عسقب علص  رك .

 َاة المفاوضة علبص الففب  ، فلبم  (1)وأَوا وانفيَة وجَر  السجس  عن 
 ،    الال م التفصي  :  اهت علص اإلبالق

 (3)لم يجز أخ  اببجري ؛ بَن أخ   (2)فإن كان الفم  واجهاً عينياً  فيينياً 

اببجري علي  وح كسن  واجهاً وقهسراً ون قه  الشارع علبص ففلب  ، أكب  للمبال 
ال يكسن واترواً ؛ بَن استيفاوع ون  ال يتسقَبف علبص   الهاب  ؛ بَن عمل  ه ا

 بيب نفس  ؛ بنَ  يقهر علي  وح عقم بيب النفس واالوتناع.

ووَمببا يشببهق  مببا ركرنبباع : أنَبب  لببس فببرض أَن المببسلص أوببر  فببض عهيببقع 
 فف  ل رض ، وكان وَما يرجح نفف  أو  فض نففب   لبص غيبرع ، ف خب  الفهبق 

 رلك الفم  عبقَ أكالً للمال وَجاناً  ال عسض.الفسض ون رلك ال ير علص 

ثَم  نَ  ال ينافي وا ركرنا حكم الشبارع  جبسا  أخب  اببجبري علبص الفمب  
 فق  يقاع  ، كما أجا  للس ي أخ  أبجبري الماب  أو وقبقار الكفايبة ؛ بَن هب ا 

 حكم أرعَي ، ال ون  ا  المفاوضة.

ثَم ال فرق فيما ركرنباع  بين التفهَبقي وبن الساجبب والتسَ بلي ، وضبافاً 
في التفهقي  لص وا  ققَم ون ونافاي أخ  اببجبري علبص الفمب  لوخبالص ، كمبا 

 وقَررع علي   فض ون (4) هللارحم نهَهنا علي  سا قاً ، و ققَم عن الف ر 
__________________ 

 إر النسخ : ون.، وفي سا «ف»( ك ا في 1)

  فيَنياً.:  «ش»ونس ة  قل  «ص»،  «ع»،  «م»،  «ن»( في 2)

 أك .:  «ف»( في 3)

 .133(  ققَم في الصفاة 4)

البببببببببببببببببببببببببببببببال م : 
التفصببببببببببي   ببببببببببين 
الفينبببببببي التفيينبببببببي 
فببببببببببببال يجببببببببببببس  ، 
و ببببببببببببين غيببببببببببببرع 

 فيجس 

ال فببببببببببببرق فببببببببببببي 
التفصببببببي  المتقببببببقَم 
 بببببببببببين التفهَبببببببببببقي 

 لتسَ ليوا
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 .(1)  َخر عن  
وون  يظهر عقم جسا  أخ  اببجري علص المنقو   را كان عهبا ي يفتهبر 

 فيها التقَر .

وأَوا الساجبب الت ييبري ، فبإن كبان  سَ بلياً فبال أجبق وانفباً عبن جبسا  
أخ  اببجري علص أحق فر ي   ال صسص  فق فرض كسنب  وشبتمالً علبص نفبح 

والَ  للمست جر ، والمفروض أنَ  واترم ال يقهر المكلَف علي  ، فجبا  أخب  

 اببجري  إ اإ .
فببن الميببت علببص أبب ص ، و ببر َ  ابوببر  ببين حفببر أحببق فببإرا  فببيَن  

وسضبفين ، فاختبار البسلَي أحببقهما  ال صبسص لصبال ت  أو ل برض آخببر ، 

فاست جر رلك لافر رلك المسضح  ال صسص ، لم يمنح ون رلك كسن وطلل 
 الافر واجهاً علي  ، وققَوة للقفن.

إن قلنا  كفايبة اإلخبالص  القبقر المشبترك و ن كبان و ن كان  فهَقياً ، ف

  يجا  خصسص  فض ابفرا  لقاع  غير اإلخالص ، فهس كالتسَ لي.
و ن قلنا  ب َن ا َابا  وجبس  القبقر المشبترك وبح ال صس بية وبانح عبن 

 التفكيك  ينهما في القصق ، كان حكم  كالتفييني.

ا الكفباإي ، فبإن كبان  سَ بلياً أوكبن أخب  اببجبري علبص   يانب  بجب  وأوَ 
 ارل اببجري ، فهس الفاو  في الاقيقة ، و ن كان  فهَبقياً لبم يجبز االوتابال  ب  

 وأخ  اببجري علي .

نفبم ، يجببس  النيا ببة  ن كببان وَمببا يقهبب  النيا ببة ، لكنَبب  ي ببرج عببن واببَ  
 ري علص وا هس واجب علص ابجير ،الكالم ؛ بَن واَ  الكالم أخ  اببج

__________________ 

 .134( وهس الفالَوة الطهابهاإي في وصا يا  ، كما  ققَم في الصفاة 1)

حروبببببببببببببة أخببببببببببببب  
االجبببببببببببري علبببببببببببص 
المنببببببببببببببببببببببببببببببقو  

 التفهَقي

جبببببببببببببسا  أخببببببببببببب  
جبببببببببببري علبببببببببببص اال

الساجببببببببببببببببببببببببببببببببب 
التس ببببببببببببببببببببببببببببلي 

 الت ييري

التفصبببببببببببي  فبببببببببببي 
الساجببببببب التفهَببببببقي 

 الت ييري

التفصبببببببببببي  فبببببببببببي 
الكفبببببببببببباإي  ببببببببببببين 
التس ببببببببببببببببببببببببببببلَي 

 والتفهَقي
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 ال علص النيا ة فيما هس واجب علص المست جر ، فافهم.

و كفاية كسن  حقَا لم لسق يسبتاقَ  الشي ثم  نَ  قق يفهم ون أ لَة وجس 
علص المكلَفين ، فكَ  ون أققم علي  فقق أ َى حَل رلك الم لسق ، فال يجس  ل  

أخ  اببجري ون  وال ون غيرع وَمن وجب علي  أيضباً كفايبة ، ولفبَ  وبن هب ا 

 القهي   جهيز الميَت و نقار ال ريل ،    ووفالجة الطهيب لقفح الهالك.
ثببَم  َن هنببا  أببكاالً وشببهسراً ، وهببس أَن الصببناعا  التببي يتسقَببف النظببام 

عليها  جب كفاية ؛ لسجس   قاوة النظام ،    قبق يتفبيَن  فضبها علبص  فبض 

المكلَفين عنق اناصار المكلف القا ر في  ، وبح أَن جبسا  أخب  اببجبري عليهبا 
َما ال كبالم لهبم فيب  ، وكب ا يلبزم أن يابرم علبص الطهيبب أخب  اببجبري علبص و

 الطها ة ؛ لسجس ها علي  كفاية ، أو عيناً كالفقاهة.

 : (2)  سجسع (1)قق  بفبَصي ون  و
 ي القطفيَين. اإلجماع والسير أحقها االلتزام   روج رلك

أخ  اببجري علص الساجها   را لم  كبن  فهَقيبة  (3)الااني االلتزام  جسا  

، وهبس اباهر كبَ  وبن جبَس  أخب   (4)، وقق حكباع فبي المصبا ي  عبن جماعبة 
  سري  فيَن  علي  ، (5)اببجري علص القضاو  قسل وطلل يشم  

__________________ 

 ونها.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»عنها ، وفي :  «ف»( في 1)

 .89:  8( انظر وجمح الفاإقي 2)

 التزام جسا .:  «ف»( في 3)

 .59:  (و طسب)( المصا ي  4)

 ليشم .:  «ف»( في 5)

حروبببببببببببببة أخببببببببببببب  
االجبببببببببببببري فبببببببببببببي 
الكفببببباإي لبببببس كبببببان 
حقببببببببببباً لم لبببببببببببسق 

 علص المكلَفين

علبببببببببص اإلأبببببببببكال 
أخبببببببببببب  ابجببببببببببببري 

ناعا  علببببببص الصبببببب
التبببببببببببي يتسقبببببببببببف 

 عليها النظام

الجبببببببببببسا  عبببببببببببن 
ابَول : قيببببببببببببببببببببببام  االأكال  سجسع

االجمببببببببببببببببببببببببببببببباع 
والسبببببببببيري علبببببببببص 

 الجسا 

الابببببباني : االلتببببببزام 
 بببببببببببالجسا  فبببببببببببي 

 غير التفهَقيا 
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 .(1)كما  ققم حكايت  في الشراإح والم تلف عن  فض 

 ابقسى عقم جسا  أخ  اببجري علي .ون أَن  (2)وفي  : وا  ققَم سا قاً 
الاالث وا عن الماقل الااني ون اختصاص جبسا  ابخب   صبسري قيبام 

 .(3)فال يكسن حينئ   واجهاً  ون    الكفاية ،

وفيب  : أَن ابباهر الفمب  والفتببسى جببسا  ابخب  ولببس وبح  قبباو السجببس  
 وجس   عيناً لالناصار. (4)  ووح الكفاإي ،  

الرا ح وا في وفتاح الكراوبة وبن أَن المنبح و بتَص  الساجهبا  الكفاإيبة 

ك حكبببام المبببس ص و فلبببيم الفقببب  ،  ون وبببا يجبببب ل يبببرع  المقصبببس ي لببب ا ها ،
 .(5)كالصناإح 

وفاقببق  جماعببا هم أو وفيبب  : أَن هبب ا الت صببيص  ن كببان الختصبباص 

يقتضببي  (6)عنسانبا  كالوهبم ، فهبس خبالف المسجببس  ونهبا ، و ن كبان لبقلي  
 الفرق فال  قَ ون  يان .

ال بباوس أَن المنببح عببن أخبب  اببجببري علببص الصببناعا  الساجهببة إلقاوببة 

 فصيةالنظام يسجب اختالل النظام ؛ لسقسع أكار النا  في الم
__________________ 

 .132(  ققم في الصفاة 1)

 .135( في الصفاة 2)

 .182:  7( جاوح المقا ق 3)

    وح.:  «ش»( في 4)

 .92و  85:  4( وفتاح الكراوة 5)

 ، وفي ساإر النسخ : القلي . «ن»و  «ف»( ك ا في 6)

الاالببببببببببببببببببببببببببببببببث : 
اختصببببببببببببببببببببببببباص 
الجبببببببسا   صبببببببسري 
قيبببببببببام وبببببببببن  ببببببببب  

 الكفاية

الرا ببببببببح : القببببببببسل 
 بببببالجسا  فبببببي وبببببا 

 يجب ل يرع فق 

ال ببببببببببببببببببببببببببباوس : 
اسبببببببببتلزام المنبببببببببح 

 اختالل النظام
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فبببي   تركهبببا أو  بببرك الشببباَق ونهبببا وااللتبببزام  ابسبببه  ؛ فبببإنَهم ال يرغهبببسن

الصببناعا  الشبباقَة أو الققيقببة  الَ بمفبباً فببي اببجببري و يا  هببا علببص وببا يهبب ل 
ل يرها ون الصناعا  ، فتسسيا أخ  اببجري عليها لطف فبي التكليبف  إقاوبة 

 النظام.

وفي  : أَن المشاهخق  السجقان أَن اختيار النا  للصناإح الشاقَة و اَملهبا 
ببجري ، وا  عقم قا ليت  ل ير وا ي تار ناش  عن القواعي اببخر غير  يا ي ا

، أو عبقم ويلب   ليبب  ، أو عبقم كسنب  أبباقَاً عليب  ؛ لكسنب  وَمببن نشب  فبي  اَمبب  

ال  رى أَن أغلب الصناإح الشاقَة ون الكفاإيا  كالفالحبة والابرث أالمشقَة ، 
 ؟والاصا  وأه  رلك ال  زيق أبجر ها علص ابعمال السهلة

 السا   أَن السجس  في ه ع اببوسر وشروب  الفسض.

قال  فض ابسابين  فق ركر وا يقَل علص المنح عن أخ  اببجبري علبص 
: أَوا وا كان واجهاً وشروباً فلبيس  ساجبب قهب  حصبسل الشبرب ، ـ  الساجب

ي وجس   ، فكَ  وا فتفلَل اإلجاري    قهل  ال وانح ون  ولس كانت هي الشرب ف

ف  و ببناعا   لببم  جببب  الَ  شببرب الفببسض  إجبباري أو  ببرخ وجببب كفايببة وببن حل
جفالبة أو ناسهمبا ، فببال فبرق  ببين وجس هبا الفينببي ؛ لالناصبار ، ووجس هببا 

السجبببس  عنهبببا وعقوببب  قهلهبببا ، كمبببا أَن  ببب ل الطفبببام  (1)الكفببباإي ؛ لتببب َخر 

في  أخ  الفبسض  (2)ستاَل والشرا  للمضطَر  ن  قي علص الكفاية أو  فيَن ي
 علص اب َ  ؛ بَن وجس   وشروب ،   الف

__________________ 

 لت خير.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 فيستاَل.:  «ف»( في 2)

السبببببببببببببببببببا   : أَن 
ي السجبببببببببببس  فببببببببببب

هبببببببببببب ع االبوببببببببببببسر 
وشبببببببببببببببببببببببببببببببروب 

  الفسض
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،  (1)وببا وجببب وطلقبباً  اب ببالة كالنفقببا  ، أو  الفببارض كالمنبب ور وناببسع 

 انتهص كالو  رفح وقاو .
لصببناعا  لبببيس وشببروباً  هبب ل الفببسض ؛ بنَببب  وفيبب  : أَن وجببس  ا

إلقاوبببة النظبببام التبببي هبببي وبببن الساجهبببا  المطلقبببة ؛ فبببإَن الطها بببة والفصبببق 

والاجاوة وغيرها وَما يتسقف علي   قاو الايباي فبي  فبض ابوقبا  واجهبة ، 
  ب ل ل  الفسض أم لم يه ل.

الصناعا  الم كسري لم ياهت ون حيث را ها ، و نَما السا ح أَن وجس  

ثهت ون حيث ابور  إقاوة النظبام ، و قاوبة النظبام غيبر وتسقَفبة علبص الفمب  
 هَرعاً ،     اص   ب  و الفمب   باببجري ، فالب ي يجبب علبص الطهيبب بجب  

 حياو النفس و قاوة النظام هس   ل نفس  للفم  ، ال  شرب التهَرع    ،    ل  

أن يطلب اببجري ، وحينئ   فبإن  ب ل المبريض اببجبري  (2)أن يتهَرع    ، ول  
وجب علي  الفالج ، و ن لم يه ل اببجري والمفروض أ او  برك الفبالج  لبص 

الهالك أجهرع الااكم حسبهة علبص  ب ل اببجبري للطهيبب ، و ن كبان المبريض 

صبق اببجبري فيسبتاَل و مًص علي   فح عن  وليَ  ، و الَ جا  للطهيب الفمب   ق
اببجري في وال  ، و ن لم يكبن لب  وبال ففبي رَوتب  ، فيبن َى فبي حيا ب  أو  فبق 

 وما   ون الزكاي أو غيرها.

و الجملة ، فما كان ون الساجها  الكفاإية ثهبت وبن  ليلب  وجبس  نفبس 
رلك الفنسان ، فال يجس  أخب  اببجبري عليب  ؛  نباو علبص المشبهسر ، وأَوبا وبا 

 ون  ا   قاوة النظام ، ف قاو  النظام  اص   ه ل النفسأبور    
__________________ 

 .27: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 1)

 .«ف»في  «ل »( لم  ر  2)

السببببببببببا ح : عببببببببببقم 
كببببببببببسن وجببببببببببس  
الصببببببببناعا  وببببببببن 

 حيث را ها
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للفم     في الجملة ، وأَوا الفم   هَرعباً فبال ، وحينئب   فيجبس  بلبب اببجبري 

ا لبم يكبن وَمبن يطلبب ون المفمسل ل   را كان أهالً للطلبب ونب  ، وقصبقها  ر
بب  فببي والبب  عمبب  لببقفح الهببالك عنبب  ، وكببالمريض  ونبب  ، كال اإببب البب ي يبْفمخ

 الم مص علي .

الفبالج ؛ لكسنب   (1)وفي  : أنَ   را فرض وجس   حياو النفس ووجبس  
 وققوة ل  ، ف خ  اببجري علي  غير جاإز. (2)

 (4): أَن الساجبب  را كبان عينيباً  فيَنيباً  (3)فالتاقيل علص وا ركرنا سبا قاً 

لم يجز أخ  اببجري علي  ولس كان وبن الصبناعا  ، فبال يجبس  للطهيبب أخب  
َوبا أخب  الس بي اببجبري ، وأ (5)اببجري علبص  يبان البقواو أو  شب يص البقاو 

علببص  ببسلَي أوببسال الطفبب  المس ببص عليبب  ، الشبباو   إبالقبب  لصببسري  فببيَن 

الفم  علي  ، فهس ون جهة اإلجمباع والنصبسص المستفيضبة علبص أَن لب  أن 
 ، و نَما وقح ال الف في  فيين  ، ف هب جماعة (6)ي خ  أيئاً 

__________________ 

 ووجب.:  «ن»ووصااة  «ش»( في 1)

كسنبب  ، :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»، وفببي  «ن»ووصببااة  «ش»( كبب ا فببي 2)

 .«ص»ولكن أطب عليها في 

 .135( في الصفاة 3)

  فيينياً.:  «ص»( في نس ة  قل 4)

علبص  «ص»أو  فق  ش يص القاو ، لكبن أبطب فبي :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 5)

 خ ل.:  «وأو  فق  ش يص القا»كتب فسق  «خ»، وفي  «أو»

 ون أ سا  وا يكتسب    وغيرع ون اب سا . 72، الها   184:  12( راجح السساإ  6)

التاقيببببببببل : عببببببببقم 
الجببببببببببببسا  فبببببببببببببي 
الفينببببببببي التفيَنببببببببي 
و ن كببببببببببان وببببببببببن 

صبببببببببببببببببببببببببناعا  ال
وونببببببببببببب   يببببببببببببببان 

 القواو
اسبببببببببتاناو  فبببببببببض 
المبببببببببسار  ، وَمبببببببببا 
 قبببببببببببببقَم لببببببببببببببقلي   

 خاصَ 
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؛ حمالً لألخهار علص رلك ؛ وبن   را فرض احترام  (1) لص أَن ل  اجري الما  

 عمل   النَص واإلجماع فال  قَ ون كسن الفسض اجري الما .
المسب لة  رأبق  لبص و الجملة ، فمالحظة النصبسص والفتباوى فبي  لبك 

 خروجها عَما نان في .

بجري  أَوا  ارل المال للمضطرو فهس  نَما يرجبح  فبسض المهب ول ، ال  ب 
 اله ل ، فال ير  نقضاً في المس لة.

 نباو  أَوا رجسع االَم المرضفة  فسض  رضاع اللَهإ وح وجس   عليهباو

مضبطر ، و َوبا وبن علص  سقَف حياي السلق علي  فهس  َوا ون قهي    ل المال لل
بجري الماب  وبن جهبة عمبسم آيبة  دْعَن لَُكدْه ) (2)قهي  رجسع الس بي  ب  ََ ِِْن أَْر فَد

 ، فافهم. (3) (فَآَُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

جر و ن كان كفاإياً جا  االستئجار علي  ، فيسق  الساجبب  ففب  المسبت 
 علي  ، عن  وعن غيرع و ن لم ياص  االوتاال.

ون ه ا الها  أخب  الطهيبب اببجبري علبص حضبسرع عنبق المبريض  را و

 فببيَن عليبب  عالجبب  ؛ فببإَن الفببالج و ن كببان وفيَنبباً عليبب  ،  الَ أَن الجمببح  ينبب  
و ببين المببريض وققَوببة للفببالج واجببب كفبباإي  ينبب  و ببين أوليبباو المببريض ، 

جببب الكفبباإي كإحضببار ابوليبباو ،  الَ أنَبب  ال  بب     خبب  فاضببسرع أ او للسا

 اببجري علي .
__________________ 

:  1، والفالَوبة فبي القساعبق  258:  2، والماقبل فبي الشبراإح  362( كالشيخ في النهايبة : 1)

 .181، واللمفة :  327:  2، والشهيق في القرو   355

 اآلية.:  «ش»( في غير 2)

 .6( الطالق : 3)

جبببببببببببببسا  أخببببببببببببب  
االبجبببببببببببببري فبببببببببببببي 
الساجببببببب الكفبببببباإي 
، وونببببببب  حضبببببببسر 
الطهيبببببببببببب عنبببببببببببق 

 المريض
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نفببم ، يسببتاني وببن الساجببب الكفبباإي وببا علببم وببن  ليلبب   ببيروري رلببك 

أَن الظباهر وبن أ لَبة  (1)الفم  حقَا لل ير يستاقَ  ون المكلَف ، كما قق يبقَعص 

وجس   جهيز الميَت أَن للميَت حقاً علص ابحياو في التجهيز ، فكَ  ون ففب  
يئاً ونب  فبي ال بارج فقبق أ َى حبَل الميَبت ، فبال يجبس  أخب  اببجبري عليب  ، أ

وكب ا  فلبيم الجاهبب  أحكبام عها ا ب  الساجهببة عليب  ووبا ياتبباج  ليب  ، كصببي ة 
 النكاح وناسها ، لكن  فيين ه ا ياتاج  لص لطف قرياة.

أَوا الارام فقق عرفت ه ا  مام الكالم في أخ  اببجري علص الساجب ، و

 .(2)عقم جسا  أخ  اببجري علي  
 فال  أكال في جسا  أخ  اببجري عليهما. أَوا المكروع والمهاحو

والمبببرا  ونبب  وبببا كببان لببب  نفببح قا ببب  بن يرجببح  لبببص  أَوببا المسببتابَ و

تصَ  اإلجاري ون هب ع الجهبة فهبس  س بف كسنب  وسبتاهَاً علبص المست جر ؛ ل
المكلَف ال يجس  أخ  اببجري علي  ؛ بَن المسجس  ون ه ا الفف  في ال بارج 

ال يتَصف  االستاها   الَ وح اإلخالص ال ي ينافي    يان الفف  ؛ السبتاقاق 

 .(3)المست جر  يَاع ، كما  ققَم في الساجب 
وحينئ   ، فإن كان حصسل النفح الم كسر ون  وتسقَلفاً علص نيَة القر ة لبم 

يجز أخ  اببجري علي  ، كما  را است جر ون يفيق  ال   نق اً ليقتقي    ؛ بَن 

 المفروض  فق اإلجاري عقم  اقل اإلخالص ، والمفروض وح
__________________ 

 ( لم نقف علي .1)

 عقم جسا  ابخ  علي .:  «ف»( في 2)

 .128 127(  ققم في الصفاة 3)

عبببببببببببببقم جبببببببببببببسا  
ابخبببببببببببببب  فببببببببببببببي 
 الكفببببباإي لبببببس علبببببم

 كسن  حقا لل ير

أخبببببببببببب  االبجببببببببببببري 
 علص الارام

أخبببببببببببب  االبجببببببببببببري 
علبببببببببص المكبببببببببروع 

 والمهاح
االبجبببببببببببري علبببببببببببص 
المسببببببببببببببببببببببببببببتاب 
 س بببببببببف كسنببببببببب  

 ً  وستاهَا

التفصببببي   ببببين وببببا 
ف حصبببببببسل يتسقَببببببب

النفببببببح ونبببببب  علببببببص 
قصببببق القر ببببة فبببببال 
يجبببببببببس  ، و بببببببببين 

 غيرع فيجس 



 2كتا  المكاسب / ج   ...........................................................................  144

عقم  اقل اإلخالص عقم حصسل نفح ون  عاإق  لص المست جر ، ووا ي برج 

 اإلجاري عن قا لية انتفاع المست جر    لبم يجبز االسبتئجار عليب  ، ووبن هب ا 
فها ي هلل  فالص أ الة ، ال نيا ة ، و هقاو ثسا هبا  لبص القهي  االستئجار علص ال

المست جر ؛ فإَن ثهس  الاسا  للفاو  وسقبسف علبص قصبق اإلخبالص المنفبَي 

 وح اإلجاري.
و ن كان حصسل النفبح غيبر وتسقَبف علبص اإلخبالص جبا  االسبتئجار 

علي  كهناو المساجق و عانة المااويج ؛ فإَن وبن  نبص ل يبرع وسبجقاً عبا   لبص 

ال يببر نفببح  نبباو المسببجق وهببس ثسا بب  و ن لببم يقصببق الهنَبباو وببن عملبب   الَ أخبب  
 اببجري.

م ؛ فبإَن وك ا ون است جر غيرع إلعانة الماباويج والمشبي فبي حبساإجه

 الماأي ال يقصق  الَ اببجري ،  الَ أَن نفح المشي عاإق  لص المست جر.
وون ه ا القهي  استئجار الش ص للنيا بة عنب  فبي الفهبا ا  التبي  قهب  

النيا بة ، كبالاَج والزيبباري وناسهمبا ؛ فببإَن نيا بة الشبب ص عبن غيببرع فبي وببا 

 الَ أَن  ر َب الابسا  للمنبس  عنب  وحصبسل هب ا  (1)و ن كانت وستاهة  ركر
النفبح لب  ال يتسقبف علبص قصبق الناإببب اإلخبالص فبي نيا تب  ،  ب  وتبص جفبب  

نفس   منزلة ال ير وعم  الفم   قصق التقَر  ال ي هبس  قبَر  المنبس  عنب  

ة  قصبق  فق فرض النيا ة انتفبح المنبس  عنب  ، سبساو ففب  الناإبب هب ع النيا ب
اإلخالص في اوتاال أواور النيا ة عبن المبنون أم لبم يلتفبت  ليهبا أ بالً ولبم 

 يفلم  سجس ها ، فضالً عن أن يقصق اوتاالها.

 ال  رى أَن أكار الفسام ال ين يفملسن ال يرا  بوسا همأ
__________________ 

 ، وفي غيرها : و ن كان وستاهاً. «ص»( ك ا في وصااة 1)

االسببببببببببببببببببببببببببتئجار 
للنيا ببببببببببببببة فببببببببببببببي 
الفهبببببببا ا  القا لبببببببة 

 للنيا ة
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النيا ببة  (2)الاببسا  بنفسببهم فببي هبب ع النيا ببة ،  بب  يت يَبب   (1)ثهببس  ال يفلمببسن 

، والتقببَر  البب ي  (3)وجببَر   حسببان  لببص الميَببت ال يفببس  نفببح ونبب   لببص نفسبب  
يقصقع الناإب  فق جف  نفس  ناإهاً ، هس  قَر  المنس  عن  ، ال  قَر  الناإب 

  ن ينبَزل نفسب   ، فيجس  أن ينس  بج  وجَر  استاقاق اببجري عن فالن ،

ونزلتبب  فببي   يببان الففبب  قر ببة  لببص هللا ، ثببَم  را عببرض هبب ع النيا ببة السجببس  
 سببهب اإلجبباري فببابجير غيببر وتقببَر  فببي نيا تبب  ؛ بَن الفببرض عببقم علمبب  

أحيانبباً  كببسن النيا ببة راجاببة أببرعاً ياصبب   هببا التقببَر  ، لكنَبب  وتقببَر   فببق 

س ف كسن   قالً وناإهباً عبن ال يبر جف  نفس  ناإهاً عن غيرع ، فهس وتقَر   
 ، فالتقَر  ياص  لل ير.

فإن قلت : المسجس  في ال ارج ون ابجير ليس  الَ الصالي عن الميَت 

وتفلَببل اإلجبباري والنيا ببة ، فببإن لببم يمكببن اإلخببالص فببي  (4)وبباالً ، وهبب ا هببس 
يتر َب علص  لك الصبالي نفبح للميَبت ، و ن أوكبن لبم ينباف  وتفلَل اإلجاري لم

كمببا ا َعيببت ، وليسببت النيا ببة عببن الميَببت فببي  (5)اإلخببالص بخبب  اببجببري 

الصالي المتقَر   ها  لص هللا  فالص أيئاً ونفس الصالي أيئاً آخر حتبص يكبسن 
 ابَول وتفلَقاً لوجاري والااني وسر اً لوخالص.

  فلَل اإلجاري ، هي المفتهري في (6)ح اعتهارها عن قلت : القر ة المان
__________________ 

  اهس .:  «ف»( في 1)

 ، وهس ابنسب. «يت يَلسن»:  «ش»( في نس ة  قل 2)

 .« لص أنفسهم»( ك ا في النسخ ، وابنسب : 3)

 .«ف»في غير  «هس»( لم  ر  4)

 .«بخ  اببجري و ن أوكن اإلخالص لم يناف»:  «ن»ووصااة  «ش»( في 5)

 ، وفي ساإر النسخ : ون. «ف»( ك ا في 6)

االأببببببببكال  كببببببببسن 
االخببببببالص ونافيبببببباً 
لالجببببببببببببببببببببببببببباري ، 

 والجسا  عن 
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 (2)في  القر ة وَما ال  (1)نفس وتفلَل اإلجاري و ن ا َاق خارجاً وح وا ال يفتهر 

يكسن وتفلَقاً لوجاري ، فالصالي المسجس ي في ال ارج علص جهة النيا بة ففب  
ينقسبم فبي حقَب   لبص للناإب ون حيبث  نَهبا نيا بة عبن ال يبر ، و هب ا االعتهبار 

المهبباح والببراج  والمرجببسح ، وففبب  للمنببس  عنبب   فببق نيا ببة الناإببب يفنببي 

 نزي  نفس  ونزلة المنس  عن  في ه ع ابففال و هب ا االعتهبار يتر َبب عليب  
اآلثار القنيسية واببخروية لفف  المنس  عن  ال ي لم يشبترب فيب  المهاأبري ، 

َول ، والتقبَر   االعتهبار الاباني ، فبالمسجس  واإلجاري  تفلَل     االعتهار اب

في ضمن الصالي ال ارجية ففالن ؛ نيا ة  ا ري عن ابجير الناإب ، فيقال 
: نا  عن فالن ، وفف  ك ن   ا ر عن المنس  عن  ، فبيمكن أن يقبال علبص 

سببهي  المجببا  :  ببلَص فببالن ، وال يمكببن أن يقببال : نببا  فببالن ، فكمببا جببا  

فلبين فبي اآلثبار فبال ينبافي اعتهبار القر بة فبي الاباني جبسا  اختالف ه ين الف
 االستئجار علص ابَول ال ي ال يفتهر في  القر ة.

وعمبالً  (3)وقق اهر وَما قَررناع وج  وبا اأبتهر  بين المتب َخرين فتبسى 

ي ون جسا  االستئجار علص الفها ا  للميَت ، وأَن االستشكال فبي رلبك  منافبا
رلببك العتهببار التقببَر  فيهببا ومكببن الببقفح ، خصس بباً  مالحظببة وببا ور  وببن 

 .(4)االستئجار للاج 
__________________ 

 ، وفي غيرهما : وا يفتهر. «ش»و  «ص»( ك ا في 1)

 .«ص»وشطس  عليها في  «ال»( كلمة 2)

ووفتباح ،  153و  152:  7، وجباوح المقا بق  75، والب كرى :  228:  1( راجح القساعق 3)

 .164:  7الكراوة 

 ، الها  ابَول ون أ سا  النيا ة في الاَج. 115:  8( السساإ  4)

جبببببببببببببببببببببببببببببببببببببسا  
االسببببببببببببببببببببببببببتئجار 

 للميَت
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و عسى خروج   النَص فاسقي ؛ بَن ورجفها  لبص عبقم اعتهبار القر بة 

 في الاَج.
وأضفف ونها :  عسى أَن االستئجار علص المقبقَوا  ، كمبا ال ي فبص ، 

للاَج عن ولقع  السالمعلي الصا ق  وح أَن ااهر وا ور  في استئجار وسالنا

 كسن اإلجاري علص نفس ابففال. (1) سماعي  
ثم اعلم أنَ  كما ال يستاَل ال ير  اإلجاري وا وجبب علبص المكلَبف علبص 

وج  الفها ي ، ك لك ال ين ي علبص وجب  الفهبا ي لنفسب  وبا اسبتاقَ  ال يبر ونب  

ي ، فلس اسبتنجر إلبافبة  بهَي  أو و مبص عليب  فبال يجبس  االحتسبا   اإلجار
 (3)،    وك لك لس استنجر  (2)في بساف نفس  ، كما  َرح    في الم تلف 

؛ بَن  (5) هفباً لوسبكافي  (4)لام  غيرع في الطساف ، كما  َرح    جماعبة 

المسببت جر يسببتاَل الاركببة الم صس ببة عليبب  ، لكببن ابباهر جماعببة جببسا  
الحتسا  في ه ع الصسري ؛ بَن استاقاق الام  غير استاقاق اإلبافبة  ب  ا

 كما لس استنجر لام  وتاع.

 وفي المس لة أقسال :
 قال في الشراإح : ولس حمل  حاو  في الطساف أوكن أن ياتسب

__________________ 

 ابَول.، الها  ابَول ون أ سا  النيا ة في الاَج ، الاقيث  115:  8( السساإ  1)

 .186:  4( الم تلف 2)

    ك لك لس استنجر ، وفي ساإر النسخ :    لس استنجر.:  «ش»، وفي  «ن»( ك ا في 3)

 ( لم نفار علص المصَرح  فقم االحتسا  وطلقاً.4)

 .185:  4( انظر الم تلف 5)

  يببببان عببببقم جببببسا  
وبببببببببببببببا وجبببببببببببببببب 
 اإلجبببببببببباري عببببببببببن 

 نفس 
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 ، انتهص. (1)كَ  ونهما بساف  عن نفس  

هَرعباً أو حباوالً  جفالببة أو وقبال فبي المسببالك : هب ا  را كبان الااوبب  وت
كان وست جراً للام  في بسافب  ، أَوبا لبس اسبتنجر للامب  وطلقباً لبم ياتسبب 

للااوبب  ؛ بَن الاركببة الم صس ببة قببق  ببار  وسببتاقَة عليبب  ل يببرع ، فببال 

 ، انتهص. (2)يجس   رفها  لص نفس  ، وفي المس لة أقسال ه ا أجس ها 
تسبا  وطلقباً ، كمبا هبس اباهر وأأار  بابقسال  لبص القبسل  جبسا  االح

 علص  أكال. (3)الشراإح وااهر القساعق 

والقببسل اآلخببر : وببا فببي الببقرو  ، وببن أنَبب  ياتسببب لكببَ   وببن الااوبب  
 ، انتهص. (4)والمامسل وا لم يست جرع للام  ال في بساف  

 .(5)والاالث وا ركرع في المسالك ون التفصي  

وبببن اسبببتاناو  بببسري  (6)والرا بببح وبببا ركبببرع  فبببض واَشبببي الشبببراإح 
 االستئجار علص الام .

__________________ 

 .233:  1( الشراإح 1)

 .177:  2( المسالك 2)

 .411:  1( انظر القساعق 3)

 .322:  1( القرو  4)

 ( المتققَم في الصفاة السا قة.5)

( لببم نقببف عليبب  ، ولفلَبب  يشببير  لببص وببا ركببرع الشببهيق الابباني فببي حاأببيت  علببص الشببراإح 6)

 .70:  (و طسب)، أو الماقل الكركي في حاأيت  علص الشراإح  182:  (و طسب)
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وال اوس الفرق  ين االسبتئجار للطبساف  ب  ، و بين االسبتئجار لاملبة 

 .(1)في الطساف ، وهس وا اختارع في الم تلف 
و نص ف ر القين في اإليضاح جسا  االحتسبا  فبي  بسري االسبتئجار 

علببص أَن ضببَم نيَببة التهببَر   لببص  (2)فيهببا  هللاحمبب رللامبب  التببي استشببك  والببقع 

والمس لة وسر  نظر و ن كبان وبا  قبقَم وبن المسبالك  ؟(3)السضسو قا ح أم ال 
 ال ي لس عن وج . (4)

ون عقم جسا  االستئجار علص المستاب  (5)ثَم  نَ  قق اهر وَما ركرناع 

س  أخب  اببجبري علبص أران المكلَبف لصبالي  را كان ون الفهبا ا  ، أنَب  ال يجب
نفس   را كان وَما يرجح نفح ون   لص ال ير يصَ  بجلب  االسبتئجار كباإلعالم 

 قخسل السقت ، أو االجتزاو    في الصالي ، وك ا أران المكلَف لوعالم عنق 

، وهبس  (8)كمبا فبي الروضبة  (7)، وعلبص ابأبهر  (6)ابكار كما عن الب كرى 
 ، وو هب اب اا  (9)ما في الم تلف المشهسر ك

__________________ 

 .186:  4( الم تلف 1)

 (  ققَم آنفاً.2)

 .278:  1(  يضاح الفساإق 3)

 ( في الصفاة السا قة.4)

 .143( في الصفاة 5)

 .173( ال كرى : 6)

 ، وفي ساإر النسخ : ابأه . «ف»( ك ا في 7)

 .217:  3( الروضة الههية 8)

 .134:  2تلف ( الم 9)

أخبببببببببببب  ابجببببببببببببري 
 علص ابران
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، و اإلجمبباع كمببا عببن  (2)وعببن جبباوح المقا ببق  (1) الَ وببن أبب َ ، كمببا عنبب  

؛  ناو علص أنَها عها ي يفتهر فيها وقسعها هلل فال يجبس  أن  (3)واكَي ال الف 
 يستاقَها ال ير.

أنَب  أ باع »:  السبالمعلي عن آ اإ  عن علبي  (4)وفي رواية  يق  ن علي 

مخ  لل  ؟رج  ، فقال ل  : وهللا  نَي أبحهَك هلل ، فقال ل  : لكنَي أب  ضك هلل ، قال : وخ
 .(5) «قال : بنَك  ه ي في ابران أجراً ، و  خ  علص  فليم القرآن أجراً 

وفي رواية حمران السار ي في فسبا  البقنيا واضبماالل البقين ، وفيهبا 

 .(7) «والصالي  ابجر (6)رأيت ابران  ابجر و»:  السالمعلي قسل  
ويمكن أن يقال :  َن وقتضص كسنها عهبا ي عبقم حصبسل الابسا   را لبم 

يتقبَر   هببا ، ال فسببا  اإلجباري وببح فببرض كبسن الفمبب  ومببا ينتفبح  بب  و ن لببم 

 يتقر    .
__________________ 

 ، ولم نقف علي  فيهما. 275 274:  2( حكاع عنهما السيَق الفاولي في وفتاح الكراوة 1)

 ، ولم نقف علي  فيهما. 275 274:  2( حكاع عنهما السيَق الفاولي في وفتاح الكراوة 2)

 .36، كتا  الصالي ، المس لة  291:  1( ال الف 3)

 .«عن أ ي »، وفي ساإر النسخ والمصا ر الاقياية  يا ي :  «ش»( ك ا في 4)

، وببح اخببتالف فببي  فببض  2أ ببسا  ابران ، الاببقيث وببن  38، الهببا   666:  4( السسبباإ  5)

 ابلفاا.

 والمصا ر الاقياية ، وفي ساإر النسخ :  اببجري. «ص»و  «ف»( ك ا في 6)

 .6ون أ سا  ابور والنهي ، الاقيث  41، الها   518:  11( السساإ  7)

وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 
عبببببببببببببقم جبببببببببببببسا  
االبجبببببببببببري علبببببببببببص 

 ابران
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نفببم ، لببس قلنببا  بب َن اإلعببالم  ببقخسل السقببت المسببتاَب كفايببة ال يتبب  َص 

 ان ال ي ال يتقَر     ،  َ  وا ركر ، لكن ليس ك لك. ابر
وأَوا الرواية فضفيفة ، وون هنا استسج  الاكبم  الكراهبة فبي الب كرى 

 فق أن حكص عن علم الهقى  (4)والهاار  (3)ووجمح الهرهان  (2)والمقارك  (1)

 .هللارحم 
َن ولس ا َضات  اللة الروايا  أوكن جهر سنق اببولبص  الشبهري ، وبح أ

 رواية حمران حسنة علص الظاهر  ا ن هاأم.

وبا ركبروع فبي هب ا المقبام وبن حروبة أخب   (6)يظهبر وجب   (5)وون هنبا 
وبن أَن وبا  (8)، وضافاً  لص وسافقتها للقاعقي المتققوبة  (7)اببجري علص اإلواوة 

 (9)ال يجبس   كبان انتفباع ال يبر  ب  وسقسفباً علبص  اقَقب  علبص وجب  اإلخبالص

االسببتئجار عليبب  ؛ بَن أبببرب الفمبب  المسببت جر عليببب  قا ليببة  يقاعبب  بجببب  
استاقاق المسبت جر لب  حتبص يكبسن وفباًو  الفقبق ، ووبا كبان وبن قهيب  الفهبا ي 

 غير قا   ل لك.
__________________ 

 .173( ال كرى : 1)

 .276:  3( المقارك 2)

 .92:  8( وجمح الفاإقي 3)

 .161:  84نسار (  اار اب4)

 وونها.:  «ن»( في وصااة 5)

 .«ع»و  «م»،  «ح»،  «ن»،  «ف»في  «وج »( لم  ر  6)

:  2، ونهايبببة اإلحكبببام  11:  2، والشببراإح  217:  2، والسبببراإر  365( راجببح النهايبببة : 7)

 ، وغيرها. 474

 .144( راجح الصفاة 8)

 ، وفي ساإر النسخ : فال يجس . «ص»( ك ا في 9)

أخبببببببببببب  ابجببببببببببببري 
 علص اإلواوة
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عنببق المشببهسر  (1)ثببَم  َن وببن الساجهببا  التببي ياببرم أخبب  اببجببري عليهببا 
 اَم  الشها ي ،  ناو علص وجس ب  كمبا هبس أحبق ابقبسال فبي المسب لة ؛ لقسلب  

المفس ر في الصاي   القعاو للتاَم   (2) (َوال يَأَْب الشَُّهداُء إِذا ما ُدُعوا) فالص 
 الشها ي ؛ لسجس   عيناً أو كفاية. ، وك لك أ او (3)

وهس وح السجبس  الفينبي واضب  ، وأَوبا وبح السجبس  الكفباإي ؛ فبألَن 

المستفا  ون أ لَة الشها ي كسن التاَم  واب او حقَا للمشهس  ل  علص الشاهق ، 

ال يقا بب   فببسض ؛  (4)فببالمسجس  فببي ال ببارج وببن الشبباهق حببَل للمشببهس  لبب  
 و ون وال  ، فيرجح  لص أك  المال  الهاب . شيللزوم وقا لة حَل الش ص 

ال  (5)وون  يظهر أنَ  كما ال يجس  أخ  اببجري ون المشهس  ل  ، كب لك 

 يجس  ون  فض ون وجهت علي  كفاية  را است جرع لفاإقي  سقابها عن نفس .
ثَم  نَ  ال فرق في حروة اببجري  ين  سقَف التاَم  أو اب او علص قطح 

لة ، وعقو . نفم ، لس احتاج  لص   ل وال فالظاهر عقم وجس ب  ، وسافة بسي

ولس أوكن  حضار الساقفة عنبق وبن يبرا   اَملب  للشبها ي ، فلب  أن يمتنبح وبن 
 الاضسر ويطلب اإلحضار.

__________________ 

 علي .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 1)

 .282( الهقري : 2)

 ل ون أ سا  الشها ا .، الها  ابوَ  225:  18( السساإ  3)

 .«ف»في  «ل »( لم  ر  4)

 .«ف»في  «ك لك»( لم  ر  5)

ري علببببببببببببص البجببببببببببب
  اَم  الشها ي
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 بَرحسا فبي  (1)و ، وهبس أَن كايبراً وبن اب باا   قي الكالم في أبي
 جبسا   (3)التي يارم أخب  اببجبري عليهبا  (2)كاير ون الساجها  والمستاهَا  

  زاق ون َيها ون  يت المال المفقَ لمصال  المسلمين.ار

وليس المرا  أخ  اببجبري أو الجفب  وبن  يبت المبال ؛ بَن وبا  َل علبص 
،  ب   (4) اريم الفسض ال فبرق فيب   بين كسنب  وبن  يبت المبال أو وبن غيبرع 

حيث استفقنا ون  لي  السجس  كسن  حقَا لل ير يجب أ اؤع  لي  عيناً أو كفاية 

 عطاؤع الفسض ون  يت  (5)كسن أك  المال  إ اإ  أكالً ل   الهاب  ، كان ، في
المببال أولببص  الاروببة ؛ بنَبب   ضببييح لبب  و عطبباو وببال المسببلمين  ببإ او وببا 

 يستاق  المسلمسن علص الفاو .

   المرا  أنَ   را قام المكلَف  ما يجب علي  كفاية أو عيناً ، ومبا يرجبح 
قبببسقهم كالقضببباو واإلفتببباو وابران واإلقاوبببة وح (6) لبببص وصبببال  المبببنونين 

 و ون  يتوناسها ورأى ولَي المسلمين المصلاة في  فيين أي
__________________ 

، والماقبل  217:  2و ،  215:  1، والالي في السبراإر  160:  8( كالشيخ في المهسسب 1)

،  202:  2و ،  121:  1، والفالَوبببة فبببي القساعبببق  70و  69:  4و ،  11:  2فبببي الشبببراإح 

 .99 95:  4، وراجح  فصي  رلك في وفتاح الكراوة  172:  3والشهيق في القرو  

 أو المستاها .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 2)

 عليهما.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 3)

 .«وون غيرع»:  «ص»( في 4)

 .«كان»:  «ص»في هاوش وك َن ، و:  «خ»ك ن  ، وفي :  «ص»و  «ع»،  «م»( في 5)

 المسلمين.:  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في نس ة  قل 6)

االر بببببببببزاق وبببببببببن 
 يبببببت المبببببال لمبببببن 
يابببببرم عليببببب  أخببببب  

 االبجري
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 (1)المال ل  في اليسم أو الشهر أو السنة ، ون جهة قياو    لك ابور ؛ لكسن  

لب   (2)فقيراً يمنف  القيام  الساجب الم كسر عن  اصبي  ضبروريا   ، فيفبيَن 
 .(3)ن اجري الما  أو أقَ  ونها وا يرفح حاجت  و ن كان أ يق و

وال فرق  ين أن يكسن  فيين الر ق ل   فق القيام أو قهل  ، حتص أنَ  لبس 

جبا  ، ولبم يكبن  «اقضل في الهلق وأنا أكفيك وئسنتك ون  يت المال»قي  ل  : 
 جفالة.

  االر ببزاق  الَ وببح الااجببة وكيببف كببان ، فمقتضببص القاعببقي عببقم جببسا

علص وج  يمنف  القيام  تلك المصلاة عبن اكتسبا  المئسنبة ، فباالر زاق وبح 
 االست ناو ولس  كسب ال يمنف  القيام  تلك المصلاة ، غير جاإز.

في  ا  القضاو خالف رلك ،     بَرح  (4)ويظهر ون  بالق جماعة 

  الجسا  وح وجقان الكفاية. (5)غير واحق 
__________________ 

  َوا لكسن .:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 1)

 فتفيَن.:  «ع»و  «م»،  «خ»فيتفيَن ، وفي :  «ف»( في 2)

 ون .:  «ش»( في غير 3)

، والماقببل فبببي  217:  2، والالَببي فبببي السببراإر  160:  8( وببنهم الشببيخ فبببي المهسببسب 4)

 .69:  4الشراإح 

الطهفببة )، والشببهيق الابباني فببي المسببالك  262فببي الكفايببة : ( وببنهم الماقَببل السببهزواري 5)

، لكن وح  قييقهما  صسري عقم التفين علي  ، وأَوا وح عبقم التفبيَن فقباال :  285:  2 (الاجرية

   َن ابأهر المنح.

وقتضببببببص القاعبببببببقي 
عبببببببببببببقم جبببببببببببببسا  
االر بببببزاق  اَل وببببببح 

 الااجة
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 خاَمة َشتمْ عُى مسائْ

 األُولى

والبقرو   (3)كري والتب  (2)والسبراإر  (1) َرح جماعة كما عن النهاية 
 (6)والمبرا   ب  كمبا  بَرح  ب    اروة  يح المصباف. (5)وجاوح المقا ق  (4)

خطبب . وابباهر الماكببي عببن نهايببة اإلحكببام اأببتهارها  ببين  (7)فببي الببقرو  

، وعلي   قَل ابساهر  (8)الصاا ة ، حيث  مَسك علص الاروة  منح الصاا ة 
 ابخهار المستفيضة :

 ال  هيفسا المصاحف ؛ فإَن  يفها حرام ، قلت»ففي وسثَقة سماعة : 
__________________ 

 .368( النهاية : 1)

 .218:  2( السراإر 2)

 .582:  1( الت كري 3)

 .165:  3( القرو  4)

 .33:  4( جاوح المقا ق 5)

 .«ش»في غير  «  »( لم  ر  6)

 .165:  3( القرو  7)

 .82:  4، وحكاع عن  السيق الفاولي في وفتاح الكراوة  472:  2 ( نهاية اإلحكام8)

حروبببببببببببببة  يبببببببببببببح 
 المصاف

روايبببببببببا  المنبببببببببح 
عببببببببببببببببن  يببببببببببببببببح 

 افالمص
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قال : اأتر ون  البقفَتين والاقيبق وال بالف ، و يَباك أن  ؟فما  قسل في أراإها

 شتري ون  السرق وفي  القبرآن وكتبس  ، فيكبسن عليبك حراوباً ، وعلبص وبن 
 ً  .(1) « اع  حراوا

ح المصببباحف سببب لت  عبببن  يببب»ووضبببمري عامبببان  بببن عيسبببص ، قبببال : 

: ال  شترل كالم هللا ، ولكن اأترل الجلق والاقيق والقفَبة ،  (3)قال  ؟(2)وأراإها 
 .(4) «وق  : أأتري ونك ه ا  ك ا وك ا

ورواع في الكافي عن عامان  ن عيسبص ، عبن سبماعة ، عبن أ بي عهبق 

 .(5) السالمعلي هللا 
الكتبا  وال  قال : ال  هبح»ورواية جَراح المقاإني في  يح المصاحف : 

 .(6) « شترع ، و ح السرق واب يم والاقيق

سبببمفت أ بببا عهبببق هللا »، قبببال :  (7)وروايبببة عهبببق البببرحمن  بببن سبببيا ة 
 السالمعلي 

__________________ 

 .11ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31، الها   116:  12( السساإ  1)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «أراوها»( لم  ر  2)

 فقال.:  «ش»وهاوش  «ص»( في 3)

. وبح اخبتالف فبي 3ون أ بسا  وبا يكتسبب  ب  ، الابقيث  31، الها   114:  12( السساإ  4)

  فض ابلفاا.

وبن  31، الهبا   114:  12، وعنب  فبي السسباإ   2، الابقيث  121:  5( رواع في الكبافي 5)

 .2أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث 

 .7ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31الها  ،  115:  12( السساإ  6)

عهببق هللا  ببن سببها ة ، وفببي :  «ع»و  «م»،  «ن»،  «ف»، وفببي  «ص»و  «خ»( كب ا فببي 7)

 والكافي : عهق الرحمن  ن سليمان. «ص»عهق هللا  ن سيا ة ، وفي نس ة  قل :  «ش»



 157  .............................................................................................  ىلُوألا

ك يقببسل :  َن المصبباحف لببن  بشببترى ، فببإرا اأببتريت فقبب  :  نَمببا أأببتري ونبب

 «، وحليت  ووبا فيب  وبن عمب  يبقك ،  كب ا وكب ا (1)السرق ووا في  ون اب يم 
(2). 

 (3)أنَهببا ال  « َن المصبباحف لببن  بشببترى»:  السببالمعلي وابباهر قسلبب  

، وأنَهبا أجبَ   (4) قخ  في ولك أحق علص وج  الفسضية عَمبا   لب  وبن البامن 
و  «كتببا  هللا» وببن رلببك ، ويشببير  ليبب   فهيببر اإلوببام فببي  فببض ابخهببار  

 ، القاَل علص التفظيم. (5) «كالم هللا»

وكيف كان ، فالاكم في المس لة واض   فق ابخهار وعم  ون عرفت 
 ، حتَص وا  الالَي ال ي ال يفم    خهار اآلحا .

ور َما يتسَهم هنا وا يصرف ه ع ابخهبار عبن اساهرهبا ، واب  روايبة 

عببن  يببح المصبباحف  السببالمعلي سبب لت أ ببا عهببق هللا »أ ببي  صببير ، قببال : 
عنببق القاوببة والمنهببر. قببال : وكببان  ببين  (6)وأببراإها. قببال :  نَمببا كببان يسضببح 

 ونارف ، فكان الرج  (8)ومَر أاي أو رج  وهس  (7)الااإ  والمنهر ققر 
__________________ 

 م.ونس ة  قل السساإ  : ون اب  «ص»( في 1)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 31، الها   114:  12( السساإ  2)

 ، وفي ساإر النسخ : لن. «ع»و  «م»،  «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 3)

 .«ف»في  «علص وج   لص الامن»( لم  ر  عهاري 4)

 ( وا  وضمري عامان  ن عيسص ، ورواية الكافي المتققَوتين آنفاً.5)

 سضح السرق.ي:  «ش»( في 6)

 والمصا ر الاقياية : قيق. «ص»( في 7)

 والمصقر. «ش»ون  «( وهس8)

 ببببببببببسَهم اسببببببببببتفا ي 
الجببببببببببببسا  وببببببببببببن 

  فض الروايا 



 2كتا  المكاسب / ج   ...........................................................................  158

ك لك كانسا ، ثَم  نَهم  (2)و آخر فيكتب السسري ، ويجي (1)ي  ي فيكتب السسري 
قال : أأتري  أحَب  لَي وبن أن  ؟اأتروا  فق رلك. قلت : فما  رى في رلك (3)

 .(4) «أ يف 

قلت : فما  رى أن »، و ا  في  :  (5)رحيم ووال  رواية روح  ن عهق ال

،  (6) «قال : ال  ب   ، ولكبن هكب ا كبانسا يصبنفسن ؟اعطي علص كتا ت  أجراً 
ثَم  نَهبم »فإنَها  قَل علص جسا  الشراو ون جهة حكايت  عن المسلمين  قسل  : 

، ونفي الهب    «أأتري  أحَب  لَي ون أن أ يف »، وقسل  :  «اأتروا  فق رلك

، فيجس   ملَبك الكتا بة  (7)ستئجار لكتا ت  ، كما في أخهار أبخر غيرها عن اال
 اببجري ، فيجس  وقسع جزو ون البامن  إ اإهبا عنبق  يبح المجمبسع المركبب 

 ونها وون القربا  ، وغيرهما.

َ  المصباف ، لكن اإلنصاف : أن ال  اللة فيها علص جبسا  اأبتراو خب
و نَما  قَل علص أَن  اصي  المصاف في الصقر ابَول كان  مهاأبري كتا تب  

 ، ثم قصر  الهمم فلم يهاأروها   نفسهم ، وحَصلسا
__________________ 

 الهقري.:  «ش»والمصقر ونس ة  قل  «ص»( في 1)

يكتبببب و آخببر فوالمصببقر ، وفببي سببباإر النسببخ  يببا ي : ويجببي «ص»،  «ف»( كبب ا فببي 2)

 السسري.

 .«ص»و  «م»والمصقر ووصااة  «ش»ون  « نَهم»( كلمة 3)

 .8ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31، الها   115:  12( السساإ  4)

 عهق الرحمن.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 5)

 .9ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31، الها   116:  12( السساإ  6)

و  12،  4وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، ابحا يببث  31، الهببا   116 115:  12( السسبباإ  7)

13. 

عبببببببببببببقم  اللبببببببببببببة 
الروايببببببببا  علببببببببص 
جبببببببببببببببببببببببببببببببببببببسا  
المفاوضببببببة علببببببص 

 ال  
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المصاحف   وسالهم أراًو واستئجاراً ، وال  اللبة فيهبا علبص كيفيبة الشبراو ، 

وأَن الشبببراو والمفاوضبببة ال  بببقَ أن ال يقبببح  الَ علبببص وبببا عبببقا ال ببب  ، وبببن 
 القربا  وغيرع.

وببح عببقم وهاأببري الكتا ببة وفبي  فببض الروايببا   اللببة علببص أَن ابولبص 

 نفس  أن يستكتب  ال أرب ثَم يفطي  وا يرضي  ، واب  روايبة عهبق البرحمن 
قبال :  َن أبَم عهبق هللا  نبت »،  السبالمعلي  ن أ ي عهبق هللا ، عبن أ بي عهبق هللا 

أرا   أن  كتب وصافاً فاأتر  ورقاً ون عنقها ، و عت رجالً  (1)الاسن 

عطت  حين فرغ خمسبين  ينباراً ، وأنَب  لبم  بهخبح فكتب لها علص غير أرب ، ف 
 .(2) «المصاحف  الَ حقيااً 

قلت ب ي عهبق »ووَما يقَل علص الجسا  : رواية عنهسة السَراق ، قال : 

لسبت أ:  نَي رج  أ يح المصاحف فإن نهيتني لم أ فها. قبال :  السالمعلي هللا 
 .(4) «وأبعالجها. قال : ال      ها (3)قلت : نفم  ؟في  شتري ورقاً و كتب 

وهي و ن كانت ااهري في الجسا   الَ أَن اهسرها ون حيبث السبكس  

عببن كيفيببة الهيببح ، فببي وقببام الااجببة  لببص الهيببان ، فببال  فببارض وببا  قببقَم وببن 
 ابخهار المتضَمنة للهيان.
__________________ 

 عهق هللا  ن الاارث.:  «ص»و ،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

 .10ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31، الها   116:  12( السساإ  2)

 والمصقر :  لص. «ص»( في 3)

 .5ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  31، الها   115:  12( السساإ  4)

روايبببببببببة عنهسبببببببببة 
البببببببببببببببببببببببببببببببببسَراق 

 و سجيهها
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وبا  قبقَم وببن ابسبابين المتقببقم  (1)وكيبف كبان ، فبباباهر فبي ابخهببار 

 .(2)يهم اإلأاري  ل
 قي الكالم في المرا  ون حروة الهيح والشراو ،  فق فرض أَن الكا بب 

للمصاف في ابوراق المملسكة والك لألوراق ووبا فيهبا وبن النقبسش ، فبإَن 

 النقسش :
 (4)،    وبن  بفا  المنقبسش الب ي  (3) ن لم  فقَ ون ابعيان المملسكة 

قيمت   سجس ها وعبقوها ، فبال حاجبة  لبص النهبي عبن  يبح ال ب  ؛  (5) تفاو  

 فإنَ  ال يقح  إ اإ  جزو ون الامن حتص يقح في حيَز الهيح.
، فببإن فببرض  قاؤهببا علببص ولببك  (6)و ن عببقَ  وببن ابعيببان المملسكببة 

الهبباإح  فببق  يببح الببسرق والجلببق ، فيلببزم أببركت  وببح المشببتري ، وهببس خببالف 

ت  لص المشتري ، فإن كان  جبزو وبن الفبسض فهبس الهيبح اال َفاق ، و ن انتقل
المنهي عنب  ؛ بَن  يبح المصباف المركبب وبن ال ب  وغيبرع لبيس  الَ جفب  

، ال  جبزو  (7)جزو ون الامن  إ او ال  . و ن انتقلت  لي  قهراً  هفاً ل يرهبا 
 ون (8)

__________________ 

 االختيار.:  «ص»( في 1)

 ن  يح المصاف.( راجح أَول الهاث ع2)

  يا ي : عرفاً. «ش»( في 3)

  فا  المنقش التي.:  «ص»و  «م» فا  النقش التي ، وفي :  «ع»و  «خ»( في 4)

 يتفاو .:  «ص»( في غير 5)

  يا ي : عرفاً. «ش»( في 6)

 ، وفي ساإر النسخ : ل يرع. «ص»( ك ا في 7)

 ، وفي ساإر النسخ : ال لجزو. «ف»( ك ا في 8)

المبببببببببببببرا  وبببببببببببببن 
حروبببببببببببببة  يبببببببببببببح 

 المصاف
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ر  فض وا يقخ  في المهيح فهس خالف وقصبس  المتهبايفين. وبح الفسض نظي

أَن ه ا كبالتزام كبسن المهيبح هبس البسرق المقيَبق  سجبس  هب ع النقبسش فيب  ، ال 
غير وملسكبة  اكبم الشبارع وجبَر   كليبف  (1)السرق والنقسش ؛ فإَن النقسش 

كسر  سري ؛  ر ال أاَن أْن  بفَط  أحكام الملك ، فال  جري علص ال   الم 

لك عرفاً قق نهي عن المفاوضة علي  ،    الظباهر أنَب   را   را  نينا علص أنَ  ول
لم يقصق  الشراو  الَ الجلق والسرق كبان ال ب   اقيباً علبص ولبك الهباإح فيكبسن 

التزام التكليبف الصبسري ، أو  (2)أريكاً  النسهة ، فالظاهر أنَ  ال وناص ون 

 أرعاً و ن  خ  في  عرفاً ، فت َو .يقال :  َن ال َ  ال يقخ  في الملك 
 لبببص الاكبببم  الكراهبببة ، وأولسيبببة  (3)وبجببب  وبببا ركرنببباع التجببب   فبببض 

االقتصببار فببي المفاولببة علببص ركببر الجلببق والببسرق  تببرك   خببال ال بب  فيبب  

 .«هقيَة»احتراواً ، وقق  فارف  لص اآلن  سمية ثمن القرآن 
 عقم جسا   يح (4)وون   َخر عن   هللارحم وة ثَم  َن المشهسر  ين الفالَ 

__________________ 

 و َن المنقسش.:  «ع»و  «م»و َن النقسش ، وفي :  «ص»و  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

 عن.:  «ف»( في غير 2)

، و هفب   باحب الجبساهر ،  63 62:  (و طبسب)( هس الفالَوة الطهابهباإي فبي وصبا يا  3)

 .128 : 22انظر الجساهر 

، وجببباوح  175:  3، والبببقرو   407:  1، و يضببباح الفساإبببق  121:  1( انظبببر القساعبببق 4)

 .88:  3، والمسالك  33:  4المقا ق 

 يببببببببح المصبببببببباف 
 ون الكافر
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وببن المسبلم ؛ ولفلَبب   (1)المصباف وبن الكببافر علبص السجب  البب ي يجبس   يفب  

، وأَن اإلسالم يفلس وال يفلبص  (2)لفاسى وا  َل علص عقم  ملَك الكافر للمسلم 
 (4)قق استقَل    علص عقم  ملَك الكبافر للمسبلم  هللارحم ؛ فإَن الشيخ  (3)علي  

، ووببن المفلببسم أَن ولببك الكببافر للمسببلم  ن كببان علببَساً علببص اإلسببالم فملكبب  

للمصاف أأقَ علَساً علي  ؛ ول ا لم يسجق هنا قسل  تملَك  و جهارع علص الهيبح 
 .(5)، كما قي     في الفهق المسلم 

ئ   ، فلس كفر المسبلم انتقب  وصباف   لبص وارثب  ولبس كبان البسارث وحين

 هس اإلوام.
ه ا ، ولكن ركبر فبي المهسبسب فبي  با  ال نباإم : أَن وبا يسجبق فبي  ار 

الار  ون المصاحف والكتب التي ليسبت  كتبب الزنققبة والكفبر  اخب  فبي 

الكفار للمصاحف ، و الَ لبم يكبن وااهر رلك  ملَك  .(6)ال نيمة ويجس   يفها 
وج  لقخسلها في ال نيمة ،    كانت ون وجهسل المالك المسلم ، و را ي غير 

 القرآن ون المصاحف  فيقي.
__________________ 

 .«ف»في  « يف »( لم  ر  1)

ُْكافِِريَن َعَُى اْلُمدْؤِمنَُِن َسدبُِالً )( كقسل   فالص 2) َْ للاُ ِل ، وروايبة حمبا   141سباو : الن (َولَْن يَْجعَ

وببن أ ببسا  عقببق الهيببح ، واإلجمبباع  28، الهببا   282:  12 ببن عيسببص المرويببة فببي السسبباإ  

 .523:  (الجساوح الفقهية)المقَعص في ال نية 

 .11، الها  ابَول ون كتا  الفراإض والمساريث ، الاقيث  376:  17( السساإ  3)

 .168و  167:  2( راجح المهسسب 4)

 ، ولم نقف علص القاإ      فين . 16:  2كاع الماقل في الشراإح ( ح5)

 .30:  2( المهسسب 6)

 ملَبببببببببببك الكفَبببببببببببار 
 للمصاحف
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،  (1) الظبباهر أَن أ فبباض المصبباف فببي حكببم الكببَ   را كانببت وسببتقلَةو
وأَوا المتفَرقة في  ضاعيف غير التفاسير ون الكتبب ؛ لالستشبها   لفظهبا أو 

 .(3)اللاسق ؛ لفقم  اقَل اإلهانة والفلَس  ، فال يهفق عقم (2)وفناها 

كالجسأبن الكهيبر  في  لااق اب عيبة المشبتملة علبص أسبماو هللا  فبالصو
م بسماإ  ؛ لفقم  وطلقاً ، أو وح كسن الكافر ولاقاً  ها  ون المقَر  اهلل الماترل

 اإلهانة والفلس ، وجسع.

 (4)وجهبان ، حكبي الجبزم  همبا  ا يبث النهسيَبة  بالقرآنفي  لاباق ابحو
 .(6)عن الت كري  (5)، والتر َ   ينهما  سرهماقق عن الكركي وف ر القين 

 طريبل أولبص  وسبلموآل علي هللا لصوعلص اللاسق ، فيلال اسم النهي 

، وحينئبب   فيشببك  أن يملببك  وسببلموآل علي هللا لص؛ بنَبب  أعظببم وببن كالوبب  
كفَار القراهم والقنانير المضرو ة فبي  واننبا ، المكتبس  عليهبا اسبم النهبَي ال

 ، وسلموآل علي هللا لص
__________________ 

 كان وستقال.:  «ش»و  «ص»( في غير 1)

 ، وفي غيرها :  لفظ  أو وفناع. «ص»( ك ا في 2)

 .«ش»في  «والفلسَ »( لم  ر  3)

 هبببا ، وفبببي :  «ع»و  «م»،  «خ»، وفبببي  «ص»و  «ن»ووصبببااتي  «ف»( كببب ا فبببي 4)

  . والصاي  وا أثهتناع ؛ لرجسع الضمير  لبص البسجهين ؛ حيبث حكبص السبيق الفباولي :  «ش»

في وفتاح الكراوة القبسل  بالتاريم عبن الماقبل الكركبي ، والجبسا  عبن ف بر البقين فبي أبرح 

:  (و طببسب)لكركببي ، وحاأببية الشببراإح للماقَببل ا 83:  4اإلرأببا  ، انظببر وفتبباح الكراوببة 

، وأَوببا أببرح اإلرأببا  فهببس و طببسب وال يسجببق لببقينا ، نفببم اسببتقر  الكراهببة فببي  97السرقببة 

 .396:  1اإليضاح 

 فيها ، وفي ساإر النسخ :  ينها.:  «ف»، وفي  «ص»و  «ن»( ك ا في 5)

 .463:  1( انظر الت كري 6)

حكببببببببببم أ فبببببببببباض 
 المصاف

هبببببببببببببب   لاببببببببببببببل 
ابحا يببببببببببببببببببببببببببببث 
النهسيَبببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

  المصاف؟
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يجفب   بإ او االسبم   الَ أن يقال :  َن المكتبس  فيهبا غيبر وملبسك عرفباً ، وال

جزو ون الامن ،  وسلموآل علي هللا لصالشريف المهارك ون حيث  نَ  اسم  
فهس كاسم  المهارك المكتس  علص سيف أو علص  با   ار أو جبقار ،  الَ أن 

ويشبك   .(1)يقال :  َن وناب الاروة التسلي  ، ال المفاوضة ،    وال التمليك 

خصس باً وبح  (2)ر وبح الفلبم الفبا ي  مَسب   يَباع أيضاً ون جهة وناولتها الكاف
 الربس ة.

__________________ 

 وال التكسب.:  «ف»( في 1)

  يَاها.:  «ف»( في 2)
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 الثانُة [المسألة]

جببساإز السببلطان وعَمالبب  ،  بب  وطلببل المببال المبب خسر وببنهم وَجانبباً أو 

 ال :عسضاً ، ال ي لس عن أحس

في جملة أوسال ه ا الظالم وال واَرم يصبل   (1)بنَ   َوا أن ال يفلم أَن 
 ون رلك المال ، و َوا أن يفلم. (2)لكسن الم خسر هس 

 اخ   (3)وعلص الااني : فإَوا أن ال يفلم أَن رلك الماَرم أو أيئاً ون  هس 
 في الم خسر ، و َوا أن يفلم رلك.

فالصبسر   فصبيالً ، و َوبا أن يفلبم  جمباالً ، وعلص الااني : فإَوا أن يفلبم

 أر ح :
فال  أكال فيها في جسا  ابخ  وحلَية التصَرف ؛ لأل ب   أّما االولى ،

واإلجماع وابخهار اآل ية ، لكبن ر مبا يبسهم  فبض ابخهبار أنَب  يشبترب فبي 

 اإر ثهس  وال حالل ل  ، وا  وا عنحَ  وال الج
__________________ 

 .«ش»في  «أنَ »( لم  ر  1)

 .«ن»و  «ف»في  «هس»( أطب علص 2)

 .«ن»في  «هس»( أطب علص 3)

جببببببساإز السببببببلطان 
و بببببببسر  وعَمالببببببب 

 المس لة

االولبببببببببببببببص ، أن ال 
يفلبببببم  ببببب ن للجببببباإر 
وبببببببببببببال حببببببببببببببرام 
ياتمببببببببببب  كبببببببببببسن 

 الجاإزي ونها
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االحتجبباج عببن الاميببري ، أنَبب  كتببب  لببص  بباحب الزوببان عَجبب  هللا فرجبب  

وال لمببا فببي يببقع ،  (1)يسبب ل  عببن الرجبب  يكببسن وببن وكببالو السقببف وسببتاال 
 (5)وهس فيها ، أو أ خب   (4)أخ  وال  ، ر ما نزلتب في قرية   (3)عن  (2)يتسَرع 

،  (7)عبا اني عليب   (6)ونزل  وقق حضر بفاو  ، فيقعسني  لي  ، فإن لم آكب  

 ؟وكبم وقبقار الصبققة ؟فه  يجس  لي أن آك  ون بفاو  ، وأ صبقَق  صبققة
قعسني  لبص أن أنبال ونهبا ، فيب (8)و ن أهقى ه ا السكي  هقية  لص رج  آخبر 

و  ن أي (9)وأنا أعلم أَن السكي  ال يتسَرع عن أخ  وا في يقع ، فه  علَي في  

 .(10) ؟أنا نلت ون 
  ن كان له ا الرج  وال أو وفاش غير وا في يقع ،»الجسا  : 

__________________ 

.:  «ش»( في السساإ  ونس ة  قل 1)  وستاَ  

 وال يرعخ.:  «ش»ل ( في المصقر ونس ة  ق2)

 ون.:  «ف»( في 3)

 قريت .:  «ص»و ( في المصقر 4)

 وأ خ .:  «خ»( في 5)

:  «م» يببا ي : وببن بفاوبب  ، وفببي وصببااة  «ش»ونسبب ة  ببقل  «ص»و ( فببي المصببقر 6)

 بفاو .

 .«ش»في غير  «علي »( لم  ر  7)

 «خبببرو ن أهبببقى  لبببص آ» بببقل عهببباري :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( ور  فبببي 8)

 الفهاري التالية : و ن أهقى  لَي ه ا السكي .

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»في  «في »( لم  ر  9)

 والمصقر. «ش»ون  « ن أنا نلت ون »( عهاري : 10)
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فاقه   لَرع 
؛  ناًو علص أَن الشرب في الالَية هس وجبس  وبال  (2) «، و الَ فال (1)

 التاقَل. (3)ن ه ع الصسري قليلة آخر ، فإرا لم يفلم    لم ياهت الاَ  ، لك
فبببإن كانبببت الشبببههة فيهبببا غيبببر واصبببسري ، فاكمهبببا  أّمدددا الثانُدددة ،و

سري  ببين وببا ال يهتلببي المكلَببف  بب  كالصببسري اببولببص ، وكبب ا  را كانببت واصبب

و ببين وببا وببن أبب ن  اال ببتالو  بب  ، كمببا  را علببم أَن الساحببق المببر َ   ببين هبب ع 
الجاإزي و ين أبَم ولقع المفقو ي ون خساَص نساإ  و صس  ؛ ورلك لما  قَرر 

 فلَل التكليف فيها  الارام الساقفي  (5)ون اأتراب  (4)في الشههة الماصسري 

مشببتههين  ايببث يكببسن التكليببف  االجتنببا  عنبب  ونَجببزاً لببس  كببسن كببَ  وببن ال
فببرض كسنبب  هببس الماببَرم الببساقفي ، ال وشببروباً  سقببت اال ببتالو المفببروض 

غيبر ونَجبز  بالارام  (7)في الماال ؛ فإَن التكليف حينئ    (6)انتفاؤع في أحقهما 

ق ، الببساقفي علببص أَي  قببقير ؛ الحتمببال كببسن الماببَرم فببي الماببال هببي أبَم السلبب
 و سضي  المطلب في والَ .

__________________ 

 ( في المصقر : فك  بفاو  وأقه   َرع.1)

وبببن أ بببسا  وبببا يكتسبببب  ببب  ،  51، الهبببا   160:  12، والسسببباإ   306:  2( االحتجببباج 2)

 .15الاقيث 

 ، وفي ساإر النسخ : قلي . «ص»( ك ا في 3)

 .(التنهي  الاالث) 419( راجح فراإق ابب سل : 4)

  يا ي :  نَجز. «ش»( في 5)

وكتبب  قلب  :  را فبرض  «المفروض انتفباؤع فبي أحبقهما»علص عهاري :  «ف»( أطب في 6)

 عقم ا تالإ    حقهما.

 فق . «ف»( ون 7)

 الاانيبببببببةالصبببببببسري 
ان يفلببببببببببببببببببببببببببببم  ،

 سجببببببببببببس  وببببببببببببال 
وابببببببببرم للجبببببببببباإر 
لكببببببببببببن ال يفلببببببببببببم 
 كبببببببببسن الجببببببببباإزي 

، وفيهبببببببببببا  ونهببببببببببا
 حالتان

ولبببببببببص الاالبببببببببة اب
أن  كببببببسن الشببببببههة 

 غير واصسري
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االستقالل ل   (2) كراهة ابخ  ، وعن المنتهي  (1)ثَم  نَ   َرح جماعة 
،  (4) « ع وبببا يريهبببك»:  (3) السبببالمعليهماحتمبببال الاروبببة ، و ماببب  قبببسلهم  

 .(5) « لخ .. ون  رك الشهها  نجا ون الماَروا »وقسلهم : 

ور مببا يببزا  علببص رلببك :  بب َن أخبب  المببال وببنهم يسجببب واهَببتهم ؛ فببإَن 
وبن المفاسبق وبا  (6)القلس  وجهسلة علص حَب ون أحسن  ليها ، ويتر َب علي  

  فص.ال ي

 َن أحقكم ال يصيب ون  نيباهم أبيئاً  الَ أ با سا وبن »وفي الصاي  : 
 .(7) « ين  وال 

ن»:  السالمعلي قسل   (9)عن اإلوام الكاام ون  (8)ووا   لسال أنَي أرى وخ
__________________ 

، والماقَببل  141:  3، والشببهيق الابباني فببي المسببالك  1026:  2( كالفالَوببة فببي المنتهببي 1)

، والسببيق  261:  18، والماببقَث الهارانببي فببي الاببقاإل  86:  8بر  يلبي فببي وجمببح الفاإببقي ا

 .303، والسيق المجاهق في المناه  :  509:  1الطهابهاإي في الرياض 

 (  ققَم الت ريج عن .2)

 و ما  قسل  ، وفي ساإر النسخ : ولما  قسل .:  «ن»ولما  قسلهم ، وفي :  «ف»( في 3)

 .56ون أ سا   فا  القاضي ، الاقيث  12، الها   127:  18إ  ( السسا4)

 .9ون أ سا   فا  القاضي ، الاقيث  12، الها   114:  18( السساإ  5)

 علص رلك. «ف»( في 6)

 .5ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  42، الها   129:  12( السساإ  7)

 .«ف»في  «وا»( أطب علص 8)

 .«ف»في  «ون»( أطب علص 9)

 صببببببري  جماعببببببة 
 كراهبببببببببببة أخببببببببببب  
الجبببباإزي فبببببي هببببب ع 

 الاالة
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 «أ قاً  (3)أ ي بالب لئالَ ينقطح نسل  وا قهلتها  (2)ون عَزا  آل  (1)أب َوج   ها 
(4). 

بوسر :  ثَم  نَهم ركروا ار فاع الكراهة   

،   ن يقسل : هب ع الجباإزي وبن  جبار ي  (5) خهار المجيز  اليَت   منها  
 ، أو ناس رلك وَما ياَ  لآلخ  التصرف في .أو  راعتي 

أنَبب  وَمببا ال  (7) هفبباً لظبباهر الاببقاإل  (6)وابباهر الماكببي عببن الريبباض 

ل  وسبتنقاً  (9)  نَ  لم يجق  (8)في المناه   سرعقق خالف في . واعترف ولقع 
ة الفالَو (12)، ثَم عن  (11)لم ياكل التصري      الَ عن ابر  يلي  (10)، وح أنَ  

 .(13)الطهابهاإي 
__________________ 

 والمصقر. «ش»( ون 1)

  ني.:  «ش»( في المصقر ونس ة  قل 2)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : وا قهلت . «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 3)

 .11ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  51، الها   159:  12( السساإ  4)

  الَية.:  «ش»( في 5)

 .117:  4، وحكاع السيق الفاولي في وفتاح الكراوة  509:  1( الرياض 6)

 .261:  18( الاقاإل 7)

 .303( المناه  : 8)

 ، وفي غيرها : لم نجق. «ف»( ك ا في 9)

 وكتب فسق  : و. «وح أنَ »أطب علص  «ف»( في 10)

 .86:  8( وجمح الفاإقي 11)

 ، وكتب فسق  : و. «ثَم عن»أطب علص  «ف»( في 12)

 .303اع السيق المجاهق في المناه  : ( حك13)

وبببببا يرفبببببح كراهبببببة 
 ابخ 

ـ  خهببببببببببببببار  1
الجبببببببببباإر  الَيببببببببببة 

 الجاإزي
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فيفمب   (2)ري اليبق  (1)ويمكن أن يكسن المسبتنق وبا  َل علبص قهبسل قبسل 

 قسل  ، كما لس قاوت الهيَنة علص  ملَك  ، وأههة الاروة و ن لم  ر فح   لك ، 
الكراهبة أخب   (3) الَ أَن المسجب للكراهة ليس وجبَر  االحتمبال ، و الَ لفَمبت 

كببَ  أحببق ،  بب  المسجببب لبب  : كببسن الظببالم وظنَببة الظلببم وال صببب المببال وببن 

ببن ال يتببسقَص النجاسببة ،  وغيببر وتببسَرع عببن الماببارم ، نظيببر كراهببة سببنر وخ
وظنَببة للكبب   ؛  «يببقع» وهبب ا المفنببص ير فببح  إخهببارع ،  الَ  را كببان خهببرع ك

ع و صبَرف » لكسن  االمباً غا بهاً ، فيكبسن خهبرع حينئب  ك الَ غيبر وفيبق   «يخبقل

الاكبم  رفبح الكراهبة  (4)لو احة الظاهرية ال ير المنافيبة للكراهبة ، فبي َص 
 هب ا القيبق فبي  سرعقق  ما  را كان و وسناً في خهرع ، وقق  َرح ابر  يلي 

: وببن أنَبب  ال فببرق  ببين يببق الظببالم  (6)و بب لك ينببقفح وببا يقببال  .(5) خهببار وكيلبب  

وفيببقاً للملكيَبة الظاهريببة غيببر  و صبرف  ، و ببين خهبرع ، فببي كبسن كببَ   ونهمبا
وناف  للاروة الساقفية المقتضية لالحتياب ، فال وج  لسجس  الكراهة الناأئة 

 عن حسن االحتياب وح اليق ، وار فاعها وح ابخهار ، فت َو .
__________________ 

  اإق.:  «خ»، وكتب عليها في  «ن»في  «قسل»( لم  ر  1)

 ون أ سا  كيفية الاكم وآ ا  القاضي. 25، الها   214:  18( انظر السساإ  2)

 عمت.:  «ص»( في 3)

 في تَص.:  «ش»و  «ص»ونس ة  قل  «ن»( في وصااة 4)

 .86:  8( راجح وجمح الفاإقي 5)

 ( لم نقف علص القاإ .6)
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والماقل ابر  يلي  (1) خراج ال مس ون  ، حكي عن المنتهي  منها  و
هنا أيضاً عبقم ال بالف ، ولفلَب  لمبا ركبر  (3)، وااهر الرياض  (2) سرعقق 

: وببن أَن ـ  فببي المنتهببي فببي وجبب  اسببتاها   خببراج ال مببس وببن هبب ا المببال

ال مس وطَهر للمال الم تل  يقيناً  الارام ، فماتمب  الاروبة أولبص  بالطهر 
ال ، فبإَن وقتضبص الطهباري  بال مس  بيروري المبال حبالالً واقفيَباً ، فب (4) ب  

 يهقص حكم الشههة كما ال يهقص في المال الم تل  يقيناً  فق  خراج ال مس.

، يمكن ال قأة فبي أ ب  االسبتقالل :  ب َن ال مبس  نَمبا يطَهبر  (5)نفم 
الم تل   الارام ، حيث  َن  فض  حرام و فض  حالل ، فك َن الشارع جف  

ج ال مس وَما ال مس  قل وا في  ون الارام ، فمفنص  طهيرع   ليص   إخرا

فبي نفسب   الَ أنَب  قبق  لبَسث  (6)في  ون الابرام ، فكب َن المقبقار الابالل بباهر 
  اكم الارام وهس وجس  (7) سهب االختالب وح الارام 

__________________ 

 .1025:  2( المنتهي 1)

 .87:  8( وجمح الفاإقي 2)

 .509:  1( الرياض 3)

:  «ش» الطهريببة ، وفببي :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»، وفببي  «ن»و  «ف»( كب ا فببي 4)

  التطهير   .

 .«لكن»وكتب  قل  :  «نفم»علص  «ف»، وأطب في  «لكن»:  «ش»( في نس ة  قل 5)

 ، وفي غيرها : فكان المققار الاالل باهراً. «ف»( ك ا في 6)

  يا ي : فصار واكسواً  َ . «ص»( في هاوش 7)

ـ  خببببببببببببراج  2
 ال مس
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ضبيَة ، وأَوبا  (1)ن هب ع القب اري االجتنا  ، فإخراج ال مس وطَهر لب  عب الفخرخ

 بإخراج  (2)المال الماتم  لكسن   نفس  حراواً وق راً را يَاً فال وفنبص لتطَهبرع 
ضيَة كسن  خمسة ،    المناسب لاكم اب   حيث جف  االختالب ق اري عخرخ

الارام ق ر الفين ، وال و  أَن المال الماتم  الاروة غير قا   للتطهير فال 

 االجتنا  عن .  قَ ون
نفببم ، يمكببن أن يسببت نس أو يسببتقَل علببص اسببتاها  ال مببس  فببق فتببسى 

،  (5)كفايببة فببي الاكببم  االسببتاها   (4)التببي هببي كالروايببة ، ففيهببا  (3)النهايببة 

وح عقم الفم  فيها  الَ  القطفيَا   المسثَقة المسئسل  (6)وك لك فتسى السراإر 
ال ،  الَ أن ال »:  السبالمعلي ، قال فيها عن عم  السلطان ي رج في  الرج  

فإن فف  فصار فبي  (8)وال يققر علص حيلة   (7)و  ي ك  ويشر  يققر علص أي

، فإَن وسر ها و ن  (9) «السالمعليهمٌو فليهفث   مس   لص أه  الهيت يقع أي
كان وا يقح في يقع  إ او الفم   الَ أَن الظاهر عقم الفبرق  ينب  و بين وبا يقبح 

 ليق علص وج  الجاإزي.في ا
__________________ 

 الق ري.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 لتطهيرع.:  «ش»و  «ص»( في 2)

 .358 357( النهاية : 3)

 ففي .:  «ف»( في 4)

 .«ف»وشطس  عليها في  «في الاكم  االستاها »( عهاري 5)

 .203:  2( السراإر 6)

 ( في السساإ  : وال يشر .7)

 والمصقر. «ش»ون  «و  لص علص حيلةعلص أي»ري ( عها8)

 .3ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  48، الها   146:  12( السساإ  9)
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ويمكببن أن يسببتقَل لبب  أيضبباً  مببا  َل علببص وجببس  ال مببس فببي الجبباإزي 

، وحيبث  َن المشبهسر غيبر  (1)وطلقاً ، وهي عقَي أخهبار وب كسري فبي والَهبا 
 .(2)ي الجاإزي حملسا  لك ابخهار علص االستاها  قاإلين  سجس  ال مس ف

وببن قهببسل  السببالمعلي وببن اعتبب ار الكباام  (3)ثبَم  َن المسببتفا  وَمببا  قبقَم 

الجببباإزي  تبببزويج عبببَزا  الطبببالهيَين لبببئالَ ينقطبببح نسبببلهم ، ووبببن غيبببرع : أَن 
الكراهبة  ر فببح  كببَ  وصببلاة هبي أهببَم فببي نظببر الشبارع وببن االجتنببا  عببن 

 أباري  لبص أنَب  لبسال  برفها  السبالمعلي مكن أن يكبسن اعتب ارع الشههة ، وي

ا قخهللخها ، فيجبب أو ينه بي أن ي خب ها ثبم  فيما يصرف في  المظالم المر و ي لخمخ
 .(4)يصرفها في وصارفها 

وه ع الفروع كلَها  فق الفراغ عن   احبة أخب  الجباإزي ، والمتَفبل عليب  

 في وال  أ الً ، أو الفلمون  سرها :  سري عقم الفلم  الارام 
__________________ 

 .7و  5ون أ سا  وا يجب في  ال مس ، الاقيث  8، الها   350:  6( السساإ  1)

( لم نجبق التصبري   ب  فبي كلمبا  اب باا  ، نفبم وقتضبص فتبسى المشبهسر  فبقم وجبس  2)

اقببل السببهزواري ال مبس فببي الجببساإز والهبقايا حمبب   لببك ابخهبار علببص االسببتاها  ، قبال الم

المشبهسر  ببين اب باا  وجببس  ال مبس فببي جميبح أنببساع »( : 483فبي البب خيري ) سبرعقق 

، ووال  فبي  «التكَسب : ون  جاري و ناعة و راعة وغير رلك عقا الميراث والصقاق والههة

 .352و  351:  12الاقاإل 

 .171 170( في الصفاة 3)

، لكن أطب عليهبا فبي  «في وصارف الارام ثَم يصرفها»هك ا :  «ش»( الفهاري في غير 4)

المجهببسل المالبببك »:  «الاببرام» فببق كلمبببة  «ص»و  «م»،  «ن»، وور  فببي هبباوش  «ف»

  ». 
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 سجس  الارام وح كسن الشههة غيبر واصبسري ، أو واصبسري ولاقبة   يبر 

 الماصسري ، علص وا عرفت.
 ايببث  قتضببي قاعببقي االحتيبباب لببزوم  صببسريو ن كانببت الشببههة وا

االجتنببا  عببن الجميببح ؛ لقا ليببة  نجببز التكليببف  ببالارام المفلببسم  جمبباالً ، 

ح  بب  فببي المسببالك وغيببرع الابب ع وعببقم لاببسق حكببم  فظبباهر جماعببة  المصببر 
 الشههة الماصسري هنا.

 ن علمبت حراوباً  فينهبا  (1)ان الظبالم قال في الشبراإح : جبساإز السبلط

 .(5)وغيرهما  (4)والقرو   (3)، وناسع عن نهاية اإلحكام  (2)فهي حرام 
قال في المسالك : التقييبق  بالفين  أباري  لبص جبسا  أخب ها و ن علبم أَن 

في وال  وظالم ، كما هس وقتضص حال الظبالم ، وال يكبسن حكمب  حكبم المبال 

 ، انتهص. (6)  اجتنا  الجميح ؛ للنَص علص رلك الم تل   الارام في وجس
أقسل : ليس في أخهار الها  وا يكسن حاكمباً علبص قاعبقي االحتيباب فبي 

 الشههة الماصسري ،    هي وطلقة أقصاها كسنها ون قهي 
__________________ 

 الجاإر.جساإز السلطان الجاإر ، وفي المصقر : جساإز :  «ش»( في 1)

 .12:  2( الشراإح 2)

 .525:  2( نهاية اإلحكام 3)

 .170:  3( القرو  4)

 .509:  1، والرياض  88( كالكفاية : 5)

وببن أ ببسا  وببا  51، الهببا   156:  12، وراجببح الببنص فببي السسبباإ   141:  3( المسببالك 6)

 يكتسب   .

:  الاالببببببببة الاانيببببببببة
أن  كببببببسن الشببببببههة 

 واصسري

اببببببببباهر جماعبببببببببة 
حلَيببببببببببة الجبببببببببباإزي 

 في ه ع الاالة

وناقشبببببببببة القببببببببببسل 
  الالَية
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رام فهبس لبك و في  حالل وحبكَ  أي»، أو  (1) «و لك حاللكَ  أي»قسلهم : 

 .(2) «حالل
حكسوة قاعقي االحتياب علص رلك ، فال  قَ حينئ   ون حمب   (3)وقق  قَرر 

ابخهار علص وسر  ال  قتضي القاعقي لبزوم االجتنبا  عنب  ، كالشبههة ال يبر 

وببسر اً  (5)لببم يكببن كبب  وببن واتمال هببا  (4)الماصببسري أو الماصببسري التببي 
َرف في  الجاإر  اإلعطاو يجبس  أخب ع ؛ ال تالو المكلَف ، أو علص أَن وا يتص

حمالً لتصَرف  علص الصاي  ، أو بَن  ر َ  الارام  ين وا ولَك  الجاإر و ين 

، ون قهي  التر َ   ين وا ا تلي    المكلَف ، ووا لم يهت     ، وهس وا  (6)غيرع 
 ين  ، فال يارم قهسل وا ولَك  ، لقوران الارام  (7)لم يفَرض  الجاإر لتمليك  

و ين وا لم يفرض  لتمليك  ، فالتكليف  االجتنبا  عبن الابرام البساقفي غيبر 

ز علي  كما أأرنا  لي  سا قاً   ، (8)ونج 
__________________ 

 ، وفي  : هس لك حالل. 4ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  4، الها   60:  12( السساإ  1)

 يكتسب    ، الاقيث ابَول. ون أ سا  وا 4، الها   59:  12( السساإ  2)

 .403( انظر فراإق ابب سل : 3)

 الماصسر ال ي.:  «ش»( في غير 4)

 واتمال  .:  «ش»( في غير 5)

وبا لبم يفَرضب  »، وكتبب  قلب    بَ   و باير ل بَ  المبتن :  «غيبرع»علص  «ف»( أطب في 6)

 .«الجاإر لتمليك 

، وكتبب عليب  فبي  «اإر لتمليكب وهبس وبا لبم يفرضب  الجب»علص عهباري :  «ف»( أطب في 7)

 نس ة.:  «ش»و  «خ»،  «م»

 .169( في الصفاة 8)
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و فلس فرضنا وسر اً خارجاً عن ه ع السجسع الم كسري ، كما  را أرا  أخ  أي

و وببن أوسالبب  علببص سببهي  وبن والبب  وقاَ ببة ، أو أرن لبب  الجبباإر فببي أخبب  أببي
ل الم ببتل  فببي اعتقببا ع ، أو علببم أَن المجيببز قببق أجببا ع وببن المببا (1)الت ييببر 

اباهراً  االجتنبا   (3)علص أَن اليق ال  بنثَر فبي حبَ  وبا كلَبف  (2) الارام  ناو 

، كما لس علمنا أَن الش ص أعارنا أحق الاس ين المشبتههين فبي نظبرع  (4)عن  
 جسا  أخ   فض رلك وح  (5)، فإنَ  ال ياكم  طهار   فالاكم في ه ع الصسر 

، وبببرح قاعببقي االحتيباب فببي الشببههة الماصببسري فببي  (6)الفلبم  ببالارام فيبب  

 غاية اإلأكال ،    الضفف.
فلن كر النصسص السار ي في ه ا المقام ، ونتكلَم في وققار أمسل كبَ  

 حتص يفلم عقم نهسضها للاكسوة علص القاعقي. (7)واحق ونها  فق ركرع 

كبَ  »:  السبالمعلي فمن ابخهار التي استقَل  هبا فبي هب ا المقبام : قسلب  
 و في  حالل وحرام فهس لك حالل حتص  فرف الارام ون   فين أي

__________________ 

قسلبب  :   فببق «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»فببي  «أو أرن لبب   لببص الت ييببر»( ور   عهبباري : 1)

 .«أو علم أَن المجيز قق أجا ع»

 .«ن»ووصااة  «ش»( ون 2)

 «م»،  «خ»، والفهباري فبي  «ص»ونسب ة  بقل  «ن»و  «ف»ووصااة  «ش»( ك ا في 3)

 هك ا : ال  نثَر في  لما كلَف. «ص»و  «ع»، 

 .«ن»ووصااة  «ش»ون  «( عن 4)

 ، وفي غيرها : الصسري. «ن»و  «ف»ووصااة  «ش»( ك ا في 5)

 عن .:  «ش»( في نس ة  قل 6)

 .«ف»وشطس  عليها في  «(  فق ركرع7)

النصببببببببببببببببببببببببببسص 
الببببببببببببسار ي فببببببببببببي 
المقبببببببببام ووقبببببببببقار 

قسلبببببببببببببب  عليبببببببببببببب   أمسلها
كبببببببببَ  »السبببببببببالم : 

أبببببيو فيببببب  حبببببالل 
،  «وحببببببببببببببببببببببببببرام

 والمناقشة في 
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و لبك حبالل حتبص  فبرف الابرام كَ  أبي»:  السالمعلي ، وقسل   (1) «فتقع 

 .(2) «ون   فين 
وال ي فص أَن المسبتنق فبي المسب لة لبس كبان واب  هب ا لكبان الساجبب  َوبا 

الحتيباب وطلقباً ، كمبا التزام أَن القاعقي في الشههة الماصسري عقم وجبس  ا

، أو أَن وبسر  الشبههة الماصبسري  (3)علي  أرروة وبن وتب َخري المتب َخرين 
ون جساإز الظلمة خارج عن عنسان اب اا  ، وعلص أي  ققير فهبس علبص 

 .(4)برف النقيض وَما  ققَم عن المسالك 

: وبا  السالمعلي ت ب ي عهق هللا قل»وونها :  اياة أ ي والَ  ، قال : 
 رى في رج  يلي أعمال السلطان ليس ل  وكسب  الَ ون أعمالهم ، وأنا أوَر 

   وأنزل علي  فيضيَفني وياسن  لبَي ، ور مبا أوبر لبي  البقراهم والكسبسي ، 

ْهنخب   (5)فقبال لبي : كبْ  وخب  ونهبا  ؟وقق ضاق  قري ون رلك ،  (6)، فلبك المخ
 .(8) «(7)وعلي  الس ر 

 واالستقالل    علص المقَعص ال ي لس عن نظر ؛ بَن االستشها   ن
__________________ 

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 4، الها   59:  12( السساإ  1)

 .«حتص  فلم أنَ  حرام  فين »، وفي  :  4، نفس الها  ، الاقيث  60:  12( السساإ  2)

 ( لم نقف عليهم.3)

 .176راجح الصفاة  (4)

 والمصقر : ون . «ص»( في وصااة 5)

 ونس ة  قل المصقر : الاَظ. «ش»و  «م»( في نس ة  قل 6)

  يا ي : ال هر ، والظاهر أنَ  ال حاجة  لي  ؛ بَن ال هر و كسر  تماو . «ش»( في غير 7)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 51، الها   156:  12( السساإ  8)

 بببببببببباياة أ ببببببببببي 
واَل  ، 

 والمناقشة فيها
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 اَ  وال الفاو  المجيز للساإ  ، فبال ي فبص  السالمعلي كان ون حيث حكم  

أَن الظبباهر وببن هبب ع الروايببة ووببن غيرهببا وببن الروايببا  : حروببة وببا ي خبب ع 
عَمال السلطان  إ او عملهم ل  ، وأَن الفم  للسلطان ون المكاسب الماروبة 

غيبر أعيبان وبا  ، فالاكم  الاَ  ليس  الَ ون حيث احتمال كسن وا يفطبي وبن

ي خ ع ون السلطان ،    وَما اقترض  أو اأتراع في ال َوة ، وأَوا ون حيث  َن 
وبال السبلطان حبالل لمبن وجبقع ،  (1)وا يقح ون الفاو   يق الساإ  لكسن  ون 

 فيتَم االستشها .

لكببن فيبب  وببح أَن االحتمببال ابَول وسببق  لالسببتقالل علببص حببَ  المشببته  
القاعقي لزوم االحتيباب فيب  ؛ بَن االعتمبا  حينئب    (2)الماصسر ال ي  قضي 

: أَن الاكبم  الابَ  علبص هب ا ـ  علص اليق ، كما لس فرض وال  في غير الظلمة

االحتمببال غيببر وجيبب  ،  الَ علببص  قببقير كببسن المببال المبب كسر وببن ال ببراج 
والمقاسمة المهاحين للشيفة ؛  ر لس كان ون  لب وال السبلطان أو غيبرع لبم 

حلَ  ل ير المالبك   يبر رضباع ؛ بَن المفبروض حروتب  علبص الفاوب  ؛  يتَج 

 لفقم احترام عمل .
 (3)وكيبف كبان ، فالروايبة  َوبا وبن أ لَبة حبَ  وبال السبلطان ، المامبسل 

ال راج والمقاسمة ، و َوا ون أ لَة حَ  المال الم خسر ون  (4) اكم ال لهة  لص 

 ، وال اختصاص ل   السلطان المسلم ؛ الحتمال كسن المفطي والكاً ل 
__________________ 

 .«ف»في  «ون»( لم  ر  1)

  قتضي.:  «ص»( في وصااة 2)

 المامسلة.:  «خ»( في 3)

 علص.:  «ن»( في وصااة 4)
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بَ  وبا  أو عمال  أو وطلل الظالم أو غيرع ، وأين ه ا ون المطلب الب ي هبس حل

المقتضبي وبح حصبر الشبههة في يق الجاإر وح الفلم  جماالً  اروبة  فضب  ، 
 ؟لالجتنا  عن جميف 

أوببَر »:  (2)أ ببي الم ببراو  (1)ووَمببا ركرنببا يظهببر الكببالم فببي وصببَااة 

نفبم  (3)قبال  ؟قال : نفم ، قلت : وأحَج  هبا ؟ الفاو  فيجيزني  القراهم آخ ها
 .(4) «، وحَج  ها

قبال  ؟أقهلها (5)أوَر  الفاو  فيصلني  الصلة »ورواية وامق  ن هشام : 

 .(9) «(8)حَج  ها  (7) قال : نفم و ؟(6): نفم. قلت : وأحَج  ها 
:  السبببالمعلي وامببق  ببن وسببلم و راري عببن أ ببي جففببر  (10)وروايببة 

 .(11) «جساإز السلطان ليس  ها    »
__________________ 

  اياة.:  «م»( في 1)

 المفزا.:  «ص»وااهر  «ش»،  «ع»،  «ف»( في 2)

 والمصقر. «ش»ون  «:قال  ؟نفم ، قلت : وأحَج  ها»هاري ( ع3)

 وريل . 2ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  51، الها   156:  12( السساإ  4)

 الصلة.:  «ع»و ،  «خ»،  «ن»،  «ف»، وفي  «م»ووصااة  «ش»( ك ا في 5)

 ونها.:  «ص»( في المصقر ووصااة 6)

 .«م»ووصااة  «ش»ون « نفم و»( عهاري 7)

 ونها.:  «ص»( في المصقر ووصااة 8)

 .3ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  51، الها   157:  12( السساإ  9)

 ، وفي ساإر النسخ : وأَوا رواية. «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 10)

، والروايبببة  5وببن أ ببسا  وبببا يكتسببب  بب  ، الاببقيث  51، الهببا   157:  12( السسبباإ  11)

 .«.. ز الفَمالجساإ»وضمري ، وفيها : 

 روايا  ابخر
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 لص غير رلك ون اإلبالقا  التي ال  شم  ون  بسري الفلبم اإلجمبالي 
  سجس  الارام  الَ الشههة غير الماصسري.

، فبال  وعلص  ققير أمسلها لصسري الفلم اإلجمالي وح اناصار الشبههة

 جقي ؛ بَن الاَ  فيها وستنق  لص  صبَرف الجباإر  اإل احبة والتمليبك ، وهبس 
 (1)وامسل علص الصاي  ، وح أنَ  لس أبغمض النظر عبن هب ا أو رب َ  شبمسل 

ابخهار لما  را أجبا  الجباإر وبن المشبتهها  فبي نظبرع  الشبههة الماصبسري 

بَ  فيهبا  لبص وبا اس (2)وال يجري هنا أ الة الصاة في  صَرف  يمكن  تنا  الال
، ون أَن  ر َ  الارام  ين وبا أ احب  الجباإر أو ولَكب  و بين وبا  (3)ركرنا سا قاً 

 قي  ات يقع ون ابوسال التي ال  خ  فيها للش ص المجا  ،  بر َ   بين وبا 

ا تلبص  بب  المكلَببف وبن المشببتههين و ببين وبا لببم يهتبب ل  ب  ، وال يجببب االجتنببا  
ا ، ون غير فرق  ين هب ع المسب لة وغيرهبا وبن وبسار  و ونهمحينئ   عن أي

 االأتهاع ، وح كسن أحق المشتههين و تَصاً  ا تالو المكلَف   .

ببَ  هبب ع الشببههة وببح قطببح النظببر عببن  ثببَم لببس فببرض نببصٌّ وطلببل فببي حخ
التصبَرف وعبقم اال بتالو  كبال المشبتههين ، لبم يبنهض للاكسوبة علبص قاعبقي 

، كمبببا ال يبببنهض وبببا  قبببقَم وبببن قبببسلهم االحتيببباب فبببي الشبببههة الماصبببسري 

 .« لخ .. و حاللكَ  أي»:  السالمعليهم
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : لشمسل. «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 1)

فببيمكن ، وفببي سبباإر :  «ص»، وفببي وصببااة  «ن»ووصببااة  «ش»،  «ف»( كبب ا فببي 2)

 النسخ : ويمكن.

 وا ركر سا قاً.:  «ش»( في غير 3)

حمبببببب  النصببببببسص 
علبببببببببببص السبببببببببببههة 
غيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر 

وااوببببببببببب  ابخبببببببببببر  الماصسري
للنصبببببببسص علبببببببص 
فببببببببرض أببببببببمسلها 
للشبببببببببببببببببببببببببببببببببببههة 

 الماصسري
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بَ  وبا يفطيب  الجباإر وبح  (1)ووَما ركرنا يظهر : أَن  بالق الجماعبة  لال

عقم الفلم  اروت  عيناً :  ن كان أاوالً لصسري الفلم اإلجمالي  سجس  حرام 
في الجاإزي ور َ   ين ه ا و ين غيرع وح اناصار الشبههة ، فهبس وسبتنق  لبص 

إلجمالي ؛ لفقم ا تالو حم   صَرف  علص الصَاة أو  لص عقم االعتناو  الفلم ا

حكبم الشبههة  (2)المكلَف  الجميح ، ال لكسن ه ع المس لة خارجبة  بالنَص عبن 
 الماصسري.

نفم ، قق ي قش في حم   صَرف الظبالم علبص الصباي  وبن حيبث  نَب  

ققم علص التصَرف فيما في يقع ون المال المشبتم  علبص الابرام علبص وجب   وب
، فهس كمن أققم علص وا في يقع ون المبال عقم المهاالي  التصَرف في الارام 

المشببته  الم ببتل  عنببقع  ببالارام ، ولببم يقبب  أحببق  امبب   صببَرف  حينئبب   علببص 

 الصاي .
لكن الظاهر أَن ه ع ال قأة غيبر وسبمسعة عنبق اب باا  ؛ فبإنَهم ال 

يفتهرون في الام  علص الصاي  احتمبال  بسَرع المتصبَرف عبن التصبَرف 

   يكتفسن  احتمال  بقور الصباي  ونب  ولبس لبقواع  الارام لكسن  حراواً ، 
 أبخر.

وأَوببا عببقم الامبب  فيمببا  را أقببقم المتصببَرف علببص الشببههة الماصببسري 

الساقفببة  اببت يببقع ؛ فلفسببا   صببَرف  فببي ابباهر الشببرع ، فببال يامبب  علببص 
 الصاي  الساقفي ، فت َو  ، فإَن المقام ال ي لس عن  أكال.

 وعلص أَي  ققير ، فلم ياهت ون النَص وال الفتسى وح اجتماع
__________________ 

 .176( المتققَم ركرهم في الصفاة 1)

 ، وفي ساإر النسخ : ون. «م»ونس ة  قل  «ف»( ك ا في 2)

عببببببقم ثهببببببس  وببببببا 
يبببببقَل علبببببص  ل ببببباو 

 عقي االحتيابقا
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أراإ   عمال قاعقي االحتياب في الشههة الماصسري عقم  سجس  االجتنا  

  لك القاعقي. (1) او في المقام ، و ل
وأوضب  وبا فبي هب ا الهبا  وبن عهبارا  اب باا  وبا فبي السبراإر ، 

حيث قال :  را كان يفلم أَن في  أيئاً و صس اً  الَ أنَ  غير وتميَبز الفبين ،  ب  

هس و لسب في غيرع ون أوسال  أو غالَ   التبي ي خب ها علبص جهبة ال براج ، 
هبا  بار   منزلبة المسبتهلك ؛ بنَب  فال      شراإ  ون  وقهبسل  بلت  ؛ بنَ 

 ، انتهص. (2)غير قا ر علص ر َها  فينها 

 قون ركبر التفليب  ، وال ريبب أَن  (3)وقريب ونها ااهر عهاري النهاية 
الالَي لم يستنق في  جسيز أخ  المال المبر َ   لبص البنَص ،  ب   لبص وبا  عمب  

ريببق  بب  الشببههة ال يببر ،  الَ أن ي (4)وببن القاعببقي ، وال ي فببص عببقم  ماويتهببا 

 .(5)الماصسري  قرينة االستهالك ، فت َو  
 (7)وال  أبكال  يفلبم  فصبيالً حروبة وبا ي خب ع ، (6): أن  الصورة الثالثدة

  را وقح في يقع ، ،  الَ أَن الكالم في حكم  (8)في حروت  حينئ   علص اآلخ  
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ :   قاو. «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 1)

 .203:  2( السراإر 2)

 .358( النهاية : 3)

  ماوها.:  «ف»( في 4)

 .«ف»في  «فت َو »( لم  ر  5)

 هك ا : وأَوا الصسري الاالاة : فهس أن. «ش»( ور   الفهاري في 6)

  أكال. فال:  «ش»( في 7)

 هك ا : وال  أكال حينئ   في حروت  علص اآلخ . «ف»( الفهاري في 8)

الصبببببببسري الاالابببببببة 
يفلبببببببببببببببببببببببببببببم  أن :

اروبببببببة   فصبببببببيالً 
ال فبببببب وببببببا ي خبببببب ع ،

فبببببببببببببي   أبببببببببببببكال
 حروة ابخ 
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 فنقسل : علم   اروت   َوا أن يكسن قه  وقسع  في يقع ، و َوا أن يكسن  فقع.
البر َ  لبص  باحه  ، سبساو فإن كان قهل  لم يجز لب  أن ي خب ع   يبر نيَبة 

 صبَرف لبم يفلبم رضبا  (1)أخ ع اختيباراً أو  قيَبة ؛ بَن أخب ع   يبر هب ع النيَبة 

 قصبق البر َ ، فبإن أخب ع   يبر هب ع النيَبة كبان  (2) احه   ب  ، والتقيبة  تب  َى 
غا هاً  ر َب علي  أحكاو . و ن أخ ع  نيَة الر َ كبان واسبناً ، وكبان فبي يبقع 

 أوانة أرعية.

و ن كان الفلم     فق وقسع  فبي يبقع كبان كب لك أيضباً ، وياتمب  قسيباً 
الضمان هنا ؛ بنَ  أخ ع  نيَة التملَك ، ال  نيَة الافظ والر  ، ووقتضص عمسم 

 الضمان. (3) «علص اليق»

ق وااهر المسالك عقم الضمان رأساً وح القهض جباهالً ، قبال : بنَب  يب
فبي  هللارحمب وحكي وسافقتب  عبن الفالَوبة الطهابهباإي  .(4)أوانة فيستصاب 

فبي وسبب لة  ر َببب  (7)وغيببرع  (6)، لكببن المفبروف وببن المسبالك  (5)وصبا يا  

 ابيقي علص وال ال ير ، ضمان كَ  ونهم ولس وح الجه  ، غاية ابور
__________________ 

 ااهراً. «ف»ا في وشطس  عليه «  ير ه ع النية»( عهاري 1)

:  «ش» نبببا ي ، وفبببي :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»، وفبببي  «ص»و  «ن»( كببب ا فبببي 2)

  تنا ى.

 .21، الاقيث  389، والصفاة  106، الاقيث  224:  1( عسالي الآللي 3)

 .142:  3( المسالك 4)

 .55:  (و طسب)، وانظر المصا ي   179:  22( حكاع  احب الجساهر في الجساهر 5)

 .205:  2 (الطهفة الاجرية)المسالك  (6)

 .225:  6( راجح جاوح المقا ق 7)

حكبببببم الجببببباإزي لبببببس 
 را علبببببببم  اروببببببببة  وقفت في اليق

الجببببببببببباإزي قهببببببببببب  
 وقسعها في اليق

علبببببم  اروتهببببببا   را
 فببببق وقسعهببببا فببببي 

 اليق
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رجسع الجاه  علص الفالم  را لم يبققم علص أخ ع وضمسناً ، وال  أكال عنقهم 

ابباهراً فببي أنَبب  لببس اسببتمَر جهبب  القببا ض المتَهببب  لببص أن  لببف فببي يببقع كببان 
لمفنبص وبح حصبسل الفلبم لهب ا ا (2)يقينيباً  (1)للمالك الرجسع علي  ، وال رافبح 

  كسن  وال ال ير ، فيستصاب الضمان ال عقو .

وركر فبي المسبالك فبي وبن اسبتس ع  ال ا بب وباالً و صبس اً : أنَب  ال 
يببر َع  ليبب  وببح اإلوكببان ، ولببس أخبب ع ونبب  قهببراً ففببي الضببمان نظببر ، والبب ي 

يقتضي  قساعبق ال صبب أَن للمالبك الرجبسع علبص أيَهمبا أباو و ن كبان قبرار 

 ، انتهص. (3)ضمان علص ال ا ب ال
والظبباهر أَن وببسر  كالوبب  : وببا  را أخبب  الببس عي المببال وببن ال ا ببب 

جهالً   صه  ثَم  هيَن ل  ، وهس ال ي حكم فيب  هنبا  فبقم الضبمان لبس اسبتر َع 

 الظالم المجيز أو  لف   ير  فري .
 (4)جا  ر َ الجاإزي  فق الفلم   صهيتها وعلص أَي حال ، فيجب علص المب 

 .(5) لص والكها أو وليَ  ، والظاهر أنَ  ال خالف في كسن  فسريَاً 

نفببم ، يسببق   ببإعالم  بباحه   بب  ، وابباهر أ لَببة وجببس  أ او ابوانببة 
وجس  اإلقهاض ، وعبقم كفايبة الت ليبة ،  الَ أن يبقَعص أنَهبا فبي وقبام حروبة 

  كليف ابوين  اإلقهاض ، وون هناالاهس ووجس  التمكين ، ال 
__________________ 

 وال  افح.:  «ص»( في 1)

 فق . «ش»( ون 2)

 .100 99:  5( المسالك 3)

   صهها.:  «ف»( في 4)

 ، وفي ساإر النسخ : ضاوناً. «ن»ووصااة  «ش»و  «ف»( ك ا في 5)

وجبببببببببببببببببببببببببس  ر َ 
الجبببببببببببباإزي  فببببببببببببق 

 الفلم  ال صهية
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: ـ  (4) بق وجباوح المقا (3)والمسبالك  (2)كما عن التب كري  (1)ركر غير واحق 

 أَن المرا   ر َ ابوانة رفح يقع عنها والت لية  ين  و ينها.
وعلص ه ا فيشك  حملها  لي  ؛ بنَ   صَرف لم يبنرن فيب  ،  الَ  را كبان 

الام  وساوياً لمكانة المسجس  في  أو أحفظ ؛ فإَن الظاهر جسا  نقب  ابوانبة 

 ي الافظ.الشرعية ون وكان  لص وا ال يكسن أ ون ون ابَول ف
ولس جه   احه  وجب الفاص وبح اإلوكبان ؛ لتسقَبف اب او الساجبب 

 مفنص التمكين وعقم الاهس علص الفاص ، وضافاً  لبص ابوبر  ب  فبي البقين 

، ثَم لس ا َعاع وقَع  ، ففي سبماع قبسل وبن يقَعيب  وطلقباً ؛  (5)المجهسل المالك 
أو وبح الس بف ؛  نبزيالً لب  ونزلبة اللقطبة ، أو يفتهبر  بنَ  ال وفبارض لب  ،

 الاهس  أرعاً ؛ لأل   ، وجسع.

وياتمبب  غيببر  فيببق : عببقم وجببس  الفاببص ؛ إلبببالق غيببر واحببق وببن 
 .(7) (6)ابخهار 

__________________ 

 ، وغيرها. 133، والكفاية :  622:  1، والرياض  426:  21( راجح الاقاإل 1)

 .205:  2( الت كري 2)

 .97:  5( المسالك 3)

 .43:  6( جاوح المقا ق 4)

و  1ون أ سا  ويراث ال ناص ووبا أأبهه  ، الابقيث  6، الها   583:  17( راجح السساإ  5)

2. 

:  17و ون أ سا  وا يكتسبب  ب  ، الابقيث ابَول.  47، الها   144:  12( راجح السساإ  6)

 .2ون أ سا  اللقطة ، الاقيث  7، الها   357

، والظباهر أَن والَهبا  «و وكبان الفبرق  ينب  و بين البقين» يا ي عهباري :  «ف»( في هاوش 7)

 .«ون ابخهار ..» فق قسل  : 

هببببببببببببببب  يجبببببببببببببببب 
الفابببببببببببص عبببببببببببن 

 الم صس  ون ؟
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ثببَم  َن المنبباب  ببقق اأببت ال الرجبب   ببالفاص نظيببر وببا ركببروع فببي 

 .(1) فريف اللقطة 
كاجري  الَل  اإ  علي  ، فالظباهر ولس احتاج الفاص  لص   ل وال  ، 

،    يتسالَع الاباكم واليبة عبن  باحه  ، ويب برج  (2)عقم وجس   علص اآلخ  

 بباحه  ،  (4)الفببين اجببري الببقالَل ثببَم يتصببقَق  الهبباقي  ن لببم يسجببق  (3)وببن 
 وياتم  وجس   علي  ؛ لتسقَف الساجب علي .

الساجببق ، لكببن فببي اللقطببة : أَن اجببري التفريببف علببص  (5)وركببر جماعببة 

حكي عن الت كري : أنَ   ن قصق الافظ  اإماً يرجح أورع  لص الاباكم ؛ ليهب ل 
أبجر   وبن  يبت المبال ، أو يسبتقرض علبص المالبك ، أو يهيبح  فضبها  ن رآع 

 .(7)، واستسج  رلك جاوح المقا ق  (6)أ ل  

،  ب  حبقَع  (8)رع ابكابر هنبا ثَم  َن الفاص ال يتقيَق  السنة ، علص وا ركب
 الي   وهس وقتضص اب   ،  الَ أَن المشهسر كما في

__________________ 

 .361 359:  38، والجساهر  160:  6( راجح وفتاح الكراوة 1)

 الساجق.:  «ش»( في غير 2)

 ، وفي غيرهما : عن. «ن»و  «ف»( ك ا في 3)

 يجق.:  «ص»( في نس ة  قل 4)

، والسببهزواري فببي  89:  3، والشببهيق فببي الببقرو   198:  1الَوببة فببي القساعببق ( وببنهم الف5)

 .238الكفاية : 

 .258:  2( الت كري 6)

 .162:  6( جاوح المقا ق 7)

( لم نفار علص وصَرح  ه ا ، ولفلَ  يظهر ون  بالق وبن أوجبب االجتهبا  ، كمبا اسبتظهرع 8)

 .1027:  2المنتهص ، و 203:  2، راجح : السراإر  305في المناه  : 

هبببببب  يجببببببب  بببببب ل 
المبببببال لبببببس احتببببباج 

 الفاص  لي ؟

عبببببببببببببببقم  قيَبببببببببببببببق 
 الفاص  السنة
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علص أنَ   را أو ع ال ا ب وال ال صب لم يجز البر َ  ليب   (1)جاوح المقا ق 
ه  عَرف سبنة ثبَم يتصبقَق  ب  عنب  وبح  (2)،    يجب ر َع  لص  والك  ، فإن جب

ص  ن غياث ، لكبن وسر هبا فبي وبن أو عب  رجب  الضمان ، و   رواية حف

ال »فقبال :  ؟ون اللَصبسص  راهبم أو وتاعباً واللَبص وسبلم ، فهب  يبر َ عليب 
، فبإن أوكنبب  أن يبر َع علبص  بباحه  ففب  ، و الَ كبان فببي يبقع  منزلببة  (3)يبر  

، و الَ  (4)اللقطة يصيهها ، فيفَرفها حسالً ، فبإن أ با   باحهها ر َهبا عليب  

 بين ال برم وابجبر ، فبإن  (5)، فإن جاو  باحهها  فبق رلبك خيَبرع   صقَق  ها
 «(7)، و ن اختار ال برم غبرم لب  وكبان ابجبر لب   (6)اختار ابجر فابجر ل  

(8). 

 (10) فقَى اب اا  ون اللَص  لص وطلل ال ا ب ،    الظالم  (9)وقق 
ال ا بب ولبس ، ولم يتفقَوا ون الس يفة المجهسل والكها  لص وطلل وا يفطي  

  فنسان غير الس يفة ، كما فيما نان في .
__________________ 

 .46:  6( جاوح المقا ق 1)

 علص.:  «ف»( في 2)

 ير َها.:  «ص»( في 3)

 والمصقر. «ص»ون  «ر َها علي »( عهاري 4)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : خيَر. «ص»( ك ا في 5)

 والمصقر : فل  ابجر. «ص»( في 6)

  يا ي : ال هر. «ش»و  «ص»في غير ( 7)

 ون أ سا  اللقطة. 18، الها   368:  17( السساإ  8)

 وقق  ققَم.:  «ش»( في 9)

 .«ن»ووصااة  «ش»ون  «   الظالم»( عهاري 10)

القببببببببسل  سجببببببببس  
الفاببببص سببببنة فببببي 
المببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال 

 الم صس 
  ييببببببببببببببق رلبببببببببببببببك 
 روايبببببببببة حفبببببببببص 
الببببببببببببسار ي فببببببببببببي 

 اللص
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: أنَ  روي : أنَ   منزلة اللقطة ـ  نفم ، ركر في السراإر في وا نان في 
 ، ففهم التفقَي ون الرواية. (1)

وركر في التارير : أَن  جراو حكم اللقطة في وا نابن فيب  لبيس  هفيبق 
، ف لاقا الس يفبة  مطلبل وجهبسل  (3)، كما أنَ  عكس في النهاية والسراإر  (2)

 .(4)المالك 
: أَن الروايبة يفمب   هببا فبي الس يفبة أو وطلببل وبا أبخب  وببن واإلنصباف 

ال ا ب  فنسان الاسهة للمالك ، ال وطلل وا أبخ  ون  حتَص لمصلاة اآلخ  ، 

فإَن ابقسى في   اقيق التفريف في   الي   ؛ لأل    فق اختصاص الم رج 
 عن   ما عقا وا نان في .

المالك وح عقم وفرفة  وضافاً  لص وا ور  ون ابور  التصقَق  مجهسل

المالبك ، كمببا فبي الروايببة البسار ي فببي  فبض عَمببال  نبي أبويَببة لفبنهم هللا وببن 
ابور  الصققة  ما ال يفرف  احه  وَما وقح في يقع ون أوبسال النبا    يبر 

 .(5)حَل 

ساإز الظالم ، ثَم الاكم  الصققة هس المشهسر في وا نان في  ، أعني ج
  لص رواية أ اا نا ، فهي ورسلة وجهسري (6)ونسه  في السراإر 

__________________ 

 .204:  2( السراإر 1)

 .163:  1( التارير 2)

 .«ير»ور  الروز هك ا :  «م»و  «ع»،  «ش»( في 3)

 .435و  205 204:  2، والسراإر  436( النهاية : 4)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 47 ، الها  144:  12( السساإ  5)

 .204:  2( السراإر 6)

لروايببببببببة الفمبببببببب   ا
فببببببببي الس يفببببببببة أو 
وببببببا ابخبببببب  حسبببببببهة 

 للمالك

ابقبببببببببسى  اقيبببببببببق 
التفريبببببف ـ فيمبببببا 
ابخببببببببب  لمصببببببببببلاة 
اآلخبببببببب  ـ  اببببببببقَ 

 الي  

اأبببببببببتهار الاكبببببببببم 
 الصبببببببببببققة فبببببببببببي 

 جساإز الظالم
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  الشهري الماقَقة ، ونيَقي   َن التصقَق أقر  برق اإليصال.

، وفبَرض  (2): ون   قاإها أوانبة فبي يبقع والس بية  (1)ووا ركرع الالَي 
 للتلف ، وح أنَ  ال يهفبق  عبسى أبها ي حبال المالبك ؛ للقطبح  رضباع (3)المال 

  انتفاع   مال  في اآلخري علص  ققير عقم انتفاع     في القنيا.

ووا  (5)، ونيَقاً   خهار اللقطة  (4)ه ا ، والفمقي : وا أرسل  في السراإر 
، و هفض ابخهار السار ي في حكم وا في يق  فض عَمال  نبي  (6)في حكمها 

ناببن فيبب  وببن جببساإز  نببي أبويببة ، حيببث قببال لمببا  (7)أبويببة ، الشبباو   إبالقهببا 

أبخرج ون جميح وا اكتسهت فبي  يبسانهم ، فمبن عرفبت »:  (8)ل   السالمعلي 
 .(9) «ونهم ر    علي  وال  ، وون لم  فرف  صقَقت

وينيَقع أيضاً : ابور  التصبقَق  مبا يجتمبح عنبق الصبيَاغين وبن أجبزاو 

 ، (11)  لَة السقف المجهسل أر ا    ، ووا ور  ون ابور  التصقَق (10)النققين 
__________________ 

 .204:  2( في السراإر 1)

 ( ك ا ، والمناسب : والس ية  ها.2)

 للمال.:  «ش»( في 3)

 .204:  2( السراإر 4)

 ون أ سا  اللقطة. 18و  2، الها   389و  349:  17( السساإ  5)

 ووا في ونزلتها.:  «ن»ووصااة  «ش»( في 6)

  إبالق .:  «ص»في نس ة  قل ( 7)

 .السالمعلي قال ل  :  «ش»و  «ع»( في 8)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 47، الها   144:  12( السساإ  9)

 .2و  1ون أ سا  الصرف ، الاقيث  16، الها   484:  12( السساإ  10)

 لصققا  ، الاقيث ابَول.ون أ سا  أحكام السقسف وا 6، الها   303:  13( السساإ  11)

وببببببا ينيَببببببق الاكببببببم 
  الصققة
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 .(1)ووا ور  ون ابور  التصقَق  ما يهقص في رَوة الش ص بجيبر اسبت جرع 

كنَا ورافقين لقسم   مَكة ،  (3)فقلت : جفلت فقاك »وصَااة يسنس :  (2)ووا  
فار النا عنهم وحملنا  فض وتاعهم   ير علم ، وقق رهب القسم وال نفبرفهم 

قبال :  املسنب   ؟ي المتباع عنبقنا ، فمبا نصبنح  ب وال نفرف أوبانهم وقبق  قب

حتَص  لاقسهم  الكسفة. قال يسنس : قلت ل  : لست أعرفهم ، وال نقري كيف 
:  فبب  وأعبب ل ثمنبب  أ بباا ك. قببال :  (4) السببالمعلي قببال : فقببال  ؟نسبب ل عببنهم

 .(7) «(6)قال : فقال : نفم  ؟: جفلت فقاك ، أه  السالية (5)فقلت 

نفببم ، يظهببر وببن  فببض الروايببا  : أَن وجهببسل المالببك وببال اإلوببام 
قبال : قبال لب  »عن أ ي عهبق هللا :  (8)، كرواية  او   ن أ ي يزيق  السالمعلي 

 علص نفسي ، (10) نَي قق أ هت واالً ، و نَي قق خفت في   (9)رج  
__________________ 

 .11ون أ سا  ويراث ال ناص ، الاقيث  6، الها   585:  17السساإ   (1)

 ، وفي غيرها : ووال . «ف»( ك ا في 2)

 والمصقر. «ش»ون  «فقلت : جفلت فقاك»( عهاري 3)

 .«ش»في غير  «السالمعلي فقال »( لم  ر  4)

 قلت.:  «قال فقلت» قل  «ش»( في غير 5)

 .«قال : نفم»:  «ش»( في غير 6)

ون أ بسا  اللقطبة  7، الها   357:  17، وأبنظر السساإ   22، الاقيث  309:  5الكافي  (7)

 .2، الاقيث 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أ ي  يق. «ش»و  «ص»( ك ا في 8)

 والمصقر. «ش»ون  «عن أ ي عهق هللا قال : قال ل  رج »( عهاري 9)

 إر النسخ : ون .، وفي سا «ص»والمصقر ونس ة  قل  «ف»( ك ا في 10)

اهببببببببببسر  فببببببببببض 
وايببببببا  فببببببي أَن الر

وجهببببببببسل المالببببببببك 
 وال اإلوام )ع(
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أ س عهق هللا  (2)قال : فقال ل   .(1)فلس أ هت  احه   ففت   لي  و  لَصت ون  

:  السبالمعلي فقبال :  ي وهللا. فقبال  ؟: لس أ هت  كنت  قفف   ليب  السالمعلي 
وا ل   احب غيري. قال : فاسبتالف  أن يقففب   لبص وبن يب ورع. قبال  (3)وهللا 

 .(7) خسانك ولك ابون وَما خفت  (6) ين  (5)هب وقَسم  : فالف. قال : فار (4)

 .(9) «(8)قال : فقَسم   ين  خسان  
وا ركرناع في وج  التصقَق ون أنَ   حسان ، وأنَب   (10)ه ا ، وأَوا  اقي 

صببل  أقبر  بببرق اإليصببال ، وأَن اإلرن فيبب  حا ب   شببها ي الاببال ، فببال ي

و ونها للت ييق ، فضالً عبن االسبتقالل ؛ لمنبح جبسا  كبَ   حسبان فبي وبال أي
ال اإب ، وونح كسنب  أقبر  ببرق اإليصبال ،  ب  ابقبر   ففب   لبص الاباكم 

 ال ي هس ولَي ال اإب.
__________________ 

 عن .:  «ش»( في غير 1)

 فقال.:  «قال فقال ل » قل  «ش»( في غير 2)

 .«ف نا وهللا»، وفي الكافي والسساإ  :  «فال وهللا»:  «ص»َااة ( في الفقي  ووص3)

 .«ش»و  «ص»في غير  «قال»( لم  ر  4)

 والمصا ر : فاقسم . «ص»( في 5)

 في.:  «ص»( في المصا ر ونس ة  قل 6)

 خفت .:  «ش»خفت ون  ، وفي :  «ص»( في 7)

فقَسبمت   بين  خبساني ، :  «ن»والفقيب  ، وفبي الكبافي والسسباإ  ووصبااة  «ش»( ك ا في 8)

 وفي ساإر النسخ : فقَسم   ين أ اا  .

 ون أ سا  اللقطة ، الاقيث ابَول. 7، الها   357:  17( السساإ  9)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  « اقي»( لم  ر  10)

المناقشببببببببببة فيمببببببببببا 
ركبببببببببببر  سجيهببببببببببباً 

 للاكم  التصقَق
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وأَوا أها ي الاال ، ف ير وَطر ي ؛  ر  فض النا  ال يرضص  التصقَق 

يبب  ، خصس بباً  را كببان المالببك و الفبباً أو رَويببا ؛ لفببقم ي سبب  عببن و ببسل   ل
 يرضص  التلف وال يرضص  التصقَق علص الشيفة.

: هبس لببزوم الببقفح  لببص ـ  (1)فمقتضبص القاعببقي لببسال وببا  قبقَم وببن الببنَص 

الااكم ، ثَم الااكم يتهح أها ي حال المالك ، فإن أهق   رضباع  الصبققة أو 
 ينهما ؛ بَن كالَ ونهما  صَرف لم  (3)، و الَ   يَر  (2) اإلوساك ، عم  عليها 

 .(4)ينرن في  ون المالك وال  قَ ون أحقهما ، وال ضمان فيهما 

اإلوساك ؛ بَن الشَك فبي جبسا  التصبقَق يسجبب  (5)وياتم  قسياً  فيَن 
  طالن  ؛ ب الة الفسا .

وأَوا  مالحظة ورو  النَص  التصبقَق ، فالظباهر عبقم جبسا  اإلوسباك 

أوانة ؛ بنَ   صَرف لم ينرن في  ون المالبك وال الشبارع ، ويهقبص البقفح  لبص 
 .(6)الااكم والتصقَق 

 وقق يقال :  َن وقتضص الجمح  ين  ، و ين  لي  والية الااكم هس
__________________ 

 ووا  فقها. 191(  ققَم في الصفاة 1)

 عليهما.:  «ش»( في 2)

 ي يَر.:  «ش»و  «ع»،  «م»( في 3)

 فيهما.:  «ص»فيها ، وفي هاوش :  «ش»و  «ن»( في غير 4)

  فيين.:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 5)

هنا وكتهت في الهباوش  «ف»في  «ويهقص القفح  لص الااكم والتصقَق»( أطب علص عهاري 6)

 ، قه  خمسة أسطر. «لم ينرن في  ون المالك»شيراً  لص والَها  فق قسل  : و

وقتضببببببص القاعبببببببقي 
لبببببزوم البببببقفح  لبببببص 

 الااكم

القببببببببسل  ببببببببالت يير 
 بببببببببببين الصبببببببببببققة 

ح  لبببببببببببببص والبببببببببببببقف
الاببببببببببببببببببببببببببببببببببباكم 

 والمناقشة في 
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 الت يير  ين الصققة والقفح  لص الااكم ، فلكَ  ونهما السالية.

ويشك   ظهسر النَص في  فيين التصبقَق. نفبم ، يجبس  البقفح  ليب  وبن 
 حيث واليت  علص وستاقَي الصققة وكسن  أعرف  مساقفها.

ويمكببببن أن يقببببال :  َن أخهببببار التصببببقَق وار ي فببببي وقببببام  رن اإلوببببام 

 الصببققة ، أو وامسلببة علببص  يببان المصببرف ، فإنَببك  را   َولببت  السببالمعلي 
كايراً ون التصَرفا  المسقسفة علص  رن الااكم وجق ها وار ي في النصسص 

 علص بريل الاكم الفام ، كإقاوة الهيَنة واإلحالف والمقاَ ة.

علبص أَن وجهبسل  (1)وكيف كان ، فابحسب خصس اً  مالحظة وبا  َل 
وراجفبة الاباكم فببي البقفح  ليب  أو اسببتئ ان  ،  السببالمعلي المالبك وبال اإلوبام 

ويت َكببق رلببك فببي الببقين المجهببسل المالببك ؛  ر الكلَببي ال يتشببَ ص لل ببريم  الَ 

ثهبس   (2)اباهر ابخهبار البسار ي فيب    قهض الااكم ال ي هس وليَب  و ن كبان
 السالية للمقيسن.

ثببَم  َن حكببمخ  فبب َر اإليصببال  لببص المالببك المفلببسم  فصببيالً حكببمب جهالببة 

المالك و ر َ ع  ين غير واصسرين في التصبقَق اسبتقالالً أو  بإرن الاباكم ، 
 .(4)وغيرع  (3)ي الشراإح كما  َرح    جماعة ، ونهم الماقَل ف

 ثَم  َن وستاَل ه ع الصققة هس الفقير ؛ بنَ  المتها ر ون  بالق
__________________ 

 ون أ سا  اللقطة ، الاقيث ابَول. 7، الها   357:  17( السساإ  1)

 ووا  فقها. 192( انظر الصفاة 2)

 .13:  2( الشراإح 3)

، والطهابهبباإي فببي  88، والسبهزواري فببي الكفايبة :  163:  1وببة فبي التاريببر ( واب  الفالَ 4)

 .304، وولقع المجاهق في المناه  :  509:  1الرياض 

 سجيبببببببببب  أخهببببببببببار 
 تصقَقال

وقتضببببببببص قاعببببببببقي 
 االحتياب

 را  فبببببببببببببببببببببببببببببب ر 
االيصببببببببببال  لببببببببببص 

 المالك المفلسم

المسببببببببتاَل لهبببببببب ع 
 الصققة
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ابوببر  التصببقَق. وفببي جببسا   عطاإهببا للهاأببمَي قببسالن : وببن أنَهببا  ببققة 
أنَب  ناإبب كالسكيب   المالبك و ن وجبب علبص وبن هبي  يبقع  الَ  (1)ونقو ة علبص 

وببال  فببيَن  برف   اكببم الشبارع ، ال  بب ور المالببك  (2)والس بي ، ووببن أنَهبا 

حتَص  كسن ونقو ة ، وح أَن كسنها وبن المالبك غيبر وفلبسم فلفلَهبا وَمبن  جبب 
 علي .

ثَم  َن في الضمان لس اهر المالك ولبم يبرضخ  التصبقَق وعقوب  وطلقباً 

أو  شرب عقم  ر َب يق الضمان كما  را أخب ع وبن ال ا بب حسبهة ال  قصبق 
؛ ون أ الة  راوي رَوة المتصقَق ، وأ الة لبزوم الصبققة  (3)التملَك وجسهاً 

بن » مفنص عقم انقال ها عن السج  ال ي وقفت علي  ، ووبن عمبسم  ضبمان وخ

 .«أ لف
نخ في التص قَق علص هب ا السجب  وال ينافي   رن الشارع ؛ الحتمال أنَ  أرل

كإرن  في التصقَق  اللقطة المضمسنة  ال خالف و ما استس ع ون ال ا ب ، 

وليس هنا أور وطلل  التصقَق ساكت عن ركبر الضبمان حتَبص يسبتظهر ونب  
 عقم الضمان وح السكس  عن .

ف ه ا السج  : أَن ااهر  لي  اإل الف  كسنهبا علَبة  اَوبة  (4)ولكن يضفَل

لك وببا ناببن فيبب  و يجا بب  للضببمان وراعببًص  فببقم  جببا ي للضببمان ، ولببيس كبب 
 المالك ياتاج  لص  لي   آخر ،  الَ أن يقال :  نَ  ضاون  مجَر 

__________________ 

 عن.:  «ع»ونس ة  قل  «خ»( في وصااة 1)

 أنَ .:  «ش»( في غير 2)

 وجسع.:  «ش»( في غير 3)

 .3و  2أ سا  الشها ا  ، الاقيث ون  11، الها   239:  18( وا  وا في السساإ  4)

هببببببببببب  يتصبببببببببببقَق 
 علص الهاأمي؟

هبببببب  يضببببببمن لببببببس 
اهببببر المالببببك ولببببم 

؟  يرضخ
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 التصقَق ، وير فح  إجا    ، فت َو .
هبب ا ، وببح أَن الظبباهر وببن  ليبب  اإل ببالف اختصا بب   بباإل الف علببص 

المالك ، ال اإل الف ل  واإلحسان  لي  ، والمفروض أَن الصققة  نَما قلنبا  هبا 
 اإليصال  فق الي   ون و سل   لي . (2)كسنها  حساناً وأقر  برق ؛ ل (1)

وأَوا احتمال كسن التصقَق وراعص كالفضبسلي فمفبروض االنتفباو ؛  ر 

لم يق  أحق  رجسع المالك علبص الفقيبر وبح  قباو الفبين ، وانتقبال الابسا  وبن 

 أ ص  لص غيرع حكم أرعَي.
اإلرن فبي الصبققة  وكيف كان ، فال وقتضي للضبمان و ن كبان وجبَر 

غيببر وقببتض  لفقوبب  ، فببال  ببقَ وببن الرجببسع  لببص اب بب  ، لكببَن الرجببسع  لببص 

أ الة الهراوي  نَما يصَ  فيما لم يسبهل يبق الضبمان ، وهبس وبا  را أخب  المبال 
وببن ال ا ببب حسببهة. وأَوببا  را  ملَكبب  ونبب  ثببَم علببم  كسنبب  و صببس اً فببابجس  

لمتببيقَن هببس ار فبباع الضببمان استصبباا  الضببمان فببي هبب ع الصببسري ؛ بَن ا

  التصَرف ال ي يرضص    المالك  فق االَبالع ، ال وطلقاً.
فتهببيَن : أَن التفصببي   ببين يببق الضببمان وغيرهببا أوفببل  القاعببقي ، لكببَن 

ابوج  الضمان وطلقباً ؛  َوبا  اكيمباً لالستصباا  ، حيبث يفبارض الهبراوي 

 عن السراإر ، (3)فص  ، و َوا للمرسلة المتققَوة ولس  ضميمة عقم القسل  ال
__________________ 

 .«ف»في  « ها»( لم  ر  1)

 بريل.:  «ص»و  «ع»،  «ن»( في 2)

 .190( في الصفاة 3)

عببببببببببقم الضببببببببببمان 
فيمببببببببا لببببببببس كببببببببان 
اال بببببببالف  حسببببببباناً 

  لص المالك

ابوجببببببببببببببببببببببببببببب  : 
 ً  الضمان وطلقا
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وبسر ع  لبص وبا  (3)عبن  (2) ن لبم نتفبقَ  (1)و َوا الستفا ي رلك ون خهر الس يفة 

ون  أَن الصققة  ه ا السج  حكم  نان في  ون جفل   اكم اللقطة ، لكن يستفا 
 الي   عن المالك.

ثببَم الضببمان ، هبب  ياهببت  مجببَر  التصببقَق و جا  بب  راففببة ، أو ياهببت 

وجبببسع : وبببن  ليببب  اإل بببالف ،  ؟ بببالر َ وبببن حينببب  ، أو وبببن حبببين التصبببقَق
واالستصاا  ، وون أ الة عبقم الضبمان قهب  البر َ ، ووبن اباهر الروايبة 

 اللقطة. (5)في أنَ   منزلة  (4)وة المتققَ 

ولس وا  المالك ، ففي قيام وارث  وقاو  في  جا ي التصقَق ور َع وج  
، فيبسَرث ك يبرع وبن  (6)قسي ؛ بَن رلك ون قهي  الاقسق المتفلَقبة  بابوسال 

سهة  لص الفين ، فال حَل الاقسق ، وياتم  الفقم ؛ لفرض لزوم التصقَق  الن

 بحق  في  ، والمتيقَن ون الرجسع  لص القيمة هس المالك.
ولس وا  المتصقَق فر  المالك ، فالظاهر خروج ال راوة ون  ركتب  ؛ 

 بنَ  ون الاقسق المالية الال وة علي   سهب ففل .
__________________ 

 .189ة ( المتققَم في الصفا1)

 و ن لم نتفقَ.:  «ف»( في 2)

 ون.:  «خ»و  «ف»( في 3)

 .189( وهي رواية حفص  ن غياث المتققَوة في الصفاة 4)

 .«ش»ون  «أنَ   منزلة»( عهاري 5)

 «ع»و  «م»،  «خ» تلك ابوسال ، وفي :  «ص»، وفي  «ن»ووصااة  «ش»( ك ا في 6)

 وكتب فسق  :  ابوسال. «  لك»وأطب علص  المتفلَقة   لك ،:  «ف»:   لك ابوسال ، وفي 

وتببببببببببببببص ياهببببببببببببببت 
 الضمان؟

هبببببببببببببب   جببببببببببببببا ي 
التصببببببببببقَق حببببببببببَل 
وبببببببببسروث يرثببببببببب  

 السارث؟

ر َ المالببببببببك  فببببببببق 
 وس  المتصقَق
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ه ا كلَ  علص  ققير وهاأري المتصقَق ل . ولس  فف   لص الااكم فتصقَق 
    فق الي   ، فالظاهر عقم الضمان ؛ لهراوي رَوة الش ص  القفح  لص ولبَي 

 لَص علي .ال اإب ، و صَرف السلَي كتصَرف المس

بج  ضمان المال وعقم  (1)وياتم  الضمان ؛ بَن ال راوة هنا ليست 
نفسر التصَرف الصا ر ون المتصقَق حتَص يفَرق  ين  صَرف البسلَي وغيبرع 

كالابباكم ، ولبب ا ال يسببتر َ  (2)؛ لاهببس  الساليببة للمتصببقَق فببي هبب ا التصببَرف 

وال راوببة حكببم أببرعي  الفببين وببن الفقيببر  را ر َ المالببك ، فالتصببَرف ال م ،
بن وقبح فبي   فلَل  المتصقَق كاإناً ون كان ، فإرا كان المكلَف  التصبقَق هبس وخ

يقع لكسن  هس الم يس  والااكم وكيالً ، كان ال برم علبص المسكب  ، و ن كبان 

المكلَف هس الااكم لسقسع المال في يقع قه  الي   عبن والكب  ، فهبس المكلَبف 
 مان علي . الفاص ثَم التصقَق كان الض

وببا علببم  جمبباالً اأببتمال الجبباإزي علببص  (3)وهببس  أّمددا الصددورة الرابعددة  و

،  (4)الاببرام ، فإَوببا أن يكببسن االأببتهاع وسجهبباً لاصببسل اإلأبباعة واالأببتراك 
 و َوا أن ال يكسن.

المالببك  َوببا وفلسوببان أو وجهببسالن أو و تلفببان. فالقببقر و عُددى األّول  و

 وعلص ابَول : فال  أكال. وعلص الااني : فالمفروف  خراج ال مس علص
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : ليس. «ص»( ك ا في 1)

 .«ف»، ولكن أطب عليها في  «بَن المفروض ثهس  السالية ل »( في النسخ  يا ي : 2)

 .. هكبب ا : القسببم الرا ببح فاكمبب  حكببم الاببالل الم ببتل   ببالارام ، وهببس «ف»ي ( الفهبباري فبب3)

 وكتب فسق القسم الرا ح : الصسري الرا فة.

 .«ش»في  «واالأتراك»( لم  ر  4)

هبببببب  يضببببببمن لببببببس 
 ففبببب   لببببص الابببباكم 
و صببببببببببقَق  فببببببببببق 

 الي  ؟

الصببببببسري الرا فببببببة 
: الفلببببببم االجمببببببالي 
 اأببببببتمال الجبببببباإزي 
علبببببببببببص الابببببببببببرام 

 و سر المس لة



 2كتا  المكاسب / ج   ...........................................................................  198

ولس علم الققر فقق  ققَم في القسم الاالبث.  .(1) فصي  و كسر في  ا  ال مس 

 ولس علم المالك وجب الت لَص وف   المصالاة.
فيتفيَن القرعة أو الهيح واالأتراك في البامن ، و فصبي   ى الثاني  عُو

 .(2)رلك كلَ  في كتا  ال مس 

واعلم ، أَن أخ  وا في يق الظالم ينقسم  اعتهار نفس ابخ   لص ابحكبام 
 جب.ال مسة ، و اعتهار نفس المال  لص الماَرم والمكروع والسا

فببالماَرم وببا علببم كسنبب  وببال ال يببر وببح عببقم رضبباع  ابخبب . والمكببروع 

 المال المشته . والساجب وا يجب استنقارع ون يقع ون
حقسق النا  ، حتَص أنَ  يجب علص الااكم الشرعي استنقار وا في رَوت  

المقاَ ة ،    يجس  رلك آلحا  النا   ون حقسق السا ي والفقراو ولس  فنسان

 ، خصس اً نفس المستاقَين وح  ف َر استئ ان الااكم.
وكيببف كببان ، فالظبباهر أنَبب  ال  أببكال فببي كببسن وببا فببي رَوتبب  وببن قببيم 

المتلفا  غصهاً ون جملة  يسنب  ، نظيبر وبا اسبتقَر فبي رَوتب   قبرض أو ثمبن 

  قاق أو غيرها.وهيح أو 
ووقتضص القاعقي كسنها ك لك  فق وس   ، فيققَم جميح رلك علبص اإلرث 

والس ية ،  الَ أنَ  ركر  فض ابسابين : أَن وا في يبقع وبن المظبالم  الفباً ال 

يلاقبب  حكببم الببقيسن فببي التقببقيم علببص الس ببايا والمساريببث ؛ لفببقم انصببراف 
 لي  و ن كان ون  و قاو عمسم الس ية والميراث علص حال  ، وللسبيري القين 

 الم خسري يقاً  يق ون وهق  اإلسالم  لص يسونا ه ا ،
__________________ 

 .256:  (سرعقق للمنلَف )( راجح كتا  ال مس 1)

 .16، المس لة  243:  (سرعقق للمنلَف )( راجح كتا  ال مس 2)

انقسببببام ابخبببب  وببببن 
الظبببببببببالم  اسبببببببببب 

 االحكام ال مسة
انقسبببببببام المببببببب خسر 
 لبببببببببببص الماببببببببببببَرم 
والساجببببببببببببببببببببببببببببب 

 والمكروع

وببببببا يتلفبببببب  الظببببببالم 
غصببببببببهاً ياتسببببببببب 

 ون  يسن 

هبببب  ياتسببببب وببببن 
 يسنببببب   فبببببق وس ببببب  

 أيضاً؟
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 .(1) فق التلف أبخرجت ون الالث  ففلص ه ا لس أو ص  ها

؛ فإنَا ال نجق  فق وراجفبة الفبرف فرقباً  بين  (2)وفي  : ونح االنصراف 
وا أ لف  ه ا الظالم عقواناً و ين وا أ لف  نسياناً ، وال  ين وا أ لف  عبقواناً هب ا 

و ين وا أ لف  أ ص آخر ون غير الظلمة ، وبح أنَب  ال  أبكال فبي  (3)الظالم 

كام القين علي  في حال حيا   ون جسا  المقاَ ة ون وال  كما هبس جريان أح
ال مبببس واالسبببتطاعة وغيبببر رلبببك ، فلبببس  بببَم  (5)، و فلَبببل  (4)المنصبببسص 

وبن غيبر  (6)االنصراف لبزم  همبال ابحكبام المنسببة  البقين وجبس اً وعبقواً 

 فرق  ين حيا   ووس  .
النبا  كمبا هبس  خْيبقخنهم ووا ا َعاع ون السيري ، فهس ناش  ون قلَبة وهباالي 

في أكار السير التبي اسبتمَروا عليهبا ؛ ولب ا ال يفَرقبسن فبي رلبك  بين الظلخمبة 

وغيببرهم وَمببن علمببسا  اأببت ال رَوتبب   اقببسق النببا  وببن جهببة حببَل السببا ي 
والفقببراو ، أو وببن جهببة الفلببم  فسببا  أكاببر وفاوال بب  ، وال فببي  نفببار و ببايا 

 (7)رومهببم  فببسض المتلخفببا  وأرش  الظلخمببة و سريببث ورثببتهم  ببين اأببت ال

 الجنايا  ، و ين اأت الها  قيسنهم المستقَري عليهم ون وفاوال هم
__________________ 

 .37، السرقة :  (و طسب)( أرح القساعق 1)

 .«ش»( ك ا في النسخ ، ولفَ  ابولص : عقم االنصراف ، كما في هاوش 2)

 ه ا الظالم عقواناً.، وفي غيرها : وا أ لف   «ف»( ك ا في 3)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 83، الها   202:  12( انظر السساإ  4)

 وعقم  فلَل.:  «ن»ولفقم  فلَل ، وفي نس ة  قل :  «ش»( في 5)

 أو عقواً.:  «ف»( في 6)

 وأبروش.:  «ف»( في 7)
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صيالً ، و ين وا عليهم ، وال  ين وا علم المظلسم في   ف (1)و ققا هم الساجهة 

لم يفلم ؛ فإنَك  را  تهَفت أحسال الظلخمة وجق  وا استقَر في رومهم وبن جهبة 
أأببب اص  (3)خصبببسص  (2)المفاوضبببا  والمبببقاينا  وطلقببباً ، أو وبببن جهبببة 

فبي اسبت راق  بركتهم  (4)وفلسوين  فصيالً ، أو وشتهخهين في واصبسر كافيباً 

 المانح ون التصَرف فيها  الس ية أو اإلرث.
و الجملبة ، فالتمَسبك  السبيري المبب كسري أوهبن وبن  عبسى االنصببراف 

 السا قة ، فال روج  ها عن القساعق المنصس ة المجمح عليها غير وتسَج .
__________________ 

 ، وفي غيرها : الساجب. «ص»( ك ا في وصااة 1)

 .«ف»في  «جهة»( لم  ر  2)

 وجس .:  «ش»( في 3)

 ، وفي النسخ : كافية. «ص»( ك ا في نس ة  قل 4)
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 الثالثة [المسألة]

وببا ي خبب ع السببلطان المسببتاَ  بخبب  ال ببراج والمقاسببمة وببن ابراضببي 

 اسببببمهما ووببببن ابنفببببام  اسببببم الزكبببباي ، يجببببس  أن يقببببهض ونبببب  وجانبببباً أو 

يبر وسبتاَل بخب ع ،  المفاوضة ، و ن كان وقتضص القاعقي حروت  ؛ بنَب  غ
بن عليب  الاقبسق المب كسري فبي  فيبين أبي و وبن والب  بجلهبا فتراضي  وبح وخ

و   ليبب  فاسببق ، كمببا  را  راضببص الظببالم وببح وسببت جر  ار ال يببر فببي  فببح أببي
و  هبب ع عببسض اببجببري ، هبب ا وببح التراضببي. وأَوببا  را قهببرع علببص أخبب  أببي

 الفنسانا  ففسا ع أوض .

وكيف كان ، فما ي خ ع الجاإر  اق  علص ولك المب خسر ونب  ، ووبح رلبك 
يجس  قهض  عبن الجباإر  بال خبالف يفتبقَ  ب   بين اب باا  ، وعبن  فبض 

 حكاية اإلجماع علي  :

قال في واكي التنقي  : بَن القلي  علص جسا  أراو الاالثة ون الجاإر 
، واإلجماع و ن لم  السالمعليهمالنَص السار  عنهم  و ن لم يكن وستاقَاً ل  :

وقبق  السبالمعليهميفلم وستنقع ، ويمكن أن يكسن وستنقع أَن رلك حبَل لألإمبة 

 أرنسا لشيفتهم في أراو رلك ، فيكسن  صَرف الجاإر كتصَرف

وبببببببببببببببا ي خببببببببببببببب ع 
 اسبببببببببم  السبببببببببلطان

ال بببببببببببببببببببببببببببببببببراج 
والمقاسببببببببببببببببببببببببببمة 

 والزكاي

 عببببببسى االجمبببببباع 
 علببببببببببببص جببببببببببببسا 
أبببببراو وبببببا ي خببببب ع 

 الجاإر
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 ، انتهص. (1)الفضسلي  را انضَم  لي   رن المالك 

انضَم  ليب   رن وتبسلَي الملبك ، كمبا ال  :  را (2)أقسل : وابولص أن يقال 
 ي فص.

وفبببي جببباوح المقا بببق : أَن عليببب   جمببباع فقهببباو اإلواويبببة ، وابخهبببار 

 .(3) السالمعليهمالمتسا ري عن ابإمة الهقاي 
 .(4)وفي المسالك : أبهل علي  علماؤنا ، وال نفلم في  و الفاً 

 .(5)وعن المفا ي  : أنَ  ال خالف في  

 .(7)استفاض نق  اإلجماع علي   (6): أنَ   وفي الرياض
ن   َخر عن .  وقق   يَق   عسى هنالو  الشهري الماقَقة  ين الشيخ ووخ

ويبببقَل عليببب  قهببب  اإلجمببباع ، وضبببافاً  لبببص لبببزوم الابببرج الفظبببيم فبببي 

 (8)النظام ، و لص الروايبا  المتققَوبة  االجتنا  عن ه ع ابوسال ،    اختالل
بخ  الجساإز ون السلطان ، خصس اً الجساإز الفظام التبي ال ياتمب  عبا ي 

 ي  ص عن السالمعلي أن  كسن ون غير ال راج ، وكان اإلوام 
__________________ 

 .19:  2( التنقي  الراإح 1)

 يقسل.:  «ف»( في 2)

 .45:  4( جاوح المقا ق 3)

 .142:  3المسالك ( 4)

 .10:  3( وفا ي  الشراإح 5)

 .«ف»في  «أنَ »( لم  ر  6)

 .508:  1( الرياض 7)

 ووا  فقها. 178( المتققَوة في الصفاة 8)

االسبببببببتقالل علبببببببص 
الجبببببببببسا   لبببببببببزوم 
الاببببببببببببببببببببببببببببببرج ، 
واخبببببببتالل النظبببببببام 

 ون عقو 
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 أخ ها أحياناً ؛ وفلاَلً   َن فيها حقسق اببَوة روايا  :
سب لت  عبن »قبال :  السبالمعلي أ بي جففبر   اياة الاب َاو عبن منها  

ون     الصققة وغنمها ، وهس يفلبم أنَهبم  (1)الرج  ونَا يشتري ون السلطان 

: فقببال : وبا اإل بب   (2)ي خب ون وبنهم أكاببر وبن الاببَل الب ي يجبب علببيهم. قبال 
وال نم  الَ وا  الانطة والشفير وغير رلك ، ال        حتَبص يفبرف الابرام 

 بققا   (4)قلت : فمبا  برى فبي وصبقَق يجيئنبا في خب  ونَبا  .(3)ب  فين  فيجتن

 ؟ونبب  (6)، فمبا  ببرى فببي أببراإها  (5)أغناونبا ، فنقببسل :  فناهببا ، فيهيفنببا  يَاهببا 
فقال :  ن كان قق أخب ها وعزلهبا فبال  ب   ، قيب  لب  : فمبا  برى فبي الانطبة 

 كيب  ،  (7)فيفزلب  والشفير ، يجيئنا القاسم فيقَسبم لنبا حَظنبا ، وي خب  حَظب  ، 

فقال :  ن كبان قبق قهضب   كيب  وأنبتم  ؟ون  (8)فما  رى في أراو رلك الطفام 
 .(10) «(9)حضسر فال      شراإ  ون  ون غير كي  

__________________ 

 عن السلطان.:  «ع»و  «م»،  «ن»ون عَمال السلطان ، وفي :  «ش»( في 1)

 .«ش»و  «ص»في غير  «قال»( لم  ر  2)

 فليجتنب ، ولم  ر  الكلمة في المصقر.:  «ف»في  (3)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «ونَا»( لم  ر  4)

 والمصقر : فيهيفناها. «ص»( في 5)

 في أراو رلك.:  «ش»( في غير 6)

 ، وفي ساإر النسخ : فن خ ع. «ص»و  «ن»والمصقر ووصااتي  «ش»( ك ا في 7)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «الطفام»( لم  ر  8)

 والمصقر. «ش»و  «ن»ون  «أراإ  ون  ون غير كي »( عهاري 9)

 .5ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  52، الها   162 161:  12( السساإ  10)

االسبببببببببببببببببببببببببببتقالل 
 الروايبببببببا  علبببببببص 
جبببببببببسا  الشبببببببببراو 

 ون الجاإر
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 لَبت هبب ع الروايبة علببص أَن أببراو الصبققا  وببن ابنفبام وال ببالَ  وببن 

مببا سبب ل أَوالً : عببن عَمببال السببلطان كببان وفببروغ الجببسا  عنببق السبباإ  ، و نَ 
الجسا  وح الفلم اإلجمبالي  اصبسل الابرام فبي أيبقي الفَمبال ، وثانيباً : وبن 

جهة  سَهم الاروة أو الكراهة في أراو وا ي رج في الصققة ، كما ركر في 

 ، وثالااً : ون جهة كفاية الكي  ابَول. (1) ا  الزكاي 
ر   َن الجسا  كبان وبن و الجملة ، ففي ه ع الرواية سناالً وجسا اً  أفا

الساضبباا  ال يببر الماتاجببة  لببص السببنال ، و الَ لكببان أ بب  الجببسا  أولببص 

 السنال ؛ حيث  َن وا ي خ ون   اسم الزكاي وفلسم الاروة  فصيالً ، فال فرق 
  ين أخ  الاَل ال ي يجب عليهم ، وأخ  أكار ون .

قاللبة علبص فبي ال «حتَص يفرف الابرام ونب »:  السالمعلي ويكفي قسل  

وفروغيَببة حببَ  وببا ي خ ونبب  وببن الاببَل ، وأَن الاببرام هببس الزاإببق ، والمببرا  
بن ينتقب   ليب  و ن كبان حراوباً  النسبهة  لبص   الاالل هس الاالل  النسهة  لص وخ

الجاإر اآلخ  ل  ،  مفنص وفاقهت  علص أخب ع وضبمان  وحروبة التصبَرف فبي 

 ثمن .
للمب خسر  الالَيببة  اللببة علبص عببقم اختصبباص  السببالمعلي وفبي و ببف  

الرخصة  الشراو ،    يفبَم جميبح أنبساع االنتقبال  لبص الشب ص ، فانبقفح وبا 

 .(2)قي  : ون أَن الرواية و تَصة  الشراو فليقتصر في و الفة القساعق علي  
__________________ 

 .25، المس لة  222:  (سرعقق للمنلَف )( راجح كتا  الزكاي 1)

 ( لم نقف علص القاإ .2)

 فببببح وببببا قيبببب  وببببن 
أَن الروايبببببببببببببببببببببببببة 
و تَصبببببببببببببببببببببببببببببببة 

 شراو ال
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: السببنال والجببسا  عببن حكببم المقاسببمة ،  (1)ثببَم الظبباهر وببن الفقببري الاالاببة 
فبباعتراض الفاضبب  القطيفببي البب ي  ببنَف فببي الببر َ علببص رسببالة الماقَببل 

رسالة  يَف فيها جميح  «ة اللجاج في حَ  ال راجقابف»الكركي المسَماي   

علببص حكببم  (2)وببا فببي الرسببالة وببن أ لَببة الجببسا   فببقم  اللببة الفقببري الاالاببة 
،  (4)ابرض أو وكيلببب   (3)المقاسبببمة ، واحتمبببال كبببسن القاسبببم هبببس وبببزارع 

 ضفيف جقَاً.

و هف  علص هب ا االعتبراض الماقَبل ابر  يلبي ، و ا  عليب  وبا سبكت 
: ون عقم  اللة الفقري اببولص علص حَ  أراو الزكاي ،  بقعسى : أَن هس عن  

ال يبقَل  الَ علبص جبسا   «ال     حتَص يفرف الارام ون »:  السالمعلي قسل  

أراو وا كان حالالً    وشتههاً ، وعقم جسا  أراو وا كان وفروفاً أنَ  حرام 
اً. نفم ااهرها رلبك ،  فين  ، وال يقَل علص جسا  أراو الزكاي  فينها  ريا

لكن ال ينه ي الامب  عليب  ؛ لمنافا ب  الفقب  والنقب  ، ويمكبن أن يكبسن سبهب 

التقيَببة ، وينيَببق عببقم الامبب  علببص الظبباهر : أنَبب  غيببر وببرا   (5)اإلجمببال ونبب  
 ، انتهص. (6) اال فاق ؛  ر ليس  االل وا أخ ع الجاإر ، فت َو  

__________________ 

 الاانية.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 1)

 الاانية.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 2)

  ارع.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ن»،  «خ»( في 3)

 .109:  (المطهسع ضمن ال راجيا )( راجح السراج السَهاج 4)

 في .:  «ش»( في نس ة  قل 5)

 .102 101:  8( وجمح الفاإقي 6)

وناقشبببببببة الفاضببببببب  
القطيفببببببببببببببببببببببببببببببببي 
والماقبببببببببببببببببببببببببببببل 
ابر  يلببببببببببببببببببببببي ، 

 والجسا  عنها
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فق  وبا يقتضبي قبه  الاكبم المب كسر ، وأَي وأنت خهير   نَ  ليس في ال

وال فبي  ؟لشيفتهم وَما في  حقبسقهم السالمعليهمفارق  ين ه ا و ين وا أحلَسع 
النق   الَ عمسوا  قا لة للت صيص  ما  ه ا الصاي  وغيرع المشبهسر  بين 

 .(1)اب اا  رواية وعمالً وح نق  اال فاق عن جماعة 

يجس   مجبَر  وفارضبة الفمسوبا  ، كمبا  وأَوا الام  علص التقيَة ، فال
 ال ي فص.

س لت  عن الرج  يشتري ون »رواية  سااق  ن عَمار ، قال :  منها  و

 .(2) «الفاو  وهس يظلم. قال : يشتري ون  وا لم يفلم أنَ  الم في  أحقاً 
ن الفاو  أراو وا هس عاو  في  وج  القاللة : أَن الظاهر ون الشراو و

 السلطان. (3)، وهس ال ي ي خ ع ون الاقسق ون قه  

نفم ، لس  ني علص المناقشة احتم  أن يريق الساإ  أراو أوالك الفاوب  
ونب  ، وببح علمبب   كسنبب  االمبباً غا بهاً ، فيكببسن سببناالً عببن وفاولببة الظلمببة ، 

 .(4)لكنَ  خالف اإلنصاف و ن ار كه   احب الرسالة 

 خلبت علبص أ بي عهبق هللا »رواية أ ي  كر الاضروي ، قبال :  منها  و
 (5)وعنقع ا ن   سماعي  ، فقال : وا يمنح ا ن أ ي سماك  السالمعلي 

__________________ 

 .203( ال ين  ققَم ركرهم في الصفاة 1)

 .2أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ون  53، الها   163:  12( السساإ  2)

 .«ص»و  «ع»،  «خ»، وور   نس ة  قل في  «م»و  «ن»في  «قه »( لم  ر  3)

 .108 107:  (المطهسع ضمن ال راجيا )( راجح السراج السَهاج 4)

 ( في السساإ  : السمال ، وفي نس تي  قل  : السماك ، الشمال.5)

روايبببببببببة اسبببببببببااق 
ا ببببن عمببببار القالَببببة 
علببببببببببببص جببببببببببببسا  

 الشراو

روايبببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
الاضببببببببببببببببببببببببروي 
القالَبببببببببببببة علبببببببببببببص 

 جسا  الشراو
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ا  ، ويفطيهم وا يفطبي النبا . أن ي رج أها  الشيفة فيكفسن  وا يكفي الن

قلبت : و افبة علبص  ينبي. قبال : وبا  ؟: للمخ  ركت عطاوك (1)قال : ثَم قال لي 
أن يهفث  ليك  فطاإك ، أوا علم أَن لك في  يت المبال  (2)ونح ا ن أ ي سماك 

 ً  .(3) «؟نصيها

حَ  وا يفطص ون  يت المال عطباًو أو اجبري للفمب  فبي  (4)فإَن ااهرع 
   ،    قال الماقَل الكركي :  َن ه ا ال هر نبَص فبي الهبا  ؛ بنَب   وا يتفلَل

 يَن أن ال خسف علص الساإ  فبي  ينب  ؛ بنَب  لبم ي خب   الَ نصبيه   السالمعلي 

ون  يت المال ، وقق ثهت في ابب سل  فقَي الاكم  تفقَي الفلَة المنصس بة 
 اللبة وبا ؛  (6)ا فهمت ون  ، انتهص. و ن  فَجب ون  ابر  يلي وقال : أنا و (5)

 (9)ون  يت المبال ويجبس   (8)و قق يكسن أي (7) ورلك بَن غايتها وا ركر ، و

أخ ع و عطاؤع للمستاقَين ،   ن يكسن ون وراً أو و يَة لهم   ن يفطيهم ا ن 
 ، انتهص. (10)أ ي سماك ، وغير رلك 
__________________ 

 : ثَم قال.، وفي غيرهما  «ص»و  «ش»( ك ا في 1)

 ( في السساإ  : السمال ، وفي نس تي  قل  : السماك ، الشمال.2)

 .6ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  51، الها   157:  12( السساإ  3)

 ( ك ا ، والمناسب : ااهرها.4)

 .272:  1 (رساإ  الماقَل الكركي)( قابفة اللجاج 5)

 كما في المصقر. «ونها»( ك ا ، والمناسب : 6)

 ورلك ، كما في المصقر.:  «ن»( في وصااة 7)

 والمصقر. «ش»في  «وأي»( لم  ر  8)

 والمصقر :  يت وال  يجس . «ش»و  «ن»( في 9)

 ، وح  فاو . 104:  8( وجمح الفاإقي 10)
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وقق  هح في رلك  احب الرسالة ، حيث قال :  َن القلي  ال  أبفار فيب  

 .(1) ال راج 
وايببة ابباهري فببي حببَ  وببا فببي  يببت المببال وَمببا أقببسل : اإلنصبباف أَن الر

 ي خ ع الجاإر.

علبص  (2)ابخهار السار ي في أحكام  قهَ  ال براج وبن السبلطان  منها  و
 وج  يستفا  ون  فضها كسن أ   التقهَ  وسلَم الجسا  عنقهم.

فبي جملبة حبقيث  السبالمعلي ن أ ي عهق هللا  اياة الالهي ع فمنها  

ال       ن يتقهَ  الرج  ابرض وأهلها ون السلطان. وعن وزارعة »قال : 
قبال : نفبم ، ال  ب    ب  ، وقبق قهَب   ؟(3)أه  ال راج  النصف والر ح والالث 

فتابت  (5)اليهبس  ، حيبث  (4)خيهراً أعطاها  وسلموآل علي هللا لصرسسل هللا 

 .(7) «، وال ْهر هس النصف (6) ال ْهر علي  
__________________ 

 .105:  (المطهسع ضمن ال راجيا )( السراج السَهاج 1)

 5و  4،  3وببن أ ببسا  أحكببام اإلجبباري ، الاببقيث  21، الهببا   261:  13( انظببر السسبباإ  2)

 وغيرها.

  النصف والالث والر ح.:  «ش»( في 3)

 ، وفي ساإر النسخ : أعطاع. «ن»ة والمصقر ووصاا «ش»( ك ا في 4)

 حين.:  «ص»( في المصقر ونس ة  قل 5)

( ال ْهبر  فببت  ال بباو وكسببرها وسبكسن الهبباو  مفنببص الم ببا ري ، وهبي المزارعببة  ببهفض وببا 6)

 (.«خهر»، وا ي  13:  4لسان الفر  )ي رج ون ابرض. 

، والصببفاة  3قيث وببن أ ببسا  أحكببام المزارعببة ، الابب 18، الهببا   214:  13( السسبباإ  7)

، وفيب  : أنَب  سببئ  عبن وزارعبة أهب   8ون أ سا  أحكام المزارعة ، الابقيث  8، الها   200

 ال راج  الر ح والنصف والالث.

االسبببببببببببببببببببببببببببتقالل 
 ابخهببببببببببببببببببببببببببببببار 
الببببسار ي فببببي  قهَبببب  

ـ  بببببببببباياة  1 ال راج
 الالهي
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 السبالمعلي وونها : الصاي  عن  سماعي   ن الفض  عن أ ي عهق هللا 
الرجبال وجزيبة رؤوسبهم وخبراج  س لت  عن الرج  يتقهَب    براج»، قال : 

الن   والشجر واآلجام والمصاإق والسمك والطير وهس ال يقري ، لفبَ  هب ا 

قال :  را علمت ون  ؟يشتري  ، وفي أي  وان يشتري  ويتقهَ أال يكسن أ قاً ، 
 .(1) «رلك أيئاً واحقاً قق أ رك فاأترع و قهَ    

عبن  سبماعي   بن  (3)والتهب يب  (2)ل المروي في الكافي وناسها المسثَ 

 الهاأمي    نص  فاو . (4)الفض  
:  السبالمعلي قلبت ب بي عهبق هللا »ورواية الفيض  ن الم تبار ، قبال : 

جفلببت فببقاك ، وببا  قببسل فببي ابرض أ قهَلهببا وببن السببلطان ثببَم أبؤاجرهببا وببن 

و لي ون رلك النصبف أو َن وا أخرج هللا  فالص ونها ون أيعلص أ (5)أكخرخ ي 
 .(6) «قال : ال     ، ك لك أبعاو  أكخرخ ي ؟الالث  فق حَل السلطان

 لبص غيببر رلببك وبن ابخهببار الببسار ي فبي  ببا  قهالببة ابرض واسببتئجار 

 .(7)أرض ال راج ون السلطان ثَم  جار ها للزارع    يق ون رلك 
__________________ 

 .3832، الاقيث  224:  3( الفقي  1)

 .12، الاقيث  195:  5( الكافي 2)

وببن أ ببسا   12، الهبا   264:  12، وأبنظبر السسبباإ   544، الاببقيث  124:  7( التهب يب 3)

 .4عقق الهيح ، الاقيث 

 والمصا ر الاقياية ، وفي ساإر النسخ : الفضي . «ص»( ك ا في 4)

 قر : أبؤاجرها أكر ي.بكر ي ، وفي المص:  «ص»( في 5)

 .3ون أ سا  أحكام المزارعة ، الاقيث  15، الها   208:  13( السساإ  6)

وببن  21، الهببا   260و وببن أ ببسا  أحكببام المزارعببة ،  15، الهببا   207:  13( السسبباإ  7)

 أ سا  أحكام اإلجاري ، وغيرهما.

ـ  بببببببببباياة  2
اسببببببببببماعي  ا ببببببببببن 

 الفض 

ـ وسثَقببببببببببببببة  3
اسببببببببببماعي  ا ببببببببببن 

 الفض 
ـ روايبببببببببببببة  4

الفببببببببببببيض ا ببببببببببببن 
 الم تار
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 ال   لس عن قصسر في القاللة : (1)وقق يستقَل  روايا  أبخر 
أرا وا  يبح  مبر عببين »ونهبا : الصباي  عبن جميب   ببن  بال  ، قبال : 

أ ببا عهببق هللا  (3)وأر   أن أأببتري  ، فقلببت : ال حتَببص اسببت ور  (2)أ ببي  يببا  

رع ؛ فإنَ  ، فس لت وفاراً أن يست ورع ، فس ل  ، فقال : ق  ل  : يشت السالمعلي 
 .(4) « ن لم يشترع اأتراع غيرع

و اللت  وهنيَة علص كسن عين  يا  وبن ابوبالك ال راجيَبة ، ولفلَب  وبن 

ابوالك الم صس ة ون اإلوام أو غيرع المسقبسف اأبتراو حا بلها علبص  رن 
، ويظهر ون  فض ابخهار أَن عين  يبا  كبان ولكباً ب بي  السالمعلي اإلوام 

 .(5) لسالماعلي عهق هللا 

قال لي أ س الاسن » اياة عهق الرحمن  ن الاَجاج ، قال :  منها  و
ً  السالمعلي   ؟: وا لك ال  قخ  وح علَي فبي أبراو الطفبام ،  نَبي أانَبك ضبيَقا

 .(6) «قلت : نفم ، و ن أئت وَسفت علَي. قال : اأترع

 ة غنص عن رلك.و الجملة ، ففي ابخهار المتققو
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : اخرى. «ش»و  «ص»( ك ا في 1)

( اختلفت المصا ر الاقياية في ه ع الفهاري ، ففي  فضبها : عبين أ بي  يبا  ، وفبي  فضبها 2)

اآلخر : عين أ ي ا ن  يا  ، وفي ثالث : عين ا ن  يا  ، وفي را ح : عين  يا . والظاهر أنَهبا 

 .569:  3ف صهت ون  ، انظر الكافي  السالمعلي  ي عهق هللا كانت ب

 أست رن.:  «ص»( في 3)

 ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث ابَول. 53، الها   162:  12( السساإ  4)

 .2ون أ سا   كاي ال الَ  ، الاقيث  18، الها   140:  6( السساإ  5)

 يكتسب    ، الاقيث ابَول. ون أ سا  وا 52، الها   161:  12( السساإ  6)

االسبببببببببببببببببببببببببببتقالل 
 روايببببببا  ابخببببببر ال 
  لببببببببببببببس عببببببببببببببن 

 قصسر
ـ  بببببببببببباي   1

  ال جمي   ن 

ـ  بببببببببباياة  2
عهببببببقالرحمن ا ببببببن 

 الاجاج
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 التنبُ  عُى أُمور   (1)ينبغي و

 األّول

 َن ابباهر عهببارا  ابكاببر ،  بب  الكببَ  : أَن الاكببم و ببتَص  مببا ي خبب ع 

السببلطان ، فقهبب  أخبب ع لل ببراج ال يجببس  المفاولببة عليبب   شببراو وببا فببي رَوببة 
أو الاسالة علي  وناس رلك ، و    َرح السبيق الفميبق فيمبا  وستفم  ابرض

، حيبث قبال :  نَمبا يابَ  رلبك  فبق قبهض  (3)علبص النبافح  (2)حكي عن أبرح  
 السلطان أو ناإه  ، ول ا قال المصنَف : ي خ ع ، انتهص.

: عبببقم الفبببرق ،  ببب   بببَرح الماقَبببل الاببباني  (4)لكبببن  بببري  جماعبببة 

، وفي الرياض  َرح  فقم  (5)القهض وعقو    اإلجماع علص عقم الفرق  ين
 .(6)ال الف 

__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : ينه ي. «ص»و  «خ»،  «ف»( ك ا في 1)

 ون أرح .:  «ف»( في 2)

( لم نقف في الفهبار  علبص أبرح  للسبيَق عميبق البقين ابعرجبي للنبافح. نفبم ، قبال الفاضب  3)

قبال الفاضب  السبيَق ا بن »:  (115لمطهبسع ضبمن ال راجيبا  : ا)القطيفي في السراج السَهاج 

هس وا ركبرع  سرعقق ، ولفَ  ونش  وا نسه  المنلف  «.. عهق الاميق الاسيني في أرح  للنافح

 .247:  4السيَق الفاولي في وفتاح الكراوة 

،  19:  2، والفاضبب  المقببقا  فببي التنقببي   170:  3( وببنهم : الشببهيق ابَول فببي الببقرو  4)

 .310، وراجح المناه  :  143:  3والشهيق الااني في المسالك 

 .45:  4( جاوح المقا ق 5)

 .508:  1( الرياض 6)

هبببب  يشببببم  جببببسا  
أبببببببببراو ال بببببببببراج 
لمببببببببا لببببببببم ي خبببببببب ع 

 الجاإر  فق؟
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الببسار ي فببي قهالببة ابرض  (1)وهبب ا هببس الظبباهر وببن ابخهببار المتققَوببة 

وجزية الرؤو  ، حيث  لَت علص أنَ  ياَ  وا في رَوة وستفم  ابرض وبن 
 ض ون السلطان.ال راج لمن  قهَ  ابر

في  ا  المسباقاي حيبث يب كرون أَن خبراج  (2)والظاهر ون اب اا  

:  جراو وا ي خ ع الجاإر ـ  السلطان علص والك ابأجار  الَ أن يشترب خالف 
رَوة وسبتفم  ابرض الب ي اسبتقَر عليب   (3)ونزلة وا ي خ ع الفا ل في  راوي 

ً أبجر ها    او غيبرع ،  ب  ركبروا فبي المزارعبة  : أَن خبراج ابرض ـ  أيضبا

 (6)والسبراإر  (5)أو ابرض ال راجيَة كما فبي ال نيبة  (4)كما في كالم ابكار 
علببص والكهببا ، و ن كببان يشببك   سجيهبب  وببن جهببة عببقم المالببك لألراضببي 

 ال راجيَة.

 س قه  قهضها.وكيف كان ، فابقسى أَن المفاولة علص ال راج جاإزي ول
  ما ي خ ع ، فالمرا      َوا ابعَم وَما يهني علص (7)وأَوا  فهير ابكار 
__________________ 

 ووا  فقها. 209( في الصفاة 1)

، والشبيخ الطسسبي فبي  348، والالهي في الكافي :  638( ونهم الشيخ المفيق في المقنفة : 2)

 .452:  2ي في السراإر ، والالَ  442النهاية : 

   راو.:  «ع»ووصااة  «ص»و  «خ»،  «ف»( في 3)

،  336:  21، والابقاإل  122، والكفايبة :  238:  1، والقساعق  153:  2( انظر الشراإح 4)

 وغيرها.

 .540:  (الجساوح الفقهية)( ال نية 5)

 .443:  2( السراإر 6)

:  2، والالَبي فبي السبراإر  348:  1مهب َ  ، والقاضبي فبي ال 358( كالشيخ فبي النهايبة : 7)

 .13:  2، والماقل في الشراإح  204

ابقبببببببببسى جبببببببببسا  
المفاولببببببببببة قهبببببببببب  

 ً  ابخ  أيضا
المبببببببببببببرا  وبببببببببببببن 

 ابخ 
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لس لم ي خ ع ففالً ، و َوا الم خسر ففالً ، لكن السجب  فبي   صبيص  (1) أخ ع و

الفلمبباو الفنببسان  بب  جفلبب  كالمسببتانص وببن جببساإز السببلطان ، التببي حكمببسا 
 فافهم.  سجس  ر َها علص والكها  را علمت حراواً  فينها ،

وينيَق الااني : سياق كالم  فضهم ، حيث ي كرون هب ع المسب لة عقيبب 

وس لة الجساإز ، خصس اً عهاري القساعق ، حيث  َرح  تفميم الاكم  قسلب  
 .(3)أر ا    (2): و ن عرف 

فببي حساأببي  علببص  سببرعقق وينيَببق ابَول : أَن الماكببي عببن الشببهيق 

 لببص آخببر  ..  َن البب ي ي خبب ع الجبباإر»:  القساعبق أنَبب  علَببل علببص قببسل الفالَوبة
 ، انتهص. (4)و ن لم يقهضها الجاإر :  «قسل 

__________________ 

 وصااة. «ن»، وور   في  «ع»و  «م»،  «خ»في « و»( لم  ر  1)

 عرفت.:  «ش»( في 2)

 .122:  1( القساعق 3)

رسباإ  الماقَبل )فبة اللجباج ( حاأية القساعق ، ال يسجق لقينا ، وحكاع الماقل الااني في قاب4)

 .277:  1 (الكركي
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 الثاني

هبب  ي ببتَص حكببم ال ببراج وببن حيببث ال ببروج عببن قاعببقي كسنبب  وبباالً 

و صس اً واَرواً  من ينتق   لي  ، فال استاقاق للجباإر فبي أخب ع أ بالً ، فلبم 

الَ حَ  رلك للمنتقب   ليب  ، أو يكبسن الشبارع يمض الشارع ون ه ع المفاولة  
قق أوضص سلطنة الجاإر علي  ، فيكسن ونف  عن  أو عن  قلب  المفبَسض عنب  

 والماكَي عن جماعة رلك. (1)في الفقق وف  حراواً ،  ري  الشهيقين 
نسبببمح وبببن كايبببر ومبببن قببال الماقَبببل الكركبببي فبببي رسبببالت  : وببا  لنبببا 

، أنَب  ال  سبرعقق عا رناهم ال سيَما أي نا ابعظبم الشبيخ علبي  بن هبالل 

و ونب  ؛ بَن يجس  لمبن عليب  ال براج سبرقت  وال جابس ع وال ونفب  وال أبي
 ، انتهص. (2)رلك حَل واجب علي  

: وركر اب اا  أنَ  ال يجس  بحق ـ  وفي المسالك في  ا  ابرضين

ها ، وال التصَرف فيها   ير  رن  ،    ا َعص  فضهم اال َفباق جاقها وال ونف
عليبب  ، انتهببص. وفببي آخببر كالوبب  أيضبباً :  َن ابباهر اب بباا  أَن ال ببراج 

 ، انتهص. (3)والمقاسمة ال م للجاإر حيث يطله  أو يتسقَف علص  رن  

وعلص ه ا عَسل  فض ابسابين في أرح  علص القساعق ، حيث قال : 
 سرقة الاَصة وخيانتها ، واالوتناع عن  سليمها وعنويقسى حروة 

__________________ 

 .143و  55:  3، والمسالك  170:  3( انظر القرو  1)

 .285:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( قابفة اللجاج 2)

 .56 55:  3( المسالك 3)

هببببببببببببب  للجببببببببببببباإر 
سببببلطنة علببببص أخبببب  
ال بببببببببراج ، فبببببببببال 
يجببببببببببببس  ونفبببببببببببب  

 ون ؟

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببري  
الشبببببببببببببببببببببببببببببهيقين 
والماكبببببببببي عبببببببببن 
جماعبببببببببببة عبببببببببببقم 

 جسا  المنح
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في  فق أراإها  لص الجاإر و ن حروت علي  ، و خ   سليمها  (1) سليم ثمنها 

اإلعانة علص اإلثم في الهقاية أو ال اية ؛ لنَص اب اا  علبص رلبك و عبسى 
 ، انتهص. (2)اإلجماع علي  

أقببسل :  ن أبريببق ونببح الاَصببة وطلقبباً فيتصببَرف فببي ابرض وببن  ون 

اجري ، فل  وج  ؛ بنَهبا ولبك المسبلمين ، فبال  بقَ لهبا وبن اجبري   بصبرف فبي 
ص الجاإر ، فال  ليب  علبص حروتب  ؛ وصالاهم ، و ن أبريق ونفها ون خصس

بَن اأت ال رَوة وستفم  ابرض  اببجري ال يسجب  ففها  لبص الجباإر ،  ب  

يمكن القسل   نَ  ال يجس  وح التمَكن ؛ بنَ  غير وستاَل فيسلَم  لص الفا ل أو 
 ناإه  ال اص أو الفام ، ووح التف َر يتسلَص  رف  في المصال  حسهة.

وح أَن في  فبض ابخهبار اهبسراً فبي جبسا  االوتنباع ، واب   باياة 

أرب اً ون ههيري  االثماإة  (3)اأترى ضريس  ن عهق الملك وأخسع » راري : 
ألف  رهم. قال : فقلت ل  : ويلك أو وياك انظر  لص خمس ه ا المال فا فث 

ص علي  وا َى المال وققم هبنالو فب هب أوبر  نبي     لي  واحتهس الهاقي ، ف  

، فقبال وهبا راً للجبسا  : هبس  السالمعلي أبوية. قال : فقلت رلك ب ي عهق هللا 
 ، فقلت ل  :  نَ  أ َاها ، ففَض علص (4)ل  ، هس ل  

__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : واالوتناع ون  سليم ثمنها. «ش»( ك ا في 1)

 .38: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 2)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( لم  ر  في 3)

 الاانية في ساإر النسخ. «هس ل »، ولم  ر   «ص»و  «ن»،  «ف»( ك ا في 4)

اهببببببببببسر  فببببببببببض 
فبببببببببي  النصببببببببسص
 جسا  االوتناع

ـ  بببببببببباياة  1
  راري
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 .(1) «  هف 

فببإَن أوضبب  وااوبب  هبب ا ال هببر أن يكببسن ابرب  وببن المقاسببمة ، وأَوببا 
و  فبض  نبي أبويبة ، فيكبسن أ «ههيبري»حمل  علص كسن  وبال النا بب أعنبي 

َ  وال النا ب  فق  خراج خمس  كما استظهرع في الابقاإل   (2) ليالً علص حل

، فقق ضفَف في والَ   منح ه ا الاكم ، وو الفت  ال َفاق أ اا نا كما  اقَل 
 .(5)و ن ور     غير واحق ون ابخهار  (4)في  ا  ال مس  (3)

روايبة ، فلفلَب  وبن جهبة اخبتالب وأَوا ابور  إخراج ال مس في هب ع ال

وببن وجببسع الاببرام فيجببب   ميسبب  ، أو وببن جهببة  (6)وببال المقاسببمة   يببرع 
ة  (7)احتمال اختالب   الارام فيستاَب   ميس    .(8)كما  ققَم في جساإز الظلخمخ

 ن كنبت »:  السبالمعلي ل  اإلوام  ووا روي ون أَن علي  ن يقطين قال

 وال  قَ فاعالً ، فا َل أوسال الشيفة. وأنَ  كان يجهيها ون الشيفة عالنية
__________________ 

 .2ون أ سا  وا يكتسب    ، الاقيث  52، الها   161:  12( السساإ  1)

 .270:  18( الاقاإل 2)

 حقَل.:  «ص»( في 3)

 .23:  (سرعقق ف للمنل)( انظر كتا  ال مس 4)

 .8و  7،  6ون أ سا  وا يجب في  ال مس ، الاقيث  2، الها   340:  6( السساإ  5)

 ، وفي ساإر النسخ : ل يرع. «ن»ووصااة  «ص»( ك ا في 6)

و  «م»،  «خ»،  «ن»، وور   الكلمببة فببي هبباوش  «  ميسبب »أببطب علببص  «ف»( فببي 7)

 فيجتنب ، وفي هاوشهما : فيجب خ ل.  يا ي : «ع»و  «خ» صسري نس ة  قل ، وفي  «ع»

 ووا  فقها. 173( راجح الصفاة 8)

ـ قسلببببببب  )ع( :  2
 ن كنببببببت وال ببببببقَ »

فبببببببببباعالً ، فببببببببببا َل 
 «أوسال الشيفة
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 .(2) «عليهم سَراً  (1)وير َها 

قال الماقَل الكركي في قابفة اللجاج :  نَب  يمكبن أن يكبسن المبرا   ب  
   وجسع ال راج  وا يجف  عليهم ون وجسع الظلم الماَروة ، ويمكن أن يرا 

والمقاسببما  والزكببسا  ؛ بنَهببا و ن كانببت حقَببا علببيهم ، لكنَهببا ليسببت حقَببا 

للجباإر ، فبال يجببس  جمفهبا بجلبب   الَ عنبق الضببروري ، ووبا  لنببا نسبمح وببن 
 لبص آخبر وبا  قبقم نقلب  عبن  .. كاير  وَمن عا رناهم ال سيما أبي نا ابعظبم

 .(3)وشاي   

أقسل : وا ركرع ون الام  علص وجسع الظلبم الماَروبة و بالف لظباهر 
، فاالحتمبال الاباني  «فا َل أوبسال الشبيفة»:  السالمعلي الفاَم في قسل اإلوام 

أولص ، لكن  النسهة  لص وا عقا الزكسا  ؛ بنَها كساإر وجسع الظلم الماَروة 

اجهبببة ، لقسلببب  ، خصس ببباً  نببباو علبببص عبببقم االجتبببزاو  هبببا عبببن الزكببباي الس
،  (4) « نَما هنالو قسم غصبهسكم أوبسالكم و نَمبا الزكباي بهلهبا»:  السالمعلي 

ال  فطسهم أبيئاً وبا اسبتطفتم ؛ فبإَن المبال ال ينه بي أن »:  السالمعلي وقسل  

 .(5) «يزَكص وَر ين
__________________ 

 وير َ.:  «ش»( في 1)

 .8ا  وا يكتسب    ، الاقيث ون أ س 46، الها   140:  12( السساإ  2)

 .285:  1 (رساإ  الماقل الكركي)، وأبنظر قابفة اللجاج  216( في الصفاة 3)

، وفيبب  :  نَمببا  6وببن أ ببسا  المسببتاقَين للزكبباي ، الاببقيث  20، الهببا   175:  6( السسبباإ  4)

 الصققة بهلها.

، وفيبب  : فببإَن  3الاببقيث  وببن أ ببسا  المسببتاقَين للزكبباي ، 20، الهببا   174:  6( السسبباإ  5)

 المال ال يهقص علص ه ا أْن يزَكي  وَر ين.

وبببببا قالببببب  الماقبببببل 
الکرکببببببببببب  فببببببببببب  
 سجيببببببببببببب  هببببببببببببب ع 

 الرواية

وناقشبببببببببببة كبببببببببببالم 
 الماقل الكركي
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الماقَببل وببن السجبب  الابباني  اللببة علببص أن و ههبب  لببيس  (1)وفيمببا ركببرع 

وجس   فبح ال براج والمقاسبمة  لبص خصبسص الجباإر وجبسا  ونفب  عنب  ، 
، وا يظهر ون  خالف رلك  (3)عن وشاي   في كالو  المتققَم  (2)و ن نق   فق 

لكن يمكن    ال يهفق أن يكسن وبرا  وشباي   : المنبح عبن سبرقة ال براج أو 

جاس ع رأساً حتص عن ناإب الفا ل ، ال ونف  عن خصسص الجاإر وح  فف  
 لبص ناإببب الفببا ل أو  ببرف  حسبهة فببي وجببسع  يببت المبال ، كمببا يشببهق لبب لك 

تضبي حروبة  فلي  المنبح  كسنب  حقباً واجهباً عليب  ؛ فبإَن وجس ب  عليب   نَمبا يق

 ونف  رأساً ، ال عن خصسص الجاإر ؛ بنَ  ليس حقاً واجهاً ل .
ولفَ  وا ركرناع هس ورا  الماقَل ، حيث نق  ه ا الم هب عن وشاي   

 فببق وببا ركببرع وببن التسجيبب  المتقببقم  ببال فصبب  وببن  ون  أببفار  هللارحمهببم

 .(4) م الفت  ل لك السج  
بَ  وبا  ووَما ينيَق رلك : أَن الماقَل الم كسر  فق وا ركر أَن ه ا يفنبي حل

ي خ ع الجاإر ون ال راج والمقاسمة وَمبا ور    ب  النصبسص وأجمبح عليب  

 اب اا  ،    المسلمسن قابهة ، قال :
 فإن قلت : فه  يجس  أن يتسلَص ون ل  النيا ة حال ال يهة رلك ،

__________________ 

 وفيما ركر.:  «ف»( في غير 1)

 .«ف»في  « فق»( لم  ر  2)

 .216( في الصفاة 3)

 ، وراجح الصفاة السا قة. 285:  1 (رساإ  الماقَل الكركي)( راجح قابفة اللجاج 4)
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قلنا : ال نفرف لأل اا  في رلك  صبريااً ،  ؟أعني الفقي  الجاوح للشراإ 

ن جَس  للفقهاو حال ال يهة  سلَي استيفاو الاقو  وغيبر رلبك وبن  سا بح  لكن وخ
ة ، ينه ي ل   جسيز رلك  طريل أولص ، ال سبيما والمسبتاقَسن ونصب اإلواو

ببن   َوبب  فببي أحببسال  كهببراو علماإنببا  (1)لبب لك وسجببس ون فببي كببَ  عصببر. ووخ

الماضببين قببقَ  هللا أسببرارهم وابب  علببم الهببقى وعلببم الماقَقببين نصببير الملَببة 
ر وغيبرهم نظب هللارحمب الفالَوبة  (2)والقين و ار الفلسم جمال الملَبة والبقين 

يسبلكسن هب ا المسبلك ، ووبا كبانسا  (3)وت َو  ونصف لم يشبَك فبي أنَهبم كبانسا 

 ، انتهص. (4)يس عسن في كتههم  الَ وا يفتققون  ات  
وحمبب  وببا ركببرع وببن  ببسلَي الفقيبب  ، علببص  ببسري عببقم  سببلَ  الجبباإر ، 

 خالف الظاهر.

فهبس استشبها  علبص أ ب  المطلبب ،  « لبخ .. ووبن   َوب »وأَوا قسلب  : 
س حببَ  وببا ينخبب  وببن السببلطان وببن ال ببراج علببص وجبب  اال َهببا  ، ووببن وهبب

 «قلنا»و  «فإن قلت»، وال  خ  ل   قسل  :  (5)ابراضي علص وج  االقتطاع 
 أ الً ؛ فإَن علماونا الم كسرين وغيرهم لم يفرف ونهم (6)

__________________ 

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : أقسال. «ش»( ك ا في 1)

 والمصقر ، وفي ساإر النسخ : جمال القين. «ش» ا في ( ك2)

 .«ش»في غير  «كانسا»( لم  ر  3)

 .270:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( قابفة اللجاج 4)

 االقتطاع.:  «ص»االنقطاع ، وفي وصااة :  «ش»و  «ص»،  «ع»( في 5)

 ، وفي ساإر النسخ : قلت وقلت . «ص»( ك ا في وصَااة 6)
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 أراضي ال راج   ير  رن السلطان. االستقالل علص

ووَمن يتراوى ونب  القبسل  اروبة ونبح ال براج عبن خصبسص الجباإر 
: يجبس  أبراو وبا  هللارحمب في القرو  ، حيث قبال  هللارحم أي نا الشهيق 

ثم قال ي خ ع الجاإر  اسم ال راج والزكاي والمقاسمة و ن لم يكن وستاقَاً ل . 

: وال يجب ر َ المقاسمة وأههها علص المالبك ، وال يفتهبر رضباع ، وال يمنبح 
 ظلَم  ون الشراو. وك ا لس علم أَن الفاوب  يظلبم ،  الَ أن يفلبم الظلبم  فينب  ، 

كببَ  »:  السببالمعلي نفببم ، يكببرع وفاولببة الظلخمببة وال ياببرم ؛ لقببسل الصببا ق 

وال فبرق  .(1) « فبرف الابرام  فينب و  في  حالٌل وحراٌم فهس حالٌل حتبص أي
عبقم القبهض ، فلبس أحالب   هبا وقهب   (2) ين قهض الجاإر  يَاها أو وكيل  و ين 

أو فبي رَوتب  ،  (3)الاالثة ، أو وَكل  في قهضها ، أو  اعها وهي في يق المالبك 

جا  التناول ، ويابرم علبص المالبك المنبح. وكمبا يجبس  الشبراو يجبس  سباإر 
، والصققة ، وال ياَ   ناولهبا   يبر رلبك  (4)لسقف ، والههة المفاوضا  ، وا

 ، انتهص. (5)

أنَب  عطبف علبص  «ويابرم علبص المالبك المنبح»لكن الظاهر ون قسل  : 
 ، فيكسن ون أحكام اإلحالة  ها والتسكي  والهيح ، «جا  التناول»قسل  : 

__________________ 

وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، الاببقيث ابَول ، وببح اخببتالف  4، الهببا   59:  12اإ  ( السسبب1)

 يسير.

 .«ش»في غير  « ين»( لم  ر  2)

 الهاإح.:  «ش»( في غير 3)

 .«ش»في غير  «الههة»( لم  ر  4)

 .170 169:  3( القرو  5)

وببببببا قالبببببب  الشببببببهيق 
فبببببي حروببببببة ونببببببح 

 ال راج

وبببببببا يظهبببببببر وبببببببن 
كبببببببببببالم الشبببببببببببهيق 

 ققَ  سَرع
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َن ، وهب ا ال  أبكال فيب  ؛ ب (1)فالمرا  : ونح المالك الماال والمشتري عنها 

الال م ون فرض  َاة اإلحالة والشراو  ملَك الماال والمشتري فال يجبس  
 ونفهما عن ولكهما.

، فلفَ  المرا     وا  «وال ياَ   ناولها   ير رلك»:  هللارحم وأَوا قسل  

في كالم وشايخ الماقَل الكركي ون  را ي  ناولها   ير  رن أحق  حتص  (2) ققَم 
، وقق عرفت أَن ه ا وسلَم فتسى ونَصباً  (3)ان الفا ل الفقي  الناإب عن السلط

 أراضي المسلمين. (4)، وأَن ال راج ال يسق  ون وستفملي 

ثَم  َن وا ركرع ون جسا  السقف ال يناسبب ركبرع فبي جملبة التصبَرفا  
فيما ي خ ع الجباإر. و ن أرا  وقبف ابرض المب خسري ونب   را نقلهبا السبلطان 

 مين ، فال ي لس عن  أكال. لي  لهفض وصال  المسل

ون المسالك ون نق  اال فاق علص عقم جسا  المنح عبن  (5)وأَوا وا  ققَم 
والجاس  ، فالظاهر ون  أيضاً وا ركرناع ون جاس  ال راج وونف   (6)الجاإر 

اإبب عبن الفبا ل ؛ رأساً ، ال عن خصسص الجباإر وبح  سبليم   لبص الفقيب  الن

  فق وا نقلنا عن  ون حكاية اال فاق ، هللارحم فإنَ  
__________________ 

 ، وفي غيرها : عنهما. «ن»ووصَااة  «ش»و  «ف»( ك ا في 1)

 .216( في الصفاة 2)

 الفارف.:  «ش»( في 3)

 عن وستفم .:  «ف»( في 4)

 .216( في الصفاة 5)

 .«ش»في  «عن الجاإر»( لم  ر  6)

 سجيببببببببببب  كببببببببببببالم 
الشببببببببببهيق الابببببببببباني 
فبببببي حروببببببة ونببببببح 

 ال راج
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علبص  رن الابباكم  (1)قبال  بال فصب  : وهبب  يتسقَبف التصبَرف فبي هبب ا القسبم 

؛  نباًو علبص كسنب  ناإهباً  (2)الشرعي  را كان وتمَكناً ون  برفها علبص وجههبا 
الظباهر  ؟ووفَسضباً  ليب  وبا هبس أعظبم وبن رلبك (3) السبالمعلي عن المستال 

، ووح عبقم رلك ، وحينئ   فيجب علي   رف حا لها في وصال  المسلمين 

 التمَكن أورها  لص الجاإر.
وأَوا جسا  التصَرف فيها كيف ا َفبل لكبَ  واحبق وبن المسبلمين ، فهفيبق 

جببقَاً ،  بب  لببم أقببف علببص قاإبب   بب  ؛ بَن المسببلمين  ببين قاإبب    ولسيببة الجبباإر 

،  السبالمعلي و سقَف التصَرف علص  رنب  ، و بين وفبَسض ابوبر  لبص اإلوبام 
،  (4)وببر  لببص ناإهب  ، فالتصببَرف  بقونهما ال  ليبب  عليبب  ووبح غيهتبب  يرجبح اب

 انتهص.

التسقَببف علببص  رن الابباكم  فببق  «التسقَببف»وببن  هللارحمبب ولببيس وببرا ع 
ابخ  ون الجاإر ، وال خصسص  سري عقم استيالو الجاإر علص ابرض ، 

 كما ال ي فص.

كرناع : أَن غاية وا  لَبت عليب  النصبسص وكيف كان ، فقق  اقَل وَما ر
ببَ  ال ببراج ، وكببسن  صببَرف   اإلعطبباو  والفتبباوى كفايببة  رن الجبباإر فببي حل

 والمفاوضة واإلسقاب وغير رلك ناف اً.

 أَوا اناصارع   لك ، فلم يقَل علي   لي  وال أواري ،    لس نسقش
__________________ 

 مصقر.، كما في ال «ونها» يا ي :  «ش»( في 1)

 هك ا : وتمَكناً في  رفها في وجهها. «ش»( في 2)

 .«ف»( التسليم ون 3)

 .55:  3( المسالك 4)

غايبببببببة وبببببببا  بببببببقَل 
عليبببببب  النصببببببسص 

 والفتاوى
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فببي كفايببة  صببَرف  فببي الالَيببة وعببقم  سقَفهببا علببص  رن الابباكم الشببرعي وببح 

ونصرفة  لص ال الب وبن  (1)التمَكن  ناًو علص أَن ابخهار الظاهري في الكفاية 
أو ناإه  أوكن رلك ،  الَ أَن المناقشة في  السالمعلي  عقم  يَسر استئ ان اإلوام

،  السبالمعليهمغير والَها ؛ بَن المستفا  ون ابخهار اإلرن الفام وبن ابإمبة 

 ايبببث ال ياتببباج  فبببق رلبببك  لبببص  رن خببباص فبببي المبببسار  ال ا بببة وبببنهم 
 ، وال ون نَسا هم. السالمعليهم

ه ا كلَ  وح استيالو الجاإر علبص  لبك ابرض والبتمَكن وبن اسبتئ ان  ، 

وأَوا وح عقم استيالإ  علص أرض خراجيَة ؛ لقصسر يقع عنهبا ؛ لفبقم انقيبا  
أهلها ل  ا تقاو ، أو ب يبانهم عليب   فبق السبلطنة علبيهم ، فبابقسى خصس باً 

 رنب  فيهبا ، كمبا  وح عقم االستيالو ا تقاو عبقم جبسا  اسبتئ ان  وعبقم وضبيَ 

 َرح     فض ابسابين ، حيث قال  فق  يان أَن الاكم وح حضبسر اإلوبام 
: وأَوا وح فقق سبلطان ـ  وراجفت  ، أو وراجفة الجاإر وح التمَكن السالمعلي 

الجببسر ، أو ضببفف  عببن التسببل  ، أو عببقم الببتمَكن وببن وراجفتبب  ، فالساجببب 

ية الجاإر  نمبا ثهتبت علبص وبن  خب  ؛  ر وال (2)الرجسع  لص الااكم الشرعي 
في قسم رعيَت  حتص يكسن في سلطان  ، ويكسن وشمسالً لافظ  وبن ابعبقاو 

 (3)وحمايت  ، فمن  خفبقخ عن سلطانهم ، أو كان علص الاقَ فيما  ينهم ، أو  قَسى 

 عليهم ف رج عن و وسريَتهم ،
__________________ 

وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، وراجببح  53و  52  ، الهببا 162 161:  12( انظببر السسبباإ  1)

 ووا  فقها. 204الصفاة 

 ، وح اختالف في ابلفاا. 81: السرقة  (و طسب)( أرح القساعق 2)

 قسي.:  «ش»يقسى ، وفي :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 3)

عبببببببببقم نفبببببببببسر  رن 
الجببببببببباإر فيمبببببببببا ال 

 ي  سلَ  ل  عل
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حكمهم ؛ اقتصاراً علبص المقطبسع  ب  وبن ابخهبار وكبالم  (1)فال يجري علي  

والقساعبق ، و  صبيص وبا  َل علبص  (2)الاكم  ابب بسل  اب اا  في قطح
 المنح عن الركسن  ليهم واالنقيا  لهم.

__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : عليهم. «ص»و  «ن»ووصَااة  «ش»و  «ف»( ك ا في 1)

، والهبباو الجبباَري ، فصببار  الفهبباري : فببي قطببح  «الاكببم»علببص كلمببة  «ف»( أببطب فببي 2)

 .«ن»وك ا في وصَااة  ، .. ابب سل
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 الثالث

 ه  ياَ  خراج وا يفتققع الجاإر خراجياً و ن كان عنقنا ون ابنفال؟

ببَ  ال ببراج والمقاسببمة  (1)أَن ابباهر ابخهببار  و بببالق اب بباا  : حل

و ن كانبت عنبقنا  الم خسرين ون ابراضي التي يفتقق الجاإر كسنهبا خراجيَبة
 لارج.ون ابنفال ، وهس ال ي يقتضي  نفي ا

نفببم ، وقتضببص  فببض أ لَببتهم و فببض كلمببا هم هببس االختصبباص ؛ فببإَن 
بَ  ال براج والمقاسبمة  ب َن هب ا  سرعقق الفالَوة  قق اسبتقَل فبي كتهب  علبص حل

أخب ع غيبر  (3)الزارع وال  احب ابرض ،    هس حبلٌّ هلل  (2)وال ال يملك  

 .(4)رَوت  وجا  أراؤع وستاقَ  ، فهرأ  
وهبب ا الببقلي  و ن كببان فيبب  وببا ال ي فببص وببن ال لبب   الَ أنَبب  كاأببف عببن 

لها حلٌّ علص الزارع ،  (5)اختصاص واَ  الكالم  ما كان ون ابراضي التي 

 وليس ابنفال ك لك ؛ لكسنها وهاحة للشيفة.
 نفم ، لس قلنا  ب َن غيبرهم يجبب عليب  أبجبري ابرض كمبا ال يهفبق أوكبن

  الي  وا ي خ ع ونهم الجاإر  القلي  الم كسر لس  َم.

 ون الشهيق ووشايخ (7)يظهر ون  االختصاص : وا  ققَم  (6)ووَما 
__________________ 

 .211 204( المتققَوة في الصفاا  1)

 وا لم يملك  ،  قل : وال ال يملك .:  «ش»( في 2)

 َل هللا.والمصقر ، وفي ساإر النسخ : ح «ش»( ك ا في 3)

 ، ولم نفار علي  في غير الت كري. 583:  1( الت كري 4)

 .«ش»في غير  «التي»( لم  ر  5)

 ووَمن.:  «ف»( في 6)

 .216( في الصفاة 7)

وقتضببببببببص  فببببببببض 
أ لَببببببتهم وكلمبببببببا هم 

 هس االختصاص
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الماقَل الااني ون حروة جابس  ال براج والمقاسبمة ، وفلَلبين رلبك  ب َن رلبك 

 (1)وك ا وبا  قبقَم حَل علي  ؛ فإَن ابنفال ال حَل وال اجري في التصَرف فيها. 
: أَن  صببَرف ـ  حيببث ركببر  فببق  عببسى اإلجمبباع علببص الاكببم (2)وببن التنقببي  

 الجاإر في ال راج والمقاسمة ون قهي   صَرف الفضسلي  را أجا  المالك.

واإلنصاف : أَن كلما  اب اا   فق الت َو  فبي أبرافهبا اباهري فبي 
لماقَببل الكركبببي االختصبباص   راضببي المسببلمين ، خالفببباً لمببا اسببتظهرع ا

 (4)وببن كلمببا  اب بباا  و بببالق ابخهببار ، وببح أَن ابخهببار  (3) سببرعقق 

 أكارها ال عمسم فيها وال  بالق.
نفببم ،  فببض ابخهببار الببسار ي فببي المفاولببة علببص ابراضببي ال راجيببة 

أبباولة لمطلببل ابرض المضببرو  عليهببا  (5)التببي جمفهببا  بباحب الكفايببة 

 ال راج ون السلطان.
فبرض أنَب  ضبر  ال براج علبص ولبك غيبر اإلوبام ، أو علبص  نفم ، لبس

ولك اإلوام ال  اإلواوة ، أو علص ابراضي التي أسلم أهلها عليها بسعاً ، لبم 

يقخ  في ونصرف ابخهار قطفاً ، ولس أخب  ال براج وبن ابرض المجهسلبة 
 المالك وفتققاً الستاقاق   يَاها ، ففي  وجهان.

__________________ 

علببص  «ن»وببا  قببقَم فيهببا ، لكببن أببطب فببي :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن» ( فببي1)

 .«فيها»

 .203( في الصفاة 2)

 .258:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( قابفة اللجاج 3)

 .211 209( التي  ققَم أطر ونها في الصفاا  : 4)

 .77( الكفاية : 5)
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 الرابع

ااهر ابخهار وونصرف كلمبا  اب باا  : االختصباص  السبلطان 

ببن  سببلَ  علببص قريببة أو  لببقي  المببقَعص للرإاسببة الفاَوببة وعَمالبب  ، فببال يشببم  وخ

 خروجاً علص سلطان السقت في خ  ونهم حقسق المسلمين.
الفالَوة أمسل  ل  ، لكنَبك عرفبت  (2)عن  (1)قلي  المتققَم نفم ، ااهر ال

أنَبب  قا ببر عببن  فببا ي المببقَعص ، كمببا أَن ابباهرع عببقم الفببرق  ببين السببلطان 
الم الف المفتقق الستاقاق أخ  ال راج ، والمنون والكافر و ن اعترفا  فقم 

 االستاقاق ،  الَ أَن ااهر ابخهار االختصاص  الم الف.

 لة :والمس لة وشك
،  (3)ون اختصاص وسار  ابخهار  الم بالف المفتقبق السبتاقاق أخب ع 

 وال عمسم فيها ل ير المسر  ، فيقتصر في و الفة القاعقي علي .

وون لبزوم الابرج ، و عبسى اإلببالق فبي  فبض ابخهبار المتققوبة ، 
  الرجبب  ال  بب    بب ن يتقهَبب»فببي  بباياة الالهببي :  السببالمعلي وابب  قسلبب  

في  اياة وامبق  بن  السالمعلي ، وقسل   (4) «ابرض وأهلها ون السلطان

 كَ  أرض  ففها  ليك سلطان ففليك فيما أخرج هللا ونها»: ـ  وسلم
__________________ 

 .227( في الصفاة 1)

 ، وفي غيرها : ون. «ف»( ك ا في 2)

 ابخ .:  «ف»( في 3)

 .3ون أ سا  المزارعة ، الاقيث  18 ، الها  214:  13( السساإ  4)

المبببببببببببببرا  وبببببببببببببن 
السببببببببلطان : هبببببببببس 
الجببببببباإر المبببببببقعي 

 ة الفاوةللرإاس

هبببببببببببببب  يشببببببببببببببم  
عنببببببسان السببببببلطان 
الجببببببببببباإر ل يبببببببببببر 
الم ببببببببببالف وببببببببببن 
المبببببببببببببببببببببببببببببببببنون 

 والكافر؟

االأبببببببببببكال فبببببببببببي 
 المس لة
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 وغير رلك. .(1) «ال ي قابفك علي 

ويمكن أن ير َ لزوم الارج  لزووب  علبص كبَ   قبقير ؛ بَن المفبروض 
أَن السلطان المنون خصس اً في ه ع اب ونة ي خ  ال براج عبن كبَ  أرض 

ن وجسع الظلم الماَروة ونضَماً ولس لم  كن خراجيَة ، وأنَهم ي خ ون كايراً و

 لص ال راج ، وليس ال راج عنقهم ومتا اً عبن سباإر وبا ي خ ونب  المباً وبن 
بن الحبظ سبيري  الفشسر وساإر وبا يظلمبسن  ب  النبا  ، كمبا ال ي فبص علبص وخ

بَ  رلبك  ج ، و َوبا وبن  (2)عَمالهم ، فبال  بقَ  َوبا وبن الاكبم  ال برخ كلَب  ؛ لبقفح الاخ

 ق السلطان وعَمال  ، ون ابوسال المجهسلة المالك.الاكم  كسن وا في ي
وأَوا اإلبالقا  ، فهي وضافاً  لص  وكان  عسى انصرافها  لص ال البب 

وسببسقة لهيببان حكببم آخببر ، كجببسا    خببال أهبب  ابرض  (3)كمببا فببي المسببالك 

؛ لبقفح  بسَهم حروبة رلبك  (4)ال راجية في  قهَ  ابرض في  اياة الالهي 
 قهَ     ابرض ون  (6)، وكجسا  أخ  أكار وَما  (5)ار أبخر كما يظهر ون أخه

 ، وك ير رلك ون (7)السلطان في رواية الفيض  ن الم تار 
__________________ 

 ون أ سا   كاي ال الَ  ، الاقيث ابَول. 7، الها   129:  6( السساإ  1)

 .«ش»ساقطة ون  « اَ  رلك»( عهاري 2)

 .144:  3( المسالك 3)

 .209( المتققَوة في الصفاة 4)

 .210( وا   اي   سماعي   ن فض  المتققَم في الصفاة 5)

 ، وفي ساإر النسخ : وا. «ن»ووصااة  «ف»( ك ا في 6)

 .210( المتققَوة في الصفاة 7)

 فبببببببببببببح  فبببببببببببببض 
 وجسع االأكال
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 أحكام قهالة ابرض واستئجارها فيما عقاها ون الروايا .

اله     خ  أوسالهم ،  والاا   : أَن االستقالل  ه ع ابخهار علص عقم
 وح اعترافهم  فقم االستاقاق وشك .

أبببمسل كلمبببا  اب ببباا  : أَن عنبببسان  (2)يبببقَل علبببص عبببقم  (1)ووَمبببا 

كمبا فبي  «المقاسمة أو الزكاي (3)وا ي خ ع الجاإر لشههة »المس لة في كالوهم 
 .(6)كما في غيرع  (5) «ال راج أو المقاسمة  اسم»، أو  (4)المنتهي 

ووا ي خ ع الجاإر المنون ليس لشههة ال براج والمقاسبمة ؛ بَن المبرا  

 شههتهما : أههة استاقاقهما الاا لة في و هب الفاوة ، نظيبر أبههة  ملَبك 
سبباإر وببا ي خبب ون وَمببا ال يسببتاقَسن ؛ بَن وبب هب الشببيفة : أَن الساليببة فببي 

، أو ناإه  ال اص ، أو الفبام  السالمعلي جية  نَما هي لووام ابراضي ال را

و يظلببم  بب  فببي اعتقببا ع ، لبب لك  نَمببا هببس أببي (7)، فمببا ي خبب ع الجبباإر المفتقببق 
وفترفاً  فقم  راوي رَوبة  ارع ابرض وبن أبجر هبا أبرعاً ، نظيبر وبا ي خب ع 

 ون ابوالك ال اَ ة التي ال خراج عليها أ الً.

 أههة االستاقاق لهفض سالبين الشيفة ون ولس فرض حصسل
__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : ووا. «ن»ووصااة  «ش»،  «ف»( ك ا في 1)

 .«ش»ساقطة ون  «عقم»( كلمة 2)

 لشه .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 .1027:  2( ونتهص المطلب 4)

 والمقاسمة.:  «ف»( في 5)

 وغيرها. 169:  3، والقرو   122:  1ساعق ، والق 13:  2( الشراإح 6)

 ، وفي غيرهما : الجاإر والمفتقق. «ن»و  «ف»( ك ا في 7)

وبببببببا يبببببببقَل علببببببببص 
عببببببببببببقم أببببببببببببمسل 
كلمبببببببببببببببببببببببببببببببببببا  
اب بببببببببببببببببببببببببباا  

 للجاإر المنون
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 فض السجسع ، لبم يبقخ   ب لك فبي عنباوين اب باا  قطفباً ؛ بَن وبرا هم 

وببن الشببههة : الشببههة وببن حيببث المبب هب التببي أوضبباها الشببارع للشببيفة ، ال 
ة ال ا بة  ن كانبت عبن سبهب  الشههة فبي نظبر أب ص  خباص ؛ بَن الشبهه

 اي  ، كاجتها   أو  قليق ، فال  أكال في حلَيت  ل  واستاقاق  لألخ   النسهة 

  لي  ، و الَ كانت  ابلة غير ناف ي في حَل أحق.
والاا بب  : أَن آخبب  ال ببراج والمقاسببمة لشببههة االسببتاقاق فببي كببالم 

ينيَبقع أيضباً : عطبف الزكباي  (1) الَ الجباإر الم بالف ، ووَمبا اب اا  ليس 

 عليها ، وح أَن الجاإر المسافل ال يرى لنفس  والية جهاية الصققا .
المنصبف الت َوب  فبي  (3)كلَمبا ا  ا   (2)وكيف كان ، فال ي أ  يَ  : أنَ  

 عسى في  (5)ل  ه ا المفنص وضسحاً ، فما أبنب     فٌض  (4)كلما هم يز ا  

 عمسم النَص وكلما  اب اا  وَما ال ينه ي أن ي تَر   .
 «الجاإر» فسير الفاض  القطيفي لـ 

فببي ابباهر  (6)وبجبب  وببا ركرنببا وغيببرع فَسببر  بباحب  يضبباح النببافح 

 علص (8):  من  ققَم  (7)كالو  الماكي الجاإر في عهاري النافح 
__________________ 

 ووا.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 .«ش»في  «أنَ »( لم  ر  2)

 أ ا .:  «ف»( في 3)

 يزا .:  «ف»( في 4)

 .195 190:  22، انظر الجساهر  سرعقق ( الظاهر أنَ   احب الجساهر 5)

 .247:  4( و طسب ، وال يسجق لقينا. نفم ، حكاع السيق الفاولي في وفتاح الكراوة 6)

 .118( الم تصر النافح : 7)

 يققم.:  «ن»صااة ( في و8)

وبببببببا ينيبببببببق عبببببببقم 
أبببببببمسل الكلمبببببببا  

 للجاإر المسافل
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واقتفببص أثببر الاالثببة ، فببالقسل  االختصبباص كمببا  السببالمعلي أويببر المببنونين 

وجفل  اب َ  فبي  (2)، وجزم    في  يضاح النافح  (1)استظهرع في المسالك 
 ال ي لس عن قَسي. (3)الرياض 

راضببي التببي  يببق الجبباإر المسافببل ، فببي المفاولببة علببص فينه ببي فببي اب

 عينها أو علص وا ينخ  عليها وراجفة الااكم الشرعي.
ولس فبرض اهبسر سبلطان و بالف ال يبرى نفسب  وسبتاقاً لجهايبة  لبك 

ير ابراضي ال راجية علص غ (4)السجسع ، و نَما أخ  وا ي خ  نظير وا ي خ ع 

ون ابوالك ال اَ ة ، فهس أيضاً غير  اخ  في ونصرف ابخهار ، وال فبي 
 كلما  اب اا  ، فاكم  حكم السلطان المسافل.

وأَوا السلطان الكافر ، فلم أجق في  نَصباً ، وينه بي لمبن  مَسبك  بإبالق 

 لبص  (6)، لكبَن اإلنصباف انصبرافهما  التبزام  خسلب  فيهمبا (5)النَص والفتسى 
فبي السبلطان المسافبل وبن اعتهبار كبسن ابخب   (7)غيرع ، وضافاً  لص وا  ققَم 

 نفبي السببهي  للكبافر علببص  (8) شبههة االسبتاقاق. وقببق  مَسبك فببي رلبك  فببض 

 المنون ، فت َو .
__________________ 

 .144:  3( المسالك 1)

 ( و طسب ، وال يسجق لقينا.2)

 .507:  1( الرياض 3)

 ي خ .:  «ص»و  «ش»( في غير 4)

 ( وا   احب الجساهر ، كما  ققَم في الصفاة السا قة.5)

 انصرافها.:  «ش»( في غير 6)

 .231( في الصفاة 7)

 ( لم نقف علي .8)

لبببببببببزوم وراجفبببببببببة 
الابببببباكم الشببببببرعي 
فبببببببببي ابراضبببببببببي 
التبببببي  يبببببق الجببببباإر 

 المسافل
حكبببببببببببم الجبببببببببببباإر 
الم ببببببببالف البببببببب ي 
ال يببببببببببرى نفسبببببببببب  

 وستاقاً للجهاية

حكببببببببببببم خببببببببببببراج 
 السلطان الكافر
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 الخامس

ب َ  ال براج المب خسر أن يكبسن المب خسر ونب  الظاهر أنَب  ال يفتهبر فبي حل

وَمن يفتقق اسبتاقاق اآلخب  لألخب  ، فبال فبرق حينئب    بين المبنون والم بالف 

واختصبباص  فضببها اآلخببر  (1)والكببافر ؛ إلبببالق  فببض ابخهببار المتققَوببة 
و فببض روايببا   (2) ببالمنون ، كمببا فببي روايتببي الابب َاو و سببااق  ببن عَمببار 

 .(3) قهالة ابراضي ال راجيَة
اختصباص الاكبم  المب خسر وبن وفتقبق اسبتاقاق  (4)ولم يستهفق  فبٌض 

اآلخ  ، وح اعتراف    َن ااهر اب اا  التفميم ، وك نَ  أ خ  ه ع المسب لة 

َ  ال راج والمقاسمة في القاعقي المفروفة ، ون :  لزام النا   يفني وس لة حل
 ، (5)وهم  ما ألزوسا    أنفسهم ، ووجس  المضَي وفهم في أحكا

__________________ 

 ووا  فقها. 204( في الصفاة 1)

، ولكن ليس في رواية  سااق وا يقَل علبص االختصباص  207و  204(  ققَوتا في الصفاة 2)

 ، فراجح.

 .4ون أ سا  أحكام المزارعة ، الاقيث  18، الها   214:  13( السساإ  3)

 124:  (المطهسعبة ضبمن ال راجيَببا )اج ( هبس الفاضب  القطيفبي فبي رسببالة السبراج السَهب4)

125. 

وببن  30، الهببا   320:  15( هبب ع القاعببقي وسببتفا ي وببن روايببا  عقيببقي ، انظببر السسبباإ  5)

وبببن أ بببسا  ويبببراث اإلخبببسي وابجبببقا  ،  4، الهبببا   485:  17و أ بببسا  وقبببقَوا  الطبببالق ، 

 .5الاقيث 

هبببببب  يفتهببببببر فببببببي 
حبببببببببببً  ال بببببببببببراج 
اعتقبببببببا  المببببببب خسر 
ونبببببببببب  اسببببببببببتاقاق 

 ؟اآلخ  ل 
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و البقين وبن الب َوي وبن وا نان في   استيفا (1)علص وا يشهق     شهي   فضهم 

 وا  اع  ون ال مر وال نزير. (2)ثمن 
الممضص في وا نان في   (3)وابقسى : أَن المس لة أعَم ون رلك ، و نَما 

  صَرف الجاإر في  لك ابراضي وطلقاً.
__________________ 

من المطهسعبة ضب)( لم نقف عليب  ، نفبم أبهَ  الفاضب  القطيفبي فبي رسبالة السبراج السَهباج 1)

 وا نان في   جسا  ا تياع عسض ال مر ون اليهس . 124:  (ال راجيا 

 ون عين.:  «خ»و  «ف»( في 2)

  نَما.:  «ص»وأَن ، وفي نس ة  قل :  «ص»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 3)
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 السادس

لببيس لل ببراج قببقر وفببيَن ،  بب  المنبباب فيبب  وببا  راضببص فيبب  السببلطان 

 رضبببص  (1)ابرض ؛ بَن ال بببراج هبببي أبجبببري ابرض ، فينبببسب  ووسببتفم 

 المنجر والمست جر.
نفم ، لس استفم  أحقٌ ابرض قه   فيين اببجري  في ن علي  اجري الما  

، وهببي وضببهسبة عنببق أهبب  ال هببري ، وأَوببا قهبب  الفمبب  فهببس  ببا ح لمببا يقببح 
 .(2)التراضي علي  ، ونسب وا ركرناع  لص ااهر اب اا  

فبي ورسبلة حَمبا   بن عيسبص :  السبالمعلي قَل علي  قسل أ ي الاسن وي

ي   ي  وركا  ، فهي وسقسفة وتروكة في يق ون » وابرض التي أبخ   عخنسخ
يفمرها وياييها علص  ل  وا يصالاهم السالي علص ققر باقتهم ون ال راج 

يضبَر  : النصف ، أو الالث ، أو الالاان ، علص ققر وا يكبسن لهبم  بالااً وال

 .(3) «الاقيث ..  هم
 ال راج أو المقاسمة (5)عليهم ون  (4)ويستفا  ون  : أنَ   را جف  

__________________ 

 فيناب ا.:  «ص»فيناب خ ل ، وفي هاوش :  «ن»( في هاوش 1)

 ( لم نفار علي .2)

وببن أ ببسا   41، الهببا   85:  11، وانظببر السسبباإ   366لاببقيث ، ا 130:  4( التهبب يب 3)

 .2جها  الفقو ، الاقيث 

 جفلت.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( في 4)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»في  «ون»( لم  ر  5)

المنببببباب فبببببي قبببببقر 
 ال راج

حكبببببم وبببببا  را كبببببان 
ال بببببببببببببببببببببببببببببببببراج 
المجفببببببسل وضببببببَراً 
 ابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال 

 المزارعين
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 فض  ال نبا  (1)وا يضَر  هم لم يجز رلك ، كال ي ينخ  ون  فض وزارعي 

الزراعببة وبببن كاببري ال ببراج ، فيجهرونبب  علبببص  ،  ايببث ال ي تببار الببزارع
 (2)الزراعة ، وحينئ   ففي حروة كَ  وا ينخ  أو المققار الزاإق علص وا  ضَر 

 الزيا ي علي  ، وجهان.

عببن  فببض : أنَبب  يشببترب أن ال يزيببق علببص وببا كببان ي خبب ع  (3)وحكببي 
 المتسلَي ل  اإلوام الفا ل  الَ  رضاع.

 الزرع وال بر   ن كبان و تباراً فبي  والتاقيل : أَن وستفم  ابرض

اسبببتفمالها فمقابفبببة ال بببراج والمقاسبببمة  اختيبببارع واختيبببار الجببباإر ، فبببإرا 
و  فهس الاَل ، قلبيالً كبان أو كايبراً ، و ن كبان ال  بقَ لب  وبن  راضيا علص أي

ويتضبَرر  االر ابال  (4)استفمال ابرض بنَها كانت وزرعبة لب  وبقَي سبنين 

غيرهببا فالمنبباب وببا ركببر فببي المرسببلة ، وببن عببقم كببسن  عببن  لببك القريببة  لببص
المضرو  عليهم وضَراً ،   ن ال يهقص لهم  فق أ او ال راج وبا يكبسن  بإ او 

 وا أنفقسا علص الزرع ون المال ، و  لسا ل  ون أ قانهم ابعمال.
__________________ 

 وزارع.:  «ش»( في غير 1)

 يضَر.:  «ص»( في غير 2)

 عن السيق عميق القين. 247:  4الفاولي في وفتاح الكراوة  ( حكاع السيق3)

، ولفلَ  كان فبي اب ب  : وب   «وقَي»   «ن»وقَ سنين ، و بَا  في :  «م»و  «ف»( في 4)

 سنين.
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 السابع

ن يص   ليب  ال براج أو  ااهر  بالق اب اا  : أنَ  ال يشترب في وخ

السلطان علص وج  الهقيَة ، أو يقطف  ابرض ال راجية  قطاعاً ،  الزكاي ون

 لبص  بببالق  (1)فببي رسبالت   هللارحمب أن يكبسن وسبتاقَاً لب  ، ونسببه  الكركبي 
بَ  جبساإز السبلطان  ابخهار واب باا  ، ولفلَب  أرا   ببالق وبا  َل علبص حل

سا  بب  ب بب  وببح كسنهببا غالهبباً وببن  يببت المببال ، و الَ فمببا اسببتقلَ  (2)وعَمالبب  
المس لة  نَما هي ابخهار السار ي في جسا  ا تياع ال راج والمقاسمة والزكاي 

َ   قهَ   (3) وال ريبب  .(5)ابرض ال راجيَة ون السبلطان  (4)، والسار ي في حل

و  ون  يت المال ، ولم في عقم اأتراب كسن المشتري والمتقهَ  وستاقَاً لشي
بَ  وبا يههب  السبل طان وبن ال براج حتَبص يتمَسبك  إبالقب  عبقا ير  خهبر فبي حل

أخهار جساإز السلطان ، وح أَن  لك ابخهار وار ي أيضاً في أأ اص خا ة 

 ، فياتم  كسنهم روي حصص ون  يت المال.
فالاكم  نفسر  صَرف الجاإر علص اإلبالق في ال راج ون حيث اله ل 

المفاولبة عليب  ، والتفريل كنفسر  صَرف  علص اإلبالق في   القهض وابخ  و

 وشك .
__________________ 

 .283:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( قابفة اللجاج 1)

 ووا  فقها. 178( المتققَم في الصفاة 2)

 ووا  فقها. 204( راجح الصفاة 3)

  قهي .:  «ص»( في غير 4)

 ووا  فقها. 209( انظر الصفاة 5)

هبببببببببببب  يشببببببببببببترب 
اسببببببببببتاقاق وببببببببببن 
يصبببببببببببببب   ليبببببببببببببب  

 ال راج؟
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وبا يمنبح ا بن »: ـ  في رواية الاضبروي السبا قة السالمعلي وأَوا قسل  
 (1) «أ ي سماك أن يهفث  ليك  فطاإك ، أوا علم أَن لك نصيهاً ون  يت المبال

ن ل  نصيب في  يت المال يجس  لب  ابخب  ، ال أَن  ، فإنَما يقَل علص أَن ك   وخ

ن ال نصيب ل  ال يجس  أخ ع.  كَ  وخ
فيما  ققَم ون  ليل  :  ب َن ال براج حبَل هلل  سرعقق ك ا  فلي  الفالَوة و

؛ فبإَن هب ا ال ينبافي  وضباو الشبارع لهب ل الجباإر  يَباع  (2)أخ ع غير وسبتاقَ  

 أن يتصَرف في  يت المال كيف أاو. السالمعلي كيف أاو ، كما أَن لووام 
، والمب كسر  (4) كسري الروايبة المب (3)فاالستشها   التفلي  الم كسر فبي 

وبن  يبت  (6)و علص اعتهار استاقاق اآلخ  لشي هللارحم في كالم الفالَوة  (5)

 ، واَ  نظر. (7)المال ، كما في الرسالة ال راجيَة 
 ثَم أأك  ون رلك  الي  الزكاي الم خسري ون  لكَ  أحق ، كما هس

__________________ 

، و قببقوت فببي  6وببن أ ببسا  وببا يكتسببب  بب  ، الاببقيث  51، الهببا   157:  12( السسبباإ  1)

 .208الصفاة 

 .227(  ققَم في الصفاة 2)

 وفي.:  «م»( في 3)

 .«ن»و  «ف»في  «الم كسري»( لم  ر  4)

 .«ع»و  «م»،  «خ»في  «والم كسر»، ولم  ر  :  «ص»في  «الم كسر»( لم  ر  5)

 و. شي:  «ص»و  «ف»( في غير 6)

 .283:  1 (رساإ  الماقل الكركي)( رسالة قابفة اللجاج 7)

عبببببببببببببقم  اللبببببببببببببة 
روايبببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
الاضببببببببببببببببببببببببروي 
وكببببببببالم الفاَلوببببببببة 

 ص االأترابعل

االأبببببببببببكال فبببببببببببي 
 اليبببببببببب  الزكبببببببببباي 
البببببببببببب ي ي خبببببببببببب ع 

 الجاإر لكَ  أحق
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 القسل  اَ  ا ها  وا ينخ   اسم الزكاي. (1)ااهر  بالقهم 

المفتهر  (2)وفي المسالك : أنَ  يشترب أن يكسن  رف  لها علص وجهها 
يمتنببح ابخبب  ونبب  عنببقهم  (4)؛  ر  (3)ث ال يفببقَ عنببقهم غا ببهاً عنببقهم ،  ايبب

أيضاً. ثَم قال : وياتم  الجبسا  وطلقباً ؛ نظبراً  لبص  ببالق البنَص والفتبسى. 

 يت المال ،  (6)وال  في المقاسمة وال راج ؛ فإَن وصرفهما  (5)و قال : ويجي
 ، انتهص. (7)ول  أر ا  و صس سن عنقهم أيضاً 

__________________ 

 3، والشبهيق فبي البقرو   122:  1، والفالَوة في القساعق  13:  2( كالماقَل في الشراإح 1)

 وغيرهم. 19:  2، والفاض  المققا  في التنقي  الراإح  170: 

 وجه .:  «ش»( في غير 2)

 عا ياً.:  «ش»و  «ص»( في 3)

 أو.:  «ش»و  «ص»( في غير 4)

 ويجس . : «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 5)

 ، وفي النسخ : وصرفها. «ص»وهاوش  «ن»( ك ا في المصقر ووصَااة 6)

 .143:  3( المسالك 7)

كببببالم الشببببهيق فببببي 
ا هبببببا  وبببببا ينخببببب  

  اسم الزكاي
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 الثامن

،  ايث يتفلَل  ما ينخ  ونها وا  قبقَم وبن  (1)أَن كسن ابرض خراجية 

 أحكام ال راج والمقاسمة ، يتسقَف علص أبوسر ثالثة :

يً ، أو  بببلااً علبببص أن  كبببسن  األّول   كسنهببا وفتسحبببةً عخنبببسخ
ابرض  (2)

 ون ابرضين ال خراج عليها. (3)للمسلمين ؛  ر وا عقاهما 

وا ي خ ع الجاإر ون ابنفال حكم وا ي خ ع ون  (4)نفم ، لس قلنا   َن حكم 
 أرض ال راج ،  خ  وا ياهت كسن  ون ابنفال في حكمها.

 كيف ياهت كسن ابرض وفتسحة عنسي؟

ي  الشبياع المسجبب للفلبم ، و شبها ي عبقلين ،  فنقسل : ياهبت الفبت  عخنبسخ
و الشياع المفيق للظَن المتاخم للفلم ؛  ناًو علص كفايت  في كَ  وا يفسبر  قاوبة 

الهيَنة علي  ، كالنسب ، والسقف ، والملك المطلل ، وأَوا ثهس ها   ير رلك ون 

الظنَية حتَص قسل ون يسثبل  ب  وبن المبنَرخين فمابَ   أبكال ؛ بَن ابوارا  
ي ، وعقم  ملَك المسلمين.  اب   عقم الفت  عخنسخ

نفم ، اب   عقم  ملَك غيبرهم أيضباً ، فبإن فبرض  خسلهبا  ب لك فبي 

ابنفببال وألاقناهببا  بب رض ال ببراج فببي الاكببم فهببس ، و الَ فمقتضببص القاعببقي 
 ون  َراعها. وأَوا الزَراع فيجب عليهمحروة  ناول وا ينخ  قهراً 

__________________ 

 ، وفي ساإر النسخ : ال راجية. «ن»ووصااة  «ف»( ك ا في 1)

 يكسن.:  «ص»( في غير 2)

 عقاها.:  «ص»و  «ع»،  «خ»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 .«ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»في  «حكم»( لم  ر  4)

وبببببببا يفتهبببببببر فبببببببي 
كببببببببببببببببببسن ابرض 

 خراجية
ـ أن  كببببببببببسن  1
برض وفتسحبببببببببببة ا

 عنسي
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هم علص بهل وا يقتضي  القساعق عنبقع وراجفة حاكم الشرع ، فيفم  فيها وف

 ، أو وجهسل المالك ، أو غير رلك. السالمعلي : ون كسن  وال اإلوام 
والمفببروف  ببين اإلواويببة  ببال خببالف ابباهر أَن أرض الفببراق فتاببت 

ي ، وحكي رلك عن التساريخ المفتهري  عخنسخ
(1). 

 .(2)أنَها فتات  لااً  وحكي عن  فض الفاوة
 .(3)ووا  َل علص كسنها ولكاً للمسلمين ياتم  ابورين 

عبن أرض  السبالمعلي أنَب  سببئل  أ بس عهبق هللا »ففي  باياة الالهبي : 

، ولمبن  (4)فقبال : هبس لجميبح المسبلمين ، لمبن هبس اليبسم  ؟السسا  وبا ونزلتب 
 .(5) «يقخ  في اإلسالم  فق اليسم ، ولمن لم ي لل  فق

بن »ورواية أ ي الر يح الشاوي :  ال  شترل وبن أرض السبسا  أبيئاً  الَ وخ

وقريببب ونهببا  بباياة ا ببن  .(6) «و للمسببلمينكانببت لبب  رَوببة ، فإنَمببا هببي فببي
 .(7)الاجاج 

ي ؛ فإن (8)وأَوا غير ه ع ابرض وَما ركر أو اأتهر   فتاها عخنسخ
__________________ 

 .87:  3، وانظر   ريخ الطهري  79لماقل السهزواري في الكفاية : ( حكاع ا1)

 عن أ ي حنيفة و فض الشاففية. 428:  1( حكاع الفالَوة في الت كري 2)

 أورين.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 3)

 ، وفي ساإر النسخ : اليسم وسلم. «ف»( ك ا في 4)

 .4لهيح ، الاقيث ون أ سا  عقق ا 21، الها   274:  12( السساإ  5)

 .5( نفس المصقر ، الاقيث 6)

 .3ون أ سا   حياو المسا  ، الاقيث  4، الها   330:  17( السساإ  7)

 واأتهر.:  «ش»( في 8)

المفبببببببببببببببببببروف أَن 
أرض الفبببببببببببببببببراق 

 وَما فتات عنسيً 

حكببببببم غيببببببر أرض 
 الفراق
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ياتم  حصسل الفلم لهما ون السماع أو الظَن المتاخم ون  (1)أخهر    عقالن 

. و الَ فقق عرفت الشياع أخ     ، علص   َو  في ابخير كما في الفقل الساحق
 اإلأكال في االعتما  علص وطلل الظَن. (2)

وأَوا الفم   قسل المنَرخين  نباًو علبص أَن قبسلهم فبي المقبام نظيبر قبسل 

 الل سي في الل ة وقسل الطهيب وأهههما فقون  ثها   خرب القتا .
وأأك  ون   ثها  رلك  استمرار السيري علص أخ  ال راج ون أرض ، 

بَن رلك  َوا ون جهة وا قي  : ون كشف السيري عن ثهبس  رلبك وبن الصبقر 

ابَول ون غير نكير ؛  ر لس كان أيئاً حا ثاً لنق  في كتب التساريخ ؛ العتناو 
، و َوببا وببن جهببة وجببس  حمبب   صببَرف  (3)أر ا هببا  المهتببقعا  والاببسا ث 

 المسلمين وهس أخ هم ال راج علص الصاي .

ويبببر  علبببص ابَول وبببح أَن عبببقم التفبببَرض ياتمببب  كسنببب  بجببب  عبببقم 
 ب ولص وبن  (5)ليسبت  (4): أَن ه ع ابوباري ـ  اَبالعهم ال ي ال يقَل علص الفقم

 ه  التساريخ ال ي عرفت حال . نصيص أ

وعلص الااني : أنَ   ن أبريق  فف  المسلم  صَرف السلطان   خ  ال راج 
، فال ريب أَن أخ ع حرام و ن علم كسن ابرض خراجيَبة ، فكسنهبا كب لك ال 

 يصَا  ففل .
__________________ 

 . ما في المتن «ع»أخهرع عقالن ، و َا  في :  «ع»و  «م»،  «خ»( في 1)

 .237( في الصفاة 2)

 .79( قال  الماقَل السهزواري في الكفاية : 3)

 ابوارا .:  «ف»( في غير 4)

 ، وفي غيرها : ليس. «ف»( ك ا في 5)

هبببببببببببببب  يصببببببببببببببَ  
التفسيبببببببببب  علببببببببببص 
كببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالم 

هببببب  ياهببببببت كببببببسن  المنَرخين؟
ابرض وفتسحبببببببببببة 
عنبببببببببببببسي  قيبببببببببببببام 

لسببببيري علببببص أخبببب  ا
 ال راج ونها؟

 يببببببان ونشبببببب  هبببببب ع 
السببببببيري ـ علببببببص 
فبببببببرض وجس هبببببببا 

 ـ ووناقشت 
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و عسى : أَن أخ ع ال راج ون أرض ال راج أقَ  فسا اً وبن أخب ع وبن 

يبر غيرها ،  سَهٌم ؛ بَن وناب الاروة في المقاوين واحق ، وهس أخب  وبال ال 
بجري ابرض ال راجيببة  وببن غيببر اسببتاقاق ، واأببت ال رَوببة المبب خسر ونبب   بب 

 وعقو  في غيرها ال يهَسن الفسا .

نفم ،  ينهما فرق ون حيث الاكم المتفلَبل  ففب  غيبر السبلطان ، وهبس 
ن يقبح فبي يبقع أبي ب ع فبي ابرض وخ و وبن ال براج  مفاوضبة أو  هبَرع ، فخيخال

  ال  لي  علص وجس  حم  الفاسق علبص ابقبَ  ال راجيَة  ون غيرها ، وح أنَ 

هباً للمبرأي ،  فسا اً  را لم يتفقَ  عنسان الفسا  كما لس  ار ابور  ين الزنبا وكرل
و بين الزنبا  رضباإها ؛ حيببث  َن الظلبم وابَرم آخبر غيببر الزنبا ،   بالف وببا 

ناببن فيبب  وببح أَن أ ببالة الصبباة ال  اهببت المسضببسع ، وهببس كببسن ابرض 

 خراجية.
 أن يقال :  َن المقصس   ر َب آثار ابخ  ال ي هس أقَ  فسا اً ، وهبس  الَ 

َ   ناول  ون اآلخ  و ن لم ياهت كسن ابرض خراجيَة  ايث يتر َبب عليب   حل

اآلثار اببخر ، وا  وجس   فح أبجري ابرض  لص حاكم الشرع ليصرف  فبي 
فيب  وبن المصال   را فرض عبقم السبلطان الجباإر ، وواب  حروبة التصبَرف 

  ون  فح أبجري أ الً ، ال  لص الجاإر وال  لص حاكم الشرع.

و ن أبريق  فف  المسلم  صَرف المسلمين فيما يتناولسن  ون الجباإر وبن 
خبراج هبب ع ابرض ، ففيبب  : أنَبب  ال عهببري  ففلهببم  را علمنببا  بب نَهم ال يفلمببسن 

 فسببا  حببال هبب ع ابراضببي ، كمببا هببس ال الببب فببي واببَ  الكببالم ؛  ر نفلببم 

  صَرفهم ون جهة عقم  حرا  المسضسع. ولس احتم   قليقهم لمن
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لم ينفح. ولس فبرض احتمبال علمهبم  كسنهبا  (2)ابرض خراجيَة  (1)يرى  لك 

خراجيَة كان الال م ون رلك جبسا  التنباول وبن أيبقيهم ال وبن يبق السبلطان ، 
 كما ال ي فص.

، و الَ كان المفتسح وال  السالمعلي أن يكسن الفت   إرن اإلوام  ثاني  ال

؛  نبباًو علبص المشبهسر ،  بب  عبن المجمبح : أنَبب  كبا  يكببسن  السبالمعلي اإلوبام 
، ونسه  في المهسسب  لص رواية أ اا نا ، وهبي ورسبلة الفهَبا   (3) جماعاً 

وبام ف نمبسا كانبت ال نيمبة أنَ   را غبزى قبسم   يبر  رن اإل»السَراق ، وفيها : 

 .(5) «لووام (4)كلَها 
قال في المهسسب : وعلص ه ع الرواية يكسن جميح وا فتابت  فبق النهبي 

وبن وبال  السبالمعلي  الَ وبا فتابت فبي  وبان الس بَي  وسلموآل علي هللا لص

 ، انتهص. (6) «السالمعلي اإلوام 
بَ  ال براج أقسل : فيهتني حَ  الم خسر ونها خراجاً علص وب ا  قبقَم وبن حل

 .(7)الم خسر ون ابنفال 

 والظاهر أَن أرض الفراق وفتسحة  اإلرن كما يكشف عن رلك
__________________ 

  ملَك.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 ال راجيَة.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 2)

 .473:  7( وجمح الفاإقي 3)

 .«ش»في غير  «كلَها»( لم  ر  4)

 .16، الها  ابَول ون أ سا  ابنفال ، الاقيث  369:  6( السساإ  5)

 ، نقالً  المفنص. 34:  2( المهسسب 6)

 .227(  ققَم في الصفاة 7)

ـ أن يكببببببببببسن  2
الفبببببببببببببت   بببببببببببببإرن 
االوببببببببببببام عليبببببببببببب  

 السالم

أرض الفبببببببببببببببببراق 
وفتسحببببببببببة  ببببببببببإرن 
االوببببببببببببام عليبببببببببببب  

 السالم
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، وأَوا غيرها وَما فتات في  وان خالفة الااني  (1)وا  َل علص أنَها للمسلمين 
، وهي أغلب وا فتات ، فظاهر  فض ابخهار كسن رلك أيضاً  بإرن وسالنبا 

وأورع ، ففي ال صال في أ سا  السهفة ، في  ا   السالمعلي أوير المنونين 

اي ابنهيبباو فبي سبهفة وببسابن ، أَن هللا  فبالص يمبتان أو بياو ابنهيبباو فبي حيب
، عن أ ي  وأبي   ، عبن سبفق  بن عهبق هللا ، ـ  و فق وفا هم في سهفة وسابن

عن أحمق  ن الاسين  ن سفيق ، عن جففر  ن وامبق النبسفلي ، عبن يفقبس  

، عن أ ي عهق هللا جففر  ن أحمق  ن وامق  ن عيسص  ن وامق  (2) ن الراإق 
أ ي بالب ، عن يفقس   ن عهق هللا الكسفي   ن علي  ن عهق هللا  ن جففر  ن

ا ن أ ي المققام ، عن جا ر الجففي  (4)، عن عمرو  (3)، عن وسسص  ن عهيق 

 السبالمعلي أ بص يهبس ي أويبر المبنونين »: أنَب   السبالمعلي ، عن أ ي جففبر 
فببي ونصببرفة عببن وقفببة النهببروان فسبب ل  عببن  لببك المببسابن ، وفيبب  قسلبب  

ا الرا فبببة يفنبببي وبببن المبببسابن الممبببتان  هبببا  فبببق النهبببي : وأَوببب السبببالمعلي 

: فإَن القاإم  فق  احه  يفني عمر  فق أ ي  كر كان ـ  وسلموآل علي هللا لص
، فيصببقرها عببن أوببري ، وينبباارني فببي  (5)يشبباورني فببي وببسار  اببوببسر 

 ال أعلم (6)غساوضها فيمضيها عن رأيي 
__________________ 

 .5و  4ون أ سا  عقق الهيح ، الاقيث  21، الها   274:  12( السساإ  1)

 يفقس  الراإق ، وفي المصقر : يفقس   ن يزيق.:  «ش»( في 2)

 ( في المصقر : وسسص  ن عهيقي.3)

 عمر.:  «ش»( في غير 4)

  يا ي : ووصا رها. «ش»( في 5)

 رأي.:  «ش»( في غير 6)

حكببببببم غيببببببر أرض 
الفببببببببببببراق وَمبببببببببببب  

 فتات عنسيً 
روايبببببببة ال صبببببببال 
فبببببببببببي أَن الفبببببببببببت  

 وامكان  إرن اال
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 .(3) «ال هر .. (2)ك غيري ، وال يفلم  أ اا ي ، يناارع في رل (1)أحقاً 

والظاهر أَن عمسم اببوسر  ضافيٌّ  النسهة  لص وبا ال يقبقح فبي رإاسبت  
هم  لبببص  وَمبببا يتفلَبببل  السياسبببة ، وال ي فبببص أَن ال بببروج  لبببص الكفَبببار و عببباوخ

 اإلسالم ون أعظم  لك اببوسر ،    ال أعظم ون .

ماعببة   رجهببا عببن حببقَ االعتهببار ،  الَ أَن اعتمببا  وفببي سببنق الروايببة ج
ف ون حالهم لمن  تهَفهبا وبن أنَهبم ال  القَميين عليها وروايتهم لها ، وح وا عبرل

ضببفف  الَ  فببق احتفافهببا  مببا  (5)فببي كتببههم روايببة فببي راويهببا  (4)ي َرجببسن 

 يسجب االعتما  عليها ، جا ر لضففها في الجملة.
فبي  السبالمعلي وضافاً  لص وبا اأبتهر وبن حضبسر أ بي وامبق الاسبن 

وبن  السبالمعلي ، و خسل  فض خبساَص أويبر المبنونين  (6) فض ال زوا  

 .(7)الصاا ة كفَمار في أورهم 
__________________ 

ال علمب  أحببق ، :  «ص»ال يفلمب  أحببق ، وفبي :  «ش»( وبا أثهتنباع وطبا ل للمصببقر ، وفبي 1)

 النسخ : ال أعلم  أحق. وفي ساإر

اباهراً : وال ينباار فببي رلبك غيببري ،  «ن»( وبا أثهتنباع وطببا ل للمصبقر ، وفبي وصببااة 2)

 وفي النسخ : وال يناارني غيرع.

 .58،  ا  السهفة ، الاقيث  374( ال صال : 3)

،  «ع»،  «م»،  «ن»، وفببي  «ش»و  «ع»،  «ن»ونسبب ة  ببقل  «خ»و  «ف»( كبب ا فببي 4)

 ال ياهتسن.:  «خ»س ة  قل ون «ش»و  «ص»

 ، وفي غيرها : راوية. «ش»( ك ا في 5)

، لكنهما ركبرا  109:  3، والكاو  في الت ريخ ال ن ابثير  323:  3( راجح   ريخ الطهري 6)

 .السالمعليهماحضسر أ ي وامق الاسن وأ ي عهق هللا الاسين 

 (.عن هللارضي رجمة عَمار  ن ياسر ) 46:  4( راجح اسق ال ا ة 7)

المناقشبببببببببببة فبببببببببببي 
سبببببببببنق الروايبببببببببة ، 

 و ففها

وبببببببببببببببببا ينيَبببببببببببببببببق 
وضبببببببببببببببببببببببببببببمسن 

 الرواية
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، قببال :  السببالمعلي وفببي  بباياة واَمببق  ببن وسببلم ، عببن أ ببي جففببر 

سبببب لت  عببببن سببببيري اإلوببببام فببببي ابرض التببببي فتاببببت  فببببق رسببببسل هللا »
قق سار في أهب   السالمعلي فقال :  َن أوير المنونين  ؟وسلموآل علي هللا لص

 .(1) «ال هر .. الفراق  سيري ، فهي  وام لساإر ابرضين

رهببببببببببا أَن سبببببببببباإر ابرضببببببببببين المفتسحببببببببببة  فببببببببببق النهببببببببببَي وااه
حكمهببا حكببم أرض الفببراق ، وضببافاً  لببص أنَبب  يمكببن  وسببلموآل علي هللا لص

 الفلم  شاهق الاال  (2)االكتفاو عن  رن اإلوام المنصسص في ورسلة السَراق 

اإلسببالويَة  (3)وسبباإر ابإمببة  الفتسحببا   السببالمعلي  رضببص أويببر المببنونين 
 لت يَق ه ا القين. المسجهة

 .(4) «أَن هللا  فالص ينيَق ه ا القين   قسام ال خالق لهم ون »وقق ور  : 

وح أنَب  يمكبن أن يقبال  امب  الصبا ر وبن ال بزاي وبن فبت  البهال  علبص 
 .السالمعلي ، وهس كسن    ور اإلوام  (5)السج  الصاي  

 كايري علصوح أنَ  يمكن أن يقال :  َن عمسم وا  َل ون ابخهار ال
__________________ 

 .2ون أ سا  جها  الفقَو ، الاقيث  69، الها   117:  11( السساإ  1)

 .16، الها  ابَول ون أ سا  ابنفال ، الاقيث  369:  6( السساإ  2)

  المفتسحا .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 3)

قو ، الابقيث ابَول ، وفيب  : ينصبر هب ا ون أ سا  جها  الفب 9، الها   28:  11( السساإ  4)

 القين.

 علص الصاي  ، وفي ساإر النسخ : علص وج  الصاي .:  «ف»، وفي  «ص»( ك ا في 5)
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عليب    يب   وال  (1) قيَق ابرض المفقو ي وبن ابنفبال  كسنهبا وَمبا لبم يسجبف 

، وعلص أَن وا أبخ    السيف وبن ابرضبين يصبرفها فبي وصبال   (2)ركا  
، فيرجبح  لبص  (4)، وفارض  الفمسم وبن وجب  لمرسبلة البسَراق  (3)لمين المس

ُسددوِل َواْعَُُمددوا أَنَّمددا َغنِْمددتُْه ِمددْن َشدديْ )عمببسم قسلبب   فببالص  ِ ُخُمَسدد ُ َوِلُرَّ ٍء فَددأَنَّ ِهّ

و أبي (6)، فيكسن الهاقي للمسلمين ؛  ر ليس لمن قا خ   (5)اآلية  (َوِلِذي اْلقُْربى
 اً و جماعاً.ون ابرضين نصَ 

ي  إرن اإلوبام  الثالث    السبالمعلي أن ياهت كسن ابرض المفتسحة عخنسخ

وايببباي حبببال الفبببت  ، لتبببقخ  فبببي ال نببباإم وي بببرج ونهبببا ال مبببس أَوالً علبببص 
المشهسر ويهقص الهاقي للمسلمين ، فإن كانت حينئ   وسا اً كانبت لووبام ، كمبا 

 (7)مشهسر ،    المتَفبل عليب  ، علبص الظباهر المصبَرح  ب  عبن الكفايبة هس ال

علبببص أَن  (9)، ويقتضبببي   ببببالق اإلجماعبببا  الماكيَبببة  (8)وواكبببي التببب كري 
 المسا 

__________________ 

 ال يسجف.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 ل.، الها  ابَول ون أ سا  ابنفا 364:  6( انظر السساإ  2)

 21، الهبا   273:  12و ون أ سا  جهبا  الفبقَو ،  72، الها   119:  11( انظر السساإ  3)

 ون أ سا  عقق الهيح وأروب .

 .16، الها  ابَول ون أ سا  ابنفال ، الاقيث  369:  6( السساإ  4)

 .41( ابنفال : 5)

 : قا  .، وفي ساإر النسخ : قا   ، وفي نس ة  قل أكارها  «ص»( ك ا في 6)

 ، وفي  :  ال خالف. 239( انظر كفاية ابحكام : 7)

 ، وفي  : عنق علماإنا. 402:  2( الت كري 8)

، كتا   حياو المسا  ،  526 525:  3، وأبنظر ال الف  540:  (الجساوح الفقهية)( ال نية 9)

 .9:  7، وجاوح المقا ق  3المس لة 

ـ أن  كببببببببببسن  3
ابرض وايبببببببببببببببباي 

 حال الفت 
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أَن المبببسا   قبببسل وطلبببل لببب   وبببن ابنفبببال ؛ إلببببالق ابخهبببار القالَبببة علبببص

القالَة علبص  (3)وابخهار  (2)وال يفارضها  بالق اإلجماعا   .(1) السالمعلي 
ي للمسببلمين  أَن المفتسحببة عخنببسخ
ابرض  (5)؛ بَن وببسار  اإلجماعببا  هببي  (4)

الكفَببار كسبباإر ال نبباإم التببي يملكسنهببا وببنهم ويجببب فيهببا  (7)وببن  (6)الم نسوببة 

، و نَمبا هبي وبال اإلوبام. ولبس فبرض  (8)وبن أوبسالهم  ال مس ولبيس المبسا 
جريببان أيببقيهم عليبب  كببان  اكببم الم صببس  ال يفببقَ فببي ال نيمببة ، وابباهر 

 ابخهار خصسص الماياي ، وح أَن الظاهر عقم ال الف.

نفم ، لس وا  الماياي حال الفت  ، فالظاهر  قاؤها علص ولبك المسبلمين 
؛  (10)استفا ي عقم ال الف في رلك ون السبراإر  (9)ن ااهر الرياض ،    ع

الختصباص أ لَبة المبسا   مببا  را لبم يجبر عليب  ولببك وسبلم ،  ون وبا عببرف 

  احه .
__________________ 

 ، الها  ابَول ون أ سا  ابنفال. 364:  6( انظر السساإ  1)

:  (الجساوببح الفقهيببة)، وال نيببة  80لة ، كتببا  الزكبباي ، المسبب  70 67:  2( انظببر ال ببالف 2)

 .495:  1، والرياض  934:  2، والمنتهص  522

 ون أ سا  عقق الهيح. 21، الها   273:  12( انظر السساإ  3)

 لووام.:  «ف»( في 4)

 هس.:  «ش»( في غير 5)

 المفتسحة.:  «ف»( في 6)

 عن.:  «ش»( في 7)

 ن أوسالهم.هك ا : والمسا  ليس و «ف»( الفهاري في 8)

 .496:  1( الرياض 9)

 .481:  1( انظر السراإر 10)

لببببس وا ببببت المايبببباي 
 حال الفت 
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ي ، ووبح الشبَك  ثَم  نَ  ياهت الاياي حال الفت   ما كان ياهت    الفت  عخنسخ
فيها فاب   الفبقم و ن وجبقناها اآلن وايباي ؛ ب بالة عبقوها حبال الفبت  ، 

ي.فيشك  ابور في كاير ون واياي أ  راضي الهال  المفتسحة عخنسخ

 را كانبت  يبق  (1)نفم ، وا وجق ونها في يق وقَع  للملكيَة حكم  ها ل . أَوا 
السبببلطان أو وبببن أخببب ها ونببب  فبببال ياكبببم بجلهبببا  كسنهبببا خراجيَبببة ؛ بَن يبببق 

 السلطان عا ية علص ابراضي ال راجيَة أيضاً.

يق لمقَعي الملكيَة عليها كان ور َ اً  ين المسلمين ووالك خباَص   ووا ال
ببن ال وارث لبب  و ببين غيببرع ،  السببالمعلي وببر َ    ببين اإلوببام  لكسنهببا  ركببة وخ

فيجبببب وراجفبببة حببباكم الشبببرع فبببي أورهبببا ، ووايفبببة الاببباكم فبببي اببجبببري 

،  الم خسري ونها :  َوا القرعة ، و َوا  رفها في وصبرف وشبترك  بين الكب َ 
 كفقير يستاَل اإلنفاق ون  يت المال ؛ لقياو   هفض وصال  المسلمين.

 ملَببك المسببلمين لجميببح أرض الفببراق  (2)ثببَم اعلببم أَن ابباهر ابخهببار 

المسَمص   رض السسا  وبن غيبر  قييبق  الفباور ، فينبَزل علبص أَن كلَهبا كانبت 
 عاوري حال الفت .

 فبق  (4)وغيبرع  (3)وينيَقع أنَهم ضهطسا أرض ال راج كما فبي المنتهبي 

  ستَة أو اثنين وثالثين ألف ألف جريب ، وحينئ   فالظاهر (5)المساحة 
__________________ 

 .«ف»في  «أَوا»( لم  ر  1)

 .5 و 4ون أ سا  عقق الهيح ، الاقيث  21، الها   274:  12( السساإ  2)

 .937:  2( المنتهي 3)

 .34:  2( المهسسب 4)

 المساواة.:  «ص»و  «ع»( في 5)

كيبببببببببببببف ياهبببببببببببببت 
الايبببببببببببباي حببببببببببببال 

 الفت 

ابراضببببببببي التببببببببي 
ال يببببببببببق لمببببببببببقَعي 

 الملكية عليها

هبببببب  كانببببببت أرض 
السببببببببببببسا  كلَهببببببببببببا 
عببببببببببباوري حببببببببببببال 

 الفت ؟

حبببببببببببببببقَ سبببببببببببببببسا  
 الفراق
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وبن القبرى ، وبن  (1)أَن الهال  اإلسالوية المهنيَة في الفراق هي وح وا يتهفهبا 

 المسلمسن. (2)الماياي حال الفت  التي  ملَكها 
 (4) هفباً لبهفض وببا عبن المهسببسب  (3)فبي كتهبب   هللارحمبب وركبر الفالَوبة 

 لص برف  (6)أَن حقَ سسا  الفراق وا  ين ونقطح الجهال  السان  (5)وال الف 

وبببن أرض الفبببر  عرضببباً ، ووبببن   بببسم  (8)المتَصببب   فببب يب  (7)القا سبببية 
 المس    لص ساح  الهار  هال  عهَا ان بسالً.

جلة ، ف َوا ال ر ي ال ي يلي  قسل  : ون أرقي   هللارحم و ا  الفالَوة 

 الهصري فإنَما هس  سالوي ، وا  أ  عامان  ن أ ي الفاص ووا واالها ،
__________________ 

هبي ووبا يتهفهبا ، وفبي :  «ن»ووصَااة  «ش»، وفي  «ص»ووصَااة  «ف»( ك ا في 1)

 ساإر النسخ : وهي وا يتهفها.

 يملكها.:  «ف»( في 2)

 .428:  1، والت كري  142:  1التارير ، و 937:  2( المنتهي 3)

 .34:  2( المهسسب 4)

 .19و وقسمة ال ناإم ، المس لة ، كتا  الفي 196:  4( ال الف 5)

حلبسان الفبراق ، وهبي فبي آخبر حبقو  السبسا  :  «حلبس»وبا َي  290:  2( في وفجم الهلقان 6)

 وَما يلي الجهال ون   قا .

 ،  ينها و ين الكسفة خمسبة عشبر فرسب اً ، و ينهبا و بين ( قرية قر  الكسفة ، ون جهة الهرَ 7)

 (.«قا  »وا َي  291:  4، وفجم الهلقان  1054:  3ورا ق االبالع )الف يب أر فة أويال. 

( الفب يب : ي ببرج وببن قا سبية الكسفببة  ليبب  ، وكانبت وسببلاة للفببر  ،  ينهبا و ببين القا سببية 8)

وفجبم )يبال ، فبإرا خرجبت ونب   خلبت الها يبة. حاإطان وتَصالن ،  ينهما ن ب  ، وهبي سبتة أو

 (.«ع  »وا ي  92:  4الهلقان 

وببببا ركببببرع الفاَلوببببة 
فبببببي  اقيبببببق سبببببسا  

 الفراق
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 ف حياها عامان. (1)كانت سهاخاً 

ويظهر ون ه ا التقييق أَن وا عقا رلك كانت واياي ، كما ينيَقع وبا  قبقَم 
 ون  ققير ابرض الم كسري  فق المساحة  ما ركر ون الجريب.

 اقثة في الفراق لم  فت  عنسيً النظر فيما قي  ون أَن الهال  الم

 الفراق وا    قا  ، والكسفة والالَة  (2)فما قي  : ون أَن الهال  الماقثة 
ي ، ولبم ياهبت أَن  ، والمشاهق المشَرفة  سالوية  ناها المسلمسن ولم  فبت  عخنبسخ

ي وأبخبب   وببن  (3)أرضببها  ملكهببا  المسببلمسن  االسببت نام ، والتببي فتاببت عخنببسخ

ي ال ي تَص  (4)قق انهقوت الكفَار قهراً  ، ال ي لس عن نظر ؛ بَن المفتسح عخنسخ
 اب نية حتَص يقال :  نَها انهقوت ، فإرا كانت الهال  المب كسري ووبا يتفلَبل  هبا 

يً المقبقَر  يً ، ف ين أرض الفراق المفتسحة عخنسخ ون قرأها غير وفتسحة عخنسخ
(5) 

 ؟ ستة وثالثين ألف ألف جريب
علبص ببرف الفبراق  (6) «المقاإن»ق عا يً أن يكسن  لق وأيضاً ون الهفي

 ً  ،  ايث يكسن ال ارج ونها وَما يلي  الهال  الم كسري وسا ا
__________________ 

، وفببي سبباإر  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»ونسبب ة  ببقل  «ف»( كبب ا فببي 1)

 النسخ : وما اً ، وفي المصقر : سهاخاً ووسا اً.

 ، وفي ساإر النسخ : الماقث. «ن»ووصَااة  «ش»و  «ص»( ك ا في 2)

 ، وفي غيرها : يملكها. «ص»( ك ا في 3)

 ( لم نقف علص القاإ .4)

 ( ك ا ، والمناسب : المققَري.5)

المسبَمص  هب ا االسبم  ليبقي أبهيهة  القريبة ، :  («وبقاإن»، وا َي  75:  5)( في وفجم الهلقان 6)

هلهببا فالَحبسن يزرعببسن وياصبقون ، وال الببب علبص أهلهببا  ينهبا و ببين   بقا  سببتة فراسبخ ، وأ

التشبببيَح علبببص وببب هب اإلواويبببة. و المقينبببة الشبببرقية قبببر  اإليبببسان قهبببر سبببلمان الفارسبببي 

 ، وعلي  وشهق يزار  لص وقتنا ه ا. عن هللارضي
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وهللا الفببالم ، وهلل الامببق أَوالً وآخببراً وابباهراً  (1)غيببر وفمببسري وقببت الفببت  

 و ابناً.
__________________ 

 .«ف»( ون هنا  لص آخر الفهاري لم  ر  في 1)
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