








كتاب األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر





ويدّل عليه آياٌت : 

األولى : في سورة آل عمران 

ُمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنَهْوَن 
ْ
ْيِ َويَأ

َ  الْ
َ

ٌة يَْدُعوَن إِل مَّ
ُ
َُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
 } ل

َِك ُهُم الُمْفلُِحوَن { )1( . 
َ

ول
ُ
ِر وَأ

َ
َعِن الُمْنك

 ] وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ 

يف  تستعمل  الّلغة  ويف  القصُد ،  وهو  األّم ،  من  اشتقاقها  األّمة : 
معاٍن ، منها اجلامعة ، وهو املراُد هنا . 

 ) ِمن ( : هنا حتتمُل الّتبعيض ، أوالّتبيني ، وباألّول قال أكثُر املفّسين )2( . 
ما  أّنه  به . واألظهر  أمر اهلل ورسوله  ما  قيل : هو  } َوالَمعرُوف {   
يستفاُد  الذي  وهو  النّدب ،  الواجب  فيشمل  رشعًا ،  راجحًا  فعله  كان 

من األخبار . 

)1) سورة آل عمران 3 : 104 . 
)2) حكى ذلك عنهم الشيخ يف تبيانه 2 : 547 ، والطربيّس يف جممعه 2 : 357 . وذهب النّحاس 
لبيان  كوهنا  اىل  وغريمها   ، 338  : 1 التنزيل  معامل  يف  والبغوي   ، 455  : 1 القرآن  معاين  يف 

اجلنس . 
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 } والُمنكر { : ما كان فعله قبيحًا رشعًا . 
املنكر معلوم من  والنّهي عن  الواجب ،  باملعروف  األمر  ووجوب 

دين اإلسالم . ويدّل عليه هذه اآليُة وغريها من اآليات والّروايات . 
َسِن ×  الحَْ َأَبا  ُت  َسِمعحْ قال :  عرفة )1(  بن  حمّمد  عن  الّشيخ ،  روى 
َعَليحُْكمحْ   َمَلنَ   َتعحْ َلُيسحْ َأوحْ  امُلنحَْكِر ،  َعِن  َوَلَتنحُْهنَّ  ُروِف ،  بِامَلعحْ َلَتأحُْمُرنَّ   « َيُقوُل : 

َتَجاُب َلُم « )2( .   ُعوا ِخَياُرُكمحْ َفاَل ُيسحْ  ، َفَيدحْ اُرُكمحْ رِشَ
مٍ  َل َيِدينُوَن اهلل  ٌل  لَِقوحْ وعن أيب جعفر ، وأيب عبد اهلل ’ قال : »َويحْ

ِي َعِن امُلنحَْكر « )3( .  ُروِف  والنَّهحْ ِر بِامَلعحْ َمحْ بِاألحْ
َر  َمحْ األحْ َتَواَكَلِت   تِي  ُأمَّ »إَِذا  قال رسول اهلل ‘  الّرضا ×قال :  وعن 

َتأحَْذنحْ بِِوَقاٍع )4( ِمَن اهلل َتَعاىل « )5( .  َي َعِن امُلنحَْكِر َفلحْ ُروِف  والنَّهحْ بِامَلعحْ
ٌم ُيتََّبُع  َمانِ  َقوحْ َفٍر × َقاَل : »َيُكونُ  يِف  آِخِر الزَّ وَعنحْ َجابٍِر ، َعنحْ َأيِب َجعحْ
ُكوَن ، ُحَدَثاُء ُسَفَهاُء َل ُيوِجُبوَن  ٌم ُمَراؤوَن َيتقّرؤوَن )7( َوَيَتنَسَّ  )6( ، َقوحْ فِيِهمحْ

)1) حمّمد بن عرفة مل يذكرحْ يف أكثر كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل .  
)2) هتذيب األحكام 6 : 352/176 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 353/176 . 

)4) الواقعة : النازلة الشديدة ، واجلمع وقاع ووقائع . ويف حديث ابن عمر : فوقع يب أيب ، أي 
) جممع  وذممته .  عبته  إذا  فيه :  ووقعت  ملته ،  إذا  بفالن :  وقعت  قولم  من  وعنّفني ،  لمني 

البحرين 4 : 408 ماّدة وقع ( . 
)5) هتذيب األحكام 6 : 358/177 .  

)6) أي : يتبعهم الناس لتظاهرهم العلم والّصالح . 
)7) يتقرؤن بالمز : أي : يتعّبدون ، فقوله : » ويتنّسكون « عطف تفسري له . وحيتمل أن يكون املراد 
بالقراءة هنا معناها املعروف ، ليكون قوله " يتنسكون " تأسيسا ل تأكيداً . ) مالذ األخيار9 : 477 ( . 
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ُفِسِهُم  ُلُبوَن أِلَنحْ َر ، َيطحْ َ ُروٍف ،  وَل ينهوَن َعنحْ ُمنحَْكٍر ، إِلَّ إَِذا َأِمنُوا الضَّ رًا بَِمعحْ َأمحْ
َعَل  بُِلوَن  ُيقحْ  ،  ِمِهمحْ ِعلحْ وَفَساَد  ُعَلاَمِء   الحْ ِت  َزلَّ َيتَّبُِعوَن  َوامَلَعاِذيَر ،  َخَص  الرُّ
اَلُة  ِت الصَّ ٍس  وَل َماٍل ،  وَلوحْ َأَضَّ ُلُمُهمحْ يِف َنفحْ َياِم ،  وَما َل َيكحْ اَلِة َوالصِّ الصَّ
َفَراِئِض  محْ  وَأولِدهم َلَرَفُضوَها َكاَم َرَفُضوا أتمَّ الحْ َواِلِ َمُلوَن بَِأمحْ بَِساِئِر َما َيعحْ
َي َعِن امُلنحَْكِر َفِريَضٌة َعظِيَمٌة ، فيَها )1(  ُروِف  والنَّهحْ َر بِامَلعحْ َمحْ َفَها ، إِنَّ األحْ َ َوَأرشحْ
ُهمحْ بِِعَقابِِه ،  َفَراِئُض ، ُهنَالَِك َيتِمُّ َغَضُب اهلل عّز وجّل َعَليحِْهمحْ َفَيُعمُّ ُتَقاُم الحْ
ُروِف  َر بِامَلعحْ َمحْ ِكَباِر ، إِنَّ األحْ َغاُر يِف َداِر الحْ اِر ،  والصِّ ُفجَّ َراُر يِف َداِر الحْ َبحْ ِلُك األحْ َفَيهحْ
نَي ، َفِريَضٌة َعظِيَمة ، ِبَا  اِلِ بَِياِء ،  وِمنحَْهاُج الصَّ َنحْ َي َعِن امُلنحَْكِر َسبِيُل األحْ َوالنَّهحْ
َمُر  َفَراِئُض ،  وَتأحَْمُن امَلَذاِهُب ،  وحَتِلُّ امَلَكاِسُب ،  وُتَردُّ امَلَظامِلُ ،  وُتعحْ ُتَقاُم الحْ
  ،  بُِقُلوبُِكمحْ َفَأنحِْكُروا  ُر ،  َمحْ األحْ َتِقيُم  َداِء ،  وَيسحْ َعحْ األحْ ِمَن  وُينحَْتَصُف  ُض ،   َرحْ األحْ
َمَة َلِئٍم ،   ،  وَل َتَاُفوا يِف اهلل َلوحْ وا )2( ِبَا ِجَباَهُهمحْ  ،  وُصكُّ ِسنَتُِكمحْ ِفُظوا بَِألحْ والحْ
ِيَن 

َّ
بِيُل ع ال قِّ َرَجُعوا َفاَل َسبِيَل َعَليحِْهمحْ  ، } إِنََّما السَّ َعُظوا  وإىَِل الحَْ َفإِِن اتَّ

ِلٌم { )3( 
َ
ُهْم َعذاٌب أ

َ
ولَِك ل

ُ
َقِّ أ ْرِض بَِغْيِ الْ

َ ْ
َيْظلُِموَن انلَّاَس  ويَْبُغوَن ِف ال

َطانًا ،   َ َطالِبنَِي ُسلحْ  ، َغريحْ  ، َوَأبحِْغُضوُهمحْ بُِقُلوبُِكمحْ َدانُِكمحْ ُهنَالَِك َفَجاِهُدوُهمحْ بَِأبحْ
ُضوا  ِر اهلل ،  وَيمحْ ِم َظَفرًا ، َحتَّى َيِفيُئوا ألَمحْ لحْ وَل َباِغنَي َمال ،  وَل ُمِريِديَن بِالظُّ
ٌب  َحى اهلل إىَِل ُشَعيحٍْب النَّبِيِّ × إيِنِّ ُمَعذِّ َفٍر × : َأوحْ َعَل َطاَعتِِه . َقاَل َأُبو َجعحْ
 ،  فًا ِمنحْ ِخَياِرِهمحْ  ،  وِستِّنَي َألحْ اِرِهمحْ فًا ِمنحْ رِشَ َبِعنَي َألحْ ِمَك ِماَئَة َألحٍْف ، َأرحْ ِمنحْ َقوحْ
َعزَّ   اهلل  َحى  َفَأوحْ َياِر ؟ ! ،  َخحْ األحْ َباُل  َفاَم  اُر ،  َ رَشحْ األحْ َهُؤَلِء  َربِّ  َيا  َفَقاَل × : 

)1) يف املصدر : » با « . 
)2) صّكه : أي ضبه . ) الصحاح 4 : 1596 ماّدة صكك ( . 

)3) سورة الّشورى 42 : 42 . 
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َضُبوا لَِغَضبِي  « )1( .  حْ َيغحْ َل امَلَعاص ،  ومَل ُمحْ َداَهنُوا َأهحْ وَجلَّ إَِليحْه : َأهنَّ
َأَمُروا  َما   ٍ بَِخريحْ النَّاُس   َيَزاُل   »َل  َقاَل :  ُه  َأنَّ النَّبِيِّ ‘  َعِن  ُرِوَي  َو 
َعُلوا  َيفحْ حْ  مَل َفإَِذا  والّتقوى ،  الربِّ  َعل  َوَتعانوا  امُلنحَْكِر ،  َعِن  ا  َوهَنَوحْ ُروِف  بِامَلعحْ
حْ َيُكنحْ َلُمحْ  ضُهمحْ َعَل َبعحٍْض ،  ومَل َكاُت ،  ويسلِّط َبعحْ رَبَ َذلَِك ُنِزَعتحْ ِمنحُْهُم الحْ

اَمء « )2( .  ِض  وَل يِف السَّ َرحْ َناِصٌ يِف األحْ
ي َء  رَبِ ُه َقدحْ َحَق  ِل  َأنحْ  آُخَذ الحْ َحابِهِ  : »إِنَّ ٍم ِمنحْ َأصحْ اِدُق ×لَِقوحْ وَقاَل الصَّ
ُجِل ِمنحُْكُم  ُتمحْ َيبحُْلُغُكمحْ َعِن الرَّ ِقيِم ،  وَكيحَْف َل حَيِقُّ ِل َذلَِك ،  وَأنحْ ِمنحُْكمحْ بِالسَّ
َكه « )3( .  ُ ُذوَنُه َحتَّى َيرتحْ َقبِيُح َفاَل ُتنحِْكُروَن َعَليحِْه ،  وَل هَتحُْجُروَنُه ،  وَل ُتؤحْ الحْ

بِِه  وَيِدِه َولَِسانِِه  ِمننَِي × : »   َمنحْ َتَرَك إِنحَْكاَر امُلنحَْكِر بَِقلحْ َو َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ
َياِء « )4( .  َححْ َ األحْ َفُهَو َميٌِّت َبنيحْ

ويف السن ، عن مجاعة من أصحابنا ، عن أيب عبد اهلل ×قال : »َما 
َ ُمَتضع )5( « )6( .  ِه َغريحْ َا بَِحقِّ َخذحْ لَِضِعيِفَها ِمنحْ َقِويِّ حْ ُيؤحْ ٌة مَل َستحْ  ُأمَّ ُقدِّ

وعن جابٍر ، عن أيب جعفر ×قال : »قال رسول اهلل ‘ : َمنحْ َطَلَب 
ِخُط اهلل َكاَن َحاِمُدُه ِمَن النَّاِس َذاّمًا ،  وَمنحْ آَثَر َطاَعَة  َضاَة النَّاسِ  باَِم ُيسحْ َمرحْ
 ،  وَحَسَد ُكلِّ  ِضُب النَّاَس َكَفاُه اهلل َعَداَوَة ُكلِّ َعُدوٍّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ باَِم ُيغحْ

)1) هتذيب األحكام 6 : 372/181 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 181/ 373 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 375/181 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 181/ 374 . 

يقلعه   أذًى  يصيبه  أنحْ  غري  من  أي  الّتاء ،  بفتح  َتع « ،  َمَتعحْ و» غري  » متعتع « .   الكايف :  يف   (5(
ويزعجه . ) النّهاية 1 : 190 ماّدة تعتع ( . 

)6) الكايف 5 : 2/56 ، هتذيب األحكام6 : 371/180 . 
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َي ُكلِّ َباٍغ ،  وَكاَن اهلل َعزَّ  وَجلَّ َلُه َناِصًا  وَظِهريًا « )1( .  َحاِسٍد ،  وَبغحْ
ونحو ذلك من األخبار ، وهو ممّا أمجعت األّمُة عل وجوبه ، وإّنام 

اخلالُف يف مقامني : 

 ] وجوبهما عقلي أو سمعي ؟ [ 

مؤّكد  والّسمع  عقيّل ،  هو  هل  وجوَبام  إّن  األّول ( :  ) ] المقام [   
وكاشف له ، أو سمعي ؟ . 

وإىل األّول ذهب الّشيخ )2( ، والعاّلمة )3( ومجاعة ؛ ألّنه لطف وكّل 
لطف واجب ؛ وألّن يف تركه يلزم حصول الّتامدي عل ما ُيوجب البالء 

والنتقام والّضر العاّم ، ودفع الّضر واجب . 
ادريس )6( ،  وابن  الّصالح )5( ،  وأبو  املرتىض )4( ،  ذهب  الّثاين  وإىل 
وقّواه فخر املحّققني يف » اإليضاح « )7( ، واختاره الّشيخ عيّل يف رشحه )8( ؛ 
وذلك ألّنه لو كان عقلّيًا للزم وقوع كّل معروف ، وارتفاع كّل منكر ، أو 

إخالله تعاىل بالواجب ، والاّلزم بقسميه باطل ، فامللزوم مثله . 

)1) الكايف 2 : 2/372 ، هتذيب األحكام6 : 366/179 . 
)2) اإلقتصاد : 146 147 . 

)3) خمتلف الّشيعة 4 : 456 ، قواعد األحكام 1 : 524 ، حترير األحكام 2 : 240 . 
)4) مل نقف عليه يف املصادر املتوّفرة لدينا . ولكن عنه يف السائر الاوي1 : 21 - 22 . 

)5) الكايف يف الفقه : 264 . 
)6) السائر الاوي 2 : 21- 22 . 

)7) إيضاح الفوائد 1 : 398 . 
)8) جامع املقاصد 3 : 485 . 
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والنّهي  عليه  المل  عن  عبارة  باملعروف  األمر  إّن  الّشطية :  بيان 
عن املنكر عبارة عن املنع منه ، فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعاىل ، إذ كّل 
ما يوجب العقل جيب عل كّل من حصل وجه الوجوب يف حّقه ، فكان 
جيب عليه تعاىل المل عل املعروف ، واملنع عن املنكر ، ] فإنحْ فعلهام أي 

أجلأهم إىل ذلك لزم األّول ، وإّل لزم الّثاين . 
الّتخويف )2(  هو  تعاىل  حّقه  يف [ )1(  الواجب  بأّن  جُياب  أنحْ  ويمكن 
واإلنذار برفع الربكات ، وتسليط األرشار ، وإهالك قوم ، ونحو ذلك 
وقد فعله تعاىل ، وباجلملة الواجب العقيّل قد خيتلف باختالف املنسوب 
بالقلب ،  آخرين  وعل  والّلسان  باليد  بعٍض  عل  جيب  أّنه  فكام  إليه ، 

كذلك جاز أنحْ يكون بالنّسبة إليه تعاىل بام ذكرنا . 

 ] وجوبهما عينّي أم كفائّي ؟ [ 

 ) المقام الّثاني ( : إّن الوجوب هل هو عينّي أو كفائّي ؟ . 
ذهب  الّثاين  وإىل  محزة )4( ،  وابن  الّشيخ )3( ،  ذهب  األّول  وإىل   

املرتىض )5( ، وأبو الّصالح )6( ، وابن إدريس )7( . 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من نسخة الّطبعة الجرّية . 
)2) يف املخطوط : » الّتخفيف « ، والجري ، واملطبوع » الّتخويف « . 

)3) اإلقتصاد : 147 . 
)4) الوسيلة : 207 . 

)5) مل نقف عليه يف املصادر املتوّفرة لدينا . وعنه يف السائر الاوي2 : 22 . 
)6) الكايف يف الفقه : 267 . 

)7) السائر الاوي 2 : 22 . 
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ويشهد لألّول ظاهر األخبار ، وللّثاين اآلية املذكورة . بناًء عل أّن 
) من ( للّتبعيض ؛ وما رواه الّشيخ ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت 
ِي َعِن امُلنحَْكِر أَواِجٌب ُهَو  ُروِف والنَّهحْ ِر بِامَلعحْ أبا عبد اهلل × وُسِئَل َعِن األَمحْ

ِة مَجِيعًا ؟ ـ .  َعَل األُمَّ
َفَقاَل : » ل « . 

َفِقيَل َله : ومِلَ ؟ . 
ُروِف ِمَن امُلنحَْكِر ، َل َعَل  َعامِلِ بِامَلعحْ َقِويِّ امُلَطاِع الحْ اَم ُهَو َعَل الحْ َقاَل : »إِنَّ
َباطِِل ،  َقِّ إىَِل الحْ ِذي َل َيحَْتِدي َسبِياًل إىَِل َأيٍّ ِمنحْ َأيٍّ َيُقوُل ِمَن الحْ ِعيِف الَّ الضَّ
َُكْن ِمْنُكْم ... { اآلية ، 

ْ
 : } ول لِيُل َعَل َذلَِك ِكَتاُب اهلل َعزَّ وَجلَّ والدَّ

ٌة َيْهُدوَن  مَّ
ُ
ْوِم ُموىس أ

َ
 : } وِمْن ق  ، َكاَم َقاَل َعزَّ وَجلَّ َفَهَذا َخاصٌّ َغريحُْ َعامٍّ

ِم )2( ،  ِة ُموَسى ، وَل َعَل ُكلِّ َقوحْ حْ َيُقلحْ َعَل ُأمَّ وَن { )1( ، ومَل
ُ
َقِّ وبِه َيْعِدل بِالْ

 : } إِنَّ  ُة َواِحد َفَصاِعدًا َكاَم َقاَل َعزَّ وَجلَّ َتِلَفٌة ، واأُلمَّ َمِئٍذ ُأَمٌم خُمحْ وُهمحْ َيوحْ
َلُم َذلَِك   هلل { )3( َيُقوُل ُمطِيعًا هلل ، وَليحَْس َعَل َمنحْ َيعحْ

ً
ًة قانِتا مَّ

ُ
إِبْراِهيَم اكَن أ

َر وَل َطاَعَة « )4( .  َة َله وَل ُعذحْ َنِة ِمنحْ َحَرٍج ، إَِذا َكاَن َل ُقوَّ ُدحْ يِف الحْ
َِديِث  الحْ َعِن  َيُقوُل : وُسِئَل  َعبحِْد اهلل ×  َأَبا  ُت  َعَدُة : وَسِمعحْ َمسحْ َقاَل 
إَِماٍم  ِعنحَْد )5(  ٍل  َعدحْ َكِلَمُة  َهاِد  ِ اجلحْ َأفحَْضَل  إِنَّ   « النَّبِيِّ ‘ :  َعِن  َجاَء  ِذي  الَّ

)1) سورة األعراف 7 : 159 . 
)2) يف املصدر : » قومه « ، بدل » قوم « . 

)3) سورة النّحل 16 : 120 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 177 360/178 . 

)5) » عند « أثبتناه من املصدر . 
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نَاه ؟ .  َجاِئٍر « َما َمعحْ
َبُل ِمنحْه ، وإِلَّ  ِرَفتِه ، وُهَو َمَع َذلَِك ُيقحْ َد َمعحْ َقاَل : »َهَذا َعَل َأنحْ َيأحُْمَره َبعحْ

َفال « )1( . 
عل  وجوبه  ينايف  ل  البعض  عل  إجيابه  بأّن  اآلية  عن  جُياب  وقد 
للّتبيني ،  ) من (  تكون  أنحْ  يمكن  أّنه  عل  دليل )2( ،  عل  اآلخر  البعض 
هذا  ويف  الواحد ،  فيه  يكفي  بل  أّمٍة ،  عل  جيب  مل  كفائّيًا  كان  لو  وألّنه 
تأّمل يعلم ممّا مّر وما يأيت . وعن الّرواية بضعف سندها ، وعدم دللتها ، 

بل ظاهرها وجوبه عل كّل من اجتمعت فيه الّشوط املذكورة عينًا . 

 ] تحقيق المقام ، وتنقيح المرام [ 

مجيع  عل  وجوبام  يف  شّك  ل  ُيقال :  أنحْ  املقام  هذا  يف  والّتحقيق 
برادع  أو  املكّلفني  من  واحد  بفعل  متعّلقهام  حصل  إذا  وأّنه  املكّلفني ، 
تعاىل ،  هلل  الغضب  هو  منشأمها  لكّن  الباقني ،  عن  سقط  تعاىل  اهلل  من 
وعدم الّرضا باملعصية ، كام يظهر من الّروايات ، ولزم ذلك أنحْ يظهره 
للعاص بأحد األنحاء عند حصول الّشوط ما دام العاص مّتصفًا بصفة 

العصيان ، وهذا يقتيض كون الوجوب عل األعيان ، فافهم . 
وإذا قد عرفت أّن املعروف هو ما كان راجحًا فاألمر به ينقسم إىل 
واجب وإىل ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبه ، ومّلا مل يقع املنكر إّل عل 

وجه القبح كان النّهي عنه كّله واجبًا . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 360/177 . 
)2) كذا يف املخطوط ، ويف الجري ، واملطبوع : » لدليل « . 
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النّهي  فينقسم  فعله ،  املرجوح  وإىل  الرام  إىل  ينقسم  إّنه  وقيل : 
حينئٍذ اىل واجٍب ومستحبٍّ بإعتبار متعّلقه أيضًا . 

ول جيب النّهي عن املنكرما مل يستكمل رشوطًا أربعة وهي : العلم 
بكونه منكرًا ، وجواز الّتأثري ، وأنحْ يكون الفاعل له مرّصًا ، وأنحْ ل يكون 
يف اإلنكار مفسدة ، ويف اخلب ^ »من عّلق سوطًا أو سيفًا فال يأمر ول 

ينهى « )1( . 
ولإلنكار مراتب : القلب ، ثّم الّلسان ، ثّم اليد . قال الّصادق × : 
أّنه  نّيته  ِمنحْ  اهلل  َلَم  َيعحْ َأنحْ  ُمنحَْكرًا  َرأى   إَِذا  ِعّزًا  ِمنِ   امُلؤحْ ُب   »َحسحْ َقاَل : 

كارٌه )2( « )3( . 
الّشوط  بأحد  بمشوط  ليس  القلب  إنكار  أّن  عل  يدّل  فهذا 
املذكورة سوى العلم به ، واألخبار املذكورة وغريها داّلة عل ذلك كّله . 
ُتمحْ  ُأِمرحْ اَم  َفإِنَّ َعنحُْه  ا  َوَتنَاَهوحْ امُلنحَْكِر  َعنِ   ا  َوحْ »َواهنحْ البالغة « :  » نهج  ويف 

َد التَّنَاِهي  « )4( .  ِي َبعحْ بِالنَّهحْ
ُروِف  التَّاِرِكنيَ  َلُه ،  والنَّاِهنَي َعِن  ِمِريَن بِامَلعحْ وفيه أيضًا : »َلَعَن اهلل اآلحْ

َعاِمِلنَي بِه  « )5( .  امُلنحَْكِر الحْ
 ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×  يِّ َبريحِْ ٍرو الزُّ وروي يف » الكافي « ، َعنحْ َأيِب َعمحْ

)1) مل نقف عليه ، واهلل العامل . 
)2) يف هتذيب األحكام : » نّيته أّنه له كاره « ، ويف الكايف : » قلبه إنكاره « . 

)3) الكايف 5 : 1/60 ، هتذيب األحكام6 : 178/ 361 . 
)4) هنج البالغة ) صبحي الّصالح ( : 152 . 
)5) هنج البالغة ) صبحي الّصالح ( : 188 . 
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أُهَو  اهلل  َسبِيِل  يِف  َهاِد  واجلحِْ إىَِل اهلل ،   َعاِء  الدُّ َعِن  يِن  رِبحْ َأخحْ َلُه  ُقلحُْت :  َقاَل : 
 ، َأمحْ ُهَو ُمَباٌح لُِكلِّ   ،  وَل َيُقوُم بِِه إِلَّ َمنحْ َكاَن ِمنحُْهمحْ ٍم ، َل حَيُِل  إِلَّ َلُمحْ لَِقوحْ
ُعَو   ،  وآَمَن بَِرُسولِِه ‘ ،  وَمنحْ َكاَن َكَذا َفَلُه َأنحْ َيدحْ َد اهلل َعزَّ  وَجلَّ َمنحْ َوحَّ

 ، َوإىَِل َطاَعتِِه ،  وَأنحْ جُيَاِهَد يِف َسبِيِلِه ؟ .  إىَِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ
َيُقوُم بَِذلَِك إِلَّ َمنحْ َكاَن   ،  وَل  َلُمحْ َل حَيُِل  إِلَّ  ٍم ،  »َذلَِك لَِقوحْ َفَقاَل : 

 . »  ِمنحُْهمحْ
ُقلحُْت : َمنحْ ُأوَلِئَك ؟ . 

َهاِد َعَل امُلَجاِهِديَن َفُهَو  ِقَتاِل  واجلحِْ اِئِط اهلل تعاىل يِف الحْ َقاَل : »َمنحْ َقاَم بَِشَ
َهاِد  ِ اِئِط اهلل يِف اجلحْ حْ َيُكنحْ َقاِئاًم بَِشَ َعاِء إىَِل اهلل تعاىل ،  وَمنحْ مَل َمأحُْذوُن َلُه يِف الدُّ
َعاِء إىَِل اهلل َحتَّى حَيحُْكَم  َهاِد ،  وَل الدُّ ِ َعَل امُلَجاِهِديَن َفَليحَْس بَِمأحُْذوٍن َلُه يِف اجلحْ
» َو َل  َهاِد « ... ـ اىل أنحْ قال ـ :  ِ اِئَط اجلحْ َعَليحِْه ِمنحْ رَشَ َأَخَذ اهلل  َما  ِسِه  َنفحْ يِف 
َمَر بِِه ، َوَل َينحَْهى َعِن امُلنحَْكِر َمنحْ َقدحْ ُأِمَر َأنحْ  ُروِف  َمنحْ  َقدحْ ُأِمَر َأنحْ ُيؤحْ َيأحُْمُر بِامَلعحْ
َد  َدُه  وَبعحْ ُينحَْهى َعنحْه ، ... ثّم قال × : ثّم ذكر من أذن له يف الّدعاء إَِليحِْه َبعحْ
رَبَ َعنحْ  َهِذهِ   ٌة ... { ، ُثمَّ َأخحْ مَّ

ُ
َُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
َرُسولِِه يِف ِكَتابِِه ، َفَقاَل : } َول

َرِم مِمَّنحْ  اِن الحَْ اَمِعيَل ، ِمنحْ ُسكَّ َراِهيَم َوإِسحْ ِة إِبحْ يَّ ا ِمنحْ ُذرِّ نحْ ِهَي ، َوَأهنََّ ِة ،  ومِمَّ مَّ األحُْ
اَمِعيَل  َراِهيَم َوإِسحْ َوُة إِبحْ َوُة ، َدعحْ عحْ ُم الدَّ ِذيَن َوَجَبتحْ لَُ  ، الَّ ُبُدوا َغريحَْ اهلل َقطُّ ملَحْ َيعحْ
َس   جحْ الرِّ َعنحُْهُم  َهَب  َأذحْ ُه  َأنَّ ِكَتابِِه  يِف  َعنحُْهمحْ  رَبَ  َأخحْ ِذيَن  الَّ ِجِد  امَلسحْ ِل  َأهحْ ِمنحْ 

َرُهمحْ َتطحِْهريًا « )1( . الديث .  وَطهَّ
فظهر من ذلك أّن من ارتكب حرامًا ، أو ترك واجبًا ، فليس أهاًل 

)1) الكايف 5 : 1/14 . 
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لألمر باملعروف والنّهي عن املنكر ، ويؤّيده ما ورد يف بعض األخبار أّن 
موعظة مثله ل ينتفع با ، نزلت موعظته من القلوب كام ينزل املاء عن 
الّصفا ، فام ذكره بعض األصحاب من كوهنام جيبان عليه أيضًا ؛ ألّنه ل 

يسقط برتك أحد الواجبني الواجب اآلخر فال خيفى ما فيه . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] في عدم وجوبهما عند لزوم الّذل أو الضرر [ 

ةُ َولَِرُسوِلِ َولِلُمْؤِمننَِي { )1( .  ِعزَّ
ْ
قال اهلل تعاىل : } َوهلل ال

أّنه ل جيوز أنحْ يأمر وينهى من حيصل له عند أمره   فيها دللة عل 
السن  أيب  عن  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عل  ويدّل  وضر ،  ذّلة  وهنيه 
ِمنِ   َض إىَِل امُلؤحْ َوجلَّ َفوَّ األمحيّس )2( ، عن أيب عبد اهلل × قال : »إِنَّ اهلل َعزَّ
َمُع اهلل َيُقوُل : } َوهلل  ضحْ إَِليحِْه َأنحْ َيُكوَن َذلِياًل أَما َتسحْ َها  ومَلحْ ُيَفوِّ ُأُموَرهُ  ُكلَّ
ِمُن َيُكوُن َعِزيزًا  وَل َيُكوُن َذلِياًل ، َقاَل :  ةُ  ولَِرُسوِلِ َولِلُمْؤِمننَِي { َفامُلؤحْ ِعزَّ

ْ
ال

ِمَن َل  َتَقلُّ ِمنحُْه بِامَلَعاِوِل ،  وامُلؤحْ ََبَل ُيسحْ  )3( اجلحْ ََبِل ؛ أِلَنَّ ِمَن َأَعزُّ ِمَن اجلحْ إِنَّ امُلؤحْ
َتَقلُّ ِمنحْ ِدينِِه بَِشحْ ء « )4( .  ُيسحْ

)1) سورة املنافقون 63 : 8 . 
)2) أبو السن األمحيّس ، حمّدٌث . روى عنه عبد اهلل بن سنان ، وجعفر بن بشري ، وعيّل بن الكم 
وغريهم عن اإلمام الصادق × . تنقيح املقال 3 : قسم الكنى 10 . خامتة املستدرك 866 . 

جامع الرواة 2 : 375 . معجم رجال الديث 21 : 109 . 
)3) » ألّن « ، أثبتناه من املصدر . 

)4) هتذيب األحكام6 : 367/179 . 
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اهلل ×  عبد  أبا  سمعت  قال :  الّرقي ،  داود  عن  الّصحيح ،  ويف 
َسُه « .  ِمِن َأنحْ  ُيِذَل  َنفحْ يقول : »َل َينحَْبِغي لِلُمؤحْ

قيل له : َوَكيحَْف َيُذّل نفَسُه ؟ 
قال : »يتعّرض مال يطيق « )1( . 

َتِذُر ِمنحْه  « )2( .  ُخُل يِف َما َيعحْ ويف رواية أخرى : »َل َيدحْ
َجرحْ  حْ  ُيؤحْ َض لُِسلحَْطاٍن َجاِئٍر َفَأَصاَبتحْهُ  َبِليٌَّة مَل ويف رواية أخرى : »َمنحْ َتَعرَّ

َ َعَليحَْها « )3( .  ربحْ َزِق الصَّ حْ ُيرحْ َعَليحَْها  ومَل
ِمنٌ   ُمؤحْ امُلنحَْكِر  َعِن  وُينحَْهى  ُروِف   بِامَلعحْ َمُر  ُيؤحْ اَم  »إِنَّ أخرى :  رواية  ويف 

ٍط  وَسيحٍْف َفال « )4( .  ا َصاِحُب َسوحْ َفَيتَِّعظ ، َأوحْ َجاِهٌل َفَيَتَعلَّم ، َفَأمَّ
ِذي َجاَء َعِن النَّبِيِّ ‘ :  ِديِث الَّ ويف رواية أخرى : ... َو ُسِئَل َعِن الحَْ

نَاُه ؟ .  ٍل ِعنحَْد إَِماٍم َجاِئٍر « َما َمعحْ َهاِد َكِلَمُة َعدحْ ِ »َأنَّ َأفحَْضَل اجلحْ
َبُل ِمنحُْه ، َوإِلَّ  ِرَفتِه ، َوُهَو َمَع َذلَِك َيقحْ َد َمعحْ َقاَل : » َهَذا َعَل َأنحْ َيأحُْمَرهُ  َبعحْ

َفال « )5( . ونحو ذلك من األخبار . 

 ) الّثانية ( : ] غير المكّلف قد يؤمر وينهى وجوبًا [ 

إذا علم إضاره  كام  وينهى وجوبًا ،  يؤمر  قد  كالّصبي  املكّلف  غري 
لغريه ، وقد يكون ذلك عل وجه النّدب ، كأنحْ يكون ذلك بقصد الّتمرين . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 368/180 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 180/ 369 ، وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 363/178 ، وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 178/ 362 ، وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 

)5) هتذيب األحكام 6 : 177 ذيل الديث 360 . 
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 ) الّثالثة ( : ] وجوب االبتداء فيهما باأليسر فاأليسر [ 

ثّم  والجر ،  بالوجه ،  اإلعراض  فاأليس ،  باأليس  البتداء  جيب 
أو  اجلرح  إىل  افتقر  بالّضب والبس وما شابه . ولو  اليد  ثّم  الّلسان ، 
القتل قيل : جيب ، وهو الّظاهر من إطالق األخبار املذكورة )1( وغريها ، 

وقيل : ل جيوز إّل بإذن اإلمام . 

 ) الّرابعة ( : ] حّق إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء [ 

نّصبه ، ومع  إّل هو × ومن  يقيمها  إقامة الدود مع ظهوره فال   
غيبته فللموىل الّذكر إقامتها عل مملوكه ، وهو املشهور بني األصحاب ، 

وكذا عل الّزوجة والولد كام قيل . 
بل قيل : جيوز ذلك للفقهاء اإلمامية العارفني باألحكام الّشعّية ، 
كام لم الكم بني النّاس مع األمن من سلطان الوقت ، وأّنه جيب عل 
النّاس مساعدهتم ، وكأّن هذا القول ل يبعد من األخبار ، وسيأيت الّتنبيه 

عليه أيضًا يف الدود إنحْ شاء اهلل تعاىل )2( . 
أّنه  عرف  إذا  اجلائر  الّسلطان  قبل  من  ذلك  توّل  جيوز  هذا  وعل   
يتمّكن من إقامتها عل الوجه الّشعّي ، ولو اضطره إىل ذلك فال إشكال 
يف اجلواز ؛ لعموم األمر بالّتقية ، ولكنحْ عليه اعتامد الّق ما استطاع ، ما 

مل يكن قتاًل لغري مستحّقه ، فإّنه ل تقية فيه كام ذكرناه سابقًا . 
* * * * *

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 8.
)2) سيأيت ذكره يف الّصفحة ج286/4



....................................................................... قالئد الدرر  /ج3 20

الّثانية : في الّسورة المذكورة

َعِن  َوَتْنَهْوَن  بِالَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخْيَ  ْنُتْم 

ُ
} ك  

ِر َوتُْؤِمُنوَن بِاهلل { )1( . 
َ
الُمْنك

 ] في بيان اآلية الثانية الداّلة على وجوبهما [ 

قد ُتستعمل } اكن { يف ما يقصد فيه الستمرار بدون انقطاع ، وهو 
 { )2( ونحو ذلك . وجيوز يف 

ً
امُلراد هنا ، كقوله : } َوكَن اهلل َغُفوراً رَِحيما

مثلها أنحْ تكون هي الّتامة أي وجدتم . 
ٍة { : منصوب عل الال املقّيدة بام بعدها ، أي ظهرت  مَّ

ُ
أ } َخْيَ   

لنفع النّاس ، أي نفع بعضهم بعضًا . 
  و} تَأُمُروَن { إلخ : من قبيل البيان للخرييـّة ، وقيل : املعنى كنتم 
يف علم اهلل ، أو يف الّلوح ، أو يف ما بني األمم املتقّدمة ، أو بمعنى صار . 
الّرسل  بسائر  اإليــامن  يستلزم  ألّنه  باهلل ؛  اإليــامن  عل  واقترص 

واألنبياء . 
الّتصاف  جهة  من  األّمة  هذه  خريّية  أّن  اآلية  من  يظهر  قيل :  فإْن 
بالّصفات الّثالثة ، مع أهّنا حاصلة لسائر األمم الّسابقة فام وجه الّتفضيل ؟ . 
قلت : الّظاهر أّن امُلراد باألّمة هنا النّبّي ‘ وعيّل وأولده الّجة عل 
اخللق ^ ، ول ريب أهّنم األفضل واألرشف ، ففي كتاب » المناقب « 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس « ،  َباِقُر × : » َأْنُتْم َخْيُر ُأمَّ لبن شهر آشوب ـ : َوَقَرَأ الحْ

)1) سورة آل عمران 3 : 110 . 
)2) سورة النّساء 4 : 96 . 
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دًا َوَعِلّيًا   مَّ ا إِلَّ حمَُ ِئيُل × ،  وَما َعنَى بَِ ا َجربحَْ َيِة ، َنَزَل ِبَ لِِف  إىَِل آِخِر اآلحْ بِاألحَْ
ِدِه ^ )1( .  ِصَياَء ِمنحْ ُولحْ َوحْ واألحْ

ويف » تفسير علّي بن ابراهيم « ، يف الّصحيح ، عن أيب عبد اهلل × ، 
ٍة { .  مَّ

ُ
} كنتم َخْيَ أ

 ؟ .  َفقال القاريء : جعلُت فداك ، َكيحَْف َنَزَلتحْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس { ، أَل َتَرى 

ُ
ٍة أ ئِمَّ

َ
ْنُتْم َخْيَ أ

ُ
 : } ك اَم َنَزَلتحْ َفَقاَل : »إِنَّ

ُمُروَن ... { اآليةِ  « )2( . 
ْ
َيِة : } تَأ َح اهلل تعاىل َلُمحْ يِف آِخِر اآلحْ َمدحْ

اَم ُأنحِْزَلتحْ  روى العّيايّش يف تفسريه ، َعنحْ َأيِب َبِصرٍي ، َعنحُْه × َقاَل : »إِنَّ
ُتمحْ  )4(  ًة . َفَقاَل : َأنحْ ِصَياِء َخاصَّ َوحْ َيُة َعَل رسول اهلل ‘ فيه )3( ويِف األحْ َهِذِه اآلحْ
َن َعِن امُلنحَْكِر ... « )5( .  ُروِف َوَتنحَْهوحْ ِرَجتحْ لِلنَّاِس َتأحُْمُروَن بِامَلعحْ ُ ُأَمٍة ُأخحْ َخريحْ

َراِهيَم  َوُة إِبحْ ا َدعحْ تِي َوَجَبتحْ َلَ َة الَّ مَّ نِي األحُْ  ] ويف روايٍة أخرى [ َقاَل : »َيعحْ
َطى ،   ُوسحْ ُة الحْ ُمَّ تِي َبَعَث اهلل فِيَها ،  وِمنحَْها ،  وإَِليحَْها ،  وُهُم األحْ ُة الَّ ُمَّ َفُهُم األحْ

ِرَجتحْ لِلنَّاس « )6( .   ٍة ُأخحْ ُ ُأمَّ وُهمحْ َخريحْ
القاطعة  باألدّلة  ثبت  قد  ألّنه  واضح ؛  الّتفضيل  فوجه  هذا  فعل 
أفضليتهم عل سائر اخللق ، ولو قلنا : بأّن امُلراد هنا ُأّمة النّبّي ‘ نقول : 

أفضليتها باعتبارهم ^ وكوهنم رؤساءها ، ومركزها وعامدها . 

)1) مناقب آل أيب طالب 4 : 2 . 
)2) تفسري القّمّي 1 : 10 . 

)3) » فيه « مل ترد يف املصدر . 
)4) يف املصدر : » كنتم « . 

)5) تفسري العّيايّش 1 : 129/195 . 
)6) تفسري العّيايّش 1 : 195/ 130 . 
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هذا ، ويمكن أنحْ جُياب أيضًا بأّن املتحقق يف هذه األّمة كامل الّصفات 
قوام  النّفس وبه  ببذل  اجلهاد  منها  فبذلك كانت خريًا ؛ ألّن  املذكورة ، 
باإليامن  املستلزم  باهلل  اإليامن  ومنها  مّر )1( ؛  ما  يف  إليه  أرشنا  كام  الّدين 

بالنّبّي ‘ والّتصديق بجميع األنبياء الّسابقني ، وبام جاءوا به . 
باملعروف  األمر  وجوب  عل  األصحاب  بعض  با  استدّل  وقد 
الّرسول ‘ ،  ُأّمة  باألّمة  امُلراد  أّن  عل  مبنّي  وهو  املنكر ،  عن  والنّهي 
ووجه الّدللة أّن وجه اخلريّية إذا كان من حيث التصاف بتلك الّصفات 
كان ما نافاه منافيًا للخريّية فيكون حرامًا . أو ُيقال : إّن مجلة ) تأمرون (  
و) تنهون ( مستأنفة ، بمعنى األمر ، ولعّل القرينة عطف ) تؤمنون باهلل ( 
الّذي ُيراد به الوجوب قطعًا ، ول خيفى ما فيهام ، ولو متت الّدللة عل 

ذلك لكان الوجوب عل األعيان . 
وقد استدّل با املخالفون عل كون اإلمجاع حّجة بناًء عل أّن الاّلم 
فيهام لالستغراق ، أي تأمرون بكّل معروف وتنهون عن كّل منكر ، فلو 

أمجعوا عل خطأ مل تتحقق واحدة من الكّليتني )2( . 
الّرسول ‘  امُلــراد  بل  العموم ،  باألّمة  امُلــراد  كون  منع  واجلــواب : 
̂ خاّصة كام عرفّت )3( ، ولو سّلم ، نمنع إرادة الستغراق يف مثله .  والجج 

ولو سّلم ، نقول بذلك باعتبار دخول املعصوم فيها ، كام حّقق يف األصول . 
* * * * *

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج501/2.
)2) األم 4 : 167 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 10 : 2 ، هناية املحتاج 1 : 35 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 20.
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الّثالثة : آيات كثيرة كقوله تعالى

ِر ... { )1( .  َ
ُمْر بِالَمْعُروِف َوانَْه َعِن الُمْنك

ْ
َة وَأ

َ
ل قِِم الصَّ

َ
 } يَا ُبَنَّ أ

ْهلِيُكْم نَاراً ... { )2( . 
َ
ْنُفَسُكْم وَأ

َ
وا أ

ُ
وقوله تعاىل : } ... ق

 ] في بيان آيات داّلة على وجوبهما [ 

ْنُفَسُكْم ... { 
َ
أ وا 

ُ
} ق قوله :  يف  بصري ،  أيب  عن  الكلينّي ،  روى 

 ؟ .  اآلية ، ُقلحُْت : َكيحَْف َأِقيِهمحْ
َقاَل : »َتأحُْمُرُهمحْ بَِأَمَر اهلل ، وَتنحَْهاُهمحْ َعامَّ هَنَى اهلل ، َفإِنحْ َأَطاُعوَك ُكنحَْت 

َك ُكنحَْت َقدحْ َقَضيحَْت َما َعَليحَْك « )3( .   ، وإِنحْ َعَصوحْ َقدحْ َوَقيحَْتُهمحْ
وروى الّشيخ ، عن عبد األعل موىل آل سام ، عن أيب عبد اهلل × 
ْنُفَسُكْم ... { اآلية ، 

َ
وا أ

ُ
ِيَن آَمُنوا ق

َّ
يَُّها ال

َ
َيُة } يا أ قال : »ملَّا َنَزَلتحْ َهِذِه اآلحْ

ُت  ُكلِّفحْ يِس  َنفحْ ُت َعنحْ  َأَنا َعَجزحْ َيبحِْكي ،  وَقاَل :  ِلِمنَي   امُلسحْ َرُجٌل  ِمنَ   َجَلَس  
َسَك ،   َنفحْ بِِه  َتأحُْمُر  باَِم  َتأحُْمَرُهمحْ  َأنحْ  ُبَك  َحسحْ اهلل ‘ :  َرُسوُل  َفَقاَل  يل ! ،  َأهحْ

َسَك « )4( .  وَتنحَْهاُهمحْ َعامَّ َتنحَْهى َعنحُْه َنفحْ
وفيها دللة عل أّنه ينبغي أنحْ يكون ذلك لألقرب فاألقرب ، ولذا 
َربنَِي { )5( . 

ْ
ق
َ ْ
نِْذْر َعِشَيتََك ال

َ
ابتدأ بالنّفس ، ونحو ذلك قوله تعاىل : } وَأ

)1) سورة لقامن 31 : 17 . 
)2) سورة الّتحريم 66 : 6 . 

)3) الكايف 5 : 2/62 . وفيه : » مضمر « . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 364/179 . 

)5) سورة الّشعراء 26 : 214 . 
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اآليات  من  ذكرناه  بام  اكتفينا  إّنا  غري  كثرية  ذلك  عل  الّدالة  واآليات 
واألخبار ؛ ألن فيه غنية إلثبات األحكام الاّلزمة فيه . 



كتاب المكاسب





مّلا خلق اهلل القدير الكيم سبحانه وتعاىل اإلنساَن خلقه يفتقر فيها 
يف بقاء شخصه إىل أمور ، أبرز تلك األمور إىل عامل الوجود مشتملة عل 
مجيع ما حيتاج إليه ، وأقدره عل حتصيلها وأذن له يف ذلك ، إّل أّنه منع 

حتصيلها وإجيادها ببعض الّطرق ، فالبحث هنا عل قسمني : 

 ) األّول (  

في ما يدّل على إبراز األمور المحتاج إليها 
واإلذن في تحصيلها

 وفيه آيات : 

 ) األولى ( : في سورة الحجر

ٍء  َشْ ُكِّ  ِمْن  فِيَها  نْبَْتَنا 
َ
وَأ َرَواِسَ  فِيَها  َقْيَنا 

ْ
ل
َ
وَأ َمَدْدنَاَها  ْرَض 

َ ْ
} َوال  

ٍء  ُ بَِرازِقنَِي ، َوإِْن ِمْن َشْ
َ

ْسُتْم ل
َ
ُكْم فِيَها َمَعايَِش َوَمْن ل

َ
َنا ل

ْ
َمْوُزوٍن ، وََجَعل

وم { )1( . 
ُ
 بَِقَدٍر َمْعل

َّ
 ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما ُنَنِّلُ إِل

َّ
إِل

)1) سورة الجر 15 : 19 . 
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نصُب } الرَض { بعامل مضمر عل رشيطة الّتفسري . 
الّج ،  كتاب  يف  سلف  ما  عل  وبسطها  دحوها  األرض :  ومّد 

وكرويتها غري معلومة ، بل يف كثري من األخبار ما ينايف ذلك ظاهرًا . 
والّروايس : اجلبال الّثابتة الّتي متسكها لئاّل متيد بأهلها وتتحرك بم ، 
من أرسيُت الّسفينَة إذا حبسَتها باملراساِة ، وقد ُيعرّب عنها األوتاد ، فعل 
ذلك ملقتىض حكمته ، وإّل فهو قادٌر عل أنحْ جيعلها ساكنًة بدون ذلك ، 

ويف بعِض األخباِر أّن ذلك كنايٌة عن األئّمِة املعصومنَي ^ )1( . 
َأيِب  َعـنحْ  ـاُروِد ،  اجلحَْ َأيِب  ِرَواَيـِة  يِف  فِيَه��ا { ،  نْبَْتَن��ا 

َ
} أ قولـه : 

َهـَب  ،   الذَّ َبـالِ   ِ اجلحْ يِف   َبـَت  َأنحْ وَتَعـاىَل  َتَبـاَرَك   اهلل  »إِنَّ  َفـٍر × :  َجعحْ
َصاَص ،  َِديَد ، َوالرَّ َر ، َوالنَُّحاَس ، َوالحْ فحْ َهر ، َوالصُّ َوحْ َة ،  واجلحْ ِفضَّ والحْ
نًا « )2( . فالّضمري  ـَباُه ذلك َل ُتَباُع إِلَّ َوزحْ نِيَخ ،  وَأشحْ رحْ َل ، َوالزَّ ُكححْ َوالحْ

حينئـٍذ راجـع إىل اجلبـال . 
واملوزون عبارة عاّم يوزن بامليزان عادة ، وجيوز إرجاعه إىل األرض ، 
املقّدر بمقدار معنّيٍ معلوٍم عل ما تقتضيه حكمته  واملوزون عبارة عن 
كالم  قولم :  من  املتناسب  املستحسن  عن  عبارة  يكون  أو  البالغة ، 

موزون ، وأفعال موزونة . 
واملعايش : مجع معيشة ، وامُلراد ما يتعّيشون به من أنواع املكاسب 
واملطاعم واملشارب وسائر األسباب ، وإرجاع الّضمري هنا إىل األرض 

)1) انظر الربهان يف تفسري القرآن 3 : 408 . 
)2) تفسري القّمّي 1 : 375 . 
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ما  يف  حينئٍذ  املعايش  ويكون  الّروايس ؛  إىل  إرجاعه  ويمكن  أظهر ، 
استخرج منها ممّا أنبت اهلل تعاىل فيها . 

املجرور  الّضمري  عل  عطف  اجلّر  حمّل  يف  إلخ :  ْسُتم { 
َ
ل } َوَمْن   

يف  يكون  أنحْ  وجيوز  اخلافض ،  إعادة  بدون  بجوازه  القول  عل  بالاّلم 
املعّية ، أو عل حمّل اجلاّر واملجرور ، أو بالعطف عل  النّصب عل  حمّل 

معايش . 
ْرَض ... إل 

َ ْ
}  َوال قوله :  إبراهيم « :  بن  علّي  » تفسير  ويف 

قول ... بِرازِقنِيَ  { ، قال : لكّل  ضٍب  من  اليواِن قّدرنا شيئًا مقدرًا )1( . 
أّن املراد بم اليوانات  وهذا ظاهر يف ما عدا الوجه األخري ، ويف 
الّتي ليس اإلنسان سببًا لرزقها كالوحوش والّطيور وسائر حيوانات الرّب 

والبحر . 
والّدواب  بل  واملامليك  واخلدم  العيال  بم  امُلراد  يكون  أنحْ  وجيوز 
وسائر ما يظنون أهّنم يرزقوهنم ، ظنًّا كاذبًا ، فإّنه تعاىل هو الذي يرزقهم 

فظنّهم فاسد . 
 ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه { 

َّ
ٍء إِل  } َوإِْن ِمْن َشْ

أي ما من يشء من املمكنات ، وما ينتفع به العباد إّل نحن قادرون 
عل إجياده وتكوينه أضعاف ما وجد منه ، فالكالم عل الّتجوز ، إّما عل 
تشبيه اقتداره عل كّل يشء وإجياده باخلزائن املودع فيها األشياء ، وإّما 
عل تشبيه مقدوراته باألشياء املخزونة الّتي ل حتوج إىل كلفة واجتهاد ، 

)1) تفسري القّمّي 1 : 374 . 
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وينزله بقدر معلوم عل حسب املصلحة املقتضية كاّمً وكيفًا . 
من  ينزل  الذي   املاء  اخلزانة  قال :  إبراهيم «  بن  علّي  » تفسير  ويف 

الّسامء ،  وينبت لكّل ضب من اليوان ، ما قّدر اهلل له من الغذاء )1( . 
ٍد × ،  مَّ ُن حُمَ َفُر بحْ ويف » روضة الواعظين « للمفيد & )2( :  وَرَوى َجعحْ
اهلل  َخَلَق  َما  ِعداُل )3(  شِ   َعرحْ الحْ »يِف   َقاَل :  ُه  َأنَّ ِه ×  َجدِّ َعنحْ  َأبِيِه × ،  َعنحْ 
ِعْنَدنا   

َّ
إِل َشْ ٍء  ِمْن  إِْن  } َو  لِِه :  َقوحْ َتأحِْويُل  وَهَذا  َقاَل :   ِر .  َبححْ َوالحْ رَبِّ  الحْ يِف 

َخزائُِنه { « )4( . 
والرتــزاق ،  املعاش  حمّل  األرض  أنَّ  الكريمة  اآلية  من  فظهر 
النتفاع  أقسام  ما يمكن من  والّترّصف بجميع  النتفاع  فيها  ُيباح  وأّنه 

والّترصف ، إّل ما دّل الّدليل عل منعه ، كام سيأيت إنحْ شاء اهلل )5( . 
* * * * *

الّثانية : في سورة األعراف

َما  لِيلً 
َ
ق َمَعايَِش  فِيَها  ُكْم 

َ
ل َنا 

ْ
وََجَعل ْرِض 

َ ْ
ال ِف  نَّاُكْم 

َّ
َمك َقْد 

َ
} َول  

ُروَن { )6( . 
ُ
تَْشك

)1) تفسري القّمّي 1 : 375 . 
)2) كتاب » روضة الواعظني وبصرية املتعظني « ، ملؤّلفه : فّتال النّيشابورّي ، حمّمد بن أمحد . وأّن 

هناك سهوًا يف نسبته للمفيد . 
)3) يف املصدر  والّطبعة الجرّية : متثال مجيع . 

)4) روضة الواعظني 1 : 47 . 
)5) سيأيت ذكرها يف ج146/4 .

)6) سورة األعراف 7 : 10 . 
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ومتكينهم : هو إقدارهم عل الّترّصف بأنواع الّترّصفات ، وهي داّلة 
عل نحو دللة األوىل . 

* * * * *

الّثالثة : في سورة البقرة

 تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت 
َ

 َول
ً
لً َطيِّبا

َ
ْرِض َحل

َ ْ
ا ِف ال وا ِممَّ

ُ
يَُّها انلَّاُس ُك

َ
 } يَا أ

ُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي { )1( . 
َ
ْيَطاِن إِنَُّه ل الشَّ

الّترّصفات ،  مجيع  يراد  وأنحْ  بخصوصه ،  األكل  ُيراد  أنحْ  يمكن 
واألّول أظهر . 

له . وجيوز  ً { : مؤّكداً  و} طيبا لً { : صفة ملصدر حمذوف ،   َ
} َحل  

ُوا { [ )2( ، ويكون امُلراد 
أنحْ يكون حالً من املجرور ، أو عل أّنه مفعول ] } ُك

بالّطيب ما طاب بالنّسبة إىل الّطبع ، أي ل يكون من اخلبائث ، أو ُيراد الّطاهر . 
قلت  قال :  البزنطّي  عن  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  يف  روي  وقد 

َاَلَل  .  ُزَقنَِي  الحْ ُع اهلل َأنحْ َيرحْ أليب السن × : ُجِعلحُْت فَِداَك ادحْ
َاَلُل « ؟ .  ِري َما الحْ َفَقاَل : »َأ َتدحْ

ُب الطَّيُِّب .  َكسحْ ِذي ِعنحَْدَنا فالحْ ُقلحُْت : أّما الَّ
ُقوُت  ُهَو  ــاَلُل  َ الحْ َيُقوُل :  اُلَسنيحِْ ’  ُن  بحْ َعيِلُّ  َكاَن   « َفَقاَل : 

َواِسِع « )3( .  ِقَك الحْ َأُلَك ِمنحْ ِرزحْ  : َأسحْ  ، ولكن ُقلحْ َ َطَفنيحْ امُلصحْ

)1) سورة البقرة 2 : 168 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) الكايف2 : 9/553 ، بتفاوت يسري . 
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ويف صحيحة أخرى عن أيب جعفر × : »إّن الالل ُقوَت  النَّبِيِّنَي ، 
قًا َواِسعًا حالًل َطيِّبًا « )1( .  َأُلَك ِرزحْ ولكن ُقِل : اللهمَّ إيِنِّ َأسحْ

والّشبهة  الّشك  من  اخلال  يف  حقيقة  الالل  أّن  ذلك  من  فظهر 
والكراهة ، وأّن إطالقه عل ما يقابل الرام ] جماز ، وأّن امُلراد بالّطيب ما 
قابل الرام [ )2( ، فال يبعد أنحْ يكون ذكره بعد الالل قرينة إلرادة املعنى 

املجازي فافهم . 
ويف اآلية دللة عل اإلباحة العاّمة الّشاملة ملا عدا الرام ، ويدخل 
يف ذلك جواز األكل ممّا يمّر به من الّثمرة ، كام قاله بعض األصحاب )3( ، 

ودّل عليه بعض األخبار ، كام سيجيء إنحْ شاء اهلل تعاىل )4( . 
تناول  من  لكم  ُزّين  ما  يف  ْيَطاِن { :  الشَّ ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا   

َ
} َول  

املحّرمات والّترّصفات يف ما هناكم اهلل عنه . 
* * * * *

الّرابعة : في سورة طه

ْيُكْم َغَضب 
َ
َناُكْم َول َتْطَغْوا فِيِه َفَيِحلَّ َعل

ْ
وا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزق

ُ
 } ُك

ْيِه َغَضِب َفَقْد َهَوى { )5( . 
َ
َوَمْن َيْلِْل َعل

)1) الكايف 2 : 8/552 . بتفاوت يسري . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) انظر الّصدوق يف املقنع : 124 ، والشيخ يف النهاية2 : 106 ، وأبا الّصالح اللبّي يف الكايف : 
322 ، والعاّلمة يف تذكرة الفقهاء ، وسنذكر مزيدا منهم يف موضعه . 

)4) سيأيت ذكره يف الّصفحة 72، يف األمر الثاين.
)5) سورة طه 20 : 81 . 
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الّتكسب  يف  تطغوا  ول  واملحّلالت ،  املستلّذات  بالّطيبات  أراد 
وجتاوز الدود الّشعّية ، أو متنعوا القوق الاّلزمة . 

* * * * *

الخامسة : في سورة الملك

ِمْن  وا 
ُ
َوُك َمَناكِبَِها  اْمُشوا ف 

َ
ف ولً 

ُ
َذل ْرَض 

َ ْ
ال ُكُم 

َ
ل َجَعَل  اِلي  } ُهَو   

رِْزقِِه َوإِْلِه النُُّشور { )1( . 
الّذلول : كناية عن سهولة الّسلوك فيها وعدم الّصعوبة )2( . 

ومناكبها : طرقها وفجاجها وجبالا )3( . من ذلل البعري أي رفع عنه 
الّصعوبة يف ركوبه وحتميله . 

بل  الــّرزق ،  والتامس  الكتساب  يف  اإلذن  عل  دللة  اآلية  ويف 
كثرية ،  البيت ^  أهل  طريق  من  بذلك  الواردة  واألخبار  رجحانه ، 
فروى الّشيخ ، عن أيب خالد الكويّف )4( ، رفعه ، عن أيب جعفر × قال : 

َاَلل « )5( .   ءًا ، َأفحَْضُلَها َطَلُب الحْ ِعَباَدُة َسبحُْعونَ  ُجزحْ »الحْ
َعِن  تِغناًء  اسحْ َيا  نحْ الدُّ َطَلَب  »َمنحْ  وعن أيب محزة ، عن أيب جعفر × : 
َم  ِلِه ،  وَتَعطُّفًا َعَل  َجاِرهِ  ، َلِقَي اهلل َعزَّ  وَجلَّ َيوحْ يًا َعَل َأهحْ النَّاِس ،  وَسعحْ

)1) سورة امللك 67 : 15 . 
) جممع  أي لّينة يسهل لكم السلوك فيها .  َلُكْم األْرَض ذلواًل { :  } ُهَو الذي َجَعَل  )2) قوله : 

البحرين5 : 376 ماّدة ذلل ( . 
)3) } فامشوا يف مناكبها { : قيل جبالا ، وقيل طرقها . ) جممع البحرين2 : 176 ماّدة نكب ( . 

)4) حييى بن يزيد أبو خالد الكويّف ، من أصحاب الرضا × . رجال الشيخ : 369 / 9 . 
َفٍر × َقاَل : َقاَل : َرُسوُل اهلل ‘   « .  )5) هتذيب األحكام 6 : 324/ 891 ، وفيه : » إىَِل َأيِب َجعحْ
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ر « )1( .  َبدحْ َقَمِر َليحَْلَة الحْ ُهُه ِمثحُْل الحْ ِقَياَمِة  وَوجحْ الحْ
وعن عيّل بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبد اهلل × : »َما َفَعَل  ُعَمُر 

ِلٍم « ؟ .  ُن ُمسحْ بحْ
ِعَباَدِة ،  وَتَرَك التَِّجاَرَة .  َبَل َعَل الحْ   ُقلحُْت : ُجِعلحُْت فَِداَك ، َأقحْ

مًا  َقوحْ إِنَّ  َلُه ،  َتَجاُب  ُيسحْ َل  الطََّلِب  َتاِرَك  َأنَّ  َعِلَم  أَما  ُه  َ »َوحيحْ َفَقاَل : 
  
ً
ُ َمْرَجا

َ
 : } َو َمْن َيتَِّق اهلل َيَْعْل ل َحاِب َرُسوِل اهلل ‘ ملَّا َنَزَلتحْ ِمنحْ َأصحْ

ِعَباَدِة ،  َبُلوا َعَل الحْ َواَب ،  وَأقحْ َبحْ ُه ِمْن َحْيُث ل َيْتَِسُب { )2( أَغلُقوا األحْ
ْ
ويَْرُزق

 ، َفَقاَل : َما مَحََلُكمحْ َعَل  َسَل إَِليحِْهمحْ َوَقاُلوا : ُكِفينَا ، َفَبَلَغ َذلَِك النَّبِيَّ ‘ َفَأرحْ
ِعَباَدِة .  نَا َعَل الحْ َبلحْ َزاِقنَا َفَأقحْ َل اهلل بَِأرحْ  ؟ . َفَقاُلوا : َيا َرُسوَل اهلل تكفِّ ُتمحْ َما َصنَعحْ

َتَجبحْ َلُه َعَليحُْكمحْ بِالطََّلب  « )3( .  حْ ُيسحْ ُه َمنحْ َفَعَل َذلَِك مَل َفَقاَل : إِنَّ
رسول  قال  قال :  جعفر ×  أيب  عن  الّثامّل ،  عن  الّصحيح ،  ويف 
ُه َلنحْ مَتُوَت  َِمنَي َنَفَث  يِف  ُروِعي  َأنَّ وَح األحْ اهلل ‘ يف حّجة الوداع : »إِنَّ الرُّ
ُِلوا يِف الطََّلِب َوَل  ُقوا اهلل عّز وجّل  وَأمجحْ َقَها ، َفاتَّ ِمَل ِرزحْ َتكحْ ٌس َحتَّى َتسحْ َنفحْ
ِصَيِة اهلل ، َفإِنَّ  ُلُبوُه بَِشحْ ٍء ِمنحْ َمعحْ ِق َأنحْ َتطحْ زحْ تِبحَْطاُء يَشحْ ٍء ِمَن الرِّ ِمَلنَُّكُم اسحْ حَيحْ
َها َحَرامًا ، َفَمِن اتََّقى  ِسمحْ حْ َيقحْ ِقِه َحاَللً ، َومَل َ َخلحْ َزاَق َبنيحْ َرحْ اهلل َتَعاىَل َقَسَم األحْ
 ،  ِ رتحْ ِه ، َوَمنحْ َهَتَك ِحَجاَب السِّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َوَصرَبَ َرَزقُه اهلل َتعاىل ِمنحْ ِحلِّ
َاَلِل ،  وُحوِسَب َعَليحِْه  ِقِه الحْ ِه ُقصَّ بِِه ِمنحْ ِرزحْ ِ ِحلِّ َوَعِجَل مَأَخَذُه ِمنحْ َغريحْ

)1) هتذيب األحكام 6 : 890/324 . بتفاوت يسري . 
)2) سورة الّطالق 65 : 2 3 . 

 : 6 األحكام  هتذيب   ، 3721/192  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 5/84  : 5 الكايف   (3(
 . 885/323
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ِقَياَمِة « )1( .  َم الحْ َيوحْ
ُجَل َفاِغرًا )2(  ويف خرب آخر عنه صلوات اهلل عليه : » ...إيِنِّ أَلُبحِْغُض الرَّ
ُك الطََّلَب « )3( . ونحو ذلك من  ُ نِي ،  وَيرتحْ ُزقحْ ِه َيُقوُل : اللهم ارحْ َفاهُ  إىَِل َربِّ

األخبار . 

 ] في تقسيم الّطلب واالكتساب الى األحكام الخمسة [ 

واألصحاب قّسموا الّطلب والكتساب إىل األحكام اخلمسة : 
 » فمنها « : واجب ، وهو ما اضطر إليه ، ول جهة له غريه . 

و » منها « : مندوب ، وهو ما طلب به الّتوسعة عل العيال ، والّتوسل 
إىل صنائع املعروف ، والّج ، والّزيارات ، ونحو ذلك من القرابات . 

روى الّشيخ ، يف السن ، عن ابن يعفور قال : قال رجل أليب عبد 
َتى ِبَا ؟ .  َيا  وُنِحبُّ َأنحْ ُنؤحْ نحْ ا َلنَطحُْلُب  الدُّ اهلل × : واهلل إِنَّ

نََع ِبَا َما َذا « ؟ .   َفَقاَل : »حُتِبُّ َأنحْ َتصحْ
ُق  وَأُحجُّ  ِمنحَْها  وَأَتَصدَّ يِس  وِعَياِل  وَأِصُل  َنفحْ َعَل  ِبَا  َأُعوُد  َقاَل :   

َتِمُر .  َوَأعحْ
ِخَرة « )4( .  َيا ، َهَذا َطَلُب اآلحْ نحْ َفَقاَل َأُبو َعبحِْد اهلل × : »َليحَْس َهَذا َطَلَب الدُّ

)1) هتذيب األحكام 6 : 880/321 . بتفاوت . 
)2) أي فاحتا فاه ، من قولم : فغر فاه ، فتحه . والفغر : الفتح ، ومنه حديث موسى × : » فإذا 

هي حية عظيمة فاغرة فاها « . 
)3) من ل حيضه الفقيه3 : 192 ذيل الديث 3721 . وفيه : » قال أبو عبداهلل × « . 

)4) هتذيب األحكام 6 : 903/328 . 
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و » منها « : مباح ، وهو ما قصد به مجع املال اخلال عن جهة منهّي 
عنها . 

و » منها « : مكروه ، وهو ما اشتمل عل ماينبغي الّتنّزه عنه كالّصنائع 
املكروهة . 

و» منها « : حرام ، وهو ما اشتمل عل جهة قبح كالّصنائع املحرمات ؛ 
وسيأيت اإلشارة إليه إنحْ شاء اهلل تعاىل )1( . واآليات الّداّلة عل هذا القسم 

كثرية . 

)1) سيأيت ذكره يف الّصفحة 44 عن عاّمر بن مروان ، ورواية الّسكويّن يف الصفحة نفسها . 



القسم الّثاني

في األشياء الّتي ورد الّنهي عن الّتكسب بها ، 
وعدم جواز أكلها

وفيه آيات

األولى : في سورة يوسف 

 َحِفيٌظ َعلِيٌم { )1( . 
ِّ

ْرِض إِن
َ ْ
ِن َعَ َخَزائِِن ال

ْ
 } . . اْجَعل

 ] في حكم الوالية من قبل الجائر [ 

ِمنٌي { )2( وعلم 
َ
ْيَنا َمِكنٌي أ َ َْوَم لَ  وذلك أّنه مّلا قال له امللك : } إِنََّك الْ

فدّلت عل جواز  الولية ،  منه  املقال طلب  يوسف × بصدقه يف هذا 
والّظاهر  اآلية .  بذه  استدللً  مجاعة  قال  كذا  الّظامل ،  قبل  من  الولية 
أّنه × مل يفعل اختيارًا ، بل إّنام كان ذلك منه عند الّضورة والاجة ، 

)1) سورة يوسف 12 : 55 . 
)2) سورة يوسف 12 : 54 . 
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مع علمه بأّنه يتمّكن من إيصال الّق إىل أهله . 
بالّسند  األخبار « ،  » عيون  يف  بابويه ،  ابن  رواه  ما  لذلك  ويشهد 
موسى  بن  عيّل  عل  دخلت  قال :  الّصلت )1( ،  بن  الّريان  عن  السن ، 
َقبِلحَْت   إِنََّك  َيُقوُلوَن :  النَّاُس  إّن  اهلل ،  َرُسوِل  َن  ابحْ َيا  الّرضا ×فقلت : 

َيا ؟ .  نحْ َد يِف الدُّ هحْ ِد َمَع إِظحَْهاِرَك الزُّ َعهحْ ِوَلَيَة الحْ
َ َقُبوِل َذلَِك  ُت َبنيحْ حْ َفَقاَل × : »َقدحْ َعِلَم اهلل َكَراَهتِي لَِذلَِك ، َفلامَّ ُخريِّ
ُهمحْ أَما َعِلُموا َأنَّ ُيوُسَف ×  َقتحِْل ، َوحيحَْ َقُبوَل َعَل الحْ ُت الحْ رَتحْ َقتحِْل اخحْ َوَبنيحَْ الحْ
قاَل :  َعِزيِز  الحْ َخَزاِئِن  َتَولِّ  إىَِل  وَرُة  الضَُّ َدَفَعتحُْه  َفلامَّ  وَرُسوًل  َنبِّيًا   َكاَن 
وَرُة  ُ الضَّ وَدَفَعتحْنِي  َعلِيمٌ  {   َحِفيٌظ   

ِّ
إِن ْرِض 

َ ْ
ال َخزائِِن  َع   ِن 

ْ
} اْجَعل

َأينِّ  اََلِك ، َعَل  اِف َعَل الحْ َ ِرشحْ َد اإلحْ َبعحْ َباٍر ،  َراٍه  وإِجحْ إِكحْ َذلَِك َعَل  َقُبوِل  إىَِل 
وُهَو  َتَكى ،   امُلشحْ اهلل  َفإىَِل  ِمنحُْه ،  َخاِرٍج  ُدُخوَل  إِلَّ  ِر  َمحْ األحْ َبَذا  َدَخلحُْت  َما 

َتَعاُن « )2( .  امُلسحْ
ُاَم َأفحَْضُل  النَّبُِي   ويف خرب عنه × وقد أنكر ذلك عليه قال : »َيا َهَذا َأيُّ

 « ؟ .  َوِصُّ َأِو الحْ
 .  َفَقاَل : ل ، َبِل النَّبِيُّ

عن  روى  عيل ،  أبو  األصل ،  خراساينُّ  القمّي ،  األشعرّي  البغدادّي  الّصلت  بن  الرّيان   (1(
أصحاب  من  وأخرى  الرضا × ،  أصحاب  من  تارة  رجاله  يف  الشيخ  عّده  الرضا × ، 
من  األّول  القسم  يف  العاّلُمة  وذكره  عنهم ^ ،  يرو  مل  من  باب  يف  وثالثة  الادي × ، 
اخلالصة ، وقال : كان ثقًة صدوقًا . رجال النجايّش : 165 ، رجال الطويّس : 376 ، 415 ، 

473 ، رجال العاّلمة : 70 . 
)2) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 2/139 . 
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ٌك « ؟ .  ِ ِلٌم َأوحْ ُمشحْ ُاَم َأفحَْضُل ُمسحْ َقاَل : »َفَأيُّ
ِلٌم .  َقاَل : ل ، َبلحْ ُمسحْ

كًا ،  وَكاَن ُيوُسُف × َنبِّيًا ،   ِ َعِزيَز َعِزيَز ِمرصحَْ َكاَن ُمشحْ َقاَل : »َفإِنَّ الحْ
ِحنَي  َيُه ،  ُيَولِّ َأنحْ  َعِزيَز  الحْ َسَأَل   ،  وُيوُسُف  َوِصٌّ وَأَنا  ِلٌم   ُمسحْ امَلأحُْموَن  وإِنَّ 
ْرِض إِن َحِفيٌظ َعلِيٌم { َحافٌِظ ملَِا يِف َيَدي ، 

َ ْ
ِن َع  َخزائِِن ال

ْ
َقاَل : } اْجَعل

ُت َعَل َذلَِك « )1( .  رِبحْ َعامِلٌ بُِكلِّ لَِساٍن  وَأَنا ُأجحْ
الّرزامّي )2( ،  زيد  بن  حمّمد  عن  والجرائح « ،  » الخرائج  يف  وروي 

عن الّرضا × نحو ذلك )3( . 
الّق  يعرفون  ل  الذين  اخلصوم  إلسكات  اجلواب  هذا  أّن  والّق 
وأهله ؛ ألّنه × هو الّجة عل اخللق ، وهذا املنصب له بالنّّص من اهلل 
ورسوله ، وهو مرياثه من أبيه ، وجّده صلوات اهلل عليهم أمجعني ، وإّنام 
غصبوهم حّقهم لعن اهلل الّظاملني لم من األولني واآلخرين ، فهو × 
أخذ مرياثه ، وقبل حّقه ، وكراهته لذلك وتعلله عن القبول ، لعلمه بأّنه 
ل يتمّكن من ذلك ، وأّنه يصري سببًا لقتله صلوات اهلل عليه ، وكذلك 
وأّما  ورسوله ‘ ،  باهلل  املؤمنني  عند  فيه  شّك  ل  وهذا  يوسف × ، 
غريهم من املؤمنني فال جيوز لم أن يتوّلوا لم عماًل إّل أنحْ يقصدوا بذلك 
فأّما ما  النّفع إىل املؤمنني ، ودفع الّضر عنهم ، وعن أنفسهم .  إيصال 

)1) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 1/139 . بتفاوت يسري . 
رجال  حّسان .  بن  حمّمد  عنه :  روى  الّرضا × ،  اإلمام  خادم  الرزامّي :  زيد  بن  حمّمد   (2(

النّجايّش : 368 / 1000 . 
)3) اخلرائج واجلرائح 2 : 86/767 . 
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] يف الّصحيح [ )1( ،  يدّل عل األّول فأخبار كثرية منها ما رواه الّشيخ ، 
ُتِعنحُْهمحْ  َعَل   »َل  عن يونس بن يعقوب )2( قال : قال ل أبو عبد اهلل × : 

ِجد « )3( .  بِنَاِء َمسحْ
يُت َعَمال ، َفَهلحْ  ِل   وعن محيد قال : قلت أليب عبد اهلل × : إيِنِّ ُولِّ

ِمنحْ َذلَِك خَمحَْرٌج ؟ . 
َرَج َفَعُسَ َعَليحِْه « .  َثَر َمنحْ َطَلَب ِمنحْ َذلَِك امَلخحْ َفَقاَل : »َما َأكحْ

ُقلحُْت : َفاَم َتَرى ؟ . 
َقاَل : » َأَرى َأنحْ َتتَِّقَي اهلل َعزَّ  وَجلَّ  وَل َتُعود « )4( . 

َيُقوُل  ُت أليب َعبحِْد اهلل × َمنحْ  وعن يونس بن عاّمر )5( ، قال : َوَصفحْ
لحَْطاِن ؟ .  َمُل َعَمَل السُّ ِر ، مِمَّنحْ َيعحْ َمحْ ِبََذا األحْ

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
وأيب  اهلل  عبد  بأيب  اختّص  الّدهنّي ،  البجيّل  اجلاّلب  عيّل  أبو  قيس :  بن  يعقوب  بن  يونس   (2(
الصادق  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيُخ  عّده  السن × ،  أليب  يتوّكل  وكان  السن ’ ، 
والكاظم والرضا ^ . مات باملدينة يف أيام الرضا × فتوىّل أمره . ونقل العاّلمُة يف رجاله 
 ، وقال بقبول روايته . رجال النجايّش : 446 ، رجال الطويّس : 335 ،  عن بعض أنه فطحيٌّ

 . 394 ، 363
)3) هتذيب األحكام 6 : 941/338 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 922/332 . 

)5) يونس بن عاّمر ، أو ) محاد ( بن الفيض ، أبو السن الصرييّف التغلبّي الكويّف ، عّده الشيخ يف 
رجاله من أصحاب الّصادق × وهو أخو إسامعيل بن عاّمر ، نّص عليه الّصدوق يف رشح 
رجال  من ل حيضه الفقيه 4 : 74 ، رشح املشيخة : 74 ،  والنجايّش يف رجاله .  مشيخته ، 

النجايّش : 71 ، رجال الطويّس : 337 . 
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يِف  َوَينحَْفُعوَنُكمحْ  فَِق ،  امَلرحْ َعَليحُْكُم  ِخُلونَ   ُيدحْ َوُلوُكمحْ   »إَِذا  َفَقاَل : 
 « ؟ .  َحَواِئِجُكمحْ

َعُل .  َعُل ،  وِمنحُْهمحْ َمنحْ َل َيفحْ  َقاَل : ُقلحُْت : ِمنحُْهمحْ َمنحْ َيفحْ
َرُء إىل اهلل ِمنحُْه ، بريء اهلل منه « )1( .  َعلحْ َذلَِك ِمنحُْهمحْ َفابحْ حْ َيفحْ َقاَل »َفَمنحْ مَل

وغري ذلك من األخبار . 
وأّما ما يدّل عل جواز الّثاين فأخبار كثرية كالّذي رواه يف » الكافي « ، 
َفَقاَل  َسِن ُموَسى ×  َأيِب الحَْ عن زياد بن أيب سلمة )2( قال : َدَخلحُْت َعَل 

لحَْطاِن « ؟ .  َمُل َعَمل  السُّ ] ل : » َيا ِزَياُد ، إِنََّك َلَتعحْ
 .  َقاَل : ُقلحُْت : َأَجلحْ
َقاَل ل : »َو مِلَ « ؟ . 

ِري   َظهحْ َوَراَء  وَليحَْس   ِعَياٌل ،   وَعيَلَّ  ُمــُروَءٌة )3(   ِل  َرُجٌل  َأَنا  ُقلحُْت : 
يَشحْ ٌء [ )4( . 

َعًة َأَحبُّ  َعًة ِقطحْ ُقَط ِمنحْ حالٍِق )5( َفَأَتَقطََّع ِقطحْ َفَقاَل ل : »َيا ِزَياُد ، أَلَنحْ َأسحْ

)1) الكايف 5 : 14/109 ، هتذيب األحكام 6 : 923/332 . بتفاوت يسري . وفيه : » يونس بن 
عاّمر « ، وهو املوافق ملا يف الوايف والوسائل . 

)2) زياد بن أيب سلمة ، أو زياد بن سلمة . روى عن أيب السن موسى × ، وروى عنه حمّمد بن 
خالد . معجم رجال الديث 8 : 228 . 

ما  لألحنف :  وقيل :  تشّدد .  أن  ولك  اإلنسانّية ،  واملروءة :  الّرجولّية ،   كامل  امُلُروءة :   (3(
َفة ،  وسئل آخر عن املروءة فقال : املروءة : أن ل تفعل يف الّس  املروءة ؟ ، فقال : العّفة واِلرحْ

أمرًا  وأنت تستحيي أن تفعله جهرًا . ) لسان العرب 1 : 154 ماّدة مرأ ( 
)4) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية ، وهو املوافق للمصدر . 

)5) الالق : وهو اجلبل املرتفع  والعال ، يقال : جاء من حالق ، أي من مكان مشف . ) الّصحاح 
4 : 1463 ماّدة حلق ( . 
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إَِلَّ ِمنحْ َأنحْ َأَتَوىلَّ أِلََحٍد ِمنحُْهمحْ َعَماًل َأوحْ َأَطَأ بَِساَط رجٍل منهم ، إِلَّ ملَِاَذا « ؟ . 
ِري ُجِعلحُْت فَِداَك .  ُقلحُْت : َل َأدحْ

نِِه ، َيا ِزَياُد  ِه ، َأوحْ َقَضاِء َديحْ ِ ِمٍن ، َأوحْ َفكِّ َأسحْ َبٍة َعنحْ ُمؤحْ ِريِج ُكرحْ َفَقاَل : »إِلَّ لَِتفحْ
اِدٌق ِمنحْ  َب َعَليحِْه ُسَ َ نَُع اهلل عزَّ وجّل بَِمنحْ َتَوىلَّ َلُمحْ أمرًا َأنحْ ُيضحْ َوَن َما َيصحْ إِنَّ َأهحْ
محْ  اَمِلِ يَت َشيحْئًا ِمنحْ َأعحْ اَلِئِق . َيا ِزَياُد َفإِنحْ ُولِّ ُرَغ اهلل ِمنحْ ِحَساِب اخلحَْ َناٍر إىَِل َأنحْ َيفحْ
اَم  َوانَِك َفَواِحَدٌة بَِواِحَدٍة )1(  واهلل ِمنحْ َوَراِء َذلَِك . َيا ِزَياُد ، َأيُّ ِسنحْ إىَِل إِخحْ َفَأححْ
َرُجٍل ِمنحُْكمحْ َتَوىلَّ أِلََحٍد ِمنحُْهمحْ َعَماًل ُثمَّ َساَوى َبيحْنَُكمحْ  وَبيحْنَُهمحْ َفُقوُلوا َلُه : َأنحَْت 
ُدَرَة اهلل  ُدَرَتَك َعَل النَّاِس َفاذحُْكرحْ َمقحْ َت َمقحْ اٌب . َيا ِزَياُد ، إَِذا َذَكرحْ ُمنحَْتِحٌل َكذَّ

َعَليحَْك َغدًا ،  وَنَفاَد َما َأَتيحَْت إَليهمحْ َوَبقاَء َما َأبقيَت إليهم َعَليحَْك « )2( . 
ََسِن   )3( ، َعنحْ َأيِب الحْ َباِريِّ نحْ َسنيحِْ األحَْ ِن الحُْ َسِن بحْ وما رواه الّشيخ ، َعِن الحَْ
لحَْطاِن ، َفلامَّ  َتأحِْذُنُه يِف َعَمِل السُّ َة َسنًَة َأسحْ َ َبَع َعشحْ َضا × َقاَل : َكَتبحُْت إَِليحِْه َأرحْ الرِّ
لحَْطاَن  ُكُر َأنَّنِي َأَخاُف َعَل  َخيحِْط ُعنُِقي ،  وَأنَّ السُّ َكاَن يِف آِخِر ِكَتاٍب َكَتبحُْتُه إَِليحِْه ، َأذحْ

فحِْض ؟ .  لحَْطاِن لِلرَّ َت َعَمَل السُّ نَا َنُشكُّ يِف َأنََّك َتَركحْ  ، َوَلسحْ َيُقوُل : َرافيِِضٌّ
ِف َعَل  َوحْ َت ِمَن اخلحْ ُت ِكَتاَبَك  وَما َذَكرحْ َسِن × : »َفِهمحْ َفَكَتَب إَِليحِْه َأُبو الحَْ
يَت َعِملحَْت يِف َعَمِلَك باَِم َأَمَر بِِه َرُسوُل  َلُم َأنََّك إَِذا ُولِّ ِسَك ، َفإِنحْ ُكنحَْت َتعحْ َنفحْ
ِل ِملَّتَِك ،  وإَِذا َصاَر إَِليحَْك يَشحْ ٌء  َواَنَك  وُكتَّاَبَك ِمنحْ َأهحْ ُ َأعحْ اهلل ‘ ُثمَّ ُتَصريِّ

)1) يف هامش الكايف املطبوع : » أي فكل واحدة من آحاد تلك التولية لكّل عمل من اعاملم يف 
مقابلة كل إحسان من احسانك إىل اخوانك  واهلل تعاىل هو املتصّدى لتلك املقابلة ل يفوته 
يٌط { ] سورة الربوج 85 : 20 [  يش ء من موازنة هذه بذه لقوله تعاىل : } َواهلل ِمْن َورائِِهْم ُمِ

)2) الكايف 5 : 1/109 . 
)3) السن بن السني األنبارّي مل يذكره أكثر علامء الرتاجم والّرجال . 
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ِمننَِي ، َحتَّى َتُكوَن َواِحدًا ِمنحُْهمحْ َكاَن َذا بَِذا  وإِلَّ َفال « )1( .  َواَسيحَْت بِِه ُفَقَراَء امُلؤحْ
ُتُه َيُقوُل : »َما ِمنحْ  َجبَّاٍر  وَعنحْ َأيِب َبِصرٍي ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل َسِمعحْ
ِخَرِة ،  ِمننَِي ،  وُهَو َأَقلُُّهمحْ َحّظًا يِف اآلحْ َفُع اهلل بِِه َعِن امُلؤحْ ِمٌن َيدحْ إِلَّ  وَمَعُه ُمؤحْ
بَّار « )2( . وكذا حال ابن يقطني وما  َبِة اجلحَْ ِمننَِي َحّظًا ؛ لُِصححْ نِي َأَقلَّ امُلؤحْ َيعحْ

ورد يف شأنه ، وغريذلك من األخبار املتضّمنة للجواز بذه الّشوط . 
فظهر من األخبار املذكورة وغريها أّن الّتولية من قبل اجلائر حمّرمة ، 
عند  الكراهة  بزوال  األصحاب  بعض  وحكم  مكروهة ،  تكون  وقد 
املخالفة  عند  أّنه  فعلم  إلزامًا ،  با  ألزم  إذا  جتب  قد  بل  الّضر ،  خوف 
وهنب  والّسبي  كالقتل  الّشديد  الّضر  املؤمنني  من  لغريه  أو  له  حيصل 
األمر  وإقامة  العدل  من  يتمّكن  أّنه  علم  إذا  يستحّب  وقد  األموال ، 

باملعروف والنّهي عن املنكر ، وفيه تأّمل . 
* * * * *

الّثانية : في سورة المائدة

ْحِت ... { )3( .  وَن لِلسُّ
ُ
ال

َّ
ك

َ
ِذِب أ

َ
ك

ْ
اُعوَن لِل } َسمَّ

 ] في بيان معنى الّسحت [ 

امُلراد باألكل هنا : الّترصف بأّي نحو كان . 
وأّما الّسحت فقال يف » القاموس « : هو بالّضم وبضّمتني الرام ، وما 

)1) هتذيب األحكام 6 : 928/335 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 929/336 . 

)3) سورة املائدة 5 : 42 . 
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خبث من املكاسب ، وأسحت الّرجل يف جتارته إذا اكتسب الّسحت )1( . 
الستيصال  وهو  الّسحت  من  واشتقاقه  » الّصحاح « :  يف  ونحوه   
يقال : سحته وأسحته أي استأصله ، وُيسّمى الرام به ؛ ألّنه يعقب عذاب 

الستيصال ؛ أو ألّنه ل بركة فيه ؛ أو ألّنه يسحت مرّوة اإلنسان )2( . 
َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  َواَن ،  ــرحْ َم ِن  بحْ ِر  َعامَّ َعنحْ  » الكافي « ،  يف  وروي 

ُغُلوِل ؟ .  َفٍر × َعِن الحْ َجعحْ
َيتِيِم ،  الحْ َماِل  ُل  وَأكحْ ٌت ،   ُسححْ َفُهَو  َمامِ   ِ اإلحْ ِمنَ   ُغَل   يَشحْ ٍء  »ُكلُّ  َقاَل : 
َفَواحش )3( ، َوَثَمُن  َواٌع َكثرَِيٌة : ِمنحَْها ُأُجوُر الحْ ُت َأنحْ ححْ ت ، َوالسُّ َوِشبحُْهُه ُسححْ
َفإِنَّ  ِم  ُكحْ الحْ يِف  َشا  الرِّ ا  َفَأمَّ َبيِّنَِة ،  الحْ َد  َبعحْ َبا  َوالرِّ ِكِر ،  امُلسحْ َوالنَّبِيِذ ،  ِر ،  َمحْ اخلحْ

َعظِيِم  وبَِرُسولِِه ‘ « )4( .  ُر بِاهلل الحْ ُكفحْ َذلَِك الحْ
ُت  : َثَمنُ  امَليحَْتِة ، َوَثَمُن  ححْ   وعن الّسكويّن ، عن أيب عبد اهلل × قال : »السُّ
َكاِهِن « )5( .  ُر الحْ ِم ، َوأَجحْ ُكحْ َوُة يِف الحْ شحْ  ، َوالرِّ َبِغيِّ ُر الحْ ِر ، َوَمهحْ َمحْ َكلحِْب ، َوَثَمُن اخلحْ الحْ
ِمنحَْها :  َواٌع  َأنحْ ُت  ححْ »السُّ اهلل × :  عبد  أبو  قال  قال :  سامعة ،  وعن 
َشا يِف  ا الرِّ َفَأمَّ ِر ،  َمحْ انَِيِة ،  وَثَمُن اخلحْ ُر الزَّ اِم إَِذا َشاَرَط ،  وَأجحْ َجَّ ُب  الحْ َكسحْ

َعظِيم  « )6( .  ُر بِاهلل الحْ ُكفحْ ِم َفُهَو الحْ ُكحْ الحْ

)1) القاموس املحيط 1 : 49 ، ماّدة سحت . 
)2) الّصحاح 1 : 252 ، ماّدة سحت . 

)3) يف املصدر : » الفواجر « . 
)4) الكايف 5 : 1/126 . 

)5) الكايف 5 : 2/127 ، هتذيب األحكام 6 : 1061/168 . 
)6) الكايف 5 : 3/127 . 
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َعِن  ُتُه  َسَألحْ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  فرقد )1( ،  بن  يزيد  وعن 
ِت ؟ .  ححْ السُّ

مِ  « )2( .  ُكحْ َشا يِف  الحْ َفَقاَل : »الرِّ
َعنحْ  عبد اهلل ×  أبو  ُسِئل  قال  بن سنان  اهلل  عبد  السن ، عن  ويف 

َق ؟ .  زحْ َقَضاِء الرِّ لحَْطاِن َعَل الحْ ِ  َيأحُْخُذ ِمَن السُّ َيَتنيحْ َ  َقرحْ َقاضٍ  َبنيحْ
ُت « )3( .  ححْ َفَقاَل : »َذلَِك السُّ

ت  « )4( .  ححْ َعِذَرِة ِمنَ  السُّ ويف رواية ُأخرى : »َثَمنُ  الحْ
عبد  أيب  عن  اهلل )5( ،  عبد  أيب  ابن  الرمحن  عبد  عن  الّشيخ ،  وروى 
َبأحَْس بَِثَمِن  ٌت ، ... َو َل  ِذي  َل َيِصيُد ُسححْ َكلحِْب  الَّ »َثَمنُ  الحْ اهلل × قال : 

 . )6( »  رِّ ِ الحْ
َخُر َل  يحِْد َل َبأحَْس به ،  واآلحْ ويف رواية ُأخرى قال : »َثَمنِ  َكلحِْب  الصَّ

حَيِلُّ َثَمنُُه « )7( . 
َثَمُن  املغنّية  اجلارية  »َثَمُن  قال :  الّرضا ×  عن  ُأخرى  رواية  ويف 

)1) يزيد بن فرقد النهدّي ، حمّدث إمامّي ، روى عنه عيّل بن الكم ، وأبان بن عثامن ، وعبد اهلل 
معجم   . 327 الياء :  قسم  املقال 3 :  تنقيح   . 338 الطويّس :  رجال  بن مسكان وغريهم . 

رجال الديث 20 : 118 . 
)2) الكايف 5 : 3/127 . 
)3) الكايف 7 : 1/409 . 

)4) هتذيب األحكام 6 : 1080/372 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)5) » عبد الرمحن ابن أيب عبد اهلل « أثبتناه من املصدر . 

)6) هتذيب األحكام 6 : 1017/356 . 
)7) هتذيب األحكام 6 : 1016/356 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
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ُت  يِف النَّاِر « )1( .  ححْ ٌت ،  والسُّ َكلحِْب  ُسححْ َكلحٍْب ،  وَثَمُن الحْ
نَّاعُ  إَِذا  وعن مسمع بن عبد امللك )2( ، عن أيب عبد اهلل × قال : »الصُّ

ت  « )3( .  ُه َفُهَو ُسححْ يحَْل ُكلَّ َسِهُروا اللَّ
َ َحظََّها ِمَن  َعنيحْ ِط الحْ حْ ُيعحْ ٍب ،  ومَل ويف خرب آخر : »َمنحْ َباَت َساِهرًا يِف  َكسحْ

ُبُه َذلَِك َحَرام  « )4( .  ِم ، َفَكسحْ النَّوحْ

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] تحريم أكل الّسحت [ 

الرام  أّنه  الّلغة  من  ويظهر  الّسحت ،  أكل  حتريم  اآلية  تضّمنت   
العموم ،  إرادة  يبعد  ول  املذكورة  األنواع  أّنه  األخبار  ومن  مطلقًا . 
الّجام ،  كسب  يف  إّل  ذلك  حتريم  يف  خالف  ول  تنافيه ،  ل  واألخبار 
فإّن املشهور كراهته ، وكذا الّصناع إذا سهروا الّليل كّله ، فإّن األظهر فيه 
األنواع ؛  بتلك  الكتساب  حتريم  منها  أيضًا  ويظهر  الّشديدة .  الكراهة 
ألّنه الاّلزم من ذلك . ويدخل يف ذلك الكتساب بمعونة الّظامل ، ونسخ 

 ، 202  /61  : 3 الستبصار   ، 1019/357  : 6 األحكام  هتذيب   ، 4/120  : 5 الكايف   (1(
بتفاوت يسري . 

)2) مسمع بن عبد امللك بن مسمع بن مالك شيخ بكر بن وائل بالبرصة ، يكنّي أبا سّيار امللّقب : 
عن  وروى  به ،  واختص  وأكثر ،  اهلل ،  عبد  أيب  وعن  يسريا ،  جعفر  أيب  عن  روى  كردين ، 
الباقر  المامني  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيخ  وعّده  جعفر × .  بن  موسى  السن  أيب 

والصادق ’ . رجال النجايّش : 420 ، رجال الطويّس : 136 ، 321 . 
)3) الكايف 5 : 7/127 ، هتذيب األحكام6 : 1058/367 . 

)4) الكايف 5 : 6/127 ، هتذيب األحكام 6 : 1059/367 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
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كتب الّضالل ، وتعليم الّسحر ، والكهانة ، والقيافة ، والّشعبذة ونحو 
ذلك من املحّرمات . 

 ) الّثانية ( : ] ما يؤخذ ثمنًا للحرام حرام هو ومنافعه [ 

 الكم عل تلك األثامن بالّتحريم ، وأهّنا سحت يفيد تعّدي الّتحريم 
إىل غري املكتسب أيضًا ، فالّثمن الذي أخذ عوضًا عن امليتة مثاًل كام يكون 
حمّرمًا عل البائع كذلك حيرم عل غريه ؛ ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، 
يف الّصحيح ، عن حمّمد بن السن الّصفار ، أّنه كتب إىل أيب حمّمد × : 
َقٍة ،  ى َضيحَْعًة َأوحْ َخاِدمًا باَِملٍ  َأَخَذُه ِمنحْ َقطحِْع الطَِّريِق َأوحْ ِمنحْ َسِ رَتَ َرُجٌل اشحْ
َج  َفرحْ يحَْعِة ، َأوحْ حَيِلُّ َلُه َأنحْ َيَطَأ َذلَك الحْ ُخُل ِمنحْ َثَمَرِة َهِذِه الضَّ َهلحْ حَيِلُّ َلُه َما َيدحْ

َقٍة ، َأوحْ ِمنحْ َقطحِْع الطَِّريِق ؟ .  اُه ِمنحْ َسِ رَتَ ِذي اشحْ الَّ
اَمُله  « )1( .  تِعحْ ُلُه َحَراٌم ،  وَل حَيِلُّ اسحْ َ يِف يَشحْ ٍء َأصحْ َع × : » َل َخريحْ َفَوقَّ

 ) الّثالثة ( : ] في بيان حرمة الرشوة [ 

أو  لباذله  املرتش سواء حكم  الّرواية حيرم عل  املذكور يف  الّرشاء   
عليه ، بحّق أو باطل ؛ وأّما املريش )2( فالّظاهر أّنه حيرم عليه إعطاء ذلك 
مطلقًا ؛ لعموم الّرواية ، وألّنه مساعدة عل الرام . وقيل : إّنه إنحْ توّصل 

به إىل حّق ل يمكنه حتصيله إّل به فليس بحرام )3( . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 1067/369 . 
)2) كذا يف املخطوط ، والّظاهر أّنه سهو ، والّصحيح : » الّرايش « . 

)3) ذهب إليه املحقق يف رشائع اإلسالم4 : 869 . 
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 ) الّرابعة ( : ] حكم أخذ األجرة على الواجبات [ 

 كّل ما جيب عل اإلنسان فعله كتغسيل األموات حيرم أخذ األجرة 
عليه والكتساب به ، ومن ذلك القضاء بني النّاس إذا تعنّي عليه ، بل ل 
يبعد حتريم أخذ األجرة عليه مطلقًا ، سواء كانت من املتحاكمني أو من 

أهل البلد أو من الّسلطان اجلائر والعادل . 
وقيل : جيوز مع عدم الّتعنّي للحكم والوجوب عليه عينًا . 

وقيل : مع احتياجه وعدم غناه . 

وكذا األذان والّصالة بالنّاس ، فإّنه ل جيوز أخذها عل ذلك ؛ نعم 
قيل : ل بأس بالرتزاق من بيت املال )1( ، وهو ليس ببعيد . 

 ) الخامسة ( : ] التفصيل في ثمن الكلب [ 

 ثمـن الكلـب مطلقًا حرام إّل كلب الّصيـد ، ورّبام قيل )2( : بجواز 
بيـع كلـب املاشـية ، والائـط ، والـّزرع ؛ نظـرًا إىل أّن لـا ديـًة ، وهو 

ضعيـف  . 
وأّما ما تضّمنه اخلرب من جواز بيع الّرة فهو معمول به ، ول يبعد 
» الكافي « ، يف  رواه يف  ما  عليه  يدّل  الّسباع ؛  مطلق  بيع  بجواز  القول 
َعِن  اهلل ×  عبد  أبا  سألُت  قال :  القاسم  بن  العيص  عن  الّصحيح ، 

واللمعة   ، 176 الشعية3 :  الدروس  يف  األّول  كالشهيد  أعالمنا  من  مجلة  ذلك  اىل  ذهب   (1(
الّدمشقية : 93 . 

)2) قاله العاّلمة يف منتهى املطلب2 : 1009 ) الطبع الجرّي ( : » وعل إباحة الثالثة أّن لا ديًة 
وقيمًة لو أتلفت . . . والدية تستلزم التملك « . 
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َتَمُس التَِّجاَرُة فِيَها ؟ .  ِ َهلحْ ُيلحْ ُفُهوِد َوِسَباعِ  الطَّريحْ الحْ
 . )1( »  َقاَل : »َنَعمحْ

اهلل  شاء  إنحْ  بعضها  ذكر  وسيأيت  ُأخر ،  بأشياء  الكتساب  وحيرم 
تعاىل . 

* * * * *

الّثالثة : في سورة الّنور

َعَرَض  ِلَبَْتُغوا   
ً
نا َصُّ

َ
َرْدَن ت

َ
أ إِْن  َِغاءِ 

ْ
ال َفَتَياتُِكْم َعَ  تُْكرُِهوا   

َ
} َول  

َراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم { )2( . 
ْ
إِنَّ اهلل ِمْن َبْعِد إِك

َ
ْنَيا َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ ف ََياةِ الُّ الْ

قال : نزلت يف عبد اهلل بن ُأيب ، وكان له سّت جوار يكرههن عل 
إليه  فشكوَن  اهلل ‘  رسول  أتنَي  الّزنا  حتريم  نزل  فلاّم  بالّزنا ،  الكسب 

فنزلت هذه اآلية )3( . وقيل الّشاكي ثنتان منهن )4( . 
ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « قال : كانت العرب وقريش يشرتون 
وازننَي  إذهبَن  ويقولون :  الّثقيلة ،  الّضيبة  عليهنّ   ويضعون  اإلماء ، 
واكتسبَن ، فنهاهم اهلل عّز وجّل عن ذلك ، فقال : } َو ل تُْكرُِهوا ... إل 
قول ... َغُفوٌر رَِحيٌم { ، أي ل يؤاخذهّن اهلل بذلك إذا أكرهن عليه )5( . 

)1) الكايف 5 : 4/226 . 
)2) سورة النّور 24 : 33 . 
)3) جممع البيان 7 : 246 . 

)4) جوامع اجلامع 2 : 619 . 
)5) تفسري القّمّي 2 : 102 . 
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َيُة َمنحُْسوَخٌة  َفٍر × َقاَل : »  َهِذِه اآلحْ اُروِد ، َعنحْ َأيِب َجعحْ َويِف ِرَواَيِة َأيِب اجلحَْ
ِمَن  الُمْحَصناِت  َعَ  ما  نِْصُف  ْيِهنَّ 

َ
َفَعل بِفاِحَشٍة  َتنْيَ 

َ
أ إِْن 

َ
} ف َنَسَختحَْها : 

َعذاب { )1( « )2( . 
ْ
ال

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] تحريم االكتساب بالزنا [ 

 دّلت اآلية عل حتريم إكراههن عل الّزنا ، ويلزم حتريم الكتساب 
بذلك وأخذ األجرة ، وهذا الكم ثابت يف اإلماء  و] الرائر [ )3( ، وذكر 
اإلماء جريًا عل ما كان واقعًا ، ل تصيصًا ؛ وعل ذلك دّلت الّروايات 

املذكورة املتضّمنة أّنه من الّسحت وغريها )4( ، وعليه انعقد اإلمجاع . 

 ] } 
ً
 ) الّثانية ( : ] تفسير قوله تعالى : } إْن أردَن تّصنا

الّتقييد بإرادة الّتحّصن ل يفيد بمفهومه اإلباحة عل تقدير العدم ؛ 
الّصفة كام  تلك  النّهي عن  فوقع  نزلت عل سبب خاّص  اآلية  إّما ألّن 
الكالم  يف  يكن  مل  إذا  ُيعترب  إّنام  واملفهوم  ُمراد ،  الّشط  أّن  ل  ذكرناه ، 
يتأتى اإلكراه كام هو  الّتحّصن فال  يردَن  إذا مل  فائدة سواه . وإّما ألهّنّن 
واضح . وإّما ألّن ذلك جرى جمرى الغالب ، أي غالب الال أّن اإلكراه 

)1) سورة النّساء 4 : 25 . 
)2) تفسري القّمّي2 : 102 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)4) كاطالق رواية عاّمر التي تقّدم ذكرها يف الصفحة44، ورواية السكويّن التي تقّدم ذكرها يف 

الصفحة نفسها. 
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ل حيصل إّل عند إرادة الّتحّصن ، والكالم الوارد عل سبيل الغالب ل 
ةِ 

َ
ل وا ِمَن الصَّ } ... َتْقُصُ يكون له مفهوم اخلطاب ، كام مّر )1( يف قوله : 

إِْن ِخْفُتْم ... { )2( . 
 « هنا بمعنى » إذ « كام يعلم من سبب النّزول ، ويكون  وإّما ألّن » إنحْ
ُكن  الباغيات  أكثر  أّن  عل [ )3(  للّتنبيه  ] إذحْ  عل  حينئٍذ   »  » إنحْ كلمة  إيثار 
يفعلن ذلك برغبة وإرادة منهّن . وإّما ألّن املفهوم إّنام يكون حّجة إذا مل 
يعارضه منطوق وهنا عارضته اآليات والّروايات الّداّلة عل حتريم الّزنا 

واإلمجاع . 

 ] }   ) الّثالثة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوَمْن يُْكرْهُهنَّ

 ... { إلخ ، اجلواب حمذوف ، وتقدير   قوله : } ... َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ
الكالم فالوزر عليه ، وأّما املكرهات فال وزر عليهّن ؛ ألّنه من بعد علمه 
بإكراههّن غفور رحيم بالتي هذا حالا ، ويدّل عل أّن الوعد باملغفرة إّنام 
هو لّن قراءة ابن عامر ، وسعيد بن جبري : ) من بعد اكراههّن لّن غفور 
رحيم ( ، وروي ذلك عن أيب عبد اهلل × ، نقله يف » مجمع البيان « )4( ، 
فالاّلم متعّلق بـ } غفور { ، ويدّل عليه أيضًا ما استفاض نقله عنه ‘ : 

ِرُهوا َعَليحِْه ... « )5( .  َياُن  وَما ُأكحْ ََطُأ  والنِّسحْ تِي  ... اخلحْ »ُرفِعَ  َعنحْ  ُأمَّ

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج533/1.
)2) سورة النّساء 4 : 101 . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)4) جممع البيان 7 : 243 . 

)5) الّتوحيد : 24/353 ، اخلصال 2 : 9/417 . 
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فإنحْ قيل : فعُلُهنَّ مع اإلكراه ل وزر عليه فال حاجة إىل املغفرة ؟ . 
قلت : الوزر مرّتب عل الّزنا نفسه والّسفاح ، وحيث كّن يف ذلك 
مكرهات أوعدهّن باملغفرة والعفو ، فصار اإلكراه سببًا لذلك ، كام أّن 
فعل  أّن  والاصل :  لا ،  سبب  املعصية  فعل  يف  والّسهو  العلم ،  عدم 
املعصية من حيث هو يقتيض ترّتب اإلثم عليه ، ومن َثم ترّتب اإلثم عل 
العاقل )1( مع كونه مكرهًا ؛ ملكان الّذنب الّصادر منه ، إّل أّنه تعاىل عامل 

من عداه من املكرهني باملساحمة والّتجاوز تلّطفًا منه ورمحة . 
إىل  فيه  املخالفة  تؤّدي  حّد  عل  يكون  قد  اإلكراه  بأّن  جُياب :  وقد 
القتل والّتنكيل ونحو ذلك ممّا يؤّدي إىل الّضر الّشديد الذي ل حيتمل ، 
املراتب  أنحْ تكون يف بعض هذه  وقد يكون عل حّد دون ذلك ؛ فجاز 

آثمة فيصلح أنحْ تكون هي متعّلق الوعد باملغفرة . 
الذين  املوال  إىل  راجعًا  باملغفرة [ )2(  الوعُد  يكون  أنحْ  ] وحيتمل   
عاّم  يكون  أنحْ  وحيتمل  باملغفرة ،  لم  وعدًا  فيكون  ذلك ،  عن  يتوبون 

سلف من هذه املعصية . 

 ) الّرابعة ( : ] القول بكون اآلية منسوخة [ 

ضعيفة  وهي  منسوخة ،  كوهنا  من  اجلارود  أيب  رواية  تضّمنته  ما   
الّسند ، ومنافية ملا دّل عل رفع الّد عن املكرهة عل الّزنا ، ولو صّحت 
ألمكن توجيهها إىل من أمكنها الّتخلص من الّزنا بتحّمل الّضر اليسري ، 

)1) يف الّطبعة الجرّية ، واملطبوع : » القاتل « . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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ومن كانت منهن مريدة لذلك ، وسيأيت إنحْ شاء اهلل الكالم يف ذلك يف 
أبواب الدود . 

* * * * *

الّرابعة : في سورة لقمان

بَِغْيِ  َسبِيِل اهلل  َعْن  ِلُِضلَّ  اَلِديِث  ْهَو 
َ
ل يَْشَتِي  َمْن  انلَّاِس  } َوِمَن   

ُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي { )1( . 
َ
َِك ل

َ
ول

ُ
ٍم َويَتَِّخَذَها ُهُزًوا أ

ْ
ِعل

 ] في حكم الغناء [ 

} هلو  بـ  امُلراد  أّن  عل  املفّسين  أكثر  اليبان « :  » مجمع  يف  قال   
وغريمها  مسعود ،  وابن  عّباس ،  ابن  قول  وهو  الغناء ،  الديث { 
السن  ] وأيب  اهلل × ،  عبد  وأيب  جعفر × ،  أيب  عن  املــروّي  وهو 

الّرضا × )2( [ )3( ، انتهى . 
روى يف » الكافي « ، ] يف السن [ )4( ، عن حمّمد بن مسلم ، عن أيب 
ِغنَاُء مِمَّا َقاَل اهلل : } َو ِمَن انلَّاِس َمْن يَْشَتِي { « )5( .  جعفر × قال : » الحْ
ُتُه َيُقوُل :  ٍد )6( ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل َسِمعحْ مَّ ِن حمَُ َراَن بحْ  ] وَعنحْ ِمهحْ

)1) سورة لقامن 31 : 6 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) جممع البيان 8 : 76 . 
)4) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)5) الكايف 6 : 4/431 . بتفاوت يسري . 
رجال  عمري ،  أيب  بن  حمّمد  عنه :  روى  كتاب ،  له  السكويّن ،  نرص  أيب  بن  حمّمد  بن  مهران   (6(

النجايّش : 1135/423 . 
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ِغنَاُء مِمَّا َقاَل  اهلل : } َو ِمَن انلَّاِس ... { « )1( اآلية [ )2( .  »الحْ
ِلِه ، َوُهَو  ِغنَاُء جَمحِْلٌس  َل َينحُْظُر اهلل إىَِل َأهحْ ويف خرب آخر عنه × قال : »الحْ

 : } َو ِمَن انلَّاِس ... { « )3( . اآلية .  مِمَّا َقاَل اهلل َعزَّ  وَجلَّ
ِغنَاُء مِمَّا أَوَعَد اهلل َعَليحِْه النَّاَر « )4( . ونحوه روى يف  ويف خرب آخر : »الحْ

» معاني األخبار « ، يف السن ، عن أيب عبد اهلل × )5( . 
ُت َأَبا  اِء ، عن الّرضا ×قال : َسِمعحْ َوشَّ ويف » الكافي « أيضًا ، َعِن الحْ
ِغنَاِء ، َفَقاَل : ُهَو  َضا × َيُقوُل : »ُسِئَل َأُبو َعبحِْد اهلل × َعِن الحْ َسِن الرِّ الحَْ

 : } َو ِمَن انلَّاس  ... { « )6( ، اآلية .  ُل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َقوحْ
ِب  امُلَغنَِّياِت  ؟ .  وعن أيب بصري قال : سألت أبا جعفر × َعنحْ  َكسحْ

َراِس  َعحْ َعى إىَِل األحْ تِي ُتدحْ َجاُل َحَراٌم ،  والَّ ُخُل َعَليحَْها الرِّ تِي َيدحْ َفَقاَل : »الَّ
 : } َو ِمَن انلَّاِس ... { اآلية « )7( .  ُل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َليحَْس بِِه َبأحٌْس ،  وُهَو َقوحْ
فاآلية داّلة عل حتريم الغناء ، ويلزمه حتريم الكتساب به والكسب ، 
ممّا  ذلك  ونحو  الغناء  وآلت  لذلك ،  وبيعها  املغنّية  رشاء  وحتريم  بل 

ُيساعد وُيعاون عليه . 

)1) الكايف 6 : 5/431 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) الكايف 6 : 16/433 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) الكايف 6 : 4/431 بتفاوت يسري . وفيه : » عن أيب جعفر × « . 

)5) مل نقف عليه ، واهلل العامل . 
)6) الكايف 6 : 8/432 . 

)7) الكايف 5 : 1/119 ، هتذيب األحكام 6 : 1024/358 ، الستبصار3 : 207/62 . 
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ويدّل عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، عن الّطاطري ، عن أيب عبد اهلل × 
ََواِري امُلَغنَِّياِت ؟ .  ُتُه َعنحْ َبيحِْع اجلحْ قال : َسَألحْ

تاَِمُعُهنَّ  واسحْ ٌر ،   ُكفحْ ِليُمُهنَ   َوَتعحْ َحَراٌم ،  وَبيحُْعُهنَّ  اُؤُهنَّ   »رِشَ َقاَل : 
نَِفاٌق « )1( . 

 « يقول :  اهلل ×  عبد  أبا  سمعت  قال :  قابوس )2(  بن  نرص  وعن 
بَِها « )3( .  امُلَغنَِّيُة َملحُْعوَنٌة ، َملحُْعوٌن َمنحْ َأَكَل من َكسحْ

بني  فيه  خالف  ول  ذلك ،  عل  الّداّلة  األخبار  من  ذلك  ونحو 
علامئنا ؛ واألظهر أّنه حيال يف معرفته إىل العرف ، فام سّمى فيه غناء حيرم 
وإنحْ مل يطرب ، والعرف فيه خمتلف باختالف أصناف النّاس ، فقد يكون 
الّصوت عل كيفية يصدق عليه غناء يف عرف قوم دون آخرين ، وحينئٍذ 

فهل خيتّص الّتحريم بأولئك أم يعّم ؟ ، األظهر الّثانية . 
وعّرفه آخرون : بأّنه الّصوت املشتمل عل الرّتجيع واإلطراب ، فال 

حيرم بدون الوصفني ، وإنحْ وجد أحدمها . 
أو  دعاء  أو  قرآن  قراءة  يف  كونه  بني  حتريمه  يف  فرق  ل  أّنه  واعلم 
غريمها ، ويدّل عل ذلك مع العمومات ما رواه يف » الكافي « ، عن عبد 

)1) هتذيب األحكام 6 : 1018/356 ، الستبصار 3 : 201/61 . 
)2) نرص بن قابوس الّلخمّي القابويّس الكويّف ، من علامء وفقهاء وثقات حمّدثي المامية ، وكان 
الكاظم  المامني  روى كذلك عن  20سنة .  الّصادق ×  لالمام  كان وكيال  فاضالً ،  خرّيًا ، 
والرضا ’ ، وكان ذا منزلة عظيمة عند األئّمة ^ ، ومن خواّص شيعتهم . كان حّيًا قبل سنة 

203 . رجال الّطويّس : 324 وفيه : اسند عنه ،  و362 . معجم رجال الديث 19 : 140 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 1020/357 ، الستبصار3 : 61/ 203 . بتفاوت يسري . 
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َرُءوا  »اقحْ اهلل ‘ :  رسول  قال  قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  سنان ،  بن  اهلل 
ِل  َوَأهحْ ِق  ِفسحْ الحْ ِل  َأهحْ وُلُوَن  اُكمحْ   وإِيَّ َواهِتَا ،   وَأصحْ َعَرِب   الحْ َاِن  بَِألحْ آَن  ُقرحْ الحْ
ِغنَاِء ،   الحْ ِجيَع  َترحْ آَن  ُقرحْ الحْ ُعونَ   ُيَرجِّ َوامٌ   َأقحْ ِدي   َبعحْ َسَيِجي ُء  ُه  َفإِنَّ َكَباِئِر ،  الحْ
َمنحْ  وُقُلوُب  ُلوَبٌة ،   َمقحْ ُقُلوُبُمحْ   ،  َتَراِقَيُهمحْ جَيُوُز  َل  َبانِيَِّة ،  هحْ والرَّ ِح ،   والنَّوحْ

ِجُبُه َشأحْهُنُم  « )1( .  ُيعحْ

واستثنى من ذلك أمران : 

 ) أحدهما ( : ] الحداء [ 

 الداء باملّد : وهو سوق اإلبل والغناء لا ، قاله يف » الّصحاح « )2( ، 
ولعّل ذلك جريًا عل الغالب ، فقد يكون لغري اإلبل من اخليل والبغال 

والمري وهو حالل . 
ويدّل عل ذلك ما رواه يف » الفقيه « ، عن الّسكوين ، بإسناده قال : 
ُر ، َما َكاَن ِمنحُْه َليحَْس فِيِه  عحْ قال رسول اهلل ‘ : » َزاُد امُلَسافِِر الغناُء )3( َوالشِّ

َخنا )4( « )5( . 
ول يبعد أنحْ ُيقال : إّن الداء ليس من أفراد الغناء ، بناًء عل حتديده 

بالعرف ، فال حيتاج جوازه إىل استثناء . 

)1) الكايف 2 : 3/614 . 
)2) الّصحاح 6 : 2309 ماّدة حدا . 

)3) يف املصدر : الداُء . 
)4) اخلنا : الفحش ، وأخنى عليه يف منطقه : إذا أفحش . ) الّصحاح 6 : 2332 ماّدة خنا ( . 

)5) من ل حيضه الفقيه 2 : 2447/280 . بتفاوت . 
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 ) الّثاني ( : ] غناء النساء في األعراس [ 

 فعل املرأة يف العرس إذا مل تتكّلم ] بالباطل [ )1( ومل تعمل باملالهي ، 
ول يسمع صوهتا األجانب من الّرجال . 

يف  الّشيخ ،  رواه  ] وما  املذكور )2( .  اخلرب  ذلك  إباحة  عل  ويدّل 
تِي   الّصحيح ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهلل × أّنُه )3( قال : »امُلَغنَِّيُة الَّ

بَِها « )4( .  َعَراِئَس َل َبأحَْس بَِكسحْ َتُزُف  الحْ
وما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهلل × 
تِي  بِالَّ َليحَْستحْ  َبأحٌْس  بِِه  َليحَْس  َعَراِئَس  الحْ َتُزُف   تِي   الَّ امُلَغنَِّيِة  ُر  »َأجحْ قال :  أّنُه 

َجال  « )5( [ )6( . وهذا هو املشهور بني األصحاب .  ُخُل َعَليحَْها الرِّ َيدحْ
وذهب مجاعة منهم العاّلمة يف » الّتذكرة « إىل حتريم الغناء مطلقًا )7( . 
يف  بعد  ل  وألّنه  بالّشهرة ؛  املؤّيد  املذكور  للّدليل  جيد ؛  غري  وهو   
املساحمة يف مثله ، سّيام يف الّسفر حيث يقصد بذلك سعة الّسري ل الّطرب . 

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 54.

)3) يف الّطبعة الجرّية : عن أيب بصري ، عنّه × . 
)4) الكايف 5 : 2/120 ، هتذيب األحكام 6 : 1023/357 ، الستبصار3 : 206/62 . 

)5) هتذيب األحكام 1 : 1022/357 ، الستبصار 3 : 205/62 . 
)6) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرية . 

القول  عل  الكتاب  هذا  يف  عثرنا  بل  باملنع ،  قوله  عل  نقف  مل   . 140  : 12 الفقهاء  تذكرة   (7(
تتكّلم  مل  إذا  بجواز كسبها  رخصة  ورد  فقد  األعراس  املغنّية يف  » أّما  قال :  كسبها ،  بجواز 
قال :  أّنه  الّصادق ×  عن  روي  عليها ،  الرجال  يدخل  ومل  باملالهي ،  تلعب  ومل  بالباطل ، 

» أجر املغنّية . . . « ، واهلل العامل . 
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القصص  يشمل  ما  عل  اآلية  يف  املذكور  اللهو  محل  ويمكن  هذا 
الباطلة ، واألخبار الكاذبة ، واألشعار الّتي مل تشتمل عل حكمة ، ولعّل 
عن  روي  حيث  بذلك ،  إشعارًا  تفسريه  يف  إبراهيم  بن  عيّل  رواه  ما  يف 
اآلية :  انلّاس ... {  } ومن  قوله :  يف  جعفر ×  أيب  عن  اجلارود ،  أيب 
] النّاس [  »فهو النض بن الرث بن علقمة ، وكان ذا روايٍة ألحاديِث 

وأشعارهم « )1( . 
للهو  أّن  عل  الّداّلة  الّسابقة )2(  األخبار  من  أيضًا  ذلك  يظهر  ورّبام 

أفرادًا ُأخر غري الغناء . 
* * * * *

الخامسة : في سورة المائدة

ُم رِْجٌس 
َ

ْزل
َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َْمُر َوالَميِْسُ َوال ِيَن آَمُنوا إِنََّما الْ

َّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

ُكْم ُتْفلُِحوَن { )3( . 
َّ
َعل

َ
اْجَتنُِبوهُ ل

َ
ْيَطاِن ف ِمْن َعَمِل الشَّ

اهلل  َزَل  َأنحْ »ملَّا  قال :  أيب عبد اهلل ×  الّشيخ ، عن جابر ، عن   روى 
اهلل  :  َرُسوَل  َيا  ِقيَل  اآلية ،  ْمُر ... { 

َ
ال } إِنََّما  َرُسولِِه ‘ :  َعَل  َتَعاىَل 

َما  َفِقيَل :  ُز .  َوحْ واجلحْ ِكَعاُب   الحْ َحتَّى  بِِه  َمُر  ُيقحْ َما  ُكلُّ  َقاَل :   ؟ .  امَليحِْسُ َما 
َقاَل :  َلُم ؟ .  َزحْ األحْ َفاَم  ِقيَل :   .  آِلِلَتِِهمحْ َذَبُحوا  َما  َفَقاَل :  َنحَْصاُب ؟ .  األحْ

َو  ي لَحْ رَتِ )1) تفسري القّمّي 2 : 161 ، وما يف املتن إشارة إىل هذه الّرواية : » } َوِمَن النَّاِس َمنحْ َيشحْ
ِن ُقَصٍّ   اِر بحْ ِن َكَلَدَة ِمنحْ َبنِي َعبحِْد الدَّ َقَمَة بحْ َاِرِث  بحْنِ  َعلحْ ُ بحْنُ  الحْ َِديِث  إلخ . . . { « َفُهَو النَّضحْ الحْ

َعاِرِهم  « .  ُ َراِويًا أِلََحاِديِث النَّاِس  وَأشحْ وَكاَن النَّضحْ
)2) مل نقف عل خرب سابق داّل عل كون اللهو له مصاديق غري الغناء . 

)3) سورة املائدة 5 : 90 . 



59........................... كتاب املكاسب / يف األشياء التي ورد النهي عن الّتكسب هبا...

ِسُموَن ِبَا « )1( . وقد مىض الكالم يف بيان ذلك  َتقحْ تِي َكاُنوا َيسحْ ِقَداُحُهُم الَّ
كّله يف كتاب الّطهارة )2( . 

واآلية داّلة عل حتريم مجيع النتفاعات والكتسابات بذه األشياء 
املذكورة )3( عل ما بّيناه هناك ، من أّن املحكوم عليه بكونه رجسًا تعاطي 
فيشمل مجيع  باجتنابه ،  أمر سبحانه  املذكورة )4( ، وقد  األمور  كّل  تلك 

النتفاعات ، وهو الذي أفتى به األصحاب . 
يحضره  ال  » من  يف  بابويه ،  ابن  رواه  ما  أيضًا  ذلك  عل  ويدّل 
الفقيه « ، عن شعيب بن واقد )5( ، عن السني بن زيد )6( ، عن الّصادق ، 
عن أبيه ، عن آبائه ، عن ] عيّل بن أيب طالب ^ [ )7( قال : »هنى رسوُل 

)1) هتذيب األحكام 6 : 1075/371 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف ج1/ 163.

)3) يف هذا املوضع زيدت عبارة يف املخطوط : » وقد زار أمر سبحانه « ، وقد حذفت من نسخة 
الّطبعة الجرّية ، واملطبوع . وهي ممّا ل يستقيُم معها الّسياق . 

)4) يف نسخة الّطبعة الجرّية : » بكونه رجسًا هو تعاطي األمور املذكورة « . 
)5) شعيب بن واقد ، مل يذكر يف كتب الّرجال ، وطريُق الّصدوِق إليه يف مشيخته ضعيٌف ، فإّن فيه 
محزة بن حمّمد ، ومل يوّثق ، وعبد العزيز بن حمّمد ، وهو جمهول . معجم رجال الديث 10 : 22 . 

)6) أبو عبد اهلل السني بن زيد بن عيّل الّسجاد ابن السني الّسبط ابن المام أمري املؤمنني عيل 
حمّدٌث  الّدمعة « ،  » ذي  بـ  امللّقب  الكويّف ،  املديّن  العلوّي ،  الاشمّي ،  طالب ^  أيب  بن 
الماُم  تبنّاه  نّسابًة .  عابدًا ،  زاهدًا ،  جلياًل ،  عاملًا  وكان  الديث ،  حسن  وقيل  ثقٌة ،  إماميٌّ 
الّصادُق × بعد استشهاد أبيه زيد ، فعّلمه علومًا كثريًة ، وزّوجه بنت حمّمد األرقط ابن عبد 
اهلل الباهر . شهد حروب حمّمد وإبراهيم ابني عبد اهلل بن السن السنّي . تويّف باملدينة املنّورة 
سنة 190هـ ، وقيل سنة 191 هـ بعد أنحْ كّف برصه ، وكانت ولدته بالّشام سنة 114هـ ، 

وقيل سنة 115هـ . رجال النجايّش 38 ، فهرست الطويس : 55 . 
)7) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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ُر ، َوَقاَل × :  َمحْ َقى اخلحْ ُر ، َوَأنحْ ُيسحْ َمحْ ى اخلحْ رَتَ ِد ، َوَأنحْ  ُيشحْ اهلل ‘ َعنحْ َبيحْعِ  النَّرحْ
َوَباِئَعَها ،  َوَساِقَيَها ،  َوَشاِرَبَا ،  َها ،  َوَعاِصَ َوَغاِرَسَها ،  َر ،  َمحْ َلَعَن اهلل اخلحْ

ُموَلَة إَِليحِْه ... « )1( .  َيَا ، َوآِكَل َثَمنَِها ،  وَحاِمَلَها ،  وامَلححْ رَتِ َوُمشحْ
ُجِل  وروى الّشيخ ، عن جابر ، قال : سألُت أبا عبد اهلل × َعِن الرَّ

ُر ؟ .  َمحْ ُيَؤاِجُر َبيحَْته ، َفُيَباعُ  فِيهِ  اخلحْ
ُرُه « )2( .  َقاَل » َحَراٌم َأجحْ

َعُبونَ   بحَْيانُ  َيلحْ يِب َعبحِْد اهلل × : الصِّ وعن إسحاق بن عاّمر قال : ُقلحُْت أِلَ
َبيحِْض  وُيَقاِمُروَن ؟ .  ِز  والحْ َوحْ بِاجلحْ

ُه َحَراٌم « )3( .  َفَقاَل » َل َتأحُْكلحْ ِمنحُْه ؛ َفإِنَّ
ِز  َوحْ اجلحْ َعنِ   َينحَْهى   »َكاَن  قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  الّسكويّن ،  وعن 

ت  « )4( .  َكَل ،  وَقاَل : ُهَو ُسححْ ِقاَمِر َأنحْ ُيؤحْ بحَْياُن ِمَن الحْ جَيِي ُء بِِه الصِّ
ُد   و يف الّصحيح ، عن معّمر بن خاّلد )5( ، عن أيب السن × : »النَّرحْ
 . )6( »  َبَعَة َعَشَ بَِمنحِْزَلٍة َواِحَدٍة وَما ُقوِمَر َعَليحِْه َفُهَو َميحِْسٌ َرحْ َرنحُْج َواألحْ طحْ والشِّ

ونحو ذلك من األخبار . 

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 3 ضمن الديث الّطويل 4968 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 1077/372 . 

)3) الكايف 5 : 124/ 10 ، هتذيب األحكام 6 : 1069/370 . 
 : 6 األحكام  هتذيب   ، 3588/161  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 6/123  : 5 الكايف   (4(

 . 1070/370
)5) عّمر بن خاّلد بن أيب خاّلد أبو خاّلد البغدادّي ثقٌة روى عن الرضا × ، له كتاب الّزهد . 
رجال النجايّش : 421 ، رجال الطويّس : 390 ، الفهرست : 170 ، رجال العاّلمة : 169 . 

)6) الكايف 6 : 1/435 . 
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 ] المراُد بالخمر مطلق المسكر [ 

إذا عرفت ذلك فاملراد باخلمر هنا سائر املسكرات ؛ إّما ألّنه حقيقة 
عاقبته  كان  ما  أّن  البيت ^  أهل  طريق  من  علم  قد  ألّنه  وإّما  فيه ، 
عاقبة اخلمر يف اإلسكار فهو مساٍو له يف الكم ، ويؤّيده مكاتبة الّصفار 
املذكورة )1( ، وما روي عنه ‘ : » إّن اهلل إذا حّرم شيئًا حّرم ثمنه « )2( . 

َفَباُعوَها   ُحوُم  الشُّ َعَليحِْهُم  َمتحْ  ُحرِّ َيُهوَد  الحْ اهلل   »َلَعنَ   وقوله ‘ : 
اَمهَنَا « )3( .  وَأَكُلوا َأثحْ

وقد ورد عن الّرضا × يف بيانه للمأمون حتريم اخلمر من القرآن : 
»إّن اإلثَم هو اخلمر بعينها « )4( . 

يدخل يف عموم  ُعْدوَاِن { )5( 
ْ
ِم وَال

ْ
ث ِ

ْ
َتَعاَونُوا َعَ ال  

َ
} َول فقوله تعاىل : 

سائر ما يتعّلق با ، من غرسها ، ومحلها ، وإجارة الّدابة والّدار لا ، وبيع 
العنب ليعمل مخرًا ، ونحو ذلك من اآللت واألمور املّؤّدية إىل اإلعانة ، 
بأي نحو )6( كان . نعم أخذها لتجعل خاّلً ل بأس به ، كام ورد يف بعض 
األخبار )7( ، وكذا بيع العنب عل من يعمل اخلمر ؛ فإّن األظهر فيه الكراهة . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 47.
)2) السائر الاوي 2 : 44 . 

)3) دعائم السالم 1 : 122 . 
)4) تفسري القّمي 2 : 17 ، الكايف 6 : 1/406 . 

)5) سورة املائدة 5 : 2 . 
)6) » نحو « أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)7) انظر هتذيب األحكام 9 : 509/118 ، الستبصار4 : 359/94 . 
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حتريم  ذلك  من  ويلزم  القامر ،  أنواع  سائر  فيه  فيدخل  امليس  وأّما 
عمل آلته وحفظها وبيعها وإعارهتا ، بل بيع اخلشب ونحوه ملن يعمله 

آلة لذلك . 
ويدّل عل حتريم أثامهنا ما ذكرنا )1( ، بل ورد النّهي عن اجللوس إىل 
جملس يكون فيه ذلك ، وعن النّظر إىل الاّلهي بذلك ، والّسالم عليه )2( ، 
ونقل عن بعض الّشافعّية )3( القول بجواز الّلعب بالّشطرنج حمتّجًا عليه 

بأّنه فيه تصحية للخاطر ، وهو اجتهاد يف مقابل النّّص . 
وبيع  ورشاؤها  بيعها  حتريمها  عموم  حتت  فيدخل  األنصاب  وأّما 
بيعه عل من ُعهد منه عملها كام قال  اخلشب وشبهه ليعمل صناًم ، بل 
بعض علامئنا . وحتريم أثامهنا يعلم ممّا ذكرناه أيضًا )4( . وكذا الكالم يف 

األزلم يف هذه األحكام . 
ُسِئَل  أّنــُه  الفقيه « :  يحضره  ال  » من  يف  بابويه  ابن  عن  ونقل 
ْوثاِن 

َ ْ
ال ِمَن  الرِّْجَس  اْجَتنُِبوا 

َ
} ف َوَجَل :  َعزَّ  اهلل  ِل  َقوحْ َعنحْ  اِدُق ×   الصَّ

 { )5( ؟ .  ورِ ْوَل الزُّ
َ
َواْجَتنُِبوا ق

ُد  ِغنَاُء ، َوالنَّرحْ وِر الحْ ُل الزُّ َرنحُْج ، َوَقوحْ طحْ َثانِ  الشِّ َوحْ ُس ِمنَ  األحْ جحْ َقاَل : »الرِّ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 58.
ِصَيٌة . . . َوالنَّاظَِر إَِليحَْها َكالنَّاظِِر  اَلَم َعَل الالَِّهي فِيَها َمعحْ )2) ستأيت رواية الصدوق : » . . . َوالسَّ

ِه . . . «  ِج ُأمِّ إىَِل َفرحْ
)3) األّم 6 : 224 ، خمترص املزيّن : 310 - 311 . 

)4) وهي قوله ‘ : » إّن اهلل إذا حّرم شيئًا حّرم ثمنه « . 
)5) سورة الّج 22 : 30 . 
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فيها  َواللَِّعَب  ٌر ،  ُكفحْ َاَذَها  اتِّ َفإِنَّ  َرنحُْج [  طحْ الشِّ ا  ] َفَأمَّ َرنحِْج ،  طحْ الشِّ ِمَن  َأَشدُّ 
ِصَيٌة ،  َمعحْ فِيَها  ِهي  الالَّ َعَل  اَلَم  َوالسَّ ُموبَِقٌة ،  َكبرَِيٌة  ِليَمَها  َوَتعحْ ٌك ،  رِشحْ
ِه ،  ُأمِّ ِج  َفرحْ إىَِل  َكالنَّاظِِر  إَِليحَْها  َوالنَّاظَِر  نحِْزيِر ،  ِ اخلحْ َلحِْم  َكُمَقلِِّب  َبَها  َوُمَقلِّ
ِذي َيلحَْعُب  نحِْزيِر ، َوَمَثَل الَّ ِ ِد ِقاَمرًا َمَثُلُه َمَثُل َمنحْ َيأحُْكُل َلحَْم اخلحْ ِعَب بِالنَّرحْ َوالالَّ
جَيُوُز  َوَل  َدِمِه ،  يِف  َأوحْ  نحِْزيِر  ِ اخلحْ َلحِْم  يِف  َيَدُه  َيَضُع  َمنحْ  َمَثُل  ِقاَمٍر   ِ بَغريحْ فيها 
َباُهُه ِقاَمٌر َحتَّى َلِعُب   ، َوُكلُّ َذلَِك  وَأشحْ َبَعَة َعَشَ َرحْ ََواتِيِم ، َواألحْ اللَِّعُب بِاخلحْ
يحَْطاَن  الشَّ َفإِنَّ  َوانِيِج ،  بِالصَّ َب  حْ َوالضَّ اَك  َوإِيَّ ِقاَمُر ،  الحْ ُهَو  ِز  َوحْ بِاجلحْ بحَْياِن  الصِّ
َبِعنَي  َأرحْ ُطنحُْبوٌر  َبيحْتِِه  يِف  َبِقَي  َوَمنحْ  َعنحَْك ،  َتنحِْفُر  َوامَلاَلِئَكَة  َمَعَك ،  ُكُض  َيرحْ

َصَباحًا َفَقدحْ باَء بَِغَضٍب ِمَن اهلل  َعزَّ َوَجَل « )1( . 
* * * * *

الّسادسة : في سورة الّنساء

َاِطِل ... { )2( . 
ْ

ُكْم بَيَْنُكْم بِال
َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
 } ... ل

ه الّشارع ، ومل يأمر به ، كالغصب ، والّربا ،  أي بالوجه الذي مل يبححْ
ونحو  والحتكار ،  خيفى ،  بام  والغش  الفاسدة ،  بالعقود  واملقبوض 
ذلك ، ومنه الستدانة اختيارًا إذا مل يكن له جهة وفاء ، كام سنذكره يف آية 

الّدين )3( إنحْ شاء اهلل تعاىل . 
وامُلراد النّهي عن الّترصف يف مثل ذلك ، وذكر األكل ؛ ألّنه أعظم 

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 5093/58 . 
)2) سورة النّساء4 : 29 . 

)3) سيأيت ذكره  يف الصفحة 124 وهي رواية سامعة بن مهران.
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املنافع ، أو ألّن األكل قد يطلق عل وجوه الّترصفات ، كام ُيقال : أكل 
َعَل  ِلُم  »امُلسحْ أنفقه يف غري األكل ، ويدّل عل ذلك قوله ‘ :  ماله وإن 

ُضُه « )1( .  ِلِم َحَراٌم ، َماُله َوَدُمُه َوُعرحْ امُلسحْ
ٍس  ِلِم ، َل حَيُِل  َلهُ  َماُلهُ  إِلَّ ِمنحْ طِيب  َنفحْ ِلُم َأُخو امُلسحْ وقوله ‘ : »امُلسحْ
بامل  الّترصف  جواز  عدم  عل  الّداّلة  األخبار  من  ذلك  ونحو  ِمنحْه  « )2( . 

الغري . 
وظاهر اإلطالق أّنه ل يفّرق يف ذلك بني فِرِق املسلمني ، وإنحْ كانوا 

أهل بدعة كذا ّصح به األصحاب . 

وقد ُيستثنى من ذلك ُأمور : 

ْعَم َحَرٌج ... الخ { 
َ
يَْس َعَ ال

َ
 ) ] األمر [ األّول ( : قوله تعالى } ل

 َعَ 
َ

ْعَم َحَرٌج َول
َ ْ
يَْس َعَ ال

َ
ما ذكره سبحانه يف سورة النّور : } ل

ِمْن  وا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ ْن 

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ َعَ  َول  َحَرٌج  الَمِريِض  َع   

َ
َول َحَرٌج  ْعَرِج 

َ ْ
ال

ْو ُبُيوِت 
َ
ْو ُبُيوِت إِْخَوانُِكْم أ

َ
َهاتُِكْم أ مَّ

ُ
ْو ُبُيوِت أ

َ
ْو ُبُيوِت آبَائُِكْم أ

َ
ُبُيوتُِكْم أ

ْو 
َ
ْخَوالُِكْم أ

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
اتُِكْم أ ْو ُبُيوِت َعمَّ

َ
ْعَماِمُكْم أ

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
َخَواتُِكْم أ

َ
أ

ْيُكْم ُجَناٌح 
َ
يَْس َعل

َ
ْو َصِديِقُكْم ل

َ
ُتْم َمَفاتَُه أ

ْ
ك

َ
ْو َما َمل

َ
تُِكْم أ

َ
ُبُيوِت َخال

 . )3( } ... ً ْشَتاتا
َ
ْو أ

َ
 أ
ً
وا َجِيعا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ْن تَأ

َ
أ

)1) أمال املرتىض 1 : 630 ، وفيه : » » ل تناجشوا  ول تدابروا ، كّل املسلم  عل  املسلم  حرام : 
دمه وعرضه « . 

)2) عوال اللئال 3 : 17/424 . 
)3) سورة النّور 24 : 61 . 
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املكاسب ؛  اآلية يف بحث  املفّسين لآليات ذكر هذه  تعارف عن   
لتضّمنها الّترصف بامل الغري ، وبا استدّل الفقهاء يف أبحاث األطعمة 

عل جواز األكل من بيوت املذكورين . 
ولنذكر ما تضّمنته يف مجلة مسائل . 

 ) األولى ( : ] في نفي الحرج عن مؤاكلة من تضّمنته اآلية [ 

نفى الرج عن الّثالثة املذكورين ، امُلراد به نفي الرج يف مؤاكلتهم . 
ويدّل عل ذلك ما رواه عيّل بن إبراهيم يف تفسريه ، عن أيب اجلارود ، 
ِزُلوَن  َيعحْ َكاُنوا  ِلُموا  ُيسحْ َأنحْ  َقبحَْل   امَلِدينَِة  َل   َأهحْ » ...َأنَّ  جعفر × :  أيب  عن 
َمى َل  َعحْ  )1( ، ... َقاُلوا : األحْ َرَج َوامَلِريَض أنحْ يأكلوا َمَعُهمحْ َعحْ َمى َواألحْ َعحْ األحْ
َوامَلِريُض  َحاَم َعَل الطََّعاِم )2( ،  َتطِيُع الزِّ َرُج َل َيسحْ َعحْ ُيبحْرِصُ الطََّعاَم ،  واألحْ
وَكاُنوا  َناِحَيٍة ،   يف  َطَعاَمُهمحْ  َلُمحْ  َفَعَزُلوا  ِحيُح ،  الصَّ َيأحُْكُل  َكاَم  ُكُل  َيأحْ َل 
َمى واألعرج  وامَلِريُض  َعحْ َن َعَليحِْهمحْ يِف ُمَؤاَكَلتِِهمحْ ُجنَاحًا ،  وَكاَن األحْ َيَروحْ
َسَأُلوُه  النَّبِيُّ ‘  َقِدَم   ، ... َفلامَّ  َمَعُهمحْ نَا  َأَكلحْ إَِذا  ِذِيمحْ  ُنؤحْ نَا  َلَعلَّ َيُقوُلوَن : 
ْيُكْم ... { « )3( . وذكر املفّسون هنا 

َ
يَْس َعل

َ
َعنحْ َذلَِك َفَأنحَْزَل اهلل : } ل

أقوالً ُأخر )4( . 

)1) يف املصدر : » وكانوا ل يأكلون معهم « . 
)2) » َعَل الطََّعاِم « أثبتناه من املصدر . 

)3) تفسري القّمّي 2 : 108 . بتفاوت يسري . 
تفسري نور الثقلني3 :   ، 101 الربهان يف تفسري القرآن 4 :   ، 857 )4) انظر تفسري األصفى2 : 

624 ، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب9 : 348 . 
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ِمْن  وا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ ْن 

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ َعَ  } َول  قوله :  ] تفسير  ) الّثانية ( :   

ُبُيوتُِكْم { [ 

وا ِمْن ُبُيوتُِكْم { أي البيوت الّتي 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ْن تَأ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
 َعَ أ

َ
 قوله : } َول

متلكوهنا ، ومتلكون الّترّصف فيها ؛ محاًل للفظ عل حقيقته ، ولعّل النّكتة 
يف ذكره مع ظهور اإلباحة اإلشارة إىل الّتعميم يف األوقات والالت ، 
أو اإلشارة إىل املساواة يف الكم املذكور فيها ، مبالغة يف الّدللة والّتنبيه 

عل أّنه ينبغي لكم أنحْ جتعلوهم بمنزلة أنفسكم يف اإلباحة والّرخصة . 
وقيل : امُلراد بيوت األزواج والعيال ؛ وذلك ألّن بيت املرأة كبيت 

الّرجل . أو امُلراد ما لقيتموه فيها ووجدمتوه ومل تعلموا أّنُه لغريكم . 
وقيل : امُلراد بيوت األولد كام يدّل عليه ما روي عنه ‘ أّنه قال : 

بِِه « )1( .  بِِه ، َوأّن َوَلَدُه ِمنحْ َكسحْ ِمُن ِمنحْ َكسحْ »َأطحَْيُب  َما َيأحُْكُل  امُلؤحْ
جعفر ×  أيب  عن  مسلم ،  بن  حمّمد  عن  » الكافي « ،  يف  رواه  وما 

نِِه ؟ .  َتاُج إىَِل  َمالِ  ابحْ ُجِل حَيحْ ُتُه َعِن الرَّ قال : َسَألحْ
َعيِلٍّ  ِكَتاِب  يِف  َوَقاَل  ٍف « .  َسَ  ِ َغريحْ ِمنحْ  َشاَء  َما  ِمنحُْه  »َيأحُْكُل  َقاَل : 
نِِه ،   بِإِذحْ إِلَّ  َشيحْئًا  َوالِِدِه  َماِل  ِمنحْ  َيأحُْخُذ  َل  َوَلَد  الحْ »إِنَّ  عليه :  اهلل  صلوات 
حْ َيُكِن  نِِه إَِذا مَل نِِه َما َشاَء ،  وَلُه َأنحْ َيَقَع َعَل َجاِرَيِة ابحْ َوالَِد َيأحُْخُذ ِمنحْ َماِل ابحْ والحْ

ُن َوَقَع َعَليحَْها « .  اِلبحْ
َوَذَكَر َأنَّ َرُسوَل اهلل ‘ َقاَل لَِرُجٍل : »َأنحَْت َوَماُلَك أِلَبِيَك « )2( . 

)1) عوال اللئال 2 : 311/113 ، جممع البيان 7 : 273 . 
)2) الكايف 5 : 5/136 . 
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يصلح  ل  أّنه  بعضها  ويف  كثرية ،  املضمون  بذا  الواردة  واألخبار 
أّن  بعضها  إليه )1( ، ويف  إذا اضطر  بغري سف  القوت  بقدر  إّل  له ذلك 
عبد  أيب  عن  سنان ،  ابن  صحيحة  ويف  قرضًا )2( ،  إّل  منه  تأكل  ل  األّم 
َيأحُْخَذ ِمنحْ  َلُه َأنحْ  َفَليحَْس  َسِن النََّفَقِة  َفَق َعَليحِْه َوَلُدُه بَِأححْ َأنحْ اهلل × قال : »إَِذا 
َوَلِد فِيَها َنِصيٌب ، َفَليحَْس َلُه َأنحْ َيَطَأَها  َمالِِه َشيحْئًا ، فإنحْ َكانَ  لَِوالِِدهِ  َجاِرَيٌة لِلحْ
ِلُن َذلَِك ... « )3( .  ُ لَِوَلِدِه ِقيَمَتَها َعَليحِْه ، َقاَل :  وُيعحْ َمَها ِقيَمًة ُيَصريِّ إِلَّ َأنحْ ُيَقوِّ
أو  غنّيًا  أوكان  كبريًا  الولد  كان  إذا  أّنه  األخبار  بني  اجلمع  وحمصل 
كانوا  وإنحْ  باإلذن ،  إّل  مالم  له أخذ يشء من  بنفقته )4( فال جيوز  قاموا 
صغارًا أخذ بقدر النّفقة ، وما زاد عل ذلك له أنحْ يأخذ قرضًا . ويقّوُم 

اجلارية عل نفسه إذا أراد نكاحها . 
صيغة  بقرينة  األجداد  يشمل  ما  بم  ُيراد  أنحْ  يبعد  فال  اآلباء  وأّما 
العّم واخلال .  أقرب من  اجلّد  الّشائعة الستعامل يف ذلك ، وأّن  اجلمع 
وحيتمل عدم الّدخول ؛ ألهّنم ليسوا أبًا حقيقة ؛ بدليل صحة الّسلب ، 

إبراهيم ×  عن عيّل بن جعفر عن أيب   ، 963/344 الشيخ يف هتذيب األحكام 6 :  أورد   (1(
منه  فيأكل  إليه  يضطر  أنحْ  إل  » ل ،  قال :  ولده ؟  مال  من  يأكل  الرجل  عن  سألته  قال : 

باملعروف . . . . « . 
)2) أورد الشيخ يف هتذيب األحكام 6 : 965/344 ، عن ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهلل × يف

الرجل يكون لولده مال فأحّب أنحْ يأخذ منه قال : » فليأخذ منه ، وإنحْ كانت أّمه حّيًة فام أحّب أنحْ 
تأخذ منه شيئا إل قرضا عل نفسها « . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 968/345 ، الستبصار3 : 163/50 . 
وكانوا  كبارًا ،  كانوا  إنحْ  األولد  » إّن  يقال :  أنحْ  واملناسب  إظطرابًا ،  العبارة  يف  أّن  الّظاهر   (4(

أغنياء ، وقاموا بنفقته . . . « . 
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يف  املأذونني  مجع  باعتبار  جاء  واجلمع  القيقة ،  اإلطالق  يف  واألصل 
األكل قضية للمطابقة ، وكذا الكالم يف األّمهات بالنّسبة إىل اجلّدات . 

وأّما األخوة واألخوات فالّظاهر من اإلطالق شمول األخ لألب 
الكم ؛  هذا  يف  الّرضاع  من  اإلخوة  دخول  والّظاهر  وأحدمها ،  واألّم 

لعموم قوله × : »إّنُه َكالنّسِب « )1( . 

 ] بيان المراد بـ » المفاتح ، وما ملكت أيمانكم ، والصديق « [ 

واملفاتح : هي اخلزائن ، أو مجع مفتاح ، وامُلراد بام ملكتم مفاحته مال 
ل بالنّسبة إىل الوكيل ، ومال الّزوج بالنّسبة إىل الّزوجة ، ويدّل عل  املوكِّ
ذلك ما رواه يف » الكافي « ، ] يف السن ، عن ابن أيب عمري ، عّمن ذكره ، 
ُتْم َمفاِتَُه { ؟ . 

ْ
ك

َ
ْو ما َمل

َ
 : } أ ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ عن أيب عبد اهلل × يِف َقوحْ

نِه  « )2( [ )3( .  ِ إِذحْ ُجُل َيُكوُن َلُه َوِكيٌل َيُقوُم يِف َمالِِه َفَيأحُْكُل  بَِغريحْ َقاَل : »الرَّ
ْو ما 

َ
 : } أ وعن زرارة )4( ، عن أيب عبد اهلل × يف قول اهلل عّز وجلحْ

ْو َصِديِقُكمْ  { ؟ . 
َ
ُتْم َمفاِتَُه أ

ْ
ك

َ
َمل

 ِ َيِة ، َيأحُْكُل  بَِغريحْ ى اهلل َعزَّ  وَجلَّ يِف َهِذِه اآلحْ ِذيَن َسمَّ َفَقاَل : »َهُؤَلِء الَّ
ا َما  ِجَها ، َفَأمَّ ِن َزوحْ ِ إِذحْ َأُة بَِغريحْ ِر  وامَلأحُْدوِم ،  وَكَذلَِك َتطحَْعُم امَلرحْ هِنِمحْ  ِمَن التَّمحْ إِذحْ

ُرمُ  ِمنَ   » حَيحْ قال :   ، 2/437 )1) لعّل مراد املصنّف اإلشارة اىل ما أورده الكلينّي يف الكايف 5 : 
ُرُم ِمَن النََّسب  « .  َضاعِ  َما حَيحْ الرَّ

)2) الكايف 6 : 5/277 . 
)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)4) وردت يف املخطوط بذا الّسند : » يف السن ، عن ابن أيب عمري ، عّمن ذكره ، عن أيب عبد 
اهلل × « ، وما أثبتناه موافق للمصدر  والّطبعة الجرّية . 
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َخاَل َذلَِك ِمَن الطََّعاِم َفال « )1( . 
َتأحُْكَل   َأنحْ   َأِة  »لِلَمرحْ قال :  أيب عبد اهلل ×  بن دراج ، عن  وعن مجيل 

ق « )2( .   ِديِق َأنحْ َيأحُْكَل ِمنحْ َمنحِْزِل َأِخيِه  وَيَتَصدَّ َق ،  ولِلصَّ َوَتَتَصدَّ
وروى الّشيخ ، يف املوّثق ، عن ابن بكري قال : سألُت أبا عبد اهلل × 

نِِه ؟ .  ِ إِذحْ ِجَها بَِغريحْ َق  بِِه ِمنحْ َماِل َزوحْ َأِة َأنحْ  َتَتَصدَّ َعامَّ حَيِلُّ لِلَمرحْ
َقاَل : » امَلأحُْدوم  « )3( . 

فأّما ما رواه يف الّصحيح عن عيّل بن جعفر ، عن أخيه موسى × أّنه 
ِجَها ؟ .  طَِي  ِمنحْ  َبيحِْت  َزوحْ َأِة َلَا َأنحْ ُتعحْ سِئل َعِن امَلرحْ

َلَها « )4( فالوجه فيه أنحْ نحمله عل غري املأدوم  لِّ َقاَل : » َل إِلَّ َأنحْ حُيَ
كإعارة  العادة ،  به  بام جرت  الّترّصف  لا  أّنه جيوز  يبعد  بل ل  والّتمر ؛ 
الّسائل ،  وإعطاء  البئر ،  من  والّسقي  لم ،  والّطعمة  للجار ،  األواين 
ونحو ذلك ممّا ل ينّص عل منعه ، ومل تعلم منه الكراهة له ، وعدم الّرضا 
شاء  إنحْ  وسيأيت  األيتام ،  مال  عل  الوص  العموم  هذا  يف  ويدخل  به ، 

اهلل )5( . وما جيده اإلنسان يف داره ومل يعلم به ، وبيت العبد . 
قال :  اللبّي  صحيحة  ويف  العرف ،  إىل  فيه  فريجع  الّصديق  وأّما 
ْيُكْم ... { اآلية ، َما 

َ
يَْس َعل

َ
َيِة : } ل سألُت أبا عبد اهلل × َعنحْ َهِذِه اآلحْ

)1) هتذيب األحكام 9 : 413/95 . 
)2) الكايف 6 : 3/277 ، هتذيب األحكام 9 : 417/96 . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 973/346 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 974/346 ، مسائل عيّل بن جعفر : 231/158 . 

)5) سيأيت ذكره  يف الصفحة 253.



....................................................................... قالئد الدرر  /ج3 70

ْو َصِديِقُكْم { ؟ . 
َ
لِِه : } أ نِي بَِقوحْ َيعحْ

نِِه « )1( .  ِ إِذحْ ُخُل  َبيحَْت  َصِديِقهِ  َفَيأحُْكُل بَِغريحْ ُجُل َيدحْ َقاَل : » ُهَو  واهلل الرَّ
ُحرَمِة  ِعَظِم  »ِمنحْ  الّصادق × :  عن  الجوامع « :  » جوامع  ويف 
الُشَمِة  َوَطرِح  َوالنبِساِط ،  َوالّثقِة ،  األُنِس  ِمنحْ  َجَعَلُه   )2(  َأنحْ ديِق  الصَّ

بمنزَلِة النَّفِس َواألَِب َواألَِخ َوالبن « )3( . 
ا َنَزَلتحْ ملَّا َهاَجَر َرُسوُل اهلل ‘  وقال عيّل بن إبراهيم يف تفسريه : إهِنََّ
َد  َنحَْصاِر ، ... َفَكاَن َبعحْ ِلِمنَي ِمَن امُلَهاِجِريَن  واألحْ إىَِل امَلِدينَِة ،  وآَخى َبنيحَْ امُلسحْ
َفُع  َيدحْ ٍة  يَّ َأوحْ َسِ َغَزاٍة  َحابِِه يِف  َأَحدًا ِمنحْ َأصحْ َبَعَث َرُسوُل اهلل ‘  إَِذا  َذلَِك 
يِن ،  وَيُقوُل َلُه : ُخذحْ َما ِشئحَْت ،  وُكلحْ  َتاَح  َبيحْتِهِ  إىَِل َأِخيِه يِف الدِّ ُجُل  ِمفحْ الرَّ
َبيحِْت ،  اَم َفَسَد الطََّعاُم يِف الحْ َتنُِعوَن ِمنحْ َذلَِك ، َحتَّى ُربَّ َما ِشئحَْت ، َفَكاُنوا َيمحْ
 } 

ً
ْشتاتا

َ
أ ْو 

َ
أ  

ً
َجِيعا وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ ْن 

َ
أ ُجناٌح  ْيُكْم 

َ
َعل يَْس 

َ
} ل َتعاىل :  اهلل  َزَل  َفَأنحْ

هُ  )4( .  ُتمحْ َمَفاحِتَ حْ حَيحُْضحْ إَِذا َمَلكحْ نِي إِنحْ َحَضَ َصاِحُبُه ، َأوحْ مَل َيعحْ
 { وجوهًا )5( . 

ً
 أو أشتاتا

ً
وذكر املفّسون لقوله : } جيعا

 ) الّثالثة ( : ] شرطية حّل األكل مّما تقّدم عدم اإلفساد واإلسراف [ 

الّداّلة  لآلية  واإلساف ؛  اإلفساد  عدم  ذلك  جواز  يف  ُيشرتط   

)1) الكايف 6 : 1/277 ، هتذيب األحكام 9 : 95/ 414 . 
 « أثبتناه من املصدر .  )2) » أنحْ
)3) جوامع اجلامع 2 : 635 . 

)4) تفسري القّمّي 2 : 109 . 
)5) انظر التبيان يف تفسري القرآن 7 : 464 ، جممع البيان 7 : 271 ، فقه القرآن 2 : 33 ، التفسري 

الكبري ) الرازي ( 24 : 37 . 
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ُت  َسَألحْ قال :  زرارة  عن  » الكافي « ،  يف  رواه  وملا  جوازه ؛  عدم  عل 
َيَة ؟ .  ْيُكْم ُجناٌح ... { اآلحْ

َ
يَْس َعل

َ
َيِة : } ل ا ’ َعنحْ َهِذِه اآلحْ َأَحَدمُهَ

ُه  َت َمَفاحِتَ َت  َأوحْ َأَكلحَْت مِمَّا َمَلكحْ َقاَل : » َليحَْس َعَليحَْك ُجنَاٌح  يِف َما َأطحَْعمحْ
ِسد « )1( .  حْ ُتفحْ َما مَل

املالك  بكراهة  غالبًا  ظنًّا  يظّن  ول  بل  يعلم ،  ل  أّن  أيضًا  وُيشرتط 
املخّصص  وهو  األخبار ،  بعض  من  الّشط  هذا  ُيستفاد  وقد  لذلك ، 
لظاهر اآلية ، وبذلك يفّرق بني املذكورين يف اآلية وبني غريهم ؛ فإّنه ل 

ُيباح لم ذلك مع العلم بالّرضا ، ولو بالفحوى ، أو شاهد الال . 
وهذا بالنّسبة إىل غري مال الولد بالنّظر إىل النّفقة املحتاج إليها فإّنه 
كون  بعضهم  ورشط  لذلك ،  الولد  بكراهة  علم  وإنحْ  ذلك ،  له  ُيباح 
املاّلك أّمروهم يف بيوهتم ، وهو تقييد لآلية بغري دليل ، ويدفعه أيضًا ما 
يِف  ُأسامة ، عن أيب عبد اهلل ×  أيب  » المحاسن « ، عن  الربقّي يف  رواه 

َيَة ؟ .  ْيُكْم ُجناٌح { اآلحْ
َ
يَْس َعل

َ
لِِه : } ل َقوحْ

ٍن « )2( .  ِ إِذحْ نٍ   وبَِغريحْ َقاَل : » بِإِذحْ
وقّيد بعضهم جواز ذلك بام خيشى فساده ، وهو أيضًا تقييد لا بغري 
بأهّنا   : )3(  اجلبائيِّ قول  يدفع  كام  يدفعه ،  األخبار  ظاهر  أّن  مع  دليل ، 

 . )4( »  منسوخة بقوله ‘ : »ل حَيلُّ َماُل أمرٍئ ُمسلٍم إّل بطيَبِة َنفسهحْ

)1) الكايف 6 : 4/277 . 
)2) املحاسن 2 : 171/415 . 

ـ  ) أيب عيّل اجلبائّي ( نسبًة إىل قريٍة يف البرصة ، شيُخ املعتزلة  )3) حمّمد بن عبد الوهاب املعروف ب
يف زمانه ، مات سنة 303 ه  . امللل والنّحل 1 : 73 ، الكنى . واأللقاب 2 : 141 . 

القرطبّي  وتفسري   ، 125 املاوردّي 4 :  وتفسري   ، 463 القرآن 7 :  تفسري  التبيان يف  عنه يف   (4(
 . 316 : 12
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 ) الّرابعة ( : ] ظهور بعض الروايات بجواز الّتصدق من أموالهم [ 

 تضّمن بعض األخبار املذكورة جواز الّتصدق من مالم ، والّظاهر 
تصيصه بام جرت به العادة من إطعام الّلقمة للّسائل والر ونحو ذلك ، 
لذلك ،  كراهته  وعدم  املالك ،  برضا  الّتام  الوثوق  له  حصل  بمن  أو 
فيجب القتصار عل ذلك ، فال جيوز المل ، ول تناول غري املأكول ، 
إّل ما يدّل عليه بمفهوم املوافقة ، كشب املاء ، وغسل اليد ، والوضوء ، 
هذا  يتعّدى  ول  الال ،  تلك  يف  بيوهتم  يف  كالكون  اللتزام  بطريق  أو 

الكم إىل غري البيوت . 

 ) األمر الّثاني ( : ] في جواز األكل مّما يمّر به اإلنسان [ 

األشجار  من  وغريه  النّخل  ثمرة  من  اإلنسان  به  يمّر  ممّا  األكل 
واملطابخ والّزرع ، وبذلك قال أكثر األصحاب )1( ، بل اّدعى عليه الّشيخ 

يف » الخالف « اإلمجاع )2( . 
عمري ،  أيب  ابن  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  ويدّل 
َيُمرُّ  ُجلِ   الرَّ َعِن  ُتُه  َسَألحْ قال :  أيب عبد اهلل ×  عن بعض أصحابنا ، عن 
ِن  إِذحْ  ِ َغريحْ ِمنحْ  ِمنحَْها  َيأحُْكَل  َأنحْ  َلُه  َفَيُجوُز  والثََّمِر ،  نحُْبِل ،   َوالسُّ ِل ،  بِالنَّخحْ

وَرٍة ؟ .  ِ َضُ وَرٍة َأوحْ َغريحْ َصاِحبَِها ِمنحْ َضُ

)1) انظر املحقق يف رشائع اإلسالم 4 : 756 ، والعاّلمة يف حترير األحكام 4 : 647 ، وقواعد 
البارع 4 :  املهّذب  فهد يف  وابن   ، 161 الفوائد4 :  إيضاح  والفخر يف   ، 333 األحكام 3 : 

236 . وغريهم . 
)2) اخلالف 6 : 98 املسألة 28 . 
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َقاَل : » َل َبأحَْس « )1( . 
ويف الّصحيح ، عن أيب داود )2( ، عن بعض أصحابنا ، عن حمّمد بن 

مروان ، قال : سألُت أبِا َعبحِْد اهلل × : َأُمرُّ بِالثََّمَرِة فآُكُل ِمنحَْها ؟ . 
 . »  ِملحْ َفَقاَل : »ُكلحْ  وَل حَتحْ

 ؟ .  محْ َواِلِ َها  وَنَقُدوا ِمنحْ َأمحْ وحْ رَتَ اَر َقِد اشحْ ُقلحُْت : ُجِعلحُْت فَِداَك َ التُّجَّ
ا َما َليحَْس َلُم  « )3( .  وحْ رَتَ َقاَل : » اشحْ

ويف الّصحيح ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أيب عبد اهلل × 
حْ حُيَطحْ َعَليحِْه ، َهلحْ  َتاِن ،  وَقدحْ ِحيَط َعَليحِْه ، َأوحْ مَل ُبسحْ ُجِل َيُمرُّ بِالحْ ُتُه َعِن الرَّ قال : َسَألحْ
َوُة ،  هحْ ِل ِمنحْ َثَمِرِه إِلَّ الشَّ َكحْ ِمُلُه َعَل األحْ جَيُوُز َلُه َأنحْ َيأحُْكَل ِمنحْ َثَمِرِه ،  وَليحَْس حَيحْ

ِل ِمنحْ َثَمِرِه ،  وَهلحْ َلُه َأنحْ َيأحُْكَل ِمنحُْه ِمنحْ ُجوٍع ؟ .  َكحْ نِيِه َعِن األحْ َوَلُه َما ُيغحْ
َقاَل : »َل َبأحَْس َأنحْ َيأحُْكَل  وَل حَيحِْمُل « )4( . 

َق   َطعُ  َمنحْ  َسَ وعن األصبغ بن نباتة ، عن أمري املؤمنني × : » َل ُيقحْ
ِسد « )5( .  َيأحُْكلحْ  وَل ُيفحْ َفاِكَهِة ،  وإَِذا َمرَّ ِبَا َفلحْ َشيحْئًا ِمَن الحْ

فهذه األخبار صحية الّدللة عل ذلك ، وهي وإنحْ كانت مرسلًة ، 
إّل أّن مراسيل ابن أيب عمري معتربةٌ  ، كام ذكره مجاعة من األصحاب )6( ، 

)1) هتذيب األحكام 7 : 393/93 . 
)2) أبو داود : مل يذكر يف كتب الرتاجم والّرجال ، واهلل العامل . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 1134/383 ، الستبصار3 : 90/ 305 . بتفاوت يسري . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 1135/384 . 
)5) هتذيب األحكام 10 : 521/130 . 

)6) انظر العاّلمة يف خمتلف الشيعة 5 : 140 ، والشهيد يف ذكرى الشيعة1 : 49 ، واملحقق الثاين 
يف جامع املقاصد 1 : 159 . 
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ومع ذلك هي مؤّيدة بالّشهرة ، بل باإلمجاع الّذي نقله الّشيخ ، وهي داّلة 
عل تقييدها بأنحْ ل حيمل معه شيئًا ، ومشعرة بأنحْ ل يقصد ذلك بأنحْ خيرج 

عن كونه ماّرًا . 
عدم  عل  الّداّلة  لآلية  يفسد ؛  ل  بأنحْ  أيضًا  بذلك  القائلون  وقّيدها 

جوازه . وزاد بعضهم عدم العلم أو الّظّن بالكراهة وعدم الّرضا . 
وفيه نظر ؛ يعلم من قوله : ) اشرتوا ما ليس لم ( . 

وذهب مجاعة إىل عدم اجلواز مطلقًا استدللً بالعمومات الّسابقة ، 
أبا  سألُت  قال :  يقطني  بن  عيّل  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  وبام 
َجِر   ِم  والشَّ َكرحْ ِل َوالحْ ِع َوالنَّخحْ رحْ ُجِل َيُمرُّ بِالثََّمَرِة ِمَن الزَّ السن × َعِن الرَّ
َصاِحبِِه ؟ ،  ِن من  إِذحْ  ِ بَِغريحْ َيأحُْكَل  َأنحْ  أحَيِلُّ  الثََّمِر  ِمَن  َذلَِك   ِ وامَلَباطِِخ   وَغريحْ
َدُّ  َقيُِّم َفَليحَْس َلُه ،  وَكِم الحْ َوَكيحَْف َحاُلُه إِنحْ هَنَاُه َصاِحُب الثََّمَرِة َأوحْ َأَمَرُه الحْ

ِذي َيَسُعُه َأنحْ َيَتنَاَوَل ِمنحُْه ؟ .  الَّ
 َقاَل : » َل حَيِلُّ َلُه َأنحْ َيأحُْخَذ ِمنحُْه َشيحْئًا « )1( . 

معه  حيمل  أن  عن  النّهي  با  امُلراد  أّن  الّرواية :  هذه  عن  واجلواب 
شيئًا ، ل النّهي عن األكل ، أو عل ما إذا هناه ، ويمكن المل أيضًا عل 
إليه ،  راجعًا  املجرور  الّضمري  يكون  بأنحْ  القّيم ،  من  األخذ  جواز  عدم 
أيب عبد  اللبّي ، عن  الّصحيح ، عن  الّشيخ ، يف  ما رواه  يدّل عليه  كام 
َلُه  َليحَْس  َأِجرٌي  َأوحْ  ُلوُك ،  امَلمحْ َعَليحْهِ   َيُكونُ   َتاِن  ُبسحْ الحْ ُتُه َعِن  اهلل × قال : َسَألحْ

َتانِِه ؟ .  ُجُل ِمنحْ ُبسحْ َتاِن يَشحْ ٌء ، َفَيَتنَاَوُل الرَّ ُبسحْ ِمَن الحْ

)1) هتذيب األحكام 7 : 392/92 . 
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َتاِن َشيحْئًا َفاَم ُأِحبُّ َأنحْ  ُبسحْ ِلُك ِمَن الحْ ِذِه امَلنحِْزَلِة َل َيمحْ َفَقاَل : »إِنحْ َكاَن ِبَ
َأَخَذ ِمنحُْه َشيحْئًا « )1( . ويمكن محله أيضًا عل الكراهة . 

 ) األمر الّثالث ( : ] في جواز أكل مال الّناصب [ 

روى الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن حفص بن البخرتّي ، عن أيب عبد 
ُُمس  « )2( .  َتُه َوادفع إَِليحْنَا اخلحْ اهلل × قال : »ُخذحْ َماَل  النّاِصِب  َحيحُْثاَم َوَجدحْ

وعن املعّل بن خنيس ، عنه × وذكر مثله )3( . 
وعن إسحاق بن عاّمر ، قال : قال أبو عبد اهلل × : »َماُل  النَّاِصِب  
َجاِئٌز ،   ِك  حْ الشِّ ِل  َأهحْ نَِكاَح  َفإِنَّ  َرَأَتُه  امحْ إِلَّ  َلَك ،  َحاَلٌل  ِلُكُه  َيمحْ َوُكُل  يَشحْ ٍء 
ٍم  َقوحْ لُِكلِّ  َفإِنَّ  ِك ،  حْ الشِّ َل  َأهحْ َتُسبُّوا  َل  َقاَل :  اهلل ‘  َرُسوَل  َأنَّ  وَذلَِك 
ِمنحُْهمحْ  بَِرُجٍل  ِمنحُْكمحْ  َرُجٌل  َتَل  ُيقحْ َأنحْ  َعَليحُْكمحْ  َنَخاُف  ا  َأنَّ َل  َوَلوحْ  نَِكاحًا ، 
َناُكمحْ  أَلََمرحْ ِمنحُْهمحْ  ٍف  َألحْ َوِماَئِة   ،  ِمنحُْهمحْ َرُجٍل  ِف  َألحْ ِمنحْ   ٌ َخريحْ ِمنحُْكمحْ  ُجُل  َوالرَّ

َمام  « )4( .  ِ  ،  وَلِكنَّ َذلَِك إىَِل اإلحْ َقتحِْل َلُمحْ بِالحْ
روى يف » العلل « ، بسند صحيح ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت 

أليب عبد اهلل × : َما َتُقوُل  يِف  َقتحْلِ  النَّاِصِب  ؟ . 
ِلَب َعَليحِْه  َت َأنحْ َتقحْ ِم ، َلِكنِّي َأتَِّقي َعَليحَْك ، َفإِنحْ َقَدرحْ َقاَل : »َحاَلُل الدَّ

 . »  َعلحْ َهَد بِِه َعَليحَْك َفافحْ ِرَقُه يِف َماٍء ، لَِكيحْاَل ُيشحْ َحاِئطًا ، َأوحْ ُتغحْ

)1) هتذيب األحكام 6 : 1117/381 . 
)2) هتذيب األحكام 4 : 350/122 . بتفاوت . 

)3) هتذيب األحكام 4 : 351/123 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 1154/387 . 
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ُقلحُْت : َفاَم َتَرى يِف َمالِِه ؟ . 
َت َعَليحْهِ  « )2( .   )1( َما َقَدرحْ هحْ َقاَل : »َتوِّ

 ] اطالقات الّناصب ، والفرق بين اإلسالم واإليمان [ 

اعلم أّن للنّاصب إطالقات : 
 ) األّول ( : من نصب العداوة للمسلمني وحاربم . 

 ) الّثاني ( : من نصب العداوة ألهل البيت ^ . 
جهة  من  البيت ^  أهل  لشيعة  العداوة  نصب  من  ) الّثالث ( :   
موالهتم لم . وروى يف » العلل « ، عن عبد اهلل بن سنان ، عن أيب عبد 
جَتُِد  َل  أِلَنََّك  َبيحِْت ؛  الحْ َل  َأهحْ َلنَا  َنَصَب   َمنحْ   النَّاِصُب   »َليحَْس   قال :  اهلل × 
َنَصَب  َمنحْ  النَّاِصَب  ٍد ،  وَلِكنَّ  مَّ حُمَ دًا  وآَل  مَّ حُمَ ُأبحِْغُض  َأَنا  َيُقوُل :  َرُجاًل 

ا َوَأنَُّكمحْ ِمنحْ ِشيَعتِنَا « )3( .  نَّ وحْ َلُم َأنَُّكمحْ َتَتَولَّ  ،  وُهَو َيعحْ َلُكمحْ
أقول : ولعّل امُلراد َأّن إظهار النّصب والعداوة للّشيعة عنوان ودللة 

عل عداوة أهل البيت ^ ، فافهم . 
 ) الّرابع ( : من نّصب غري إمام الّق وتواّله ، ويدخل يف هذا مجيع 

فرق أهل اخلالف . 
الستعامل ،  كثري  الّروايات ،  يف  شائع  والّرابع  الّثاين  عل  وإطالقه 
وأكثر ما يطلق الفقهاء اإلمامية عل املعنى الّثاين ، بل قال ابن بابويه يف 

)1) التوى مقصور : هالك املال . ) الصحاح 6 : 229 ماّدة توى ( . 
)2) علل الّشائع 2 : 57/601 . 
)3) علل الّشائع 2 : 60/601 . 
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» من ال يحضره الفقيه « بعد نقله لرواية سليامن الامر )1( ، عن أيب عبد 
النَّاِصبِيََّة ،  وَل  َج   َيَتَزوَّ َأنحْ   ِمنحُْكمحْ  ِلِم  امُلسحْ ُجِل  لِلرَّ َينحَْبِغي   »َل  اهلل × قال : 

نََتُه َناِصبًا ،  وَل َيطحَْرَحَها ِعنحَْدُه « .  َج ابحْ ُيَزوِّ
ٍد ‘ َفاَل َنِصيَب  مَّ بًا آِلِل حُمَ ِكَتاِب : َمنحْ َنَصَب َحرحْ َقاَل ُمَصنُِّف َهَذا الحْ

 . )2(  َم نَِكاُحُهمحْ اَلِم ، َفِلَهَذا ُحرِّ سحْ ِ َلُه يِف اإلحْ
اَلِم [ )3( ،  سحْ ِ اَم يِف اإلحْ تِي َل َنِصيَب َلُ وَقاَل النَّبِيُّ ‘ : » ] ِصنحَْفاِن ِمنحْ ُأمَّ
َن  َتَحلَّ َلعحْ يِن َماِرٌق ِمنحُْه ، َوَمِن اسحْ بًا ، َوَغاٍل يِف الدِّ ِل َبيحْتِي َحرحْ النَّاِصُب أِلَهحْ
ُمنَاَكَحُتُه ؛  َمتحْ  ُحرِّ  ،  وَقتحَْلُهمحْ ِلِمنَي   امُلسحْ َعَل  ُروَج  َواخلحُْ ِمننَِي ×  امُلؤحْ َأِمرِي 
وَن َأنَّ ُكلَّ خُمَالٍِف  ُ اُل َيَتَومهَّ ُهَّ ُلَكِة ، َواجلحْ ِدي إىَِل التَّهحْ َيحْ َقاَء بِاألحْ لحْ ِ أِلَنَّ فِيَها اإلحْ
َناِصٌب ، َوَليحَْس َكَذلَِك « )4( . فيظهر من كالمه تصيص إطالق النّاصب 

باملعنى الّثاين . 
 وظاهر هذه األخبار إباحة مال أهل اخلالف ، أو من نصب العداوة منهم 

 ، إّل أهّنا خمالفة لألخبار املستفيضة ، ولنذكر منها شطراً :  ألهل البيت̂ 
عن  الّصحيح ،  يف  » الفقيه « ،  كتاب  يف  بابويه  ابن  رواه  ما  فمنها 
زرعة ، عن سامعة ، عن أيب عبد اهلل × قال : »إّن رسول اهلل ‘ َوَقَف  

روى  من حمّدثي اإلمامّية .  الكويّف .  وقيل سلامن بن عبد الرمحن الامر ،  )1) أبو داود سليامن ، 
عنه السن بن حمبوب . رجال الطويّس : 208 . تنقيح املقال 2 : 56  و63 . خامتة املستدرك 

809 . معجم رجال الديث 8 : 182 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 4424/408 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية وهو موافق للمصدر . 
)4) من ل حيضه الفقيه 3 : 4425/408 . 
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َمُعوا َما  َا النَّاُس اسحْ َوَداِع ، َفَقاَل : َأيُّ ِة الحْ بِمنى ِحنيَ  َقىَض َمنَاِسَكُه يِف َحجَّ
َد  َبعحْ ِقِف  امَلوحْ َهَذا  يِف  َقاُكمحْ  َألحْ َل  َلَعيلِّ  ِري  َأدحْ َل  َفإيِنِّ  ِقُلوُه ،  َلُكمحْ  واعحْ َأُقوُل 
َقاَل :  ُم .  َيوحْ الحْ َهَذا  َقاُلوا :  َمًة ؟ ،  ُحرحْ َظُم  َأعحْ ٍم  َيوحْ َأيُّ  َقاَل :  ُثمَّ  َهَذا ،  َعاِمنَا 
َظُم  َأعحْ َدٍة  َبلحْ َفَأيُّ  َقاَل  ُر .  هحْ الشَّ َهَذا  َقاُلوا :  َمًة ؟ ،  ُحرحْ َظُم  َأعحْ ٍر  َشهحْ َفَأيُّ 
َواَلُكمحْ َعَليحُْكمحْ َحَراٌم  َدُة . َقاَل : َفإِنَّ ِدَماَءُكمحْ  وَأمحْ َبلحْ َمًة ؟ ، َقاُلوا : َهِذِه الحْ ُحرحْ
َنُه  َقوحْ َتلحْ ِم  َيوحْ إىَِل  َهَذا ،  َبَلِدُكمحْ  يِف  َهَذا ،  ِرُكمحْ  َشهحْ يِف  َهَذا ،  ِمُكمحْ  َيوحْ َمِة  َكُحرحْ
اللهمَّ  َقاَل :   .  َنَعمحْ َقاُلوا :  ُت ؟ ،  َبلَّغحْ َهلحْ  َأَل   ،  اَملُِكمحْ َأعحْ َعنحْ  َأُلُكمحْ  َفَيسحْ
ُه َل  َتَمنَُه َعَليحَْها ؛ َفإِنَّ َها إىَِل َمِن ائحْ ُيَؤدِّ  ، َأَل  وَمنحْ َكاَنتحْ ِعنحَْدُه َأَماَنٌة َفلحْ َهدحْ اشحْ
  ،  ُفَسُكمحْ ِلُموا َأنحْ ِسِه ، َفاَل َتظحْ ِلٍم ،  وَل َماُلُه إِلَّ بِطِيَبِة َنفحْ ِرٍئ ُمسحْ حَيِلُّ َلُه َدُم امحْ

ارًا « )1( .  ِدي ُكفَّ ِجُعوا َبعحْ وَل َترحْ
أيب  عن  زرارة ،  عن  » الّروضة « ،  يف  اإلسالم  ثقة  رواه  ما  ومنها 
نَعحْ  حْ ُيمحْ ٍر مَل جعفر × قال : »إِنَّ النَّاَس ملَّا َصنَُعوا َما َصنَُعوا إِذحْ َباَيُعوا َأَبا َبكحْ
َعَليحِْهمحْ َأنحْ  فًا  لِلنَّاِس ، وَتَوُّ َنَظرًا  إِلَّ  ِسِه  َنفحْ إىَِل  ُعَو  َيدحْ َأنحْ  ِمننَِي ×  امُلؤحْ َأِمرُي 
َهُدوا َأنحْ َل إَِلَه إِلَّ اهلل ،   َثاَن ،  وَل َيشحْ َوحْ ُبُدوا األحْ اَلِم ، َفَيعحْ سحْ ِ وا َعِن اإلحْ َتدُّ َيرحْ
ُهمحْ َعَل َما َصنَُعوا ،  ََحبَّ إَِليحِْه َأنحْ ُيِقرَّ دًا َرُسوُل اهلل ‘ ،  وَكاَن األحْ مَّ وَأنَّ حُمَ
َرِكُبوا ،  َما  َرِكُبوا  ِذيَن  الَّ َهَلَك  اَم  وإِنَّ اَلِم ،   سحْ ِ اإلحْ يِع  مَجِ َعنحْ  وا  َتدُّ َيرحْ َأنحْ  ِمنحْ 
ٍم  وَل  ِ ِعلحْ نَعحْ َذلَِك  وَدَخَل يِف َما َدَخَل فِيِه النَّاُس َعَل َغريحْ حْ َيصحْ ا َمنحْ مَل َفَأمَّ
اَلِم ،   سحْ ِ ِرُجُه ِمَن اإلحْ ِفُرُه ،  وَل خُيحْ ِمننَِي × َفإِنَّ َذلَِك َل ُيكحْ ِمرِي امُلؤحْ َعَداَوٍة أِلَ

َوانًا « )2( .  حْ جَيِدحْ َأعحْ َرهًا َحيحُْث مَل َرُه ،  وَباَيَع ُمكحْ ولَِذلَِك َكَتَم َعيِلٌّ × َأمحْ

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 5151/92 . 
)2) الكايف 8 : 454/295 . 
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ومنها ما رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، عن العالء بن رزين ، عن 
أيب جعفر × أّنه سأله َعنحْ  مُجحُْهوِر النَّاِس ؟ . 

  ،  َأَماَنُتُهمحْ وُتَؤدَّى    ،  ُتُهمحْ َضالَّ ُتَردُّ  َنٍة ،  ُهدحْ ُل  َأهحْ َم  َيوحْ الحْ »ُهُم  َفَقاَل : 
َال  « )1( .   ، يِف َهَذا الحْ  ،  وُمَواَرَثُتُهمحْ وُز ُمنَاَكَحُتُهمحْ  ،  وجَتُ َقُن ِدَماُؤُهمحْ وحُتحْ

َدَعنِي   َتوحْ اسحْ قال :  اللبّي  عيّل  بن  حمّمد  عن  الّشيخ ،  رواه  ما  ومنها 
َنانرِِي ،  نَُع بِالدَّ ِر َما َأصحْ حْ َأدحْ َف ِدينَاٍر ، َفَغاَب  ومَل َواَن َألحْ َرُجٌل  ِمنحْ  َمَواِل َبنِي َمرحْ

ُت َذلَِك َلُه  وُقلحُْت : َأنحَْت َأَحقُّ ِبَا ؟ .  َفَأَتيحُْت َأَبا َعبحِْد اهلل × ، َفَذَكرحْ
َنٍة ، ُنَؤدِّي  ُن فِيِهمحْ بَِمنحِْزَلِة ُهدحْ َفَقاَل : »ل ، إِنَّ َأيب × َكاَن َيُقوُل : َنححْ
َقِت  َتَفرَّ َفإَِذا   ،  وَعَليحِْهمحْ َلُمحْ   َهاَدَة  الشَّ َوُنِقيُم   ،  َتُهمحْ َضالَّ وَنُردُّ    ،  َأَماَناهِتِمحْ
حْ َيَسعحْ َأَحٌد امُلَقاَم « )2( . أي إذا مل نعمل معهم بذلك ، وعاملناهم  َواُء مَل َهحْ األحْ
سببًا  ذلك  يكون  ودمائهم  أموالم  استحالل  يف  الكّفار ،  سائر  معاملة 
لالرحتال عن الّدنيا وعدم الستقرار با . أو املعنى أّن هذا الكم مستمّر 

إىل ظهور الّصاحب عّجل اهلل فرجه . 
ومنها ما رواه عن السني الّشيبايّن ، عن أيب عبد اهلل × قال : ُقلحُْت 
ُه َوَقَع َلُمحْ   ،  وإِنَّ َتِحُل  َماَل  َبنِي  ُأَميََّة  وِدَماَءُهمحْ َلُه : إِنَّ َرُجاًل ِمنحْ َمَوالِيَك َيسحْ

ِعنحَْدُه َوِديَعٌة ؟ . 
َذلَِك َل  َفإِنَّ  َكاُنوا جُموسًا ،  ِلَها ،  وإِنحْ  َأهحْ إىَِل  َماَناِت  وا األحَْ »َأدُّ َفَقاَل : 
» فإّن  َم « )3( . واإلشارة بقوله :  َيُقوَم َقاِئُمنَا × َفُيِحلَّ َوحُيَرِّ َيُكوُن َحتَّى 

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 4646/472 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 350/ 989 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 993/351 . 
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ذلك « إىل استحالل األموال والّدماء . 
 ومنها ما رواه يف » الكافي « ، عن القاسم الّصرييّف )1( قال سمعُت 
َتَحلُّ  ََماَنُة َوُتسحْ مُ  َوُتَؤدَّى  بِِه األحْ اَلُم حُيحَْقنُ  بِهِ  الدَّ سحْ ِ أبا عبد اهلل × يقول : »اإلحْ

ياَمن  « )2( .  ِ ُفُروُج  والثََّواُب َعَل اإلحْ بِِه الحْ
ومنها ما رواه عن محران ابن أعني ، عن أيب جعفر × قال سمعته 
َقُه   ، َوَصدَّ َقلحِْب ،  وَأفحْىَض بِِه إىَِل اهلل َعزَّ َوَجلَّ َتَقرَّ يِف  الحْ ياَمنُ  َما اسحْ ِ يقول : »اإلحْ
ِمنحْ  َظَهَر  َما  اَلُم  سحْ ِ َواإلحْ ِرِه ،  محْ أِلَ ِليِم  َوالتَّسحْ وجّل ،  عّز  هلل  بِالطَّاَعِة  َعَمُل  الحْ
َها ، َوبِِه ُحِقنَِت  ِفَرِق ُكلِّ ِذي َعَليحِْه مَجَاَعُة النَّاِس ِمَن الحْ ٍل ،  وُهَو الَّ ٍل َأوحْ فِعحْ َقوحْ
اَلِة  َتَمُعوا َعَل الصَّ َماُء ، َوَعَليحِْه َجَرِت امَلَواِريُث ،  وَجاَز النَِّكاُح ، َواجحْ الدِّ
ر ، ... إىل أنحْ قال ... :  ُكفحْ  ، َفَخَرُجوا بَِذلَِك ِمَن الحْ َجِّ ِم  والحْ وحْ َكاِة َوالصَّ َوالزَّ
ُُدوِد  َكاِم  والحْ َححْ َفَضاِئِل َواألحْ ِلِم يِف يَشحْ ٍء ِمَن الحْ ٌل َعَل امُلسحْ ِمِن َفضحْ فهل لِلُمؤحْ
ِمِن  ِرَياِن يِف َذلَِك جَمحَْرى َواِحٍد ، َوَلِكنحْ لِلُمؤحْ ا جَيحْ ِ َذلَِك ؟ . َفَقاَل : َل مُهَ َوَغريحْ

ام « )3( ، الديث .  اَمِلِ ِلم يِف َأعحْ ٌل َعَل امُلسحْ َفضحْ
ومنها ما رواه عن سفيان بن الّسمط )4( ، عن أيب عبد اهلل × يف الفرق 
)1) القاسم بن عبدالرمحن الصرييّف رشيك املفّضل بن عمر ، كويّف ، وعّده الشيُخ من أصحاب 
الّصادق × ، وعّده الربقي أيضا يف أصحاب الّصادق × ، قائال : » القاسم رشيك املفضل 

بن عمر ، . . . وقال : كان رجل صدق « . معجم رجال الديث 15 : 27 . 
)2) الكايف 2 : 1/24 . 
)3) الكايف 2 : 4/26 . 

)4) سفيان بن الّسمط البجيّل الكويّف البّزاز . حمّدث إمامّي حسن الديث . روى عنه حمّمد بن 
أيب عمري ، وحمّمد بن محدان ، وعيّل بن الكم وغريهم . رجال الطويّس : 213 . تنقيح املقال 
2 : 38 . خامتة املستدرك : 806 . رجال الربقّي : 41 . معجم رجال الديث 8 : 155 . نقد 

الرجال 154 . 
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النَّاُس   َعَليحْهِ   ِذي   الَّ الظَّاِهُر  ُهَو  اَلُم  سحْ ِ »اإلحْ فقال :  واإليامن  اإلسالم  بني 
دًا ‘ َرُسوُل اهلل ،   مَّ يَك َلُه  وَأنَّ حُمَ َدُه َل رَشِ َشَهاَدُة َأنحْ َل إَِلَه إِلَّ اهلل َوححْ
َرَمَضاَن ،  ِر  َشهحْ َبيحِْت ،  وِصَياُم  الحْ َكاِة ،  وِحجُّ  الزَّ وإِيَتاُء  اَلِة ،   الصَّ وإَِقاُم 
حْ  ِر َمَع َهَذا ؛ َفإِنحْ َأَقرَّ ِبَا  ومَل َمحْ ِرَفُة َهَذا األحْ ياَمُن َمعحْ ِ اَلُم . َوَقاَل : اإلحْ سحْ ِ َفَهَذا اإلحْ

 . )1( » ً ِلاًم  وَكاَن َضالاًّ َر ، َكاَن ُمسحْ َمحْ ِرفحْ َهَذا األحْ َيعحْ
اَلُم َشَهاَدُة َأنحْ َل إَِلَه  سحْ ِ َوَعنحْ َساَمَعَة ، َعن َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »اإلحْ
َجَرِت  وَعَليحِْه  َماُء ،   الدِّ ُحِقنَِت  بِِه  اهلل ‘ ،  بَِرُسوِل  ِديُق  والتَّصحْ اهلل   إِلَّ 
َُدى « )2(  الحْ ياَمُن  ِ َواإلحْ النَّاِس ،  مَجَاَعُة  َظاِهِرِه  وَعَل  َوامَلَواِريُث ،   امَلنَاِكُح ، 

الديث ، واألخبار الواردة بذا املعنى كثرية جّدًا . 

 ] بيان أّن المستفاد من األخبار تحريم أموال مطلق المسلم [ 

يكن  مل  وإن  اإلسالم ،  بكلمة  اتصف  من  مال  حتريم  وظاهرها 
نفسه ، وعليه عمل األصحاب يف حتريم  بطيبة  إّل  مؤمنًا ، وأّنه ل حيّل 
اإلمجاع  علامئنا  من  واحد  غري  نقل  بل  األحكام ،  مجيع  وإجراء  املال ، 
ل  أّنه  ذلك  ومقتىض  البغاة ،  أموال  من  العسكر  حيوه  مل  ما  حتريم  عل 
ينبغي  هذا  فعل  األوىل ،  بالّطريق  اخلالف  أهل  من  غريهم  أموال  حيّل 
له بخصوصه مجعًا  أباحوه  املذكورة عل اإلباحة ملن  محل تلك األخبار 
يف  إدريس  ابن  ذكره  كام  األّول ،  املعنى  عل  حتمل  أو  الّروايات ،  بني 
ينصبون  ألهّنم  الرب ؛  أهل  بالنّاصِب  املراد  قال :  حيث  » الّسرائر « 

)1) الكايف 2 : 4/24 . 
)2) الكايف 2 : 1/25 ، وفيه : » الصادق × « . 
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الرب للمسلمني ، وإّل فال جيوز أخذ مال مسلم ، ول ذّمّي عل وجه 
من الوجوه )1( ، انتهى . ولعّل يف قوله يف اخلرب األخري : » فإّن نكاح أهل 

الّشك « إلخ إشعارًا بذلك . 
ال يقال : أهل الرب وأموالم ونساؤهم فيئ للمسلمني ، وقتلهم 
جائز ، ورشاء املسوقة منهم جائز ، وكذا املسبّية عل ] يد [ )2( سالطني 
منه ، فال يصّح  الكافر  الّروايات ، بل رشاء زوجة  به  اجلور كام وردت 
محل هذا اخلرب عل املعنى الذي ذكره ابن إدريس لتضّمنه املنع من غري 
تقّدمت  ما  عل  مبني  اخلرب  هذا  بأّن  جُياب :  أنحْ  يمكن  ألّنه  األموال ؛ 
أّنه ل جيوز اجلهاد والغتنام إّل مع إمام الّق ، وقد  اإلشارة إليه ، من 
عل  حمّرمة  لإلمام ،  كّلها  فالغنيمة  إذنه  بغري  شيئًا  غنم  من  كّل  أّن  ورد 
غريه ، إّل أهّنم صلوات اهلل عليهم قد أباحوا لشيعتهم رشاء مثل ذلك 
تفّضاًل منهم ^ عل شيعتهم ، فيكون يف هذا اخلرب دللة عل الّرخصة 
لم أيضًا يف أخذ أموال أهل الرب ، ولو بالنّهب والّسقة ، إذا مل يستلزم 

القتال واجلهاد . 
أو ُيقال : املعنى أّن أمواله حالل رشاؤها ، وكذا مجيع ما يملكه إّل 

املرأة ، ويكون املنع منها عل ضب من الكراهة . 
و ل خيفى ما يف هذه الّتأويالت من البعد ، ولو محلت عل ناصب 
العداوة ألهل البيت ^ لكان له وجه ، وهو أّن حُتمل أخبار املنع عل 

)1) مستطرفات السائر الاوي : 607 . 
)2) » يد « أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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أّنه خمالف لفتوى  أّنا قد أطلعناك عل  إّل  غريه من أهل اخلالف مجعًا ، 
األصحاب ، إّل أنحْ يّدعي أّن النّاصب غري الباغي ، فاملنع من أخذ ماله 

ل يستلزم املنع منه يف مال النّاصب . ول خيفى ما فيه فتأّمل . 





كتاب الّتجارة





وفيه آيات : 

األولى : في سورة الّنساء

ْن 
َ
أ  

َّ
إِل َاِطِل 

ْ
بِال بَيَْنُكْم  ُكْم 

َ
ْمَوال

َ
أ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ  

َ
ل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ } يَا   

بُِكْم  اَكَن  إِنَّ اهلل  ْنُفَسُكْم 
َ
أ وا 

ُ
َتْقُتل  

َ
َول ِمْنُكْم  تََراٍض  َعْن  ِتَاَرةً  تَُكوَن 

أموال  تأكلوا  ل  وامُلراد  املكّلفني ،  لسائر  عاّم  اخلطاب   . )1( } ً رَِحيما
بعضكم ، فحذف املضاف للعلم به . 

واآلية تضّمنت ثالثة أحكام : 

 ) ] الحكم [ األّول ( : منها قد مّر بيانه )2( . 

  و) ] الحكم [ الّثاني ( : ] إباحة ما كان بسبب الّتجارة [ 

حينئٍذ  ) كان (  فـ  بالّرفع ،  قرئ  الّتجارة ،  بسبب  كان  ما  إباحة   
تاّمة ، واملعنى إّل إذا تقع جتارة ، وقرئ بالنّصب ، واملعنى إّل أنحْ تكون 
فحذف  جتارًة ،  أمواُلكم  تكون  أن  إّل  أو  تراض ،  عن  جتارًة   الّتجارُة 

)1) سورة النّساء4 : 29 . 
)2) يف أبحاث املكاسب املحّرمة . 
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امُلضاف )1( . والستثناء عل مجيع الّتقادير منقطع . 
والّتجارة تستعمل مصدرًا واساًم لألعيان اململوكة بعقد املعاوضة مع 
قصد الكتساب ، وخّصها بالّذكر ؛ إّما ألهّنا أغلب طرق الّتكسب ، وإّما 
ِق يِف التَِّجاَرة « )2( .  زحْ َشاِر الرِّ َعَة َأعحْ ألهّنا كثرية اخلري كام قال × : »إِنَّ تِسحْ

وجيوز أنحْ يكون امُلراد با هنا مجيع الّطرق الّتي يكتسب با من باب 
إطالق املقّيد وإرادة املطلق بمعونة املقام ، ولعّله األنسب هنا . 

كّل  يرىض  أي  ِمْنُكْم {  تََراٍض  } َعْن  بقوله :  الّتجارة  وصف  ثّم 
يف  كاٍف  تراض  عن  كونه  أّن  يقتيض  اآلية  وظاهر  بذلك ،  منكام  واحد 
حصول امللك من غري توّقف عل أمر آخر ، ول ينايف كون الّلزوم يتوّقف 
قوله × :  عليه  ويدّل  األصحاب ،  مذهب  هو  كام  املجلس  تفّرق  عل 
َقا « )3( ، وبذلك قال الّشافعية )4( ، وخالف يف  رَتِ َيفحْ مَلحْ  َما  َياِر  ِ َبيَِّعاِن بِاخلحْ »الحْ

)1) قوله تعاىل : } إال أن تكون جتارة { يقرأ بالرفع والنصب ، فلمن رفع وجهان : ) أحدمها ( : 
بمعنى  كان  جيعل  أن  و) الثاين ( :  اخلرب .   و} تديروهنا {  كان ،   اسم  } جتارة {  جعل  أنه 
والّجة ملن نصب أنه  } وإن كان ذو عرسة { .  حدث ووقع ، فال حيتاج إىل خرب ، كقوله : 
أضمر يف كان السم ونصب التجارة عل اخلرب ، وفيه ضعف ، فأّما قوله يف النساء : } إال أن 
 { بالنصب فوجه صحيح ؛ لتقّدم ذكر األموال قبل ذلك . ) الّجة عل القراءات  تكون جتارةً

السبع - ابن خالويه : 79 ( . 
)2) الكايف 5 : 3/148 ، ومن ل حيضه الفقيه 3 : 3858/233 ، وهتذيب األحكام 7 : 5/3 . 

وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 
 ، 85 الديث  20ضمن  األحكام7 :  هتذيب   ، 6 الديث  ضمن   170  : 5 الكايف   (3(

الستبصار3 : 240/73 ، وفيها : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) املجموع 9 : 184 ، خمترص املزين : 75 ، املحّل 8 : 354 . 
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ذلك النفيـّة واملالكيـّة )1( واكتفوا بمجّرد الرّتايض يف لزوم العقد ، وإنحْ 
مل يتفّرقا ، فلم يثبتوا خيار املجلس ، وهو باطل للّدليل املذكور . 

فروع

 ) األّول ( : ] هل يحصل التمّلك من غير عقد [ 

حصول  اإلباحة  يف  بالرّتايض  الكتفاء  اآلية  إطالق  من  ُيستفاد   
العقد ،  عل  توّقف  غري  من  منهام  الّرضا  عل  دّل  بام  ولزومه  الّتملك 
سواء كان املبيع جلياًل أو حقريًا ، ويشهد له أيضًا إطالق ما يأيت )2( من 
الّداّلة  َبا { ، وإطالق األخبار  الِرّ وََحرََّم  َْيَع  الْ اهلل  َحلَّ 

َ
} وَأ تعاىل :  قوله 

فإّنه ليس فيها ما يدّل عل تقييد ذلك بصيغة  البيع وانعقاده ،  عل حّل 
خاّصة ، وهذا القول ينسب إىل ظاهر كالم املفيد . 

وقال يف » المسالك « : وقد كان بعض مشاخينا املعاصين )3( يذهب 
إىل ذلك أيضا ، لكن يشرتط يف الّداّل كونه لفظًا ، وإطالق كالم املفيد 

أعّم منه )4( ، انتهى . 
وذهب العاّلمة يف » النّهاية « إىل أّنه بيع فاسد ، وأّنه ل جيوز ألحدمها 

الّترّصف فيام صار إليه أصاًل )5( . 

)1) بدائع الصنائع 5 : 228 ، املدّونة الكربى 4 : 188 . 
)2) سيأيت ذكره  يف الصفحة 207.

)3) قيل : هو الّسيد حسن بن الّسيد جعفر . 
)4) مسالك األفهام 3 : 147 . 

)5) هناية األحكام 2 : 449 . 
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البيع  لشائط  اجلامعة  املعاطاة  هذه  أّن  األصحاب  بني  واملشهور 
سوى الّلفظ املخصوص ل تفيد الّلزوم . بل تفيد إباحة ترّصف كّل منهام 
فيام صار إليه ، ولكّل منهام الّرجوع يف املعاوضة ما دامت العني باقية ، 
» شرح القواعد « : املعروف  فإذا ذهبت لزمت . بل قال الّشيخ عيّل يف 
بني األصحاب أهّنا بيع وإن مل تكن كالعقد يف الّلزوم ، ثّم قال : } وأحل 
ألّنه  بفسادها ؛  القائل  حّتى  بالتفاق ،  بيع  ألهّنا  يتناولا ؛  اليع {  اهلل 

يقول : إهّنا بيع فاسد ، انتهى . وفيه تأّمل . 
العني  ذهاب  قبل  املعاطاة  هذه  من  الاصلة  باإلباحة  امُلراد  وهل 
لزومه ،  يتحّقق  وبالّترصف  اخليار ،  زمن  يف  كالبيع  متزلزل  ملك  إفادة 
أو اإلباحة املحضة الّتي هي بمعنى اإلذن يف الّترصف ، وبتحقّقه حيصل 

امللك ؟ ، وجهان ، وتظهر الفائدة يف الناّمء الاصل يف البني . 

 ) الّثاني ( : ] صّحة بيع المكره والفضولّي [ 

 ُيستفاد أيضًا من اإلطالق صّحة بيع املكره والفضوّل إذا حصل 
ألّنه  األكثر ؛  بل  األصحاب  من  كثري  قاله  كام  ذلك ،  بعد  الّرضا 
ولقصدمها  منهام ،  تراض  عن  جتارة  أكل  أّنه  ذلك  عل  حينئٍذ  يصدق 
مدلول الّلفظ وحتّقق بقية الّشوط املعتربة يف البيع سوى اإلكراه وقد 
يف  بينهام  يفرق  وبذلك  حصل ،  وقد  الفضوّل  يف  اإلذن  وعدم  زال ، 
هذا الكم وبني الّصبي ومسلوب العقل وبأّن اخلطاب إّنام توّجه إىل 

املكّلفني . 
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 ) الّثالث ( : ] قد يراد بالتجارة أنواع المكاسب [ 

قد ذكرنا احتامل أنحْ ُيراد بالّتجارة ما يشمل أنواع املكاسب كاإلجارة 
والبة ، فتدّل اآلية عل اعتبار الّرضا يف ذلك كام يعترب يف سائر العقود ، وعل 
الكتفاء يف املعاطاة بمجّرد الرّتايض يف ذلك ، وبه قال مجاعة من األصحاب . 

 ) ] الحكم [ الّثالث ( : ] في شمولية معنى القتل [ 

القتل  ُيراد  أنحْ  يمكن  إلخ ،  تقتلوا {  } ول  بقوله :  إليه  أشار  ما   
حقيقة ، أي بشء من األسلحة ، ورشب الّسم ونحو ذلك ، أو ما يشمل 
األسباب املؤّدية إىل القتل ، كقتل غريه فإّنه يصري قتاًل لنفسه قصاصًا . 
ويمكنحْ أنحْ ُيراد به النّهي عن ارتكاب املعاص واآلثام ، وما يكون سببًا 
لالك النّفس يف اآلخرة . ويمكن محل اآلية عل مجيع ذلك ، وقد ُروي : 

َسهُ  َفُهَو يِف النَار « )1( .  »أّن َمنحْ َقَتَل  َنفحْ
* * * * *

الّثانية : في سورة البقرة
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)1) الكايف 7 : 45/صدر الديث 1 ، من ل حيضه الفقيه 3 : 4953/571 ، هتذيب األحكام 
9 : 207 صدر الديث 820 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 

)2) سورة البقرة 2 : 275 . 
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 ] في بيان الربا وأحكامه [ 

لغة ،  عل  للّتفخيم  والّزكوة  كالّصلوة  بالواو  } الّربوا {  كتب 
وزيدت األلف بعدها تشبيهًا بواو اجلمع . وإطالق األكل وإرادة األخذ 

والّترصف جماز شائع يف كالم العرب ويف القرآن . 
و ) الّتخبط ( : الّضب عل غري استواء . 

و ) المّس ( : اجلنون والرّصع . 
وظاهر اآلية أّن نسبة الرّصع إىل الّشيطان عل جهة القيقة ، ويشهد 
له كثري من األخبار ، ول ُبعد يف أنحْ يسّلط اهلل الّشيطان عل بعض النّاس 
عل  النّاس  بعض  ُيسّلط  كام  امتحانًا  أو  به ،  أملّ  لذنب  عقوبة  فيرصعه 

بعض فيسلبهم مالم . 
وقيل : الّشيطان ل يرصع اإلنسان حقيقة لكن رّبام غلبت عليه امُلّرة 
أو الّسوداء فيخّيل إليه الّشيطان أمورًا هائلة ويوسوس إليه فيقع الرّصع 

عند ذلك من فعل اهلل ، ونسبته إىل الّشيطان باعتبار الوسوسة جمازًا . 
ذلك  يكون  أنحْ  فيمكن  الّربا  أكل  حال  تشبيه  يبتني  القولني  وعل 
العّيايّش يف تفسريه ، عن شهاب  إليه ما رواه  الّدنيا كام يرشد  يعرتيه يف 
َبا َل خَيرُج ِمَن  بن عبد رّبه قال : سمعت أبا عبد اهلل × يقول : » آِكُل الرِّ

يحَْطانُ  « )1( .  نيا َحتَّى  َيَتَخبََّطهُ  الشَّ الدُّ
إبراهيم يف  بن  ما رواه عيّل  له  أنحْ يكون يف اآلخرة ، ويشهد  ويمكن 
تفسريه ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن هشام ، عن أيب عبد اهلل × قال : 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 503/152 . 
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مًا ُيِريُد َأَحُدُهمحْ َأنحْ َيُقوَم  ُت  َقوحْ اَمِء َرَأيحْ َي يِب إىَِل السَّ ِ قال رسول اهلل ‘ : »ملَّا ُأسحْ
ِئيُل ؟ ، فَقاَل :  نِِه ، َفُقلحُْت : َمنحْ َهُؤَلِء َيا َجربحَْ ِدُر َأنحْ َيُقوَم ِمنحْ ِعَظِم َبطحْ َفاَل َيقحْ
يحْطاُن ِمَن  ِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ با ل َيُقوُموَن إِلَّ َكام َيُقوُم الَّ ِذيَن َيأحُْكُلوَن الرِّ َهُؤَلِء الَّ

امَلس  « )1( . ولعّل امُلراد أّنه ‘ رأى أمثالم وأشباحهم ، فافهم . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] الربا في البيع والدين [ 

 تضّمنت اآلية حتريم الّربا ، وهو يف الّشع بيع املثل باملثل مع الّزيادة 
العينية كدرهم بدرمهني ، أو الكمية كبيع درهم بدرهم إىل مّدة معّينة ، 
ويدخل فيه ربا النّسيئة الذي كان متعارفًا عند اجلاهلية ، وهو أنحْ يدفعوا 
املال إىل مّدة عل أن يأخذوا كّل شهر قدرًا معّينًا ثّم إذا حّل الّدين وطلب 

املديون برأس املال فإنحْ تعذر عليه األداء زادوا يف الّق واألجل . 
الّرضا ×  عن  سنان ،  ابن  عن  » الفقيه « ،  يف  بابويه  ابن  وروى 
َواِل ،  َمحْ األحْ وَتَلِف  ُروِف ،   امَلعحْ َذَهاِب  ِة  لِِعلَّ بِالنَِّسيَئِة  َبا  الرِّ ِريمِ   حَتحْ ُة  » ...ِعلَّ
ُروِف ،   ُض َصنَاِئُع امَلعحْ َقرحْ ِض ، َوالحْ ِكِهمحْ لِلحَْقرحْ بحِْح ،  وَترحْ َبِة النَّاِس يِف الرِّ َوَرغحْ

َوال  « )2( .  َمحْ ِم  وَفنَاِء األحْ لحْ َفَساِد  والظُّ وملَِا يِف َذلَِك ِمَن الحْ
ويثبت الّربا يف كّل مكيل أو موزون ، واألخبار يف ذلك مستفيضة 
يف  موزونًا  أو  مكياًل  كان  أّنه  علم  ما  وامُلراد  البيت ^ )3( ،  أهل  عن 

)1) تفسري القّمّي 1 : 93 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 565 566/آخر الديث 4934 . 

)3)  انظر الكايف 5 : 146 باب الربا . 
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عرصهم صلوات اهلل عليهم ، وأّما ما مل يعلم حاله فيتبع فيه العادة ، ولو 
اختّص به بعض البلدان فلكّل بلد حكمه ، واألحوط عموم الّتحريم ، 
وأّما ما ثبت أّنه غري مكيل ول موزون يف عرصهم صلوات اهلل عليهم 

فال يثب فيه ذلك كاملعدود عل األظهر . 

 ) الّثانية ( : ] لماذا لم يقل : الربا مثل البيع [ 

 املناسب أنحْ يقولوا إّنام الّربا مثل البيع يف كونه مشتماًل عل الّزيادة ، 
وإّنام عكسوا ذلك لهتاممهم باستحضار صورة املشّبه به وموضع الوفاق 

ليقيسوا عليه ، ولقصد املبالغة يف جعله أصاًل والبيع فرعًا . 
ما  إّل  البيع  أنواع  دللة عل جواز  اليع {  } أحل اهلل  ويف قوله : 

خرج بدليل . 

 ) الّثالثة ( : ] في اآلية داللٌة على بطالن القياس [ 

قوله : } أحّل اهلل اليع وحّرم الّربا { إنكاٌر للّتسوية التي زعموها ، 
الّتامثُل  اهلل وليس  أحكام  والّتحريم  الّل  إّن  لقياسهم من حيث  وهدم 
كافيًا يف الكم ، ففيها دللة عل أّن القياس باطل ، وأّن الّتامثل الّظاهري 

ليس بحّجة ؛ جلواز الختالف لكمة ل يعلمها إّل اهلل تعاىل . 

ََف { . 
 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ... َسل

والّتوبة  فعله خوفًا من اهلل سبحانه ،  اإلنزجار عن  باملوعظة  امُلراد   
إليه سبحانه عن املعاودة إليه ، فله حينئٍذ ما سلف من الّربا ، ول جيب 

عليه رّده إىل أصحابه ، وأمره إىل اهلل يف العفو والّصفح عن جرمه . 
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وهذا بالنّسبة إىل اجلاهل بتحريمه كام يظهر من تشبيههم له بالبيع ، 
مسلم ،  بن  حمّمد  عن  تفسريه ،  يف  العّيايّش  رواه  ما  ذلك  عل  ويدّل 
َأنحْ  َد  َبعحْ َماُلهُ  ،  َكُثَر  َحتَّى   َبا  بِالرِّ َعِمَل  وَقدحْ  َفٍر ×   َجعحْ َأَبا  َسَأَل  َرُجاًل  َأنَّ 
ُه  َتُردَّ َأنحْ  إِلَّ  يَشحْ ٌء  ِمنحَْك  َبُل  ُيقحْ َليحَْس  َلُه :  َفَقاُلوا  ُفَقَهاِء ،  الحْ ِمَن  ُه  َ َغريحْ َسَأَل 
ِكَتاب اهلل عّز وجّل  يِف  »خَمحَْرُجَك  َفٍر × :  َجعحْ َأُبو  َلُه  فَقاَل  َحابِِه ،  إىَِل َأصحْ
ْمرُهُ إِل اهلل { 

َ
َف  وأ

َ
ُه ما َسل

َ
ل
َ
اْنَته  ف

َ
ُلُه : } َفَمْن جاَءهُ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه ف َقوحْ

َبةُ  « )1( .  ِعَظُة التَّوحْ َوامَلوحْ
عن  مسلم ،  بن  حمّمد  عن  السن ،  يف  » الكافي « ،  يف  وُروي 
َقاَل :  َربِِّه { ،  ِمْن  َمْوِعَظٌة  جاَءهُ  } َفَمْن  تعاىل :  قوله  يف  أحدمها ÷ ، 

َبة « )2( .  ِعَظُة التَّوحْ »امَلوحْ
ِربًا  »ُكلُّ  ويف السن ، عن أيب املغراء ، قال : قال أبو عبد اهلل × : 
َأَفاَد  َرُجٍل  اَم  َبُة ، ... َوَأيُّ التَّوحْ ِمنحُْهمحْ  َبُل  ُيقحْ ُه  َفإِنَّ َتاُبوا  ُثمَ   بَِجَهاَلٍة  النَّاُس   َأَكَلُه 
ُد َفَأَراَد َأنحْ َينحِْزَعُه  َبا َفَجِهَل َذلَِك ُثمَّ َعَرَفُه َبعحْ َثَر فِيِه ِمَن الرِّ َمالً َكثرِيًا َقدحْ َأكحْ

َتأحْنِف  « )3( .  فِياَم َمىَض َفَلُه ، َوَيَدُعُه يِف َما َيسحْ
ويف السن ، عن اللبّي ، عن أيب عبد اهلل × قال : َأَتى َرُجٌل إىَِل َأيِب 
ُتُه ِمنحُْه َقدحْ َكاَن  ِذي َوِرثحْ ُت َأنَّ َصاِحَبُه الَّ َفَقاَل : إيِنِّ  َوِرثحُْت  َمالً ،  وَقدحْ َعِلمحْ
َتيحِْقُن َذلَِك ،  وَليحَْس َيطِيُب ِل َحاَلُلُه  يب ،  وَقدحْ َعَرفحُْت َأنَّ فِيِه ِربًا ،  وَأسحْ ُيرحْ
َجاِز ،  الحِْ ِل  وَأهحْ ِعَراِق ،   الحْ ِل  َأهحْ ُفَقَهاَء  ُت  َسَألحْ وَقدحْ  فِيِه ،   ِعلحِْمي  بَِحاِل 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 506/152 . 
)2) الكايف 2 : 2/431 . 

)3) الكايف 5 : 4/145 بتفاوت . 
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ِل َما فِيِه ؟ .  ُلُه ِمنحْ َأجحْ َفَقاُلوا : َما حَيِلُّ َلَك َأكحْ
ُروفًا ،   َمعحْ َماًل  فِيِه  َأنَّ  ِرُف  َتعحْ ُكنحَْت  »إِنحْ  َفٍر × :  َجعحْ َأُبو  َلُه  َفَقاَل   
خُمحَْتِلطًا  َكاَن  وإِنحْ  َذلَِك ،   ِسَوى  َما  وُردَّ  َمالَِك   َرأحَْس  َفُخذحْ  َلُه  َأهحْ ِرُف  وَتعحْ
َفإِنَّ  َصاِحُبُه ،  نَُع  َيصحْ َكاَن  َما  َتنِبحْ  واجحْ َماُلَك ،   امَلاَل  َفإِنَّ  َهنِيئًا ،  ُه  َفُكلحْ
َم َعَليحِْهمحْ َما َبِقَي ، َفَمنحْ  َبا ،  وَحرَّ َرُسوَل اهلل ‘ َقدحْ َوَضَع َما َمىَض ِمَن الرِّ
َم َعَليحِْه  وَوَجَب  ِريَمُه ُحرِّ ِرَفُه ، َفإَِذا َعَرَف حَتحْ ُلُه َحتَّى َيعحْ َجِهَلُه َوِسَع َلُه َجهحْ

َبا « )1( .  ُعُقوَبُة إَِذا َرِكَبُه َكاَم جَيُِب َعَل كّل َمنحْ َيأحُْكُل الرِّ َعَليحِْه فِيِه الحْ
َرُجٍل  َعنحْ  اهلل ×  عبد  أبا  سألت  قال :  الّشامّي ،  الّربيع  أيب  وعن 

َكُه ؟ .  ُ َبى بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َأَراَد َأنحْ َيرتحْ َأرحْ
من  عّز  َقال  بُِل « )2( .  َتقحْ َيسحْ فِياَم  هُ   كحْ ُ َيرتحْ ولحْ َفَلُه ،   َمىَض  َما  ا  »َأمَّ َفَقاَل : 

وَن { )3( .   ْصَحاُب انلَّارِ ُهْم فِيَها َخاِلُ
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
أ
َ
قائل : } َوَمْن َعَد ف

ُتُه  ويف الّصحيح ، عن هشام بن سامل ، عن أيب عبد اهلل × قال : َسَألحْ
ُه َلُه َحاَلل ؟ .  َبا َوُهَو َيَرى َأنَّ ُجِل َيأحُْكُل الرِّ َعِن الرَّ

دًا َفُهَو بِامَلنحِْزَلِة  دًا ، َفإَِذا َأَصاَبُه ُمَتَعمِّ ُه َحتَّى  ُيِصيَبهُ  ُمَتَعمِّ  َقاَل : »ل َيُضُّ
تِي َقاَل اهلل َعزَّ  وَجل « )4( .  الَّ

ُه  ويف » الفقيه « : قال × : »ُكلُّ ِربًا َأَكَلهُ  النَّاُس  بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاُبوا َفإِنَّ

)1) الكايف 5 : 5/145 ، من ل حيضه الفقيه 3 : 3998/276 ، هتذيب األحكام 7 : 70/16 . 
بتفاوت فيها . 

)2) الكايف 5 : 146صدر الديث 9 . 
)3) سورة البقرة 2 : 39 . 

)4) الكايف 5 : 3/145 ، هتذيب األحكام7 : 66/15 . 
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بُة « )1( .  َبُل ِمنحُْهمحْ إَِذا ُعِرَفتحْ ِمنحُْهُم التَّوحْ ُيقحْ
َبا َفَجِهَل َذلَِك ، ُثمَّ َعَرَفُه  َثَر فِيِه ِمَن الرِّ اَم َرُجٍل َأَداَر َمالً َأكحْ وقال : »َأيُّ
َتأحْنِف  « )2( .  َيسحْ فِياَم  وَيَدُعُه  َفَلُه ،   َمىَض  َفاَم  ِمنحُْه  َذلَِك  َينحِْزَع  َأنحْ  َفَأَراَد  ُد  َبعحْ

ونحو ذلك من الّروايات . 
اجلاهل  أّن  اآلية يف  لظاهر  وموافقة  الّدللة ،  األخبار ظاهرة  فهذه 
بتحريمه ل جيب عليه رّده بعد أنحْ عرفه وتاب ، وبذلك قال مجاعة من 
األصحاب منهم الّشيخفي » النّهاية « )3( ، والّصدوق يف » المقنع « )4( ، 
ابن  ومنهم  رّده  وجوب  إىل  مجاعة  وذهب  » الفقيه « )5( ،  وظاهر 

ادريس )6( ، والعاّلمة يف » المختلف « )7( . 
ْموَالُِكْم { )8( ، 

َ
ُكْم ُرؤوُس أ

َ
ل
َ
واستدّلوا عل ذلك باآلية من قوله تعاىل : } ف

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 3997/275 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 3998/276 ، بتفاوت . 

)3) النّهاية : 376 ، قال : » فمن ارتكب الّربا بجهالة ، ومل يعلم أّن ذلك حمظور ، فليستغفر اهلل 
تعاىل يف املستقبل ، وليس عليه يف ما مىض شئ « . 

)4) مل نقف عليه يف املقنع ، كام قال صاحب مفتاح الكرامة : كتاب الّتجارة يف أحكام الربا 4 : 
534 ، بل هو صيح يف وجوب الّرد ، إذ قال يف املقنع 373 : » يعني أن يرّد آكل الّربا عل 

صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله « . 
)5) من ل حيضه الفقيه 3 : 3997/275 . 

)6) السائر الاوي2 : 251 ، قال : » وليس عليه شئ من العقاب بعد استغفاره ، ل أّن املراد 
بذلك ، أنه ليس عليه شئ من رّد املال الرام ، بل جيب عليه رّده عل صاحبه ، لقوله تعاىل : 

} وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم { « . 
)7) خمتلف الّشيعة 5 : 78 . 
)8) سورة البقرة 2 : 279 . 
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َاِطِل { )1( . 
ْ

ُكْم بَيَْنُكْم بِال
َ
ْموَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
وبأّنه باطل ، وقال تعاىل : } َول

نزول  قبل  اجلاهلية  زمن  يف  سلف  ما  امُلراد  بأّن  اآلية  عن  وأجابوا 
الّتحريم ، أو أّن امُلراد سقوط الّذنب عنهم بالّتوبة بشائطها ، ومن مجلة 

الّشائط أداء مال الغري إليه ، وبنحوه أجابوا عن الّروايات . 
ول خيفى ما يف هذا الّتوجيه من البعد ، وخمالفة الّظاهر ؛ ألّن قوله : 
ََف { عاّم شامل للامل ، وألّن اجلاهل غافل فال ذنب عليه 

ُه َما َسل
َ
ل
َ
} ف

َلُموا « )2( .  حْ َيعحْ لقوله ‘ : »النَّاَس  يِف  َسَعٍة َما مَل
َلُموَن « )3( .  وقوله ‘ : »ُرفَِع َعنحْ ُأّمتِي َما َل َيعحْ

ََف { إىل املال ؛ وألّنه ل فرق 
ُه َما َسل

َ
ل
َ
فاألوىل أنحْ يرجع قوله : } ف

بني العامل واجلاهل يف كون الّتوبة مسقطة للّذنب ، فال وجه حينئٍذ للّتقييد 
الّسابقة  الّرواية  الّتوبة مسقطة للامل ، وألّنه يظهر من  إّل كون  باجلهالة 
ونحوها أّن القول بوجوب الّرّد يف هذه الال مقالة العاّمة )4( ، وقد جاء 

عنهم ^ أّن الق يف خالفهم )5( . 
وأّما اآلية الّتي استدّلوا با فيجوز تنزيلها عل حرمة أخذ ما بقي من 

)1) سورة البقرة 2 : 188 . 
)2) عوال اللئال1 : 109/424 ، وفيه : » عن رسول اهلل ‘ « . 

)3) ورد بالفاظ متعددة ، أشهرها ما أورده الّصدوق يف الّتوحيد : 24/353 ، قال ( ( َقاَل : َرُسوُل 
َلُموَن   ِرُهوا َعَليحِْه  وَما َل ُيطِيُقوَن  وَما َل َيعحْ َياُن  وَما ُأكحْ ََطُأ  والنِّسحْ َعٌة اخلحْ تِي تِسحْ اهلل ‘   ُرفِعَ  َعنحْ  ُأمَّ

حْ َينحْطِقحْ بَِشَفة « .  ِق َما مَل َلحْ َوَسِة يِف اخلحْ َوسحْ ُر يِف الحْ ُة  والتََّفكُّ رَيَ ََسُد  والطِّ وا إَِليحِْه  والحْ ُطرُّ وَما اضحْ
)4) املجموع 10 : 153 ، املدّونة الكربى 4 : 119 . 

)5) أورد الكليني يف الكايف 1 : 8/ قوله × : » دعوا ما وافق القوم ؛ فإّن الرشد يف خالفهم « . 
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الّربا عند أحد املتبايعني كام سيجيء إنحْ شاء اهلل تعاىل )1( ، وأّما من فعله 
به كام هو يف  وإّل تصّدق  إذا عرف صاحبه ،  الّرّد  فيجب عليه  متعّمدًا 
املال املجهول مالكه ، هذا إذا عرف املقدار وإّل صالح صاحبه أو تصّدق 

بام يغلب عل ظنّه الوفاء به إنحْ جهله . 
وقيل : يتصّدق بخمس ماله ، ويمكن أنحْ يستند له بام رواه الّشيخ ، 
ِمننَِي ×  امُلؤحْ َأِمرَي  َرُجٌل  »َأَتى  قال :  عبد اهلل ×  أيب  الّسكويّن ، عن  عن 
وَقدحْ  وَحَرامًا ،   َحاَلًل   َمَطالِبِِه  يِف   ُت   َمضحْ َأغحْ َماًل  َكَسبحُْت  إيِنِّ  َفَقاَل : 
 ؟ . َفَقاَل  َتَلَط َعيَلَّ ََراَم  وَقِد اخحْ َاَلَل ِمنحُْه  والحْ ِري الحْ َبَة ،  وَل َأدحْ ُت التَّوحْ َأَردحْ
َياِء  َشحْ األحْ ِمَن  يَريِضَ  اهلل  َفإِنَّ  َمالَِك ،  بُِخُمِس  قحْ  َتَصدَّ ِمننَِي × :  امُلؤحْ َأِمرُي 

َواِل َلَك َحاَلل  « )2( .  َمحْ ُُمِس ،  وَساِئُر األحْ بِاخلحْ
أّما اخلرب املذكور عن اللبّي )3( فيمكن محله عل ما إذا كان املوّرث 
جاهاًل ، فيكون الّرّد املذكور يف عجز اخلرب حممولً عل الستحباب ، أو 

عل وجوب رّد املعزول من جهة سبق علم الوارث بذلك . 
الّظاهر  أيضًا  بظاهره ، وهو  بالعمل  القول  اجلنيد )4(  ابن  ونقل عن 
من ابن بابويه يف » الفقيه « )5( ، حيث نقل الّرواية املذكورة وروايًة ُأخرى 

)1) سيأيت ذكره يف الصفحة 103.
 368 هتذيب األحكام 6 :   ، 3713/189 الفقيه 3 :  من ل حيضه   ، 5/125 الكايف 5 :   (2(

 . 1065/369
)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 95.

)4) خمتلف الّشيعة 5 : 78 . 
)5) من ل حيضه الفقيه 3 : 3713/189 . 
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بمعناها ، ويؤّيده عموم قوله × : »إذا اخَتلَط الَالُل بالََراِم َفُكلحْ َحّتى 
َتعَلَم الَراَم بَِعينِِه « )1( . 

 ) الخامسة ( : ] خلود العائد الى الّربا [ 

تضّمنت خلود العائد إىل الّربا بعد البيان ومعرفته بذلك وحيتمل بعد 
الّتوبة ، وقد ثبت أّن أكل الّربا من الكبائر ، وهي ل ترج عن اإليامن ، 
املستحّل  عل  محله  فيمكن  املخّلدين ،  من  ليسوا  الكبائر  وأصحاب 
يكون  حينئٍذ  له  فاملستحّل  الّدين ،  ضوريات  من  حتريمه  ألّن  لذلك ؛ 
» عيون  النّار ، أو املستخّف بذلك ، ملا رواه يف  كافرًا ، والكافر خمّلد يف 
َبا  الرِّ ِريمِ   حَتحْ ُة  »ِعلَّ األخبار « ، عن حمّمد بن سنان ، عن الّرضا × قال : 
َبَياِن   َد الحْ ِم ،  وِهَي َكبرَِيٌة َبعحْ ََراِم امُلَحرَّ َفاِف بِالحْ تِخحْ َبيِّنَِة ؛ ملَِا فِيِه ِمَن اِلسحْ َد الحْ َبعحْ
َفاُف  تِخحْ ِم ،  واِلسحْ َفافًا بِامُلَحرَّ تِخحْ حْ َيُكنحْ َذلَِك ِمنحُْه إِلَّ اسحْ ِريِم اهلل لا ،  ومَل وحَتحْ

ر « )2( ، ورواه يف » الفقيه « أيضًا )3( .  ُكفحْ بَِذلَِك ُدُخوٌل يِف الحْ
وروى العّيايّش ، يف تفسريه ، عن أيب عمرو الّزبريي ، عن أيب عبد اهلل × 
ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا 

َّ
يَُّها ال

َ
طِيَئِة ، وَقاَل : } يا أ َرٌة ِمنحْ  َدَنسِ  اخلحَْ َبَة ُمَطهِّ قال : »إِنَّ التَّوحْ

ْوِلِ ... َتْظلُِموَن { )4( ، َفَهَذا 
َ
 ق

َ
ْنُتْم ُمْؤِمننِيَ  ... إِل

ُ
با إِْن ك اهلل وََذُروا ما بََق ِمَن الرِّ

)1) هذا مضمون ما أورده الكلينّي يف الكايف 6 : 1/339 ، هتذيب األحكام 6 : 1094/375 . 
وفيها : » عن أيب جعفر × « . 

)2) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 94 ضمن الديث الّطويل 1 . 
)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 566 ضمن الديث الّطويل 4934 . 

)4) سورة البقرة 2 : 278- 279 . 
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َبِة َسِخَط اهلل  َبِة ، َفَمنحْ َخاَلَف َما أََمَرُه اهلل بِِه ِمَن التَّوحْ َما َدَعا اهلل إَِليحِْه ِعَباَدُه ِمَن التَّوحْ
ىَل بِِه  وأََحق  « )1( .  َعَليحِْه ،  وَكاَنِت النَّاُر أَوحْ

ل  الّشديد  والعذاب  الّطويل ،  املكث  هنا  باخللود  ُيراد  أنحْ  ويمكن 
األبدي ، ويرشد إليه ما ورد من الّتشديدات يف حتريم ذلك ، فروى ابن 
بابويه يف » الفقيه « ، عن السني بن املختار ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد 
َها بَِذاِت حَمحَْرٍم  َ ُكلُّ َيًة ِعنحَْد اهلل  َهٌم ِربًا َأَشدُّ ِمنحْ  َثاَلثنِيَ  َزنحْ اهلل × قال : »ِدرحْ

ة « )2( .  َعمَّ َاَلِة َوالحْ ِمثحِْل اخلحْ
َها  َيًة ُكلِّ ويف صحيحة هشام بن سامل ، عنه × : »َأَشدُّ ِمنحْ َسبحِْعنَي َزنحْ

بَِذاِت حَمحَْرٍم « )3( . 
قال :  عنه ×  السن ،  يف  تفسريه ،  يف  إبراهيم ،  بن  عيّل  وروى 
اهلل  َبيحِْت   يِف   حَمحَْرمٍ   بَِذاِت  َيًة  َزنحْ َسبحِْعنَي  ِمنحْ  اهلل  ِعنحَْد  َظُم  َأعحْ ِربًا  ِمنحْ  َهٌم  »ِدرحْ
ُه يِف َبيحِْت  ُجُل ُأمَّ ُه َأنحْ َينحِْكَح الرَّ َسُ ءًا ، َأيحْ َبا َسبحِْعون ُجزحْ ََراِم . وَقاَل : اِلرِّ الحْ

ََرام « )4( .  اهلل الحْ
َبا وآِكَلُه َوُموِكَلُه ، وبائعه ومشرتيه ، وكاتبه ،   »َلَعَن َرُسوُل اهلل ‘ الرِّ

ِه « )5( .   وَشاِهَديحْ

)1) تفسري العّيايّش 1 : 512/153 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 3991/274 . 

)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 3992/274 ، وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) تفسري القّمّي 1 : 93 . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 

)5) هتذيب األحكام 7 : 64/15 . وفيه : » عن عيل × « . 
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َبا ... { [   ) الّسادسة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َيْمَحُق اهلل الرِّ

 أّكد سبحانه حتريم الّربا بقوله : } َيْمَحُق ... { اآلية . 
واملحق : نقصان الّشء حالً بعد حال إىل أنحْ يتلف )1( . 

 :  وَجلَّ َعزَّ   اهلل  ِل  َقوحْ َعنحْ  اِدَق ×  الصَّ َرُجٌل  َسَأَل  » الفقيه « :  ويف 
ُبو َماُلُه ؟ .  َبا َيرحْ با ... { اآلية ، َوَقدحْ َأَرى َمنحْ  َيأحُْكُل  الرِّ } َيْمَحُق اهلل الرِّ

ِمنحُْه  َتاَب  َفإِنحْ  يَن ،  الدِّ َحُق  َيمحْ ِربًا  َهٍم  ِدرحْ ِمنحْ  َُق  َأحمحْ حَمحٍْق  »َفَأيُّ  َفَقاَل : 
َتَقر « )2( .  َذَهَب َماُلُه  وافحْ

الّصدقة )3( ،  فضل  بيان  يف  تقّدم  قد  الّصدقات {  } ويُرىب  وقوله : 
وأهنّا تزيد املال ، ويف » تفسير العّياشّي « ، عن عيّل بن جعفر ، عن أخيه 
موسى × قال : قال رسول اهلل : »إّنه ليس يش ء إّل  وقد وّكل اهلل به ملكًا 
غري الّصدقة ، فإّن اهلل يأخذها بيده ويربيه ، كام يريب  أحدكم  ولده ، حتى 

يلقاه يوم القيامة مثل أحد « )4( . ونحوها روى الّصدوق يف أماليه )5( . 
املحّرمات  استحالل  عل  مرّصاً  أي  ّفاٍر { 

َ
ك ُكّ  ُيِبُّ   

َ
} ل وقوله : 

واملستخفِّ با ، وهو مبالغٌة يف كافر واألثيم املنهمك يف ارتكاب املحّرمات 
املتامدي با ، ففيها دللة عل تشديد حتريم الّربا ، وأّن فيه خسارَة الّدين والّدنيا . 

* * * * *

)1) حمقه يمحقه حمقًا : أي أبطله وحماه . ) الصحاح4 : 1553 ماّدة حمق ( . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 4005/279 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 42.
)4) تفسري العّيايّش 10 : 510/153 . 

)5) أمال الّصدوق : 7/628 . 
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الّثالثة : في الّسورة المذكورة

ْنُتْم 
ُ
ك إِْن  َبا  الرِّ ِمَن  بَِقَ  َما  َوَذُروا  اهلل  اتَُّقوا  آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ } يَا   

ُكْم 
َ
ل
َ
ف تُبُْتْم  َوإِْن  َوَرُسوِلِ  اهلل  ِمَن  ِبَْرٍب  َذنُوا 

ْ
أ
َ
ف وا 

ُ
َتْفَعل ْم 

َ
ل إِْن 

َ
ف ُمْؤِمننَِي ، 

ُمون { )1( . 
َ
 ُتْظل

َ
ْمَوالُِكْم ل َتْظلُِموَن َول

َ
ُرُءوُس أ

 ] في بيان حكم الربا [ 

 قرأ عاصم ، ومحزة : } آِذنوا { بمّد األلف ، وكس الّذال ، بمعنى 
أعلموا غريكم ، والباقون بالقرص بمعنى اعلموا أنتم واعرفوا )2( . 

تعاىل :  قوَله  َنَزَل  ملَّا  ُه  َأنَّ النّزول ،  سبب  يف  إبراهيم  بن  عيّل  روى 
َولِيِد إىَِل َرُسوِل اهلل ‘  ُن الحْ با ... { إلخ ، َقاَم َخالُِد بحْ وَن الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَن يَأ } الَِّ

َزَل اهلل  ِذِه ، َفَأنحْ تِِه بَِأخحْ َصايِن ِعنحَْد َموحْ َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهلل ِرَبا َأيِب  يِف  َثِقيٍف  فَأوحْ
هذه اآلية )3( . ونسب هذا الوجه يف » مجمع البيان « إىل الباقر × )4( . 

وحاصل املعنى : يا أيا اّلذين صدقوا بألسنتهم اتركوا ما بقى عند 
اّلذين تعاملتم معهم من الّربا والّزيادة إنحْ كنتم صدقتم بقلوبكم . 

أو املعنى : يا أّيا اّلذين صدقوا بألسنتهم وقلوبم اتركوا ذلك إنحْ كنتم 
عاملني بمقتىض اإليامن . وفيه إشارة إىل أّن اإليامن عمل ، فإنحْ مل ترتكوا 

)1) سورة البقرة 2 : 278 - 279 . 
)2) جممع البيان 2 : 210 . قوله تعاىل : } فأذنوا { يقرأ بالقرص وفتح الّذال ، وباملد وكس الّذال ، 
فالّجة ملن قرص أنه أراد فاعلموا أنتم أي كونوا عل علٍم ، والّجة ملن مّد أنه أراد فأعلموا 

غريكم ، أي اجعلوهم عل علم . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 79 ( . 
)3) تفسري القّمّي 1 : 93 . 
)4) جممع البيان 2 : 210 . 
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ذلك فاعلموا أّنكم حتاربون اهلل ورسوله ، حيث استحللتم ما هناكم عنه 
َقتحْل  « )1( .  َبا َوَجَب  َعَليحِْه الحْ فيجب قتالكم لقوله ‘ : »َمنحْ َأَخَذ الرِّ

أو املعنى : أّنكم حماربون له ولرسوله ‘ يف اآلخرة فجزاكم النّار ، 
ومن فعل ذلك غري مستحّل يؤّدب ، فيقتل يف الّثالثة أو الّرابعة ، فيمكن 
أنحْ يكون حماربة اهلل لم ورسوله بذا النّوع ، ولعّل يف تنكري حرب إشارة 
ُرؤوُس  ُكْم 

َ
ل
َ
} ف إيامنكم  بمقتىض  وعملتم  تُبُْتْم {  } َوإِْن  ذلك .  إىل 

 َتْظلُِموَن { املديونني بأخذ الّزيادة الّتي 
َ

ْمَوالُِكْم { واتركوا الّزيادة } ل
َ
أ

أموالكم  رؤوس  من  ينقصوكم  بأنحْ  ُموَن { 
َ
ُتْظل  

َ
} َول عندهم ،  بقيت 

شيئًا ، فتكون كالّتأكيد والبيان لقوله : } اتقوا { ،  و} ذروا { . 
أو املعنى : إنحْ تبتم بعد أنحْ فعلتم ذلك بعد البيان والعلم بالّتحريم 
فال  ذلك ،  عل  زائدًا  أخذتم  ما  لم  وارجعوا  أموالكم ،  رؤوس  فلكم 

ينايف ما تقّدم من عدم لزوم رّد ما فعلوه يف حال اجلهالة بذلك . 
كام  مطلقًا  الّرّد  لزوم  عل  الّدللة  صحية  غري  اآلية  هذه  وباجلملة 

قيل ، فافهم . 
ِن َأيِب  َراِهيَم ، َعنحْ َأبِيِه ، َعِن ابحْ ِن إِبحْ وُروي يف » الكافي « ، عن َعيِلِّ بحْ
ُجِل   ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : ُسِئَل َعِن الرَّ َلبِيِّ اٍد ، َعِن الحَْ  ، َعنحْ مَحَّ ٍ ُعَمريحْ
وَكَذا   َكَذا   يِن  ُقدحْ انحْ َفَيُقوُل :  َغِريُمُه  َفَيأحْتِيِه  ى  ُمَسماًّ َأَجٍل  إىَِل  ٌن  َديحْ َلُه  َيُكوُن 
ََجِل فِياَم َبقَي  َضُه  وَأُمدُّ َلَك يِف األحْ يِن َبعحْ ُقدحْ وَأَضُع َعنحَْك  َبِقيََّتُه ، َأوحْ َيُقوُل انحْ

َعَليحَْك ؟ . 

)1) تفسري القّمّي 2 : 93 . 
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 :  حْ ُيزد َعَل َرأحِْس َمالِِه ، َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُه مَل َقاَل : »َل َأَرى بِِه َبأحْسًا ؛ إِنَّ
ُمون  { « )1( . 

َ
ْموالُِكْم ل َتْظلُِموَن  ول ُتْظل

َ
ُكْم ُرُؤُس أ

َ
ل
َ
} ف

* * * * *

الّرابعة : في سورة آل عمران

اهلل  َواتَُّقوا  ُمَضاَعَفًة  ا 
ً
ْضَعاف

َ
أ َبا  الرِّ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ  

َ
ل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ } يَا   

ُكْم ُتْفلُِحوَن { )2( . 
َّ
َعل

َ
ل

 ] في بيان حكم الّربا أيضًا [ 

كان  ما  عل  جريًا  وردت  وكأهّنا  الّربا ،  عن  النّهي  يف  صحية  اآلية 
فيه  الّدين زاد  له  إذا حّل  الّرجل  أّنه كان  النّسيئة ، وهو  متعارفًا من ربا 
فكان  وهكذا ،  وأخّره  أيضًا  فيه  زاد  حّل  إذا  ثّم  آخر ،  أجل  إىل  وأّخره 

يستغرق بالّشء القليل مال املديون فنهاهم عن ذلك . 
فتصري  أموالكم  به  تزيدوا  ل  املضاعفة  األضعاف  معنى  وقيل : 

أضعافًا مضاعفة . 
يِب َعبحِْد اهلل × : إيِنِّ  ُقلحُْت أِلَ » الكافي « ، َعنحْ َساَمَعَة َقاَل :  ُروى يف 

َرُه ؟ .  ِ آَيٍة  وَكرَّ َبا يِف َغريحْ ُت اهلل َتَعاىَل َقدحْ َذَكَر الرِّ َرَأيحْ
ِري مِلَ َذاَك « ؟ .  َفَقاَل : »َأ  وَتدحْ

ُقلحُْت : ل . 

)1) الكايف 5 : 4/259 . 
)2) سورة آل عمران 3 : 130 . 
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حسنة  ويف  ُروف « )1( .  امَلعحْ طِنَاِع  اصحْ ِمِن  النَّاُس  َتنَِع  َيمحْ »لَِئالَّ  َقاَل : 
هشام عنه × نحوه )2( . 

لتفوزوا  املحّرمات  من  ونحوه  الّربا  ترك  يف  اهلل { :  } َواّتُقوا   
بالفالح ، وقرنه بقوله : } واتقوا انلّار { ؛ إيذانًا بأّن فعله يستلزم دخول 
النّار املعّدة للكّفار ، ووصفها هنا بذلك إّما للّتنبيه عل شّدة العذاب ، أو 

ألّن أكله يستلزم اخللود عل ما مّر وجهه . 

تنبيهات

ُبَو ... { [   لَِيْ
ً
 ) األّول ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوَما آتَيُْتْم ِمْن رِبا

َراِهيَم بحْن ُعَمَر ،   روى ابن بابويه يف » الفقيه « ، يف الّصحيح ، عن إِبحْ
ْمواِل 

َ
 لِْيُبَوا ِف أ

ً
ِل اهلل تعاىل : } َو ما آتَيُْتْم ِمْن رِبا َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×  يِف َقوحْ

ل يَْرُبوا ِعْنَد اهلل  { ؟ )3( . 
َ
انلَّاِس ف

ُجِل ، َتطحُْلُب ِمنحُْه الثََّواَب َأفحَْضَل ِمنحَْها َفَذلَِك  ُتَك  إىَِل  الرَّ  َقاَل : »ُهَو َهِديَّ
َكل  « )4( .  ِربًا ُيؤحْ

ثم ذكر أيضًا يف كتابه أّن الّربا رباءان : رباء يؤكل ، ورباء ل يؤكل ، 
أّما الّذي يؤكل : فهو هديتك إىل الّرجل تريد الّثواب أفضل منها وذلك 
ً { اآلية ، وأّما الذي ل يؤكل : فهو أنحْ يدفع  قوله : } َوَما آتَيُْتْم ِمْن رِبا

)1) الكايف 5 : 7/146 . 
)2) الكايف 5 : 8/146 . 

)3) سورة الّروم 30 : 39 . 
)4) من ل حيضه الفقيه 3 : 3995/275 . 
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الّرجل إىل الّرجل عشة دراهم عل أنحْ يرّد عليه أكثر منها فهذا الّربا الذي 
ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َوَذُروا ... { اآلية ، عنى 

َّ
يَُّها ال

َ
هنى اهلل عنه فقال : } يَا أ

اهلل عّز وجّل أنحْ يرّد آكل الّربا الفضل الّذي أخذه عن رأس ماله ، حّتى 
الّلحم الذي عل بدنه ممّا محله من الّربا عليه أنحْ يضعه )1( ، إذا وفق للّتوبة 
أو من دخول الامم لينقص لمه عن بدنه ، وقد عرفت وجه الّدللة يف 

اآلية ، ويمكن محل إذهاب الّلحم عل الستحباب . 

 ) الّثاني ( : ] المستثنى من حكم الّربا [ 

» الفقيه « :  يف  قال  الّربا .  أفراد  بعض  استثناء  الّسنّة  من  علم  قد   
وَل  ِمنحُْهمحْ   َنأحُْخُذ  ِربًا  بِنَا  َحرحْ ِل  َأهحْ   َ وَبنيحْ َبيحْنَنَا   »َليحَْس   قال رسول اهلل ‘ : 

 . )2( »  طِيِهمحْ ُنعحْ
 َ يِِّد َوَبنيحْ َ َوَلِدِه ِربا ، َوَليحَْس َبنيحْ  السَّ ُجلِ   وَبنيحْ َ  الرَّ وقال ‘ : »َليحَْس  َبنيحْ

َعبحِْدِه ِربا « )3( . 
 َ َبنيحْ ِربًا ،  وَل  ِي   مِّ الذِّ   َ ِلِم  وَبنيحْ امُلسحْ  َ َبنيحْ َليحَْس   « اِدُق × :  الصَّ وَقاَل 

ِجَها ِربًا « )4( .  َ َزوحْ َأِة  وَبنيحْ امَلرحْ
والكم األّول بجواز أخذه من الريّب ل خالف فيه بني األصحاب ، 
ول فرق بني الريّب املعاهد وغريه ، ول بني كونه يف دار اإلسالم أو دار 

)1) حيمل عل من فعل ذلك بطريق العمد ، فال ينايف ما مّر . ) منه يف حاشية الّطبعة الجرّية ( . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 4000/277 . 

)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 277 4001/278 . وفيه : » عن رسول اهلل ‘ « . 
)4) من ل حيضه الفقيه 3 : 4002/278 . 
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من  مجاعة  وقال  اجلواز ،  عدم  فاملشهور  الّزيادة  إعطاؤه  وأّما  الرب ، 
األصحاب باجلواز )1( ، واألّول أقوى ؛ اقتصارًا يف ما خالف النّّص عل 

موضع اليقني . 
وأّما الكم الّثاين والّثالث واخلامس فهو املشهور بني األصحاب بل 

نقل بعضهم اإلمجاع عل ذلك )2( . 
ِلٍم ، َعنحْ  ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ ويدّل عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، َعنحْ ُزَراَرَة ،  وحُمَ
َ َعبحِْدِه ،   ُجلِ  َوَوَلِدِه ربا ،  وَل َبيحْنَُه  وَبنيحْ َ  الرَّ َفٍر × َقاَل : »َليحَْس  َبنيحْ َأيِب َجعحْ
َبا ... « )3( ، الديث . وظاهره أّنه ل فرق يف ذلك  اَم الرِّ ِلِه ِربًا إِنَّ َ َأهحْ وَل َبنيحْ

بني الفريقني ، فيجوز لكّل واحد منهم أخذ الّزيادة . 
وخالف يف ذلك ابن اجلنيد حيث خّص اجلواز بالوالد ، ورشط أنحْ 

ل يكون للولد وارث ول عليه دين )4( . وإطالق النّّص يدفعه . 
الّرضاع ،  ولد  إىل  ول  اجلّد ،  إىل  ول  األّم ،  إىل  الكم  يتعّدى  ول 
واملشهور أّنه ل فرق بني الّزوجة الّدائمة واملنقطعة ؛ لإلطالق ، وخّصه 

يف » الّتذكرة « )5( بالّدائمة . 

)1) نقله العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 5 : 82 عن ابن الرّباج . 
)2) مسالك األفهام 3 : 327 . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 17 75/18 . 
)4) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 5 : 79 . 

)5) تذكرة الفقهاء 1 : 485 ، قال : » وكذا يثبت - الّربا - بينه وبني زوجته بالعقد املنقطع ؛ ألّن 
التفويض يف مال الّرجل إنام يثبت يف حّق العقد الدائم ، فإّن للزوجة أن تأخذ من مال الّرجل 

املأدوم « . 



109 .......................................................................... كتاب التجارة

وأّما الكم الّرابع فهو مذهب ابني بابويه )1( ، واملرتىض )2( ؛ للّرواية 
املذكورة ، واملشهور يدّل عل اعتبارها . 

 ) الّثالث ( : ] اختصاص الّربا بالبيع دون سائر المعاوضات [ 

ولعّله  املعاوضات ،  سائر  دون  البيع  يف  الّربا  ثبوت  األكثر  خّص   
املتبادر من قوله تعاىل : } أحّل اهلل اليَع وحّرم الّربوا { ، أي فيه ، وهو 
الّظاهر أيضًا من كثري من الّروايات ، وأضاف بعضهم إىل ذلك الّصلح ، 
الّربا { ،  } وحّرم  قوله :  بإطالق  معاوضة عماًل  كّل  أثبته يف  وبعضهم 

فيه نظر . 
* * * * *

الخامسة : في سورة المطففين

َوإَِذا  وَن ، 
ُ
يَْسَتْوف انلَّاِس  َعَ  وا 

ُ
َتال

ْ
اك إَِذا  ِيَن 

َّ
ال ِفنَي ،  لِلُمَطفِّ } َوْيٌل   

وَن { )3( .  ْو َوَزنُوُهْم ْيِسُ
َ
وُهْم أ

ُ
اَكل

 ] في بيان حكم الّتطفيف [ 

والّطفيف  اخليانة ،  وجه  عل  الوزن  أو  بالكيل  البخس  الّتطفيف : 
القليل )4( . 

نعم نقل عنهام العاّلمة يف خمتلف  ومل نقف عل كلامت والده يف هذا املقام ،   ، 126 )1) املقنع : 
الّشيعة 5 : 81 . 

)2) اإلنتصار : 212 - 213 . 
)3) سورة املطففني83 : 1- 3 . 

)4) انظر الصحاح4 : 1395 ماّدة طفف . 
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و } ع انلّاس { : يمكن أنحْ يكون صفة ملحذوف ، أي اكتالوا حّقًا 
لم عل النّاس ، أو يتعّلق بـ } اكتالوا { ؛ لتضّمنه معنى الّتحامل وامليل 

أو بـ } يستوفون { ، وُقّدم للّتخصيص . 
 } وإذا اكلوهم { : معناه كالوا لم ووزنوا لم . 

الذف  باب  من  فالكالم  فيهام ،  ينقصون  أي  } يسون { :   
واإليصال ، ويمكن أّنه عل حذف مضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، 
أي وكالوا مكيلهم وموزوهنم . واحتمل بعضهم أنحْ يكون هذا الّضمري 

راجعًا إىل املطففني بأنحْ يكون تأكيدًا للفاعل . 
ورّد هذا : بأّنه جيب حينئٍذ كتابة ألف بعد واو اجلمع ، وبأّن املقصود 
جمّرد  املقصود  وليس  إليهم ،  والّدفع  النّاس  من  األخذ  يف  حالم  بيان 
مبارشة الكيل والوزن ، فلو محل عليه فاتت املقابلة بني القسمني وخرج 

الكالم عن النّظم الّصحيح . 
ويمكن أنحْ جُياب عن األّول بأّن رسم القرآن ل ُيقاس عليه ، وعن 
تعّرضوا  لو  أهّنم  إىل  اإلشارة  وهو  الّتوبيخ ،  من  ضبًا  ُيفيد  بأّنه  الّثاين 
بأنفسهم لذلك ينقصون ومل يبالوا ، فكيف إذا تعّرضه غريهم ألجلهم . 
اُروِد ، َعنحْ َأيِب  ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « قال : َويِف ِرَواَيِة َأيِب اجلحَْ
َمِئٍذ  َفٍر × َقاَل : » َنَزَلتحْ َعَل َنبِيِّ اهلل ‘ ِحنَي َقِدَم امَلِدينََة ،  وُهمحْ  َيوحْ َجعحْ
َا بِئحٌْر يِف  َلُم َأهنَّ ُل َفَبَلَغنَا َواهلل َأعحْ َويحْ ا الحْ َكيحَْل  ، فَأمَّ ِسنُوا بعُد الحْ َوُأ َكيحْاًل َفَأححْ َأسحْ

َجَهنَّم « )1( .  

)1) تفسري القّمّي 2 : 410 . 
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 ويف » الكافي « ، عن حمّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × يف حديث 
حْ  َومَل ِفنَي { ،  لِلُمَطفِّ } َوْيٌل  َكتاب )1( :  الحْ يِف  َزَل  »َوَأنحْ فيه :  قال  طويل ، 
يَن  ِ

َّ
َوْيٌل لِل

َ
َيُه َكافِرًا ، َقاَل اهلل تعاىل : } ... ف َحٍد َحتَّى ُيَسمِّ َل  أِلَ َويحْ َعلِ  الحْ جَيحْ

من  معناها  يف  وما  فاآلية  َعِظيٍم ... { )2( « )3( .  يَْوٍم  َمْشَهِد  ِمْن  َكَفُروا 
َياَل 

ْ
ِمك

ْ
 َتْنُقُصوا ال

َ
ْيَل { )4( ، وقوله : } ... َول

َ
ك

ْ
وِف ال

ُ
اآليات كقوله : } أ

ِمزيَاَن ... { )5( ، ونحومها داّلة عل عدم جواز البخس فيهام ، وأّنه جيب 
ْ
َوال

الوفاء بذلك . 
الّراجح وأخذ النّاقص ؛  أّنه ُيستحّب إعطاء  وقد ُيستنبط من ذلك 
حذرًا من الوقوع بموضع النّهي ، وكراهة الّتعّرض للكيل والوزن ملن ل 
ِن َبِشرٍي )6( ، َعنحْ َأيِب  اِد بحْ حيسنهام ، ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، َعنحْ مَحَّ

َوَفاُء َحتَّى  َيِميَل  املحِْيَزان  « )7( .  َعبحِْد اهلل × َقال : » َل َيُكوُن الحْ
َجح  « )8( .  َوَفاُء َحتَّى َيرحْ ويف رواية ُأخرى : »َل َيُكوُن الحْ

ٍر ، َقاَل : َقاَل : »َمنحْ  َأَخَذ املحِْيَزانَ  َفنََوى َأنحْ  ِن َعامَّ َحاق بحْ ويف رواية ٍ إِسحْ

)1) يف املصدر : » الكيل « . 
)2) سورة مريم 19 : 37 . 

)3) الكايف 2 : 32ضمن الديث الّطويل 1 . 
)4) سورة يوسف 12 : 59 . 

)5) سورة هود 11 : 84 . 
 ، الكويّف . حمّدث إمامّي وّثقه بعض علامئنا . روى عن المام الباقر  )6) مّحاد بن بشري الطنافيسُّ

والّصادق ’ . رجال الطويّس : 117  و173  و182 . معجم رجال الديث 6 : 203 . 
)7) هتذيب األحكام 7 : 44/11 . 

)8) هتذيب األحكام7 : 43/11 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
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طَِي َسَواًء  َطى َفنََوى َأنحْ ُيعحْ حْ َيأحُْخذحْ إِلَّ َراِجحًا ، َوَمنحْ َأعحْ ِسِه َوافِيًا مَل َيأحُْخَذ لِنَفحْ
ِط إِلَّ َناِقصًا « )1( .  حْ ُيعحْ مَل

َحابِنَا ، َعنحْه ×  ِض َأصحْ نَّاِط )2( ، َعنحْ َبعحْ ويف رواية ُأخرىِ  َعنحْ ُمَثناًّى الحَْ
حْ حُيحِْسنحْ َأنحْ َيِكيَل ؟ .  َوَفاُء ،  وُهَو إَِذا َكاَل  مَل َقاَل : ُقلحُْت َلُه : َرُجٌل ِمنحْ نِيَّتِِه الحْ

َلُه « ؟ .  ِذيَن َحوحْ َقاَل : »َفاَم َيُقوُل الَّ
ُقلحُْت : َيُقوُلوَن : َل ُيويف . 

َقاَل : »َهَذا َل َينحَْبِغي َلُه َأنحْ َيِكيل  « )3( . 
وقد ُيستنبط من اآلية أيضًا بطريق الّتنبيه عدم جواز البخس بالعدد 
َتْبَخُسوا  } ... َول  قوله :  عموم  ويف  الغش ،  جواز  عدم  بل  والّذراع ، 

ْشَياَءُهْم ... { )4( اآلية دللة قوّية عل ذلك . 
َ
انلَّاَس أ

* * * * *

الّسادسة : في سورة البقرة

ُكْم 
َ
ْخرَْجَنا ل

َ
ا أ َسبُْتْم َوِممَّ

َ
نِْفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما ك

َ
ِيَن آَمُنوا أ

َّ
يَُّها ال

َ
 } أ

َبِيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن { )5( . وقد مّر الكالم فيها )6( .  ُموا الْ ْرِض َول َتَيمَّ
َ ْ
ِمَن ال

)1) الكايف 5 : 2/159 ، هتذيب األحكام 7 : 11 46/12 . 
وقال الشيخ يف  قاله النجايّش .  )2) املثنّى بن الوليد النّاط موىل كويّف روى عن أيب عبد اهلل × ، 
الفهرست : له كتاب . رجال النجايّش : 414 ، الفهرست : 167 ، تنقيح املقال 2 : 53 باب امليم . 

)3) الكايف 5 : 4/159 ، وهتذيب األحكام 7 : 47/12 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 
)4) سورة األعراف 7 : 85 . 

)5) سورة البقرة 2 : 267 . 
)6) قد تقّدم ذكرها يف ج48/2.
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 واستدّل با بعض األصحاب عل لزوم الّتفقه قبل الجّتار ؛ ليعلم 
الالل من الرام ، وفيه نظر ، ولو استدّل عل ذلك بعموم قوله تعاىل : 
الّتقوى  الّداّلة عل  ٌم ... { )1( ، واآليات 

ْ
ِعل بِِه  َك 

َ
ل يَْس 

َ
ل َما  َتْقُف  } َول 

ألمكن أنحْ يكون له وجه . 
 ِ َر بَِغريحْ َ »َمِن اجتَّ والّدال عل هذه الكم صحيًا الّروايات كقوله × 
ه  « )3( . ونحو  َيَتَفقَّ حْ   مَل َما  َفاِجٌر  »التَّاِجُر  َبا « )2( . وقوله :  الرِّ يِف  َتَطمَ   ارحْ فقه 

ذلك ، والكم فيه عل جهة الفضل والستحباب . 
* * * * *

الّسابعة : في سورة األعراف

َاِهلنَِي { )4( . 
ْ

ْعرِْض َعِن ال
َ
ُعرْوِف وَأ

ْ
ُمْر بِال

ْ
َعْفَو وَأ

ْ
 } ُخِذ ال

يف » تفسير العياشي « ، عن عيّل بن النّعامن )5( ، عّمن سمع أبا عبد 
} ُخِذ  ُد ،  مَّ حُمَ َيا  َفَقاَل :  َرُسوَلهُ  ‘  َب   َأدَّ اهلل   »إِنَّ  يقول :  اهلل ×وهو 

)1) سورة اإلساء 17 : 36 . 
هتذيب   ، 3725/193  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 23 الديث  صدر   154  : 5 الكايف   (2(

األحكام7 : 14/5 . وفيها : » عن أمري املؤمنني × « ، بتفاوٍت . 
)3)  الكايف5 : 23/154 ، دعائم اإلسالم2 : 12/16 ، من ل حيضه الفقيه3 : 3725/193 ، 

هتذيب األحكام7 : 14/5 . بتفاوت يسري . 
)4) سورة األعراف 7 : 199 . 

من  رجاله  يف  الّشيخ  عّده  كويّف ،  مولهم  السن  أبو  النخعّي :  األعلم  النعامن  بن  عيّل   (5(
وذكره العاّلمُة يف القسم األول  له كتاب ،  أصحاب اإلمام الرضا × وقال يف الفهرست : 
من اخلالصة ، وقال : كان ثقة وجها ثبتًا صحيحًا واضح الطريقة . رجال النجايش : 274 ، 

رجال الطويس : 383
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ُو الحَْوَسط « )1( .  َعفحْ  ،  والحْ َ َعْفَو ... { َقاَل : ُخذحْ ِمنحُْهمحْ َما َظَهَر ،  وَما َتَيسَّ
ْ
ال

ويف » عيون األخبار « ، عن الارث بن الدلاث موىل )2( الّرضا × 
ِمنًا َحتَّى َيُكوَن  ِمُن ُمؤحْ قال : سمعُت أبا السن ×يقول : »َل َيُكوُن امُلؤحْ
ِه ،  وُسنٌَّة ِمنحْ َنبِيِّه ،  وُسنٌَّة ِمنحْ َولِيِِّه ، ... إىل  فِيِه َثاَلُث  ِخَصاٍل : ُسنٌَّة ِمنحْ َربِّ
نَُّة ِمنحْ َنبِيِِّه َفُمَداَراُة النَّاِس ، َفإِنَّ اهلل  َأَمَر َنبِيَُّه صوات اهلل  ا السُّ قوله ... َوَأمَّ

َعْفَو ... { اآلية « )3( . 
ْ
عليه وآله بُِمَداَراِة النَّاِس ، َفَقاَل : } ُخِذ ال

بَِمَكاِرِم  فيها  َنبِيَُّه  تعاىل  اهلل  ــَر  »َأَم الّصادق × :  عن  وروي 
اَلق  « )4( .  َخحْ األحْ

اإلقالة ، وكراهة  استحباب  با بعض األصحاب عل  استدّل  وقد 
املوعود  عل  الّربح  وكراهة  ــّضورة ،  ال مع  إّل  املؤمن  عل  الّربح 
باإلحسان ، وكراهة معاملة األَدَنني والّسفلة الذين ل يبالون بام قيل لم ، 
اإلعراض  معنى  ألّن  القيقة ؛  يف  اجلاهلون  هم  الذين  فيهم ،  قيل  وما 
عنهم كوهنم يف جانب عنه ، وذلك يستلزم ترك معاملتهم ، والستدلل 
با عل ذلك بعيد ، إّل أّنه حمتمل ، والّداّل عل ذلك النّصوص الواردة 

عن أهل البيت ^ . 
* * * * *

)1) تفسري العّيايّش 2 : 126/43 . 
)2) » الارث بن الدلاث موىل « اثبتناه من املصدر . 

)3) عيون أخبار اإلمام الرضا × 1 : 9/256 . 
)4) عوال الّلئال 2 : 379/138 . 
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الّثامنة : في سورة الّنساء

َكفِِريَن ع الُمْؤِمننَِي َسبِيلً { )1( . 
ْ
ْن َيَْعَل اهلل لِل

َ
 } ... َول

 ] بيان املراد من عدم جعل الّسبيل للكافر عل املؤمن [ 
قلت  قال :  ــروّي )2( ،  ال الّصلت  أيب  عن  األخبار « ،  » عيون  يف 
َأنَّ  ُعُموَن  َيزحْ مًا  َقوحْ ُكوَفِة  الحْ َسَواِد  يِف  إِنَّ  اهلل ،  َرُسوِل  َن  ابحْ َيا  للّرضا × : 

ُو يِف َصاَلتِِه ؟ .  هحْ حْ َيَقعحْ َعَليحِْه السَّ النَّبِيَّ ‘ مَل
إِلَه إِلَّ  ُهو ُهَو اهلل الَِّذي ل  ِذي َل َيسحْ الَّ إِنَّ  َلَعنَُهُم اهلل  »َكَذُبوا  َفَقاَل : 

ُهَو « . 
َسنيحَْ ×  ُعُموَن َأنَّ الحُْ مًا َيزحْ َن َرُسوِل اهلل ،  وفِيِهمحْ َقوحْ َقاَل : وُقلحُْت : َيا ابحْ
ُه ُرفَِع إىَِل   )3( ، َوَأنَّ اِميِّ َعَد الشَّ ِن َأسحْ ِقَي ِشبحُْهُه َعَل َحنحَْظَلَة بحْ ُه ُألحْ  ، َوَأنَّ َتلحْ مَلحْ ُيقحْ

َيِة ؟ .  ِذِه اآلحْ وَن ِبَ َيَم × َوحَيحَْتجُّ ُن َمرحْ اَمِء َكاَم ُرفَِع ِعيَسى ابحْ السَّ
ِذيبِِهمحْ  بَِتكحْ وَكَفُروا  نَُتُه ،   وَلعحْ اهلل   َغَضُب  َعَليحِْهمحْ  َكَذُبوا   « َفَقاَل : 

)1) سورة النّساء 4 : 141 . 
)2) عبد الّسالم بن صالح أبو الّصلت الروّي اخلراسايّن ، ثقٌة صحيٌح الديث قاله النجايش ، 
وعّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الرضا × ، وّصح بأّنه عاّمّى ، والعجب من العاّلمِة 
إذحْ إنه ذكره تارة يف القسم األّول من اخلالصة وقال : ثقٌة صحيُح الديث ، وأخرى يف القسم 
الّثاين من اخلالصة يف باب الكنى وقال : عاّمي . رجال النجايّش : 245 ، رجال الطويّس : 

 . 396 ، 380
)3) حنظلة بن أسعد الشبامّي ) الّشامي ( ، من أصحاب اإلمام السني × ، وممن ُأستشهد معه ، 
ورد التسليُم عليه يف زياريت الناحية والرجبية ، كان حنظلة بن أسعد الشبامّي وجهًا من وجوه 
الشيعة ذا لسان وفصاحٍة شجاعًا قارئًا . أعيان الشيعة 6 : 258 ، معجم رجال الديث 7 : 

 . 322
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ُقتَِل  َلَقدحْ  َتُل ،  واهلل  َسُيقحْ َعيِلّ ×  َن  بحْ َسنيحَْ  بَِأنَّ الحُْ َباِرِه  إِخحْ يِف  لِنَبِيِّ اهلل ‘ 
ََسُن  ِمننَِي ،  والحْ امُلؤحْ َأِمرُي   :  َسنيحِْ ِمَن الحُْ ًا  َكاَن َخريحْ َمنحْ  َسنيحُْ ×  وُقتَِل  الحُْ
تَِياِل َمنحْ  مِّ بِاغحْ ُتوٌل بِالسَّ مَلَقحْ ُتوٌل ،  وإيِنِّ  واهلل  ِمنَّا إِلَّ َمقحْ ُن َعيِلٍّ ’  وَما  بحْ
ِئيُل  ُه بِِه َجربحَْ رَبَ ُهوٍد إَِلَّ ِمنحْ َرُسوِل اهلل ‘ َأخحْ ٍد َمعحْ ِرُف َذلَِك بَِعهحْ َتاُلنِي ، َأعحْ َيغحْ
كفِِريَن 

ْ
ْن ْيَعَل اهلل لِل

َ
 : } َو ل ُل اهلل َعزَّ  وَجلَّ ا َقوحْ َعامَلنَِي ،  وَأمَّ َعنحْ َربِّ الحْ

ًة ،   ِمٍن ُحجَّ ُه َيُقوُل : َلنحْ جَيحَْعَل اهلل لَِكافٍِر َعَل ُمؤحْ َع الُمْؤِمننَِي َسبِيلً { َفإِنَّ
َقتحِْلِهمحْ  َقِّ  وَمَع  ِ الحْ بَِغريحْ النَّبِيِّنَي  َقَتُلوا  اٍر  ُكفَّ َعزَّ  وَجلَّ َعنحْ  رَبَ اهلل  َأخحْ وَلَقدحْ 

ِة « )1( .   ُجَّ بَِياِئِه × َسبِياًل ِمنحْ َطِريِق الحْ اُهمحْ َلنحْ جَيحَْعَل اهلل َلُمحْ َعَل َأنحْ إِيَّ
وهذا الديث صيح الّدللة عل ثبوت الّسهو عليه ‘ يف الّصالة 
كتابه )3(  بابويه يف  ابن  أخبار كثرية )2( ، وبه ّصح  أيضًا  ويدّل عل ذلك 
وجعله اسهاء من اهلل لكمة ، وأنكره أكثر األصحاب وأجابوا عن هذه 

األخبار بوجوه : منها المل عل الّتقية . 

)1) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 5/203 . 
)2) انظر وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب قواطع الّصالة ح11 . 

لّن سهَوُه ‘ من  النبّي ‘ ؛  » وليس سهو  1031/360 قال :  الفقيه 1 :  )3) من ل حيضه 
اهلل عّز

وجّل ، وإّنام أسهاه ليعلم أنه بٌش خملوٌق ، فال ُيتخذ رّبًا معبودًا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم 
السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان ، وليس للشيطان عل النبّي ‘ ، واألئّمة صلوات 
ُكوَن { ، وعل من  َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِ َم ُسْلَطاُنُه َعىَل الَِّذيَن  اهلل عليهم سلطان ، } إِنَّ

تبعه من الغاوين « . 
شاء اهلل تعاىل
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ويدّل أيضًا عل أفضلية أمري املؤمنني × عل السني × ، بل عل 
أفضلية السن × ، واألخبار الّداّلة عل أفضلية أمري املؤمنني × عل 

السني × كثرية ، ويمكن تنزيل هذا اخلرب عل القائل للّرّد عليه . 
جواز  عدم  عل  وغريهم  األصحاب  من  كثري  با  استدّل  وقد  هذا 
تسّلط الكافر عل املسلم بوجه من الوجوه ؛ ألّن الّسبيل نكرة يف سياق 
النّفي فتفيد العموم ، فيدخل يف ذلك أّن العبد إذا أسلم وموله كافر فإّنه 
يقهر عل بيعه من مسلم ، وأّنه ل جيوز بيع العبد املسلم من كافر ، ول 
إجارته منه ، ول رهنه عنده ، ولو وضع عل يد مسلم ، ول كونه وكياًل 
املسلم  عل مسلم ، وإنحْ كان موكّله مسلاًم ، ول كونه وصّيًا عل أولد 

ول حوالته عليه ، ونحو ذلك من األحكام املذكورة يف كتب الفقه . 
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وفيه آيات : 

األولى : في سورة البقرة
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أ ُجَناٌح  ْيُكْم 

َ
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َواهلل  اهلل  ُمُكُم 
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َويَُعل اهلل  َواتَُّقوا  بُِكْم  ُسوٌق 

ُ
ف إِنَُّه 

َ
ف وا 

ُ
َتْفَعل َوإِْن  َشِهيٌد 

ٍء َعلِيٌم { )1( .  بُِكلِّ َشْ

)1) سورة البقرة 2 : 282 . 
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 ] بيان أحكام الّدين [ 

واستدانوا  بالّدين ،  تبايعوا  تداينوا :  » الّصحاح « :  ويف 
استقرضوا )1( . 

وداين  تعاملتم ،  أي  } تداينتم { :  البيان « :  » مجمع  يف  وقال 
بعضكم بعضًا )2( ، ونحوه يف » الكّشاف « )3( . 

 وقصدمها بيان املعنى ل بيان الّلفظ ، فال يرد ما قيل : إّنه ل جيوز 
تفسري الّتفاعل باملفاعلة . 

امُلراد هنا كّل معاملة يكون فيها أحد العوضني  ول يبعد أنحْ يكون 
فيه  يسّوغ  ممّا  ونحومها  اجلعالة  وعوض  اإلجارة  فيه  فيدخل  مؤّجاًل 
فتدّل  لذلك ،  املقتيض  والغرض  الغاية  عموم  ويؤّيده  رشعًا ،  الّتأجيل 

عل جواز تأجيل القرض ولزومه عند اشرتاطه . 
سعيد  بن  السني  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  ويدّل 
َماَت  ُثمَّ  ى  ُمَسماًّ َأَجٍل  إىَِل  َدَراِهمَ   َرُجاًل  َرَض   َأقحْ َرُجٍل  َعنحْ  ُتُه  َسَألحْ قال : 
ِمَن  َوَرَثِة  لِلحْ َأوحْ  ِمنحُْه  ِرِض  َتقحْ امُلسحْ ِت  َموحْ ِعنحَْد  َقاِرِض  الحْ َماُل  َأحَيِلُّ  ِرُض  َتقحْ امُلسحْ

ِرِض يِف َحَياتِِه ؟ .  َتقحْ ََجِل َما لِلُمسحْ األحْ
َقاِرض  « )4( .  َفَقاَل : »إَِذا َماَت َفَقدحْ َحلَّ َماُل الحْ

)1) الّصحاح 5 : 2118 ، مادة دين . 
)2) جممع البيان 2 : 219 . 

)3)  الكّشاف 1 : 351 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 34/190 . 
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بالّشوط  بالوفاء  األمر  عموم  ويؤّيده  األخبار ،  من  ذلك  ونحو 
والعقود ، إّل أّن األصحاب أطبقوا عل كونه من العقود اجلائزة ، وأّنه 
ذلك  يف  نّصًا  ليست  اآلية  وألّن  لألصل  يلزم ؛  فال  األجل  رشط  لو 
من  حذرًا  املقدار  عل  املحافظة  الكتابة  من  الغرض  يكون  أنحْ  لحتامل 
تطرق النّسيان ونحو ذلك وإمكان محل الّرواية عل الستحباب ، نعم 
لو رشط تأجيله يف عقد لزم فاألقوى لزومه . وذكر بـ } دين { ترصحيًا 

باملوصوف وبمرجع الّضمري تأكيدًا . 

واآلية داّلة على أحكام متعددة : 

 ) األّول ( : إباحة اإلدانة واالستدانة . 

ماتوا  عليهم  اهلل  صلوات  والسني  والسن  النّبّي  أّن  ثبت  وقد 
ضورّي .  البيت ^  أهل  طريق  من  ثبوته  وباجلملة  دين ،  وعليهم 
فال  وأّما الّثاني :  واألّول : ل خالف يف رجحانه مع دللة األدّلة عليه . 
خالف يف رجحانه أيضًا مع الاجة ، بل قد جيب مع الّضورة ، ويدّل 
عل ذلك ما رواه الّشيخ ، عن موسى بن بكر ، قال : قال أبو السن × : 
ِسِه َكاَن َكامُلَجاِهِد  ِه لَِيُعوَد بِِه َعَل ِعَيالِِه  وَنفحْ َق  ِمنحْ ِحلِّ زحْ »َمنحْ َطَلَب  َهَذا الرِّ
َتِدنحْ َعَل اهلل َعزَّ  وَجلَّ   َيسحْ يِف َسبِيِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َفإِنحْ َغَلَب َعَليحِْه َذلَِك َفلحْ

وَعَل َرُسولِِه ‘ َما َيُقوُت بِِه ِعَياَلُه « )1( ، الديث . 
النُّوَرِة يِف ُكلِّ  نَُّة يِف   »السُّ أّنه قال الّصادق × :  » الفقيه «  وُروي يف 
ِرضحْ  َتقحْ مًا  وَليحَْس ِعنحَْدَك َفاسحْ وَن َيوحْ ُ مًا ، َفإِنحْ َأَتتحْ َعَليحَْك ِعشحْ مَخحَْسَة َعَشَ َيوحْ

)1) هتذيب األحكام6 : 381/84 . 
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َعَل اهلل َعزَّ  وَجل  « )1( . 
 : َيا َرُسوَل اهلل حَيحُْضُ  وُروي أّنه جاءت أّم سلمة إىل النّبي ‘ َفَقاَلتحْ

ي ؟ .  ِرُض  وُأَضحِّ َتقحْ ِحيَِّة َفَأسحْ ُضحْ َحى  وَليحَْس ِعنحِْدي  َثَمنُ  األحْ َضحْ األحْ
يِض  « )2( .  ٌن َمقحْ ُه َديحْ ي َفإِنَّ ِريِض  وَضحِّ َتقحْ َفَقاَل ‘ : »اسحْ

َتِدينُ   وحَيُُج  ؟ .  ٍن َيسحْ اِدُق ×  َعنحْ َرُجٍل ِذي َديحْ وُسِئَل الصَّ
ِن « )3( . ونحو ذلك من األخبار ، ويدّل  يحْ َفَقاَل : » َنَعمحْ ُهَو َأقحْىَض لِلدَّ

عليه أيضًا فعلهم ^ . 
اِح ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َعنحْ آَباِئِه ،  َقدَّ  فأّما ما رواه الّشيخ ، َعنحْ َأيِب الحْ
يحِْل ،   بِاللَّ ٌة  وَمَهمَّ بِالنََّهاِر ،   ٌة  َمَذلَّ ُه  َفإِنَّ َن  يحْ والدَّ اُكمحْ   »إِيَّ َقاَل :  َعيِلٍّ ×  َعنحْ 
» الفقيه « ، عن  ِخَرة « )4( . وما رواه يف  اآلحْ يِف  وَقَضاٌء  َيا   نحْ الدُّ يِف  وَقَضاٌء 
ٍد ، َعنحْ آَباِئِه ^ َقاَل : َقال َرُسوُل اهلل ‘ :  مَّ ِن حمَُ َفِر بحْ  ، َعنحْ َجعحْ ُكويِنُّ السَّ
عل  حممول  فإّنه  يِن « )5( ،  ونحومها ،  لِلدِّ  ٌ َشنيحْ ُه  َفإِنَّ َن  يحْ َوالدَّ اُكمحْ  إِيَّ   «
الكراهة عند عدم الّضورة وعدم الاجة إليه ، ويمكن المل أيضًا عل 

من مل يكن عنده وفاء ل بالقّوة ول بالفعل . 
ويشهد له مارواه الّشيُخ ، َعنحْ سامعة بن مهران َقاَل : ُقلحُْت أِليَِب َعبحِْد 
ٌن أُيطحِْعُمُه ِعَياَلُه  ُغ بِِه  وَعَليحِْه َديحْ حْ ُء َيَتَبلَّ ُجُل  ِمنَّا َيُكونُ  ِعنحَْدُه الشَّ اهلل × : الرَّ

)1) من ل حيضه الفقيه 1 : 259/119 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 2 : 2191/213 . 
)3) من ل حيضه الفقيه 2 : 2233/221 . 

)4) هتذيب األحكام 6 : 376/183 . 
)5) من ل حيضه الفقيه 3 : 3680/181 . 
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يِف  ِرِه  َظهحْ َعَل  ِرُض  َتقحْ َيسحْ َأوحْ  نَُه  َديحْ يِضَ  َفَيقحْ ِه  ِ بُِيسحْ وَجلَّ  َعزَّ   اهلل  َيأحْيِتَ  َحتَّى 
َدَقَة ؟ .  َبُل الصَّ ِة امَلَكاِسِب َأوحْ َيقحْ َماِن  وِشدَّ ُخبحِْث الزَّ

َواَل النَّاِس ، إِلَّ  وِعنحَْدُه َما  نَُه ،  وَل َيأحُْكلحْ َأمحْ يِض باَِم ِعنحَْدُه َديحْ َقاَل : »َيقحْ
ُكْم بَيَْنُكْم 

َ
ْموال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 ، إِنَّ اهلل َتَعاىَل َيُقوُل  : } ل تَأ ُيَؤدِّي إَِليحِْهمحْ ُحُقوَقُهمحْ

ِرضحْ َعَل  َتقحْ ْن تَُكوَن ِتاَرةً َعْن تَراٍض ِمْنُكْم { )1(  وَل َيسحْ
َ
 أ

َّ
اِطلِ  إِل

ْ
بِال

َمِة   قحْ بِاللُّ وُه  َفَردُّ النَّاِس  َواِب  َأبحْ َعَل  َطاَف  َوَلوحْ  َوَفاٌء ،  وِعنحَْدُه  إِلَّ   ِرِه  َظهحْ
ِدِه « )2( ،  يِض ِمنحْ َبعحْ ِ إِلَّ َأنحْ َيُكوَن َلُه َوِلٌّ َيقحْ َرَتنيحْ َرِة َوالتَّمحْ ِ  والتَّمحْ َمَتنيحْ قحْ واللُّ

الديث . 
وبه  فيكون حرامًا ،  بالباطل  أكل  الال  تلك  أّن ذلك يف   وظاهره 
قال الّتقي )3( عل ما نقل عنه ، وقّيد بعض األصحاب هذا اخلرب بام إذا مل 
يكن املداين مطّلعًا عل حال املستدين بأنحْ كان ل يعلم أّنه ليس له وجهة 
وفاء ؛ ألّنه حينئٍذ يكون خديعة ، واألوىل محله عل الكراهة الّشديدة إذا 
أمكن الكتفاء بالّصدقة ولو بالّسؤال ، ويدّل عل شّدة كراهيته العدول 

عنه إىل الّسؤال املكروه . 
والذي يظهر من اجلمع بني األخبار أّنه عند الاجة ووجود جهة الوفاء 
ولو بالقّوة ويدخل يف ذلك العزم عل قبول الّصدقة والدية املعتادة والعزم 
يقيض  أّنه  يعلم  الذي  والول  الّدين ،  به  يؤّدي  ما  لتحصيل  الّسعي  عل 

)1)  سورة النّساء4 : 29 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 383/185 . 

)3) الكايف يف الفقه : 330 ، قال : » . . . يف حّق املالك إحسان ، ويف حّق الغري مكروه مع الغنى 
عنه ، وحمّرم مع فقد القدرة عل قضاءه وعدم الضورة إليه « . 
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بعده فال كراهة ، بل قد يكون راجحًا لقصد حتصيل القربات والفضائل 
واملستحّبات سّيام عند عروض بعض املطالب املهّمة الّتي ل يعّول فيها إّل 
عل اهلل سبحانه ، فيستدين ليذهب إىل املواضع الّتي جعلها سبحانه حمّل 
الستجابة كقبور النّبي ‘ ، واألئمة ^ ، وحّج البيت ، ونحو ذلك ممّا 
ورد الّث عليه ، ويدّل عل ذلك ما ذكرناه من األخبار وغريها كام ُروي 
عن عيّل بن السني ’ أّنه كان يستدين املال فإذا حال عليه الول زّكاه 
الّذل  يورث  إّنام هو ؛ ألّنه  الّتحذير عنه  أّن  ورجعه إىل صاحبه ، ويؤّيده 
والّم ، وكونه أكالً ملال النّاس بالباطل ، فعند وجود جهة الوفاء مع العزم 
عل ذلك يرتفع هذا املحذور ، وأّما مع عدم الاجة أو عدم جهة الوفاء 
فيكون مكروهًا ، وقد تكون الكراهية شديدة كالستدانة عند عدمهام ، بل 

قد تكون حرامًا كأن يعزم عل عدم الوفاء ، فافهم . 

 ) الّثاني ( : ] إباحة التعامل بالدين مطلقًا [ 

 قد أفهم قوله : } بدين إل أجل { إباحة املعاملة بالّدين مؤّجالً نسيئة 
وسلاًم ؛ ألّن الّدين حّق يثبت يف الّذمة فهو أعّم من املؤّجل وغريه ، ورّبام نقل 
لم خاّصة )1( ، وهو بيع مضمون إىل أجل  عن ابن عّباس : أهّنا نزلت يف السَّ

معلوم ، ولو صّح ذلك مل يناف إرادة الّتعميم إذ الّسبب ل خيصص . 

 ) الّثالث ( : ] كون األجل مضبوطًا [ 

الّزيادة  بّد من كون األجل مصونًا عن  أّنه ل  باملسّمى  تقييده  أفهم 

)1) املجموع 13 : 96 ، مغني املحتاج 2 : 102 ، اجلامع ألحكام القرآن ) القرطبّي ( 3 : 377 . 
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والنّقصان ، والّتعبري باملسّمى يدّل عل أّنه ل بّد من كون الّداّل عل ذلك 
لفظًا ، ولو بالقرينة فال يكفي القصد . 

 ) الّرابع ( : ] رجحان كتابة الّدين [ 

املّدة ، وعند عروض  املال بطول  الّدين ؛ لئاّل يذهب  األمر بكتابة   
والنّقصان ،  الّزيادة  يف  النّزاع  لسبيل  قاطعًا  ويكون  املوت ،  أو  النّسيان 
وعند  للنّدب ،  أّنه  بعضهم  وعند  لإلرشاد ،  هنا  يكون  حينئٍذ  فاألمر 
ولستمرار  عدمه ،  ألصالة  ضعيف ؛  واألخري  للوجوب ،  أّنه  آخرين 
عل  مسلطون  » النّاس  قوله × :  ولعموم  غالبًا ،  تركه  عل  الّسلف 

أموالم يفعلون با كيف شاؤوا « ، وهذا ظاهر . 

 ) الخامس ( : ] كون الكاتب عداًل مأمونا [ 

 أمر الكاتب أنحْ يكتب الّدين عل وفق ما تراضيا عليه بال حيف ول 
زيادة ول نقصان ، فيدّل عل أّنه ينبغي أنحْ يكون الكاتب عدلً مأمونًا ، 
بل ممّن له معرفة بأساليب الكالم ومعرفة األحكام إّل إذا كانا عارفني 

بذلك فكتب بمحض منهام ومشهد . 

 ) الّسادس ( : ] تفسير قوله تعالى : } ل يأب اكتب { [ 

 } ل يأب اكتب { : أي ل يمتنع كاتب أنحْ يكتب الّصك عل الوجه 
الّذي تراضيا عليه ، أداء لشكر ما أنعم اهلل عليه بمعرفة الكتابة وفضله ، 

فال يبخل عل غريه بذلك . 
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وحيتمل أّن املعنى أنحْ يكتب عل الوجه الذي عّلمه اهلل من الكتابة 
بالعدل واإلنصاف ، وجمانبة اجلور والعتساف ، أي عل الوجه املوافق 

للّشع يف تلك الواقعة . 
وحاصل املعنى أهّنم إذا دعوه للكتابة عل الوجوه الّسائغة رشعًا فال 
يمتنع من ذلك ، بل يكتب وإّل فال ، واجلمع بني النّهي عن اإلباء ، واألمر 
با للحّث عل ذلك ، وكونه أدعى إىل الفعل ، وكانت الَكَتَبُة عل عهده ‘ 
فيهم قّلٌة ، فلذلك أّكده ، وبعضهم جّوز أنحْ يتعّلق الكاف باألمر ، فيكون 
يكون  أن  يمكن  با  األمر  ثّم  مقّيدًا ،  با  واألمر  مطلقًا  اإلباء  النّهي عن 
لإلرشاد ، وأن يكون للنّدب والستحباب ؛ وذلك ألهّنا لصاحب الّدين 

ليست بواجبة كام عرفت ، فيبعد أن يكون واجبة عل غريه بأمره . 
وقال بعض املفّسين بالوجوب العينّي ، أو عند عدم غريه )1( . 

وقال األكثر : إّنه فرٌض عل الكفاية ؛ ألّن املتبادر أنَّ الغرض حصول 
الكتابة ، ل حصولا من مبارش معني ، وألهّنا يف معنى الّشهادة ؛ وألهّنا 
البلوى  العاّمة  األمور  من  وألهّنا  والّتقوى ،  الرّب  عل  الّتعاون  باب  من 

املستلزم إمهالا رأسًا اخللل بالنّظام )2( . 
 

َ
 يَُضارَّ اَكتٌِب َول

َ
وقيل : إهّنا كانت واجبة ، ثّم نسخت بقوله : } َول

َشِهيٌد { )3( . 

البيان3 :  جامع   ، 383 القرآن 3 :  اجلامع ألحكام   ، 329  : 1 ) ابن عريب (  القرآن  )1) أحكام 
 . 163

)2) الّشح الكبري 12 : 4 . 
)3) املجموع 13 : 100 . 
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ومن الفروع يف هذا املقام أّنه جيوز أخذ األُجرة عل الكتابة ، بناًء عل 
له بذلك ؛  فيأخذها من اآلمر  ما ذكرناه من عدم كون األمر للوجوب 
القول  وعل  بذلا ،  عليه  جيب  ومل  حمّللٌة ،  منفعٌة  الكتابَة  ألّن  وذلك 
بالوجوب ل جيوز كام ل جيوز أخذها عل سائر األعامل الواجبة ، وبذلك 

قال الّشيخ )1( . 
جيوز  وقيل  املصالح ،  من  ألّنه  املال ؛  بيت  من  الرتزاق  جيوز  نعم 
أخذها من اآلمر با إذا مل يوجد بيت املال وإنحْ قلنا بأهّنا واجبة ؛ ألصالة 

عدم بذل املنفعة جمانًا . وفيه نظر . 
وممّا ذكرنا أيضًا ل جيب عليه يشء ممّا يتوّقف عليه الكتابة كالورق 
القول  وعل  عليه ،  ذلك  واشــرتاط  األُجــرة  مع  إّل  واملــداد  والقلم 
بالوجوب حيتمل وجوبا عليه عل القول بوجب مقّدمة الواجب املطلق 
وهو بعيد ، والّظاهر أهّنا عل صاحب الّدين ؛ ألهّنا ملصحلته ، هذا إذا مل 
يوجد بيت مال وإّل كانت منه . ثّم عل القول بالوجوب هل الوجوب 
الّق  الرّتايض تضييق  استلزم  إّل مع  الّثاين  الّظاهر  أم ل ؟ ،  الفور  عل 

فيتضيق عند ذلك . 

َعْدِل { [ 
ْ
ُيْملِْل َوِلُُّه بِال

ْ
ل
َ
 ) الّسابع ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

اإلمالل ، واإلمالء واحد ، وخّصه بالذي عليه الّق ؛ ألّنه الغارم 
كان  إذا  الّق  صاحب  إمالء  إمالئه  حكم  ويف  عليه ،  املشهود  وألّنه 
اإلشهاد  عند  بذلك  تصديقه  مع  ومشهد  الّق  عليه  الّذي  من  بمسمع 

)1) مل نقف عليه ، واهلل العامل . 



130...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

عليه ، فاألمر هنا أيضًا لإلرشاد ، وبيان األول به . 
قدره  من  ينقص  ل  بأنحْ  إمالئه  يف  اهلل  تقوى  عليه  جيب  أّنه  بنّي  ثّم 
شيئًا ول من صفته ، ول يذكر يف إمالئه من األسباب اخلفية والّظاهرة 
صاحب  غفلة  جلواز  بذلك  أمره  وإّنام  للحّق ،  مبطاًل  يكون  ما  والعلل 
الّق ، أوعدم معرفته بأساليب الكالم وفقه املسائل ، واحتمل بعضهم 
رجوع األمر بالتقاء إىل الكاتب ، فيكون هو معنى الكتابة بالعدل . وفيه 

أّنه يكون حينئٍذ تأكيدًا ، والّتأسيس خري منه . 
ثّم بنّي سبحانه حال من ل يصّح منه اإلمالل بأنحْ كان سفيهًا : وهو 
الذي ينفق أمواله يف غري األغراض الّصحيحة ، أو الذي ينخدع ، أو كان 
ضعيفًا وهو ناقص العقل ؛ إّما لكرب أو لصغر أو لنحو ذلك ، والذي ل 
يستطيع اإلمالل فهو األبكم واألخرس ونحومها ممّا ل يقدر عل تأليف 

الكالم . 
عبد  أليب  قلت  قال :  سنان  ابن  عن  تفسريه ،  يف  العّيايّش ،  روى 

ُغاَلمِ  َماُلُه ؟ .  َفعُ  إىَِل  الحْ اهلل × َمَتى ُيدحْ
حْ َيُكنحْ َسِفيهًا  وَل َضِعيفًا « .  ٌد ،  ومَل َقاَل : »إَِذا َبَلَغ َوُأونَِس ِمنحُْه ُرشحْ

حْ  َة َسنًَة  ومَل َ َة َسنًَة  وِستَّ َعشحْ َ َيبحُْلُغ مَخحَْس َعشحْ ِمنحُْهمحْ َمنحْ  َفإِنَّ  ُقلحُْت : 
 .  َيبحُْلغحْ

َأوحْ  َسِفيهًا  َيُكوَن  َأنحْ  إِلَّ  ُرُه  َأمحْ َجاَز  َسنًَة  َة  َ َعشحْ َثاَلَث  َبَلَغ  »إَِذا  َقاَل : 
َضِعيفًا « . 

ِعيُف ؟ .  ِفيُه الضَّ َقاَل : ُقلحُْت :  وَما السَّ
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َواِحدًا  َيأحُْخُذ  ِذي  الَّ ِعيُف  َوالضَّ َر ،  َمحْ اخلحْ اِرُب  الشَّ ِفيُه  »السَّ َقاَل : 
بِاثحْننَي « )1( . 

وروى الّشيخ ، يف املوّثق ، عن اللبّي ، عن عبد اهلل بن سنان ، عن 
ِعيُف  َعافِِه ، والضَّ َهمَ  بَِأضحْ رحْ ي  الدِّ رَتِ ِذي َيشحْ ِفيُه الَّ أيب عبد اهلل ×قال : »السَّ

َله  « )2( .  َبحْ األحْ
ُيْملِْل َوِلُُّه { أي ول هؤلء . 

ْ
ل
َ
قوله : } ف

وهو  بدينه .  أعلم  ألّنه  الّق ؛  صاحب  إىل  يرجع  الّضمري  وقيل : 
ضعيف كام ل خيفى . 

وامُلراد بالول من إليه النّظر يف ماله كاألب ، واجلّد لألب ، والوّص ، 
وحاكم الّشع . 

هؤلء ،  عل  الولية  رشعية  وهي :  أحكامًا ،  اآلية  تضّمنت  وقد   
وعدم  ملصالهم ،  الستدانة  وصّحة  عنهم ،  بنيابتهم  املعاملة  وصّحة 
مع  ذممهم  يف  الّدين  تعّلق  وصالحية  املعاملة ،  لعقود  مبارشهتم  صّحة 
مبارشة الول لذلك ، وأّنه جيب عل الول مراعاة املصلحة للموىّل عليه 
ففي  اإلمالء ،  يف  أي  } بالعدل {  تعاىل :  لقوله  وذلك  بخسه ؛  وعدم 
ولزوم  الكالم ،  عن  العاجز  عن  الرّتمجة  وجواز  أوىل ،  بطريق  املعاملة 

كون املرتجم عدلً . 
فإْن قيل : ومقتىض اآلية ثبوته بمجّرد إقرار الول عن هؤلء ، وهو 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 521/155 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 731/182 . 
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أو  القّيم  تعاطاه  بام  خمصوص  ولعّله  اإلقرار ،  يف  النّيابة  جريان  دليل 
الوكيل . 

قلت : ليس هذا من باب اإلقرار ، بل هو إمالء وتعبري بألفاظ عن 
الّق الّثابت بالعيان واملعرّب بمنزلة الّشاهد ل املقر . 

 ) الّثامن ( : ] اإلشهاد على الدين [ 

 اإلشهاد ؛ وذلك ألّنه ملا كان جمّرد وجود الّصّك والكتابة غري كاٍف 
إلثبات الّق ؛ ألّن من شاء كتب كتابًا أرشدهم إىل ما يكون سببًا لتوثيق املال 
وحفظه وهو اإلشهاد ، فاألمر هنا أيضًا لإلرشاد أو الستحباب ملا عرفت . 
َأيِب  ِن  بحْ َراَن  ِعمحْ الّظاهر َعنحْ  الّصحيح عل  » الكايف « ، يف  وروى يف 
َوٌة  َدعحْ َلُمحْ   َتَجاُب   ُيسحْ َل  َبَعٌة  »َأرحْ اهلل × :  َعبحِْد  َأُبو  َقاَل  َقاَل :  َعاِصٍم )1( 
َك  حْ آُمرحْ  : أمَل ِ َبيِّنٍَة َيُقوُل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َأَحُدُهمحْ َرُجٌل َكاَن َلُه َماٌل َفَأَداَنُه بَِغريحْ

َهاَدة « )2( .  بِالشَّ
حتّمل  من  هو  والّشهيد  الستحباب ،  شّدة  عل  يدّل  اخلرب  وهذا 

الّشهادة ، فإطالقه هنا عل من ُطلب ليتحّملها من باب جماز املشارفة . 
قيل : الفرق بني الّشاهد والّشهيد أّن األّول بمعنى الدوث ، والّثاين 
بمعنى الّثبوت ، فإّنه إذا حتّمل الّشهادة فهو شاهد ، باعتبار حدث حتّمله ، 

)1) عمرو ابن أيب عاصم ، وقيل عاّمر ، وقيل عمران بن أيب عاصم ، وقيل ابن عاصم . حمّدث من 
أصحاب المام الصادق × . روى عنه عيّل بن الكم ، وأبو عبد اهلل املؤمن . جامع الرواة 

1 : 640 . تنقيح املقال 2 : 349 . 
)2) الكايف 5 : 1/298 . 
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فإذا ثبت حتّمله لا زمانني أو أكثر فهو شهيد ، ثّم يطلق الّشاهد عليه بعد 
حتّمله جمازًا لتسمية الّشء عل ما كان عليه . 

قلت : فيه نظر ؛ ألّن الّق أّنه ل يشرتط بقاء املعنى يف صّحة إطالق 
املشتّق حقيقة كام ذكرنا يف حمّلة ، ولكثرة استعامله يف هذا املعنى وشيوعه 

فيه ، وهو أمارة القيقة . 
ثم اعتبار الثنينية يف الّشهادة قد استدّل به بعض املخالفني عل عدم 
قبول الّشاهد واليمني يف الّدين ، وهو باطل ؛ ألّن هذه الّدللة إّنام كانت 
عل  النّبوي  البيان  دّل  وقد  كيف ،  بحّجة ،  ليس  وهو  العدد ،  بمفهوم 
اِج ، َقاَل :  جَّ ِن الحَْ ِن بحْ مححَْ ذلك ، فروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنحْ َعبحِْد الرَّ
َفٍر × َفَسَأَلُه  ُن ُكَهيحٍْل )2( َعَل َأيِب َجعحْ ُن ُعَييحْنََة )1( ، َوَسَلَمُة بحْ َكُم بحْ َدَخَل الحَْ

َعنحْ  َشاِهٍد َوَيِمنيٍ  ؟ . 
ُكوَفِة « .  َقاَل : »َقىَض بِِه َرُسوُل اهلل ‘  وَقىَض بِِه َعيِلٌّ × ِعنحَْدُكمحْ بِالحْ

آِن .  ُقرحْ َفَقال : َهَذا ِخاَلُف الحْ
آِن « ؟ .  ُقرحْ مُتُوُه ِخاَلَف الحْ َن َوَجدحْ َقاَل : »َو َأيحْ

ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم { . 
َ
َقال : إِنَّ اهلل َتَعاىَل َيُقوُل : } َو أ

ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ  { 
َ
ُلُه : } َو أ َفٍر × : » َفَقوحْ  َفَقاَل لام َأُبو َجعحْ

ُثمَّ نقل حكايته مع رشيح )3( يف  َواِحٍد  وَيِمينًا ،  َبُلوا َشَهاَدَة  َتقحْ َل  َأنحْ  ُهَو 

)1) الكم بن عيينة موىل كندة ، تفّقه عل إبراهيم النّخعّي مات سنة 115 ه  . طبقات الفقهاء : 62 . 
)2) سلمة بن كهيل بن حصني الضمّي الكويّف أبو حييى ، مات سنة 121ه  . العرب 1 : 118 ، 

شّذرات الّذهب 1 : 159 . 
)3) أبو أمية رشيح بن الارث بن قيس الكندّي ، الكويّف القايض ، استقضاه عمر عل الكوفة ، ثّم 
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درع طلحة « )1( . 
بَِشَهاَدِة  يِض  َيقحْ اهلل ‘  َرُسوُل  َكاَن   « قال :  عنه ×  آخر  خرب  ويف 

يحْن  .  َق  « )2( . وذلك يِف الدَّ َواِحٍد َمعَ  َيِمنِي َصاِحِب الحْ
ُجِل  الرَّ َشَهاَدَة  َنا  َأَجزحْ إَِليحْنَا  ُر  َمحْ األحْ َكاَن  »َلوحْ  قال × :  آخر  خرب  ويف 
ا َما َكاَن  ِم يِف ُحُقوِق النَّاِس ، َفَأمَّ َصحْ ٌ َمَع َيِمنِي اخلحْ َواِحِد إَِذا ُعِلَم ِمنحُْه َخريحْ الحْ

َيَة ِهاَلٍل َفال « )3( .  ِمنحْ ُحُقوِق اهلل َأوحْ ُرؤحْ
واألخبار الواردة بذلك من طريق أهل البيت ^ مستفيضة ، وعليه 

إمجاع اإلمامّية ، ووافقنا عل ذلك الّشافعّي )4( . 
وقوله يف الّرواية : » يف حقوق النّاس « امُلراد با ما كان مالً أو كان 
املقصود منه املال ، وبه أفتى األصحاب ، فال تقبل يف القصاص ، ول يف 

الّزنا . 
يف  اإلسالم  اشرتاط  عل  يدّل  رجالكم {  } من  تعاىل :  وقوله 

عيّل × من بعده ، روى عن اإلمام عيّل × وعمر ، وابن مسعود ، وعنه الّشعبّي والنّخعّي ، 
الغابة 2 :  أسد   ، 290  /  460 األعيان 2 :  وفيات  ه  .  مات سنة 78  ابن سريين .  وحمّمد 

394 ، تذكرة الفاظ 1 : 59 . 
)1) هتذيب األحكام 6 : 747/273 ، الستبصار 3 : 117/34 . 

عبد  أيب  » عن  وفيهام :   . 114/33 الستبصار3 :   ، 743/273  : 6 األحكام  هتذيب   (2(
اهلل × « . 

أيب  ) عن  وفيهام :   . 116/34  33 الستبصار3 :   ، 746/273 األحكام6 :  هتذيب   (3(
جعفر × ( . 

» فخالفنا يف اليمني مع الّشاهد مع ثبوهتا عن رسول اهلل ‘ بعض النّاس  قال :   ، 7 )4) األّم : 
خالفًا أسف فيه عل نفسه « . 
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عليه  املشهود  كان  أو  ذمّيًا  كان  وإن  الكافر  شهادة  تقبل  فال  الّشاهد ، 
ِمْنُكم { ، وقوله :  َعْدٍل  } َذَوى  أيضًا قوله تعاىل :  كافرًا ، ويدّل عليه 
اِسٌق { ، وما رواه الّشيخ ، يف السن ، عن أيب عبيدة ، 

َ
} إْن َجاَءُكم ف

املحَِْلِل ،  لِ   َأهحْ ِلِمنَي َعَل مَجِيعِ   امُلسحْ وُز َشَهاَدُة  »جَتُ عن أيب عبد اهلل × قال : 
ِلِمني  « )1( .  ِل املحَِْلِل َعَل امُلسحْ وُز َشَهاَدُة َأهحْ َوَل جَتُ

وقال الّشيخ : تقبل شهادة أهل الّذمة ملّلتهم وعليهم )2( . 
ويدّل عل ذلك موّثقة سامعة قال : سألُت أبا عبد اهلل × َعنحْ َشَهاَدِة 

ِة ؟ .  لِ  املحِْلَّ َأهحْ
ُهمحْ  ُ َغريحْ ُيوَجدحْ  حْ  مَل َفإِنحْ   ،  تِِهمحْ ِملَّ ِل  َأهحْ َعَل  إِلَّ  وُز  جَتُ »َل  َفَقاَل :  َقاَل : 

ُلُح َذَهاُب َحقِّ َأَحد « )3( .  ُه َل َيصحْ َجاَزتحْ َشَهاَدهُتُمحْ َعَل الوصّية ؛ أِلَنَّ
وصحيحة ضيس الكنايّس ، قال : سألُت أبا جعفر × عن شهادة 

 ؟ .  تِِهمحْ لِ  ِملَّ ِ َأهحْ وُز َعَل َرُجٍل ِمنحْ َغريحْ أهل املحَِْلِل ، َهلحْ جَتُ
ُيوَجدحْ  حْ  مَل َفإِنحْ  ُهم ،  ُ َغريحْ َاِل  الحْ تِلحَْك  يِف  ُيوَجَد  َل  َأنحْ  إِلَّ  »َل  َفَقاَل : 
ِرٍئ  امحْ َحقِّ  َذَهاُب  ُلُح  َيصحْ َل  ُه  أِلَنَّ الوصّية ؛  يِف  َشَهاَدهُتُمحْ  َجاَزتحْ  ُهمحْ  ُ َغريحْ

ِلٍم ،  وَل َتبحُْطُل َوِصيَُّته  « )4( .  ُمسحْ
بل  الّدللة ،  لذه  منافية  اآلية  ليست  ُيقال :  أنحْ  يمكن  أّنه  ويؤّيده 
اخلطاب  وتصيص  بالفروع .  مكّلفون  أهّنم  من  ثبت  ملا  لم ؛  شاملة 

)1) هتذيب األحكام 6 : 651/252 . 
)2) اخلالف 6 : 272 املسألة 22 . 

)3) الكايف7 : 2/398 ، هتذيب األحكام6 : 652/252 . 
)4) الكايف 7 : 7/399 ، هتذيب األحكام6 : 654/253 . 
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إّنام  الّرواية  وكذا  مرارًا )1( ،  مّر  كام  املنتفعني  كوهنم  حيث  من  باملؤمنني 
منعت قبول شهادهتم عل املسلمني . 

وجّوز الّصدوق شهادة أهل الّذّمة عل مثلهم ، وإنحْ خالفهم يف املّلة 
كاليهود عل النّصارى )2( . وظاهر الّروايات املذكورة يدفعه . 

 وظهر ممّا ذكرنا أّنه ل تقبل شهادة الكّفار مطلقًا عل مسلم ، وهو 
جممع عليه بني األصحاب ، إّل شهادة الّذّمي يف الوصّية عند عدم املسلم 

كام سيأيت بيانه إنحْ شاء اهلل تعاىل يف أحكام الوصّية )3( . 
وقد ُيفهم من اآلية اشرتاط اإليامن والعدالة والعقل ، يفهم ذلك من 
مالحظة األُسلوب والغرض والغاية من ذلك ، وهو استيثاق الّق ، فإّنه ل 
حيصل الوثوق من خرب الفاسق واملجنون ، ومن اعتبارها يف الكاتب ، فافهم . 
وتدّل عل اشرتاط البلوغ ؛ لعدم صدق اسم الّرجل عل غري البالغ ، 
فال تقبل شهادة الّصبي غري املميز ، وهو موضع وفاق ، بل قيل : ل تقبل 
قبول  عدم  عل  اإلتفاق  مجاعة  ونقل  املحّققني )4( .  فخر  قال  وبه  مطلقًا 
يف  إّل  مطلقًا  قبولا  عدم  واملشهور  العش ،  دون  سنّه  كان  من  شهادة 

اجلرح والقتل . 

)1) قد تقّدم ذكره يف ج69/1 . 
وقد ّصح بذلك  ألّن صاحب هذا القول هو ابن اجلنيد ،  )2) الظاهر أّن هذا من سهو القلم ؛ 
الّشهيد الّثاين يف مسالكه14 : 164 ، والّسبزوارّي يف كفايته 2 : 744 ، والعاّلمة يف خمتلف 
الّشيعة 8 : 505 . وقال املحقق الّتسرتّي يف النّجعة6 : 373 : » الّظاهر أّنه أراد أن يقول لبن 

اجلنيد فقال : وللّصدوق « . 
)3) سيأيت ذكرها يف الصفحة 289، 292.

)4) إيضاح الفوائد4 : 417 . 
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أِليَِب  ُقلحُْت  الّشيخ ، يف السن ، عن مجيل قال :  ويدّل عليه ما رواه 
بحَْياِن ؟ .  وُز َشَهاَدُة الصِّ َعبحِْد اهلل × : جَتُ

َخُذ بِالثَّايِن ِمنحْه  « )1( .  ِل َكاَلِمِه ، َوَل ُيؤحْ َخُذ بَِأوَّ َقتحِْل ُيؤحْ  َقاَل : » َنَعمحْ يِف الحْ
ومثلها حسنة حمّمد بن محران )2( . 

ولفظ الّروايتني وإنحْ كان متضّمنًا للقتل خاّصة إل )3( أّنه يمكن أنحْ 
يدخل فيه اجلراح بطريق أوىل كذا قيل ، وفيه تأّمل ؛ لحتامل أنحْ يكون 

وجه القبول شّدة العناية باملحافظة عل الّدماء دون اجلراح . 
واقترص يف » الّدروس « عل استثناء اجلراح بحيث ل يبلغ النّفس )4( ، 
» النّافع « )6( .  يف  واملحقق  » الخالف « )5( ،  يف  الّشيخ  من  الّظاهر  وهو 

وفيه : أّنه خمالف للنّص املذكور . 
وزاد  كالمهم ،  بأّول  يؤخذ  أنحْ  اشرتاط  النّصوص  من  وامُلستفاد 
بعض األصحاب اشرتاط اجتامعهم عل مباح ، وأنحْ يؤّدوا الّشهادة قبل 
الّتفرق . ولعّل الّشط األخري مستفاد من اشرتاط األخذ بأّول كالمهم ، 
وأّما الّشط الّثاين فال تدّل عليه النّصوص بوجه ، مع أهّنم غري مكّلفني 

فجميع األشياء مباحة لم . 

)1) الكايف 7 : 2/389 ، هتذيب األحكام 6 : 645/251 . 
)2) الكايف7 : 3/389 ، هتذيب األحكام6 : 646/251 . 

َصنٍ  «  َبَعٍة َشِهُدوا َعَل َرُجٍل حمُحْ )3) من هنا، أي قوله : » إلّ أّنه يمكن أن يدخل فيه « اىل قوله : » َأرحْ
يف الصفحة 142، أثبتناه من الّطبعة الجرّية ؛ ألّن الكالم واضح يف عدم اتصاله مع مابعده . 
)4) الّدروس الّشعّية 2 : 123 ، قال : » وتقبل شهادة بالغ العش يف اجلراح ، ما مل يبلغ النفس « . 

)5) اخلالف 6 : 270 املسألة 20 . 
)6) املخترص النّافع : 286 . 
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هذا ، وقيل : تقبل شهادة الّصبي إذا بلغ عشًا مطلقًا ، ومستنده ما 
اَمِعيَل  ُت إِسحْ رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن أيب أّيوب اخلّزاز قال : َسَألحْ

ُغاَلِم ؟ .  وُز َشَهاَدُة الحْ َفٍر َمَتى جَتُ ِن َجعحْ بحْ
َ ِسننَِي « .  َفَقاَل : » إَِذا َبَلَغ َعشحْ

ُرُه ؟ .  َقاَل : ُقلحُْت : فَيُجوُز َأمحْ
 ِ َعشحْ بِنحُْت  وِهَي  بَِعاِئَشَة   َدَخَل  اهلل ‘  َرُسوَل  » إِنَّ  َفَقاَل :  َقاَل : 
 ُ َرَأًة ، َفإَِذا َكاَن لِلحُْغاَلِم َعشحْ َاِرَيِة َحتَّى َتُكوَن امحْ َخُل بِاجلحْ ِسننَِي ، َوَليحَْس ُيدحْ

ُرُه  وَجاَزتحْ َشَهاَدُته  « )1( .  ِسننَِي َجاَز َأمحْ
أّنه  مع  بحّجة  ليس  وقوله  اسامعيل ،  عل  موقوفة  الّرواية  وهذه 
استدّل ببلوغ البنت عل بلوغ الغالم ، ول خيفى ما فيه ، وفيها أيضًا حمّمد 
أّن  العمل با ، واعرتف مجاعة  ثّم طرحوا  بن عيسى ، عن يونس ومن 
القائل بذلك غري معروف ، مع أهّنا لو صّحت ألمكن تقييدها بام سبق . 
واألجري  والولد  الوالد  شهادة  قبول  اإلطالق  من  ُيستفاد  وقد 
والّزوجة والّزوج ونحو ذلك إّل ما خرج بدليل ، وليس فيها دللة عل 
عدم قبول شهادة اململوك كام قيل ؛ ملا عرفت من أّن املراد منهم املسلمون 

وسيأيت حتقيق ذلك يف الّشهادات )2( . 

 ) الّتاسع ( : ] قبول شهادة النساء في الدين [ 

الّشهيدان  مل يكن  فإنحْ  أي  يَُكونَا {  ْم 
َ
ل إْن 

َ
} ف بقوله :  إليه  أشار  ما   

)1) هتذيب األحكام 6 : 644/251 . 
)2) سيأيت ذكرها يف ج405/4 .
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رجلني فرجل وامرأتان ، أي فليكن رجل وامرأتان أو فليشهد ، وهي داّلة 
عل قبول شهادة النّساء منضاّمت إىل الّرجال يف الّدين وهو موضع وفاق ، 
وقد دّلت األخبار املرّوية عن أهل البيت ^ عل قبول شهادهتّن منضاّمت 
أو منفردات يف أشياء ُأخر أيضًا ، واملشهور بني األصحاب قبول شهادهتّن 

منضاّمت إىل الّرجال يف كّل ما كان مالً ، أو كان املقصود منه املال . 
يف  قبولا  أيضًا  فالّظاهر  الّق  طالب  يمني  مع  امرأتني  شهادة  وأّما 
الّدين ، ويدّل عليه ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن اللبّي ، عن أيب 
ِن ،  يحْ الدَّ يِف  النَِّساِء  َشَهاَدَة  َأَجاَز  اهلل ‘  َرُسوَل  »إِنَّ  قال :  اهلل ×  عبد 

َوَليحَْس  َمَعُهنَ  َرُجل  « )1( . 
أبا  أّن  حازم  بن  منصور  عن  الّصحيح ،  يف  بابويه ،  ابن  رواه  وما 
َرَأَتاِن   امحْ َِق   الحْ لَِطالِِب   َشِهَد  »إَِذا  قال :  جعفر ’  بن  موسى  السن 

وَيِمينَُه َفُهَو َجاِئز « )2( . 
وصحيحة مّحاد ، عن اللبّي ، عن أيب عبد اهلل × : »أّن رسول اهلل ‘ 
ُه َلَق « )3( .   ِن حَيحِْلُف بِاهلل أنَّ َحقَّ يحْ َأَجاَز َشَهاَدَة النَِّساِء َمعَ  َيِمنِي الطَّالِِب يِف الدَّ

من  موضع  يف  العاّلمة  وكذا  ذلك ،  من  ــس )4(  إدري ابن  ومنع 

)1) هتذيب األحكام6 : 701/263 . 
)2) من ل حيضه الفقيه3 : 3320/55 ، هتذيب األحكام6 : 738/272 . 

األحكام6 :  هتذيب   ، 3321/55  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 7/386  : 7 الكايف   (3(
739/272 ، الستبصار3 : 107/32 . 

)4) السائر الاوي 2 : 138 ، قال : » فأّما شهادهتّن عل ذلك عل النفراد ، فّإهنا ل تقبل عل 
حال « . 
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» الّتحرير « )1( . وهو ضعيف لصّحة املستند ، وليس يف اآلية منع لذلك 
كام عرفت يف الّشاهد واليمني . 

 ) العاشر ( : ] عدالة الّشاهد [ 

فإّنه يدّل عل  الّشهداء {  } مّمن ترضوَن من  إليه بقوله :  ما أشار 
اشرتاط العدالة صحيًا بعد الّتنبيه عليه بقوله » منكم « وذكر هذا بعد 
الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  ويدّل  أيضًا ،  فيهّن  رشط  أّنه  عل  للّتنبيه  النّساء 
َبُل  »ُتقحْ قال :  جعفر ×  أيب  عن  يعفور )2( ،  أيب  بن  الكريم  عبد  عن 
ُروَفاٍت  َمعحْ ُبُيوَتاِت  الحْ ِل  َأهحْ ِمنحْ   ُتوَراٍت   َمسحْ ُكنَ   إَِذا  َوِة  َوالنِّسحْ َأِة  امَلرحْ َشَهاَدُة 
َجاِل  ِج إِىَل الرِّ َبَذاِء  والتَّرَبُّ َواِج َتاِرَكاِت الحْ َزحْ َعَفاِف ُمطِيَعاٍت لأِلحْ ِ َوالحْ رتحْ بِالسِّ

ِدَيتِِهم  « )3( .  َأنحْ يِف 
ويف نسبة الّرضا إلينا تنبيه عل جواز الكتفاء بام ظهر لنا من حاله ، 
وليس الّشط فيه العلم بالبواطن ؛ ألّنه ل طريق لنا إىل معرفة املرىض 
عند اهلل سبحانه ، ويدّل عليه ما رواه يونس ، عن بعض رجاله ، عن أيب 
َقِّ أحَيِلُّ لِلحَْقايِض َأنحْ  َبيِّنَِة إَِذا ُأِقيَمتحْ  َعَل الحْ ُتُه َعِن الحْ عبد اهلل × قال : َسَألحْ

 ؟ .  ُهمحْ ِرفحْ حْ َيعحْ َأَلٍة إَِذا مَل ِ َمسحْ َبيِّنَِة ِمنحْ َغريحْ ِل الحْ يِضَ بَِقوحْ َيقحْ
بَِظاِهِر  ِبَا  َيأحُْخُذوا  َأنحْ  النَّاِس  َعَل  جَيُِب  َياَء  َأشحْ »مَخحَْسُة  َفَقاَل :  َقاَل : 
َهاَداُت ، َفإَِذا  َباِئُح ، َوالشَّ ِوَلَياُت ، َوالتَّنَاُكُح ، َوامَلَواِريُث ، َوالذَّ َاِل : الحْ الحْ

)1) حترير األحكام 2 : 212 . 
)2) عبد الكريم بن أيب يعفور ، مل يذكرحْ يف كتب الرتاجم والّرجال ، واهلل العامُل . 

)3) هتذيب األحكام6 : 597/242 ، الستبصار3 : 34/13 . 
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َأُل َعنحْ َباطِنِه  « )1( .  َكاَن َظاِهُرُه َظاِهرًا َمأحُْمونًا َجاَزتحْ َشَهاَدُتُه ،  وَل ُيسحْ
قال  قال :  علقمة )2(  عن  بسنده ،  املجالس  يف  بابويه  ابن  رواه  وبام 
يِن  رِبحْ الّصادق جعفر بن حمّمد ’ وقد قلت له : يابن رسول اهلل ‘ : َأخحْ

َبُل ؟ .  َبُل َشَهاَدُتُه ، َوعَمنحْ َل ُتقحْ نحْ ُتقحْ َعمَّ
اَلِم َجاَزتحْ َشَهاَدُتُه « .  سحْ ِ َرِة اإلحْ َقَمُة ُكلُّ  َمنحْ  َكاَن َعَل فِطحْ َفَقاَل : »َيا َعلحْ

ُنوِب ؟ .  ٍف لِلذُّ رَتِ َبُل َشَهاَدُة ُمقحْ َقاَل : َفُقلحُْت َلُه : ُتقحْ
إِلَّ  ُقبَِلتحْ  مَلَا  ُنوِب  لِلذُّ فنَِي  رَتِ امُلقحْ َشَهاَدُة  َبلحْ  ُتقحْ حْ  مَل َلوحْ  َقَمُة  َعلحْ »َيا  َفَقاَل : 
َلحِْق ،  ُصوُموَن ُدوَن َساِئِر اخلحْ ُمحْ ُهُم امَلعحْ ِصَياِء ؛ أِلهَنَّ َوحْ بَِياِء  واألحْ َنحْ َشَهاَداُت األحْ
َهدحْ َعَليحِْه بَِذلَِك َشاِهَداِن َفُهَو ِمنحْ  حْ َيشحْ بًا ، َأوحْ مَل َتِكُب َذنحْ حْ َتَرُه بَِعيحْنَِك َيرحْ َفَمنحْ مَل
نِبًا ،  وَمِن  ِسِه ُمذحْ ُبوَلٌة ،  وإِنحْ َكاَن يِف َنفحْ َو َشَهاَدُتُه َمقحْ رتحْ َعَداَلِة  والسَّ ِل الحْ َأهحْ
يحَْطاِن ،   َتاَبُه باَِم فِيِه َفُهَو َخاِرٌج َعنحْ َوَلَيِة اهلل تعاىل ، َداِخٌل يِف َوَلَيِة الشَّ اغحْ
َمِن  َقاَل :  َرُسوَل اهلل ‘  َأنَّ  آَباِئِه ^  َعنحْ  َأبِيِه ،  َعنحْ  َثنِي َأيب ،  َحدَّ وَلَقدحْ 
ِمنًا  َتاَب ُمؤحْ َنَِّة َأَبدًا ،  وَمِن اغحْ حْ جَيحَْمِع اهلل َبيحْنَُهاَم يِف اجلحْ ِمنًا باَِم فِيِه مَل َتاَب ُمؤحْ اغحْ
َتاُب يِف النَّاِر خالِدًا فِيها   َمُة َبيحْنَُهام ،  وَكاَن امُلغحْ ِعصحْ َقَطَعِت الحْ باَِم َليحَْس فِيِه انحْ

وبِئحَْس امَلِصرُي « )3( ، الديث . 

 : 6 األحكام  هتذيب   ، 3244/16  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 15/431  : 7 الكايف   (1(
798/288 ، الستبصار3 : 35/13 . 

)2) علقمة بن حمّمد الضمّي الكويّف . حمّدث إمامّي حسن الال ، وقيل من املجهولني ، روى 
عن اإلمام الباقر والصادق ’ . رجال الطويس 129  و262 ، معجم رجال الديث 11 : 

182
)3) أمال الّصدوق : 1/102 ، املجلس رقم » 22 « . 
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عل  الّشاهد  قبول  يف  الّتعويل  جواز  عل  داّلتان  الّروايتان  فهاتان 
الّظاهر ، وأّنه يكفي يف الكم بحسن الّظاهر عدم الّطالع عل مقارفة 

الّذنوب . 
عن  حريز ،  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  أيضًا  عليه  ويدّل 
ِمنحُْهُم  َل   َفُعدِّ َنا  َبَعٍة َشِهُدوا َعَل َرُجٍل حُمحَْصنٍ  بِالزِّ َأرحْ »يِف  أيب عبد اهلل × : 
ِلِمنَي  امُلسحْ ِمَن  َبَعًة  َأرحْ َكاُنوا  إَِذا  َفَقاَل :  َقاَل :  َخَراِن ،  اآلحْ ِل  ُيَعدَّ َومَلحْ  نَاِن ،  اثحْ
َعَل  َدُّ  الحْ وُأِقيَم  مَجِيعًا ،   َشَهاَدهُتُمحْ  ُأِجيَزتحْ  وِر  الزُّ بَِشَهاَدِة  َرُفوَن  ُيعحْ َليحَْس 
وا  وَعِلُموا ،  وَعَل  َهُدوا باَِم َأبحْرَصُ اَم َعَليحِْهمحْ َأنحْ َيشحْ ِذين َشِهُدوا َعَليحِْه ، إِنَّ الَّ

ِق « )1( .  ِفسحْ ُروفنَِي بِالحْ َواِل َأنحْ جُيِيَز َشَهاَدهَتُمحْ إِلَّ َأنحْ َيُكوُنوا َمعحْ الحْ
َمنحْ  َشَهاَدِة  َعنحْ  أبا عبد اهلل ×  العالء بن سّيابة قال : سألُت  وعن 

َاَمِم ؟ .  َيلحَْعُب  بِالحْ
ق  « )2( .  َرُف بِِفسحْ  َفَقاَل : »َل َبأحَْس إَِذا َكاَن َل ُيعحْ

َعَل   ُولَِد  َمنحْ   »ُكُل   قال :  الّرضا ×  عن  املغرية ،  بن  اهلل  عبد  وعن 
ِسِه َجاَزتحْ َشَهاَدُته  « )3( .  فطرة ،  وُعِرَف بَِصاَلٍح يِف َنفحْ

ً { )4( ، عل ما  وا لِلنَّاِس ُحْسنا
ُ
ول

ُ
ويرشد إليه أيضًا قوله تعاىل : } َوق

ورد يف تفسريها عنهم ^ . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 759/277 ، الستبصار3 : 36/14 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 784/284 . 

)3) قرب اإلسناد : 365 ضمن الديث 1309 ، من ل حيضه الفقيه 3 : 3298/46 ، هتذيب 
األحكام6 : 783/284 . 

)4) سورة البقرة 2 : 83 . 
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 ] األخبار المتضّمنة لبيان معنى عدالة الّشاهد [ 

َرُف   وأّما ما ُروي عن ابن أيب يعفور : قلت أليب عبد اهلل × بَِم ُتعحْ
 ؟ .  َبَل َشَهاَدُتُه َلُمحْ  وَعَليحِْهمحْ ُجلِ  َحتَّى ُتقحْ َعَداَلُة الرَّ

َبطحِْن   الحْ َعِن  والحَْكفِّ  َعَفاِف ،   والحْ   ِ رتحْ بِالسِّ ِرُفوُه  َتعحْ »َأنحْ  َفَقاَل :  َقاَل : 
َعَد اهلل َعَليحَْها  تِي َأوحْ َكَباِئِر الَّ تِنَاِب الحْ َرُف بِاجحْ َيِد  واللَِّساِن ،  وُيعحْ ِج َوالحْ َفرحْ والحْ
ِفَراِر  ِن ،  والحْ َوالَِديحْ َبا ،  وُعُقوِق الحْ َنا ،  والرِّ ِر ،  والزِّ َمحْ ِب اخلحْ النَّاَر ، ِمنحْ رُشحْ
اتُِر جِلَِميِع ُعُيوبِِه  ِه َوالسَّ الُّ َعَل َذلَِك ُكلِّ ِ َذلَِك . َوالدَّ ِف ،  وَغريحْ ححْ ِمَن الزَّ
تِيُش َما َوَراَء َذلَِك ِمنحْ َعَثَراتِِه  وِغيَبُتُه ،  وجَيَِب  ِلِمنَي َتفحْ ُرَم َعَل امُلسحْ َحتَّى حَيحْ
ِس  َمحْ اخلحْ َلَواِت  لِلصَّ التََّعاُهُد  النَّاِس  يِف  َعَداَلتِِه  َوإِظحَْهاُر  لَِيُتُه  َتوحْ َعَليحِْهمحْ 
وَأنحْ  ِلِمنَي ،   امُلسحْ اَعِة  مَجَ َضاِر  بِإِححْ َمَواِقيَتُهنَّ  َوَحَفَظ   ،  َعَليحِْهنَّ َواَظَب  إَِذا 
اَلَة  الصَّ َأنَّ  وَذلَِك  ٍة ،   ِعلَّ ِمنحْ  إِلَّ  ُهمحْ  ُمَصالَّ يِف  مَجَاَعتِِهمحْ  َعنحْ  َيَتَخلََّف  َل 
َأَحٍد  َعَل  َهَد  َيشحْ َأنحْ  أِلََحٍد  َيُكنحْ  حْ  مَل َذلَِك  َل  وَلوحْ ُنوِب ،   لِلذُّ اَرٌة  وَكفَّ   ٌ ِسرتحْ
ِلِمنَي ... إىل أنحْ قال ... :   نَّ َمنحْ مَلحْ ُيَصلِّ َفاَل َصاَلَح َلُه َبنيحَْ امُلسحْ اَلِح ؛ أِلَ بِالصَّ

 . )1( »  وَمنحْ َلِزَم مَجَاَعَتُهمحْ َحُرَمتحْ َعَليحِْهمحْ ِغيَبُتُه َوَثَبَتتحْ َعَداَلُتُه َبيحْنَُهمحْ
بسند ل خيلو من إشكال ؛ ألّن يف  الّشيخ  الّرواية وإنحْ رواها  فهذه 
رجالا حمّمد بن موسى )2( وهو مشرتك ، وفيه السن بن عيّل ، عن أبيه ، 

الستبصار3 :   ، 569/241 األحكام6 :  هتذيب   ، 3280/38  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   (1(
 . 33/12

)2) » مّمد بن موسى « مشرتك بني حمّمد بن موسى الّطائي ، وحمّمد بن موسى بن أيب عبد اهلل 
املديّن الفطرّي وقيل القطري ، وحمّمد بن موسى الكندّي الكويّف ، وحمّمد بن موسى الليثّي ، 

الكويّف ، واهلل العامل . 
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وهو إنحْ كان هو ابن فضال )1( فهو ل يروي عن أبيه ، وإن كان ابن عيّل 
بن النّعامن )2( فهو ل يروي عن ابن عقبة )3( ، إّل أّن ابن بابويه رواها أيضًا 
عن ابن أيب يعفور ، وليس يف طريقه إليه إّل حمّمد بن خالد الربقّي )4( ، 

والّظاهر أّنه ثقة ، فالّرواية من الّصحيح عل الّظاهر . 
 وظاهر قوله : » يعرفوه بالّسرت « ،  و» يعرف باجتناب الكبائر « إلخ 
يدّل عل أّنه ل بّد من الّطالع عل ذلك الاصل باملعارشة ، أو بشهادة 
من عرفه بذلك ، وباجلملة ل بّد من البحث عن أحواله والّتفتيش ليعلم 
ذلك ، ول يكفي عدم الّطالع والوالة عل أصالة عدم ارتكاب يشء 
من ذلك ، ويدّل عليه أيضًا كثري من األخبار الّداّلة عل اعتبار العدالة ، 
وإىل هذا ذهب مجاعة من األصحاب بل هو املشهور بينهم ، واستدّلوا 

َرُه  كان السن ُعمحْ قال النّجايّش :  )1) السن بن عيّل بن فّضال الّتيميّل الكويّف يكنّي أبا حمّمد ، 
رجاله  يف  الّشيخ  وعّده  بالّق ،  قال  وقد  فامت  املوت ،  حضه  حّتى  بذلك  مشهورًا  فطحّيًا 
من أصحاب الّرضا × ، وقال يف الفهرست : روى عن الّرضا × وكان خصيصًا به وّثقًة 
رجال   ، 34 النّجايّش :  رجال  اخلالصة .  من  األّول  القسم  يف  العاّلمُة  وذكره  الديث ،  يف 

مة : 37 .  الطَّويّس : 371 ، الفهرست : 47 ، رجال العالَّ
)2) السن بن عيّل بن النّعامن ، موىل بني هاشم ، أبوه عيّل بن النعامن األعلم ثبٌت ثقٌة ، ) خالصة 

العاّلمة : 17/104 ( . 
)3) أبو السن عيّل بن عقبة بن خالد األسدّي بالولء ، الكويّف ، املعروف ببياع األكسية . من ثقات 
حمّدثي اإلمامية . روى عنه السن بن عيل بن فّضال ، وعبد اهلل بن حممد بن الجال ، وعيل بن 
الكم وغريهم . رجال الطويس 242  و267 . فهرست الطويس 90 . رجال النجايش 193 . 
)4) أبو عبد اهلل : حمّمد بن خالد بن عبد الّرمحن بن حمّمد بن عيّل الربقّي ، عّده الّشيخ يف رجاله 
من  هؤلء  ثقة ،  الربقّي  خالد  بن  حمّمد  نفر :  عّد  بعد  قائال  الّرضا ×  أصحاب  من  تارة 
أصحاب أيب السن موسى × ، وأخرى من أصحاب اجلواد قائال : حمّمد بن خالد الربقّي 

من أصحاب موسى بن جعفر والّرضا × . رجال الطَّويّس : 386 ، 404 . 
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ووجه  منكم { ،  عدل  ذوى  } وأشهدوا  وبقوله :  الّرواية ،  بذه  عليه 
الستدلل بذه اآلية : أّنه وصفهام بالعدالة ، ول بّد من اشتامل الوصف 
با عل أمر زائد عل اإلسالم ؛ ألّن اإلسالم قد دّل عليه بقوله يف اآلية 

الّسابقة : } من رجالكم { فيجب محل هذا اإلطالق عل املقّيد . 
ويمكن أنحْ جُياب عن اآلية بأّنه ل دللة لا عل تكّلف حصول العلم 
بأمر زائد عل اإلسالم إذا مل يظهر الفسق ، بل نقول جمّرد العلم باإلسالم 
كاٍف يف الكم بالعدالة ؛ ألهّنا األصل يف املسلم ، بمعنى أّن حاله حيمل 
عل القيام بالواجبات واجتناب املحّرمات ، ومن ثّم ل جيوز رميه برتك 
واجب، وفعل حمّرم؛ أخذًا بظاهر حاله ، كام تشهد له األخبار املذكورة )1( . 
بل لو سّلمنا أّن العدالة أمر زائد عل اإلسالم ، وهي امللكة النّفسانّية 
الكبائر ، وعدم  باجتناب  املتحّققة  واملروءة  الّتقوى  الباعثة عل مالزمة 

اإلصار عل الّصغائر كام قيل . 
الّشاهد وعدم العلم بارتكابه شيئًا  نقول : يكفي يف الكم با عل 
من املذكورات ؛ ألهّنا مل تقع يف اآلية رشطًا ، بل وصفًا ، ومفهومُه ليس 

بحّجٍة . 
وجُياب عن الّرواية بأّن امُلراد أّن املالزمة واملواظبة عل الّصالة كافية 
يف الّدللة عل العدالة ، والكم عليه بالّسرت والعفاف إذا مل يكن يظهر 
منه ارتكاب يشء من الكبائر ، ول جيب الّتفحص عن ذلك والّتفتيش . 
أو ُيقال أّنه قد ورد يف األخبار أّن الّصالة مكّفرة للّذنوب كام مّر يف كتاب 

الّصالة ، فالعلم بكونه مالزمًا لا كاٍف يف الكم عليه بالعدالة . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج1/ 253.
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ُصوَد  امَلقحْ » بأنَّ  أيضًا :  » االستبصار «  يف  عنها  الّشيخ  وأجاب 
حْ  َهاَدِة  وإِنحْ مَل هِنَا َقاِدَحًة يِف  الشَّ َباُر َعنحْ َكوحْ خحْ ِ رََبِ اإلحْ ُكوَرِة يِف اخلحْ َفاِت امَلذحْ بِالصِّ
تَِفاِئَها ،  وَتُكوَن  ُث َعنحْ ُحُصوِلَا  وانحْ َبححْ َأَلُة  والحْ تِيُش َعنحَْها ،  وامَلسحْ َزِم التَّفحْ َيلحْ
اَلَم ،  سحْ ِ اإلحْ َظاِهُرُه  َكاَن  َمنحْ  َشَهاَدِة  َقُبوُل  َينحَْبِغي  ُه  َأنَّ ِرَها  ِذكحْ يِف  َفاِئَدُة  الحْ
ُقِدَح  َأَحُدها  فِيِه  ُعِرَف  َمن  ُه  َفإِنَّ َياِء ؛  َشحْ األحْ َهِذِه  ِمنحْ  يَشحْ ٌء  فِيِه  َرُف  ُيعحْ َوَل 
تِيش  التَّفحْ َاِكِم  الحْ َعَل  جَيُِب  ل  أّنه  املقصود  يكون  أو  َشَهاَدتِِه ،  يِف  َذلَِك 
َبَل َشَهاَدهَتُمحْ إَِذا َكاُنوا َعَل َظاِهِر  َلُه َأنحْ َيقحْ اَم جَيُوُز  َعنحْ َبَواطِِن النَّاِس ، َوإِنَّ
 ،  ِسيَقُهمحْ  ، َوُيوِجُب َتفحْ َدُح فِيِهمحْ ِرَفُهمحْ باَِم َيقحْ ََماَنِة ، َوَأنحْ َل َيعحْ اَلِم َواألحْ سحْ ِ اإلحْ
َفاِت  مَجِيَع الصِّ َأنَّ  َلَم  َيعحْ َأنحْ  إىَِل  َتاُج  حَيحْ محْ  َواِلِ َأححْ تِيَش َعنحْ  التَّفحْ َتَكلََّف  َفَمن 
ِليَل ،  ِسيَق َوالتَّضحْ  ؛ أِلَنَّ مَجِيَعَها ُيوِجُب التَّفحْ رََبِ ُمنحَْتِفَيٌة َعنحُْهمحْ ُكوَرِة يِف اخلحْ امَلذحْ

َهاَدِة « )1( ، إنتهى .  َدُح يِف َقُبوِل الشَّ َوَيقحْ
ومن ثّم ذهب مجاعة من األصحاب إىل الكتفاء والعتامد عل ظاهر 
اإلسالم كام دّلت عليه األخبار الّسابقة منهم ابن اجلنيد )2( ، واملفيد يف بعض 
كتبه )3( ، والّشيخ يف كتايب » االستبصار « )4( ،  و» الخالف « )5( ، بل اّدعى 
عليه فيه إمجاع الفرقة ، وقال : إّن البحث عن عدالة الّشهود ما كان يف أّيام 
النّبي ‘ ول أّيام الّصحابة ول أّيام الّتابعني ، وإّنام أحدثه رشيك بن عبد 

)1) الستبصار3 : 14 ذيل الديث 35 ، بتقديم وتأخري . 
)2) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 483 . 

)3) املقنعة : 725 . 
)4) الستبصار3 : 14 ذيل الديث 35 . 

)5) اخلالف 6 : 218 املسألة 10 . 
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اهلل القايض )1( ، ولو كان رشطًا ما أمجع أهل األمصار عل تركه ، انتهى
ويشهد لذا القول ما رواه يف » الكافي « ، عن سلمة بن كهيل قال : 
ِلِمنَي   امُلسحْ َأنَّ  َلمحْ  »َواعحْ طويٍل :  حديث  يف  لشيح  علّيًا ×يقول  سمعت 
ُروفًا  َمعحْ َأوحْ  ِمنحُْه ،  َيُتبحْ  حْ  مَل َحدٍّ  يِف  جَمحُْلودًا  إِلَّ  ٍض  َبعحْ َعَل  ُضُهمحْ   َبعحْ ُعُدوٌل  

بَِشَهاَدِة ُزوٍر َأوحْ ضنِينًا )2( ... « )3( . 
ويف معنى هذه األخبار أحاديث كثرية تدّل عل ذلك ، فهذا القول 
األصحاب  ظاهر  ألّن  اإليامن ؛  أهل  من  بكونه  العلم  بعد  لكن  قوّي ، 
التفاق عل اشرتاطه ، ويدّل عليه بعض األخبار ، وقد عرفت أّنه يفهم 
من اآلية أيضًا ؛ نظرًا إىل أّن اخلطاب لم ، واحتامل أّن امُلراد اإليامن باملعنى 
العدالة ل  أّن  العدالة ، نظرًا إىل  الّداّلة عل اعتبار  األخّص ، ومن اآلية 

تتحّقق يف غري املؤمن ، فافهم . 
يف  مفّصل  ماهو  عل  ونحوهم  واملّتهم  الّضنني  الّشهود  من  ويرد 
األخبار وكالم األصحاب ، وسيأيت يف بحث القضاء والّشهادة إنحْ شاء 

اهلل تعاىل كالم يف ذلك أيضًا . 

)1) رشيك بن عبد اهلل بن أيب رشيك ، وهو سنان بن أنس ، القايض النخعّي الكويّف . مولده ببخارى 
سنة : » 95 « . ول قضاء الكوفة للمنصور العّبايّس ، وملا مات املنصور أقّره املهدي ثّم عزله ، 
وُذكر أّنه ول القضاء بواسط سنة ) 150 هـ ( قبل أنحْ ييَل القضاَء بالكوفة . تويّف بالكوفة سنة : 

» 177 أو 178هـ « . الطبقات الكربى لبن سعد 6 : 378 ، املعرفة والتاريخ 1 : 150 . 
)2) ضننت بالشئ أضّن به ضنّا وضنانة : إذا بخلت به ، فأنا ضنني به . ) الصحاح 6 : 2156 

ماّدة ضنن ( . 
)3) الكايف 6 : 226ضمن الديث الّطويل 541 . 
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إِْحَداُهَما  تَِضلَّ  ْن 
َ
} أ تعالى :  قوله  ] تفسير  عشر ( :  ) الحادي   

َر { [ 
ِّ
َفُتَذك

َر { ، قرأ محزة بكس المزة  ِّ
ْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذك

َ
قوله تعاىل : } أ

بفتحها ،   الباقون  وقرأ  } فتذكر { ،  الّشط  وجزاء  رشطّية )1( ،  فهي 
الّثاين  واملفعول  النّسيان ،  ضد  هو  الّذي  الّذكر  من  هو  و} تذكر { : 

حمذوف أي الّشهادة . 
قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، وقتيبة : } فتذكر { بالّتخفيف والنّصب 
لعّلة عدم العتامد عل  بيان  أيضًا )2( . وهو  املعنى  من الذكار فهو بذا 
لضعف  وذلك  الّشهادة ؛  يف  رجل  مقام  امرأتني  قيام  وجواز  الواحدة 
فكانت  أقرب ،  عليهّن  النّسيان  طرق  فكأّن  ونقصاهنّن ،  غالبًا  عقولّن 

شهادة املرأتني عن شهادة رجل . 
ومن ثّم قيل : إّن قوله : } تذكر { هو من الّذكر املقابل لألنثى أي إنضامم 

أحدامها إىل األُخر جيعلهام كذكر من الّرجال ، ول خيفى ما فيه من الّتعّسف . 
فإْن قيل : العّلة حقيقة هي الّتذكري ، فِلَم جعلها الّضاللة ؟ . 

)1) قرأ بكس المزة وفتحها فالّجة ملن كس أنه جعلها حرف رشط وجزم با تضل وبناه عل 
 ( ففتحها ، كقوله  والجة ملن فتح أنه أراد ادخال الالم عل ) أنحْ الفتح ، للتقاء الساكنني ، 
ابن  السبع -  القراءات  ) الّجة عل  يريد لئال تضّلوا .  } يبني اهلل لكم أن تضلوا {  تعاىل : 

خالويه : 80 ( . 
)2) قوله تعاىل : } فتذكر { يقرأ بالتشديد والتخفيف ، وبالرفع والنصب . . . والّجة ملن رفع 
والّجة  جميبا ،  وينصبه  عاطفًا  الفعل  جيزم  أن  وله  بالفاء ،  اجلواب  بعد  الفعل  استأنف  أنه 
ملن نصب أنه عطفه عل تضّل وقد عملت فيه أنحْ املفتوحة ، ول جيوز فيه ما أجيز يف الوجه 

األول . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 80 ( . 
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وأتّم يف  أبلغ  بالّتفريع  اتباعه  ثّم  الّسبب  ألهّنا سبب ، وذكر  قلت : 
الّدللة . 

فإْن قيل : كان القياس أن يقول : فتذكرها األُخرى ؟ . 
قلُت : قد يذكر املظهر يف موضع املضمر ، لبعض الفوائد ، فلعّلها 
تقديم  رعاية  أو  املقصود ،  عل  الّدللة  بإيضاح  والهتامم  العناية  شّدة 

الفاعل عل املفعول . 
وضمري  الّشهادتني ،  إىل  راجع  األُوىل  إحدامها  ضمري  إّن  وقيل : 

الّثانية راجع إىل املرأتني . 

 ) الّثاني عشر ( : ] تفسير قوله تعالى : } ول يَأَب الّشهداُء إذا َما 
ُدُعوا { [ 

ما أشار إليه : } ول يَأَب الّشهداُء إذا َما ُدُعوا { . 
قيل : امُلراد إذا دعوا إىل إقامة الّشهادة . 

وقيل : إىل إقامتها وحتّملها . 
يف  الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  ويدّل  األظهر .  وهو  حتّملها  إىل  وقيل : 
ِل اهلل تعاىل :  َقوحْ يِف  َعبحِْد اهلل ×   َأيِب   ، َعنحْ  ِن َساملٍِ بحْ ِهَشاِم  الّصحيح ، َعنحْ 

َهداُء { ؟ .  َب الشُّ
ْ
} َول يَأ

َهاَدِة « .  َقاَل : »َقبحَْل  الشَّ
ُبهُ  { ؟ . 

ْ
ل
َ
إِنَُّه آثٌِم ق

َ
لِِه : } َو َمْن يَْكُتْمها ف َوَقوحْ
َهاَدة « )1( .  َد الشَّ  َقاَل : »َبعحْ

)1) هتذيب األحكام6 : 750/275 . 
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اِهُد  َحاَن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : » َل َيأحَْب الشَّ ِن ِسحْ ٍوَعنحْ َداُوَد بحْ
ِكَتاب « )1( .   َعى َقبحَْل الحْ َأنحْ جُيِيَب ِحنَي ُيدحْ

إىَِل  ُدِعيَت  »إَِذا  َقاَل :  اهلل ×  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ   ،  امَلَداِئنِيِّ اٍح  َجرَّ وَعنحْ 
 . )2( »  َهاَدِة َفَأِجبحْ الشَّ

والّظاهر أّن امُلراد أّنه يدعى إىل حتّملها ، وظاهر اآلية وهذه الّروايات 
وجوب اإلجابة وحتريم اإلباء . 

واملشهور بني األصحاب أّنه عل الكفاية إّل إذا انحرص ، ومل يوجد 
سواه ، فيجب عينًا مع احتامل الوجوب عينًا مطلقًا ، وهو بعيد ، وذهب 
ابن إدريس )3( إىل عدم الوجوب مطلقًا ؛ لألصل ؛ وألّن إطالق الّشهداء 
ولرواية  األداء ،  باآلية  امُلراد  فيكون  الّتحّمل  بعد  يكون  إّنام  حقيقة 
} َو ل  لِِه َتَعاىل :  َقوحْ َعبحِْد اهلل × ، يِف  َأيِب  بَّاِح ، َعنحْ  َأيِب الصَّ الّشيِخ ، َعنحْ 
َهداُء إِذا ما ُدُعوا { ، َقاَل : »َل َينحَْبِغي  أِلََحٍد إَِذا ُدِعَي إىَِل َشَهاَدٍة  َب الشُّ

ْ
يَأ

َهُد َلُكمحْ َعَليَها « )4( . ونحوها رواية سامعة ،  َهَد َعَليحَْها َأنحْ َيُقوَل َل َأشحْ لَِيشحْ
عن أيب عبد اهلل × )5( ، ورواية حمّمد بن الفضيل ، عن أيب السن × )6( . 

ووجه الّدللة أّن ظاهر قوله : » ل ينبغي « الكراهُة . 

)1) هتذيب األحكام 6/ 755/276 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 275/ 752 . 

)3) السائر الاوي2 : 125 ، قال : » واّلذي يقوى يف نفيس ، أّنه ل جيب الّتحّمل ، ولإلنسان أنحْ 
يمتنع من الّشهادة إذا دعي إليها ليتحّملها . . . « . 

)4) هتذيب األحكام 6 : 751/275 . 
)5) هتذيب األحكام 6 : 753/275 . 
)6) هتذيب األحكام 6 : 754/276 . 
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املذكور ،  بالّدليل  خيالف  األصل  بأّن  ذلك  عن  جُياب  أنحْ  ويمكن 
وعن الّرواية بأّن لفظ » ينبغي « ل صاحة له يف الكراهة ، مع أّنه وقع 
بيانًا للنّهي يف اآلية الكريمة الذي األصل فيه الّتحريم ، فيكون امُلراد به 

ذلك مع دللة الّرواية املعتربة عل ذلك . 
وأّما أداء الّشهادة فال خالف يف وجوبه عل الكفاية إّل مع انحصاره 
يف العدد املعترب فيتعني ، ويدّل عل ذلك قوله تعاىل : } ... َوَمْن يَْكُتْمَها 

ُبُه ... { )1( ، واألخبار مستفيضة )2( . 
ْ
ل
َ
إِنَُّه آثٌِم ق

َ
ف

بني  األداء  وجوب  يف  الفرق  عدم  يقتيض  اإلطــالق  ظاهر  ثّم 
من  كثري  قال  وبه  ُيستدَع ،  ومل  سمع  من  وبني  لتحّملها  استدعى  من 
الّشيخ ،  منهم  مجاعة  وذهب  بينهم ،  املشهور  هو  قيل  بل  األصحاب ، 
وابن اجلنيد )3( ، وأبو صالح )4( ، إىل تصيص الوجوب باألّول ملا رواه 
َقاَل :  َفٍر ×  َجعحْ َأيِب  َعنحْ  ِلٍم ،  ُمسحْ ِن  بحْ ِد  مَّ حمَُ َعنحْ  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ، 
َشاَء  وإِنحْ  َشِهَد   َشاَء  إِنحْ  َعَليحَْها  َهدحْ  ُيشحْ حْ  ومَل َهاَدَة ،   الشَّ ُجُل   الرَّ َسِمعَ   إَِذا   «

َسَكت  « )5( . 
»إَِذا  َقاَل :  اهلل ×  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ   ،  َسامِلٍ ِن  بحْ ِهَشاِم  َعنحْ  السن ،  ويف 
َوإِنحْ  َشِهَد ،  َشاَء  إِنحْ   َياِر  ِ بِاخلحْ َفُهَو  َعَليحَْها  َهدحْ  ُيشحْ حْ  َومَل َهاَدَة  الشَّ ُجُل  الرَّ َسِمَع 

)1) سورة البقرة 2 : 283 . 
)2) انظر وسائل الّشيعة : الباب 3 من أبواب وجوب اإلجابة عند الّدعاء اىل حتّمل الّشهادة . 

)3) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 508 . 
)4) الكايف يف الفقه : 436 . 

)5) هتذيب األحكام 6 : 678/258 . 
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َهد « )1( .  حْ َيُكنحْ َلُه إِلَّ َأنحْ َيشحْ ِهَد مَل َشاَء َسَكَت ، َوَقاَل إَِذا ُأشحْ
َفٍر × َعِن  ُت َأَبا َجعحْ ِلٍم َقاَل : َسَألحْ ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ ويف رواية ُأخرى ٍ َعنحْ حمَُ
َهاَدَة َعَل َما َسِمَع ِمنحُْهام ؟ .  ُلَباِن ِمنحُْه الشَّ ِ  َفَيطحْ ُجَلنيحْ ُجِل حَيحُْضُ ِحَساَب  الرَّ الرَّ

َشِهَد  َشِهَد  َفإِنحْ   ،  َهدحْ َيشحْ حْ  مَل َشاَء  َشِهَد  وإِنحْ  َشاَء  إِنحْ  إَِليحِْه  »َذلَِك  َقاَل : 
ِهَداه  « )2( .  حْ ُيشحْ اَُم مَل َهدحْ َفاَل يَشحْ َء َعَليحْه ؛ أِلهَنَّ حْ َيشحْ بَِحقٍّ َقدحْ َسِمَعُه ،  وإِنحْ مَل

وجوب  عدم  عل  الّدللة  واضحة  الّسند ،  معتربة  األخبار  فهذه 
األداء عل من مل يستدع ، ول إثّم عليه عند ترك من أشهد أداء الّشهادة ، 

بل إّنام األثم عليه خاّصة/ فالقول با متّجه ؛ لعدم ما ينافيها . 
نعم عند فقد من أشهد وعلمه بأّنه إذا مل يشهد يضيع حّق صاحب 
الّق ويظلم فالّظاهر أّنه جيب عليه األداء ؛ ألّنه حينئٍذ من الّتعاون عل 
َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ  ِرَجالِِه ،  ِض  َبعحْ َعنحْ  ُيوُنَس ،  َعنحْ  الّشيخ ،  رواه  وملا  الرّب ، 
َياِر إِنحْ  ِ َهدحْ َعَليحَْها َفُهَو بِاخلحْ حْ ُيشحْ َهاَدَة  ومَل ُجُل الشَّ اهلل × َقاَل : » إَِذا َسِمَع الرَّ
َهُد  وَل حَيِلُّ َلُه  َشاَء َشِهَد ، َوإِنحْ َشاَء َسَكَت ، إِلَّ إَِذا َعِلَم َمنِ  الظَّامِلُ ، َفَيشحْ

َهد « )3( .  َأنحْ َل َيشحْ
يف  ذكره  كام  لفظيًا  ذلك  يف  النّزاع  ليس  أّنه  يظهر  ذكرنا  وبام 

» المختلف « )4( فافهم . 

)1) الكايف 7 : 1/381 ، هتذيب األحكام 6 : 679/258 . 
)2) الكايف 7 : 6/382 ، هتذيب األحكام 6 : 677/258 . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 680/258 . 
)4) اّلذي عثرنا عليه يف خمتلف الشيعة 8 : 508 ، أّنه يرى وجوب التحّمل ، فقال : » فلو مل جيب 
حتمل الّشهادة أدى ذلك إىل الّتنازع غالبا وعدم الّتخلص منه ، وذلك مناف للحكمة فوجب 

أن يكون واجبا « ، ومل نقف يف هذا املسألة عل قوله : إّن النزاع لفظّي . 
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 تَْسأُموا ... { 
َ

 ) الّثالث عشر ( : ] تفسير قوله تعالى : } َول

الّتحريض عل  إلخ ، من  ُموا { 
َ
تَْسأ  

َ
} َول إليه من قوله :  ما أشار   

الكتابة وبيان أّنه ينبغي أنحْ ل متّلوا من كتابة الّدين إىل أجله ، وإنحْ كثرت 
وبيان  كثريًا ،  أو  قلياًل  الّدين  ذلك  كان  سواء  وحقوقكم ،  مدايناتكم 
الفائدة يف ذلك بأّنه أي كتابة الكتاب ، أو كتابة الّشهادة يف الّصّك ، أو 
ما يشملها أعدل وأقوم ، أي أعون عل إقامتها عل وجهها وأثبت ؛ ألّن 
املكتوب أبعد زوالً من الفظ ، وأنفى لحتامل الّزيادة والنّقصان ، سّيام 
انتفاء  يف  وأقرب  للّتذكار ،  سببًا  تكون  قد  الكتابة  فإّن  املّدة ،  طول  مع 
الغريمني ؛ ألّنه عند  أحد  بل وعن  الّشهادة ،  أداء  الّشّك يف  أي  الّريب 

حصولا ل يتهّمه فيها . 
وبناء أقسط وأقوم : من أقسط وأقام من قويم عل غري قياس ، أو 
من قاسط عل طريق النّسب بمعنى ذي قسط ، وأقوم من قويم ، كام قاله 

سيبويه )1( . 
الّتجارة الاضة ، أي يدًا بيد وليس  ثّم استثنى من األمر بالكتابة 
لدين ول نسيئة ؛ وذلك ألّن الشتباه والنّزاع إّنام يكون غالبًا يف النّسيئة 

فحرص عل الستيثاق فيه . 
وقرأ عاصم بنصب } تارة { عل أهّنا خرب كان ، أي إّل أنحْ تكون 
تلك املعاملة جتارة ، والباقون بالّرفع عل أنحْ يكون فاعاًل لكان الّتامة ، 

وحيتمل أنحْ تكون ناقصة خربها } تديرونها { . 

)1) عنه الّشهيد الثاين يف مسالك األفهام 2 : 62 . 
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ْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم { 
َ
 ) الّرابع عشر ( : قوله : } وَأ

مغٍن  ذلك  وأّن  الاضة  الّتجارة  يف  املبايعة  امُلراد  يكون  أنحْ  يمكن 
عن الكتابة ، وحُيتمل أنحْ يكون امُلراد مطلق الّتبايع من قبيل الّتعميم بعد 
الّتخصيص ؛ ألّنه آكد ، واألمر لإلرشاد اىل املصلحة والسم ملاّدة النّزاع 
األمر لالستحباب ، ونقل عن  كاّمً وكيفًا ، وقيل  املبيعني  البيع ، ويف  يف 

بعض العاّمة أّنه للوجوب )1( . 

 َشِهيٌد { . 
َ

 يَُضارَّ اَكتٌِب َول
َ

 ) الخامس عشر ( : } َول

النّهي  فيكون  للفاعل ،  مبنيًا  بالكس  يضار  املعنى  يكون  أنحْ  جيوز 
يستشهد  مل  بام  يشهد  أن  وللّشاهد  يملله عليه ،  مل  ما  يكتب  أنحْ  للكاتب 
فيه ، أو يمتنع من إقامة الّشهادة ، وجيوز أنحْ يكون بالفتح مبنيًا للمفعول ، 

فيكون النّهي عن تكليفهام بام يشّق عليهام أو حيصل لام به ضر . 
بُِكْم { ،  ُسوٌق 

ُ
ف إِنَُّه 

َ
ف وا 

ُ
َتْفَعل } َوإِْن  لقوله :  أبني ؛  واألّول  وقيل : 

فالفسوق أشبه بغري العدل ، وبمن حّرف الكتابة عنه باّلذي دعى شاهدًا 
ليشهد أو دعى كاتبًا ليكتب . 

أقول : والّثاين أقرب ؛ ألّن المل عليه من قبيل الّتأسيس ، والمل 
سبق :  ما  يف  قوله  من  ُمستفاد  معناه  ألّن  الّتأكيد ؛  قبيل  من  األّول  عل 
من  } ترضون  قوله :  من  املفهومة  العدالة  ومن  بالعدل {  } يكتب 
أّنه  عل  داّلًة  تكون  هذا  وعل  اإلعادة ،  من  خري  واإلفادة  الّشهداء { 
ليس عل الكاتب والّشاهد يشء من املؤن كالكاغد ، واملداد ، والورق ، 

)1) األّم 3 : 88 ، املجموع 20 : 223 ، مغني النحتاج 3 : 336 . 
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ومؤونة الّركوب ، وُأجرة املركوب ونحو ذلك . 
ثّم أّكد هذا الكم بقوله : } وإن تفعلوا { أي تلك املضارة } فإنّه فسوق 
بكم { : أي خروج عن امتثال أوامر اهلل ونواهيه ، ثّم أّكده أيضًا باألمر 
بالّتقوى والّتحذير عن خمالفة أوامره سبحانه ونواهيه ، وهو من قبيل الّتعميم 
بعد الّتخصيص ، ثّم أردفه بأّنه سبحانه يعّلمكم األحكام التي حتتاجون إليها 
يف أمر دينكم ؛ ألّنه العامل بجميع األشياء حتريضًا لم عل األخذ با ؛ ألّن 
فيه صالح النّشأتني ، ففيها دللة عل أّن أحكام الّشع توقيفيـّة وأّنه ل جيوز 
العمل بالقياس والستحسان والرأي ، ويف إظهار لفظ اجلاللة يف اجلمل 

الّثالث دللة عل املبالغة يف الّتحريض والّتحذير يف ذلك . 

فائدة ] أولى : في جواز الّتعويل على الكتابة [ 
الّتعويل عليها ، وأهّنا  الّتأكيدات يف أمر الكتابة جواز  قد يظهر من 
الّشهود  شهادة  عليها  املكتوبة  املرسومة  القبائل  سّيام  رشعيـّة ،  حّجة 
النّبّي ‘ ،  مع اخلواتيم ، ويؤّيده جواز العمل باملكاتبات الّصادرة عن 
واألئّمة ^ واملشهور بني األصحاب أّنه ل جيوز الّتعويل عليها ، وقد 
عرفت أنَّ فائدة الكتابة الّتذكر با ، والّظاهر أّنه جيوز العمل با إنحْ ُحّفت 

بقرائن تفيد العلم أو الّظّن املتاخم له بصدقها وإّل فال . 
فاملشهور  يذكرها  ومل  وخامته  خّطة  عرف  إذا  الّشهادة  إقامة  وأّما 
بالّشهادة  ــزم  واجل القطع  مع  إّل  ــواز  اجل عــدم  األصــحــاب  بني 
عن  عيّل ،  عن  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عل  ويدّل  العلم ،  وحصول 
ِرُف  َتعحْ َكاَم  ِرُفوَها  َتعحْ َحتَّى  بَِشَهاَدٍة  َهُدوا  َتشحْ »َل  قال :  اهلل ×  عبد   أيب 
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َك « )1( . وهو عيّل بن غراب عل ما ّصح به يف » الفقيه « )2( .  َكفَّ
ُه  ُكُرَها ؛ َفإِنَّ َهدحْ بَِشَهاَدٍة َل َتذحْ  وعن الّسكويّن ، عنه × قال : » َل َتشحْ

َمنحْ َشاَء َكَتَب ِكَتابًا  وَنَقَش َخامَتا « )3( . 
ُن  بحْ َفُر  َجعحْ إَِليحِْه  َكَتَب  َقاَل  َسِعيٍد ،  ِن  بحْ َسنيحِْ  الحُْ عن  الّصحيح ،  ويف 
َهُدويِن  ُمحْ َأشحْ ِعيَسى )4( : ُجِعلحُْت فَِداَك ، َجاَءيِن ِجرَياٌن َلنَا بِِكَتاٍب َزَعُموا َأهنَّ
َهاَدَة ،  ُكُر الشَّ ُت َأذحْ ُتُه ، َوَلسحْ ِمي بَِخطِّي َقدحْ َعَرفحْ ِكَتاِب اسحْ َعَل َما فِيِه ، َويِف الحْ
ُت  ِكَتاِب ، َوَلسحْ ِمي يِف الحْ ِرَفتِي َأنَّ اسحْ َهُد َلُمحْ َعَل َمعحْ يِن إَِليحَْها َفَأشحْ َوَقدحْ َدَعوحْ
ِكَتاِب  ِمي يِف الحْ ُكَرَها َكاَن اسحْ َهاَدُة َحتَّى َأذحْ َهاَدَة ، َأوحْ َل جَتُِب َلُُم الشَّ ُكُر الشَّ َأذحْ

 ؟  حْ َيُكنحْ بَِخطِّي َأوحْ مَل
َهد « )5( .   َفَكَتَب : » َل َتشحْ

اجلنيد )8( ،  وابن  واملفيد )7( ،  » النّهاية « )6( ،  يف  الّشيخ  من  ويظهر 

)1) هتذيب األحكام 6 : 682/259 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 3359/71 . 

)3) الكايف 7 : 4/383 ، هتذيب األحكام 6 : 683/259 . وفيهام : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) جعفر بن عيسى بن عبيد : من أصحاب الرضا × . رجال الشيخ : 353 / 2 . 

)5) الكايف 7 : 2/382 ، هتذيب األحكام 6 : 684/259 . 
خّطه  وجد  فإنحْ  مكتوبا ،  به  خّطه  جيد  ما  عل  يعّول  » ول  قال :   ، 58  : 2 ونكتها  النّهاية   (6(
له  جاز  ثقة ،  آخر  معه  وشهد  يذكر ،  مل  فإن  إقامتها ،  له  جيز  مل  الّشهادة ،  يذكر  ومل  مكتوبا ، 

حينئذ إقامة الّشهادة « . 
)7) املقنعة : 728 ، قال : » و إذا نيس الّشاهد الّشهادة أو شّك فيها مل جيز له إقامتها .  وإن أحض 
كتاب فيه خّط يعتقد أنه خّطه  ومل يذكر الّشهادة مل يشهد بذلك إّل أن يكون معه رجل عدل 

يقيم الّشهادة فال بأس أن يشهد معه « . 
)8) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 517 . 
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الّشهادة ،  يذكر  مل  وإنحْ  معه عدل  إذا عرف خّطة وشهد  الّشهادة  جواز 
ثقًة ، ويدّل عل  الّق  أنحْ يكون صاحُب  بابويه مع ذلك  بن  وضّم عيّل 
ِن َيِزيَد َقاَل : ُقلحُْت أِليَِب  ذلك ما رواه ابن بابويه يف الّصحيح ، َعنحْ ُعَمَر بحْ
وَخامَتِي  وَل  َخطِّي   ِرُف  َفَأعحْ َهاَدِة  الشَّ َعَل  ِهُديِن  ُيشحْ َرُجٌل  َعبحِْد اهلل × : 

َباِقي َقِلياًل  وَل َكثرِيًا ؟ .  ُكُر ِمَن الحْ َأذحْ
َهدحْ َلُه « )1( . ويف  َفَقاَل : »إَِذا َكاَن َصاِحُبَك ثَِقًة  وَمَعَك َرُجٌل ثَِقٌة َفاشحْ

» الّتهذيب « : » ومعه « بدل » معك « )2( . 
وهذا اخلرب واضح الّدللة عل ماذكروه ، وطرحه بعض األصحاب 
نظرًا إىل خمالفته لألخبار املستفيضة ، ومنهم من محله عل ما إذا حصل 
ذلك  يكون  أنحْ  واخلاتم  اخلّط  ورؤية  الّشاهد  شهادة  من  باملّدعى  العلم 
قرينة فيشهد حينئٍذ بالعلم ، ويمكن أنحْ يكون امُلراد أّنه يعرف أّنه رسم 
اخلّط واخلاتم بمعنى أّنه ذاكر أّنه كتب عل ذلك الّصّك املعني ، وضب 

عليه بخامته ، إّل أّنه مل يذكر ما فيه بوجه . 
إّل  الّدعوى ،  بأهّنم أشهدوه عل هذه  أّنه يقطع وجيزم  والاصل : 
أّنه مل يذكر الكّمية والكيفيـّة ، ولعّله ل بعد يف جوازها يف هذا الال مع 

حصول الّشط املذكور . 

فائدة ثانية : ] 15 حكمًا في هذه اآلية [ 

ٍم ، َويِف  َبَقَرِة مَخحَْساِمَئِة ُحكحْ  ذكر عيّل بن إبراهيم يف تفسريه : » َأنَّ يِف الحْ

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 3361/72 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 681/258 . 
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يف  ونّبهناك  عش ،  مخسة  ذكرنا  وقد  اًم « )1( .  ُحكحْ َعَشَ  مَخحَْسَة  َيِة  اآلحْ َهِذِه 
تضاعيف الكالم فيها عل الّدللة عل أحكام ُأخر . 

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

ُكْم إِْن 
َ
وا َخْيٌ ل

ُ
ق ْن تََصدَّ

َ
ٍة وَأ  َميَْسَ

َ
ٍة َفَنِظَرٌة إِل  } َوإِْن اَكَن ُذو ُعْسَ

ُمون { )2( . 
َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
ك

 ] في بعض أحكام الدين [ 

 } اكن { : تاّمة ، وقيل جيوز أنحْ تكون ناقصًة حمذوفة اخلرب ، أي كان 
ذو عسة غرياًم لكم ، وقرئ ذا عسة ، واملعنى حينئٍذ : وإنحْ كان املديون 

ذا عسة )3( . 
حمذوف  مبتدأ  أو  حمذوف ،  مبتدأ  خرب  أّنه  عل  مرفوع  والنّظرة : 

اخلرب ، أي فالكم نظرة ، أو فعليكم نظرة ، من اإلنظار وهو الّتأخري . 
اخلربية  فاجلملة  الّدين ،  من  عليه  ما  أداء  عن  يعجز  من  واملعس : 
هنا بمعنى األمر داّلة عل وجوب اإلنظار وعدم جواز مطالبته يف تلك 

)1) تفسري القّمّي 1 : 94 . 
)2) سورة البقرة 2 : 280 . 

)3) يف التبيان يف تفسري القرآن 2 : 368 قال : » وارتفع ذو عسة لحد وجهني : أحدمها : حذف 
اخلرب ، وتقديره ) وإن كان ذو عسة غريام لكم ( . الثاين : أن تكون كان التامة املكتفية باسمها 
وتقديره وإن وقع ذو عسة أو وجد ذوعسة . وجيوز : ) وإن كان ذا عسة ( عل تقدير : وإنحْ 

كان الذي عليه الدين ذا عسة . وروي ذلك يف قراءة ُأيّب . 
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] قوت يومه وما عليه من ثياب بدنه ، وفرس  الال ، ول حيسب عليه 
ركوبه ، وخادمه ، ودار سكناه املعتاد ملثله ، فإّن ذلك [ )1( ل جيب عليه 

َصفُه يف الّدين . 
ِدر  حْ َيقحْ ويف » مجمع البيان « ، عن أيب عبد اهلل × أّنه قال : » هَو إذا مَل

 . )2( »  ُضُل ِمنحْ ُقوتِِه  وُقوِت ِعيالِِه ِعِل القتِصادحْ َعل َما َيفحْ
وروى الّشيخ ، يف السن ، عن اللبّي ، عن أيب عبد اهلل × قال : 
ظِلٍّ  ِمنحْ  ُجِل  لِلرَّ ُبدَّ  َل  ُه  َأنَّ َوَذلَِك  ِن ؛  يحْ الدَّ يِف  َاِرَيُة  اجلحْ َوَل  اُر  الدَّ ُتَباعُ   »َل 

ُكنُُه ، َوَخاِدٍم خَيحُْدُمه  « )3( .  َيسحْ
ويف الّصحيح ، أو السن ، عن زرارة قال : قلت أليب عبد اهلل × : 

طَِينِي ؟ .  نًا ،  وَقدحْ َأَراَد َأنحْ َيبِيَع َداَرُه َفُيعحْ إِنَّ ِل َعَل  َرُجلٍ  َديحْ
َقاَل : َفَقاَل َأُبو َعبحِْد اهلل × : »ُأِعيُذَك بِاهلل َأنحْ ُتحِْرَجُه ِمنحْ ظِلِّ َرأحِْسِه ، 

ُأِعيُذَك بِاهلل َأنحْ ُتحِْرَجُه ِمنحْ ظِلِّ َرأحِْسه  « )4( . 
يِب َعبحِْد اهلل × : إِنَّ َعيَلَّ  ويف السن ، عن بريد العجيّل ، قال : ُقلحُْت أِلَ

ُت  َضيحَْعتِي  َبِقيُت   وَما ِلَ يَشحْ ٌء ؟ .  َتاٍم  وَأَخاُف إِنحْ بِعحْ نًا  وَأُظنُُّه َقاَل أِلَيحْ َديحْ
ضًا « )5( .  ِسكحْ َبعحْ ضًا  وَأمحْ ِط َبعحْ  َقاَل : » َل َتبِعحْ َضيحَْعَتَك ،  وَلِكنحْ َأعحْ

َوَقد  ٍد × ،  مَّ حُمَ َن  بحْ َفَر  َجعحْ ُت  َسِمعحْ َقاَل  َصَدَقَة ،  ِن  بحْ َعَدَة  َمسحْ وَعنحْ 

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) جممع البيان 2 : 213 . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 387/186 . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 390/187 ، الستبصار3 : 13/6 . 

)5) الكايف 5 : 4/96 ، هتذيب األحكام 6 : 388/186 . 
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اَم  َفُربَّ ًة ،  َغلَّ ُتِغلُّ  َداٍر ،  وِهَي  َنِصيٌب  يِف   ٌن ،  وَلُه  َديحْ َعَليحِْه  َرُجٍل  ُسِئَل َعنحْ 
اَر  وَقىَض  َتِديَن ، َفإِنحْ ُهَو َباَع الدَّ حْ َتبحُْلغحْ َحتَّى َيسحْ اَم مَل ُتَها ُقوَتُه َوُربَّ َبَلَغتحْ َغلَّ

نَُه َبِقَي َل َداَر َلُه ؟ .  َديحْ
ِفيِه   َيكحْ َما  ِمنحَْها  ُضُل  وَيفحْ نَُه   َديحْ بِِه  يِض  َيقحْ َما  َداِرِه  يِف  َكاَن  إِنحْ   « َفَقاَل : 

اَر  وإِلَّ َفال « )1( .  َيبِِع الدَّ وِعَياَلُه َفلحْ
ذلك  مثل  ببيع  تكليفه  عدم  عل  الّداّلة  األخبار  من  ذلك  ونحو 

وصفه يف الّدين ، وإّن مثله يسّمى معسًا . 

وهنا فوائد : ] متعّلقة بالمقام [ 

 ) األولى ( : ] ثبوت العسرة لتخلية سبيل المديون [ 

بّد من ثبوت العسة حّتى خييّل سبيله ، وطريق  أّنه ل  ظاهر اآلية   
له أصل  فإنحْ كان  فاّدعى اإلعسار ،  الّق  منه  إذا طلب  أّنه  ثبوت ذلك 
تلفه ، فإنحْ  البّينة عل  الّدعوى مالً كّلف  مال قبل ذلك ، أو كان أصل 
مل يقمها ُحبس إىل أنحْ يتبنّي اإلعسار ، ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، 
 ، َعنحْ َأبِيِه × : »َأنَّ َعِلّيًا × َكانَ   َفر ×ٍ َراِهيَم ، َعنحْ َجعحْ ِن إِبحْ َعنحْ ِغَياِث بحْ
َتِفيَد  َيسحْ إِفحْاَلٌس  وَحاَجٌة َخلَّ َسبِيَلُه َحتَّى  َلُه   َ َتَبنيَّ َفإِنحْ  ِن ،  يحْ الدَّ حَيحْبُِس  يِف  
نفقة  أو  صداق  أو  جناية  كانت  بل  منهام  يشء  يكن  مل  وإنحْ  َمال « )2( . 
الّريبة حينئٍذ يف دعواه ، ويدّل عليه ما رواه  بيمينه ؛ لعدم  قبل قوله فيه 
َفٍر × ، َعنحْ َأبِيِه ’ َعنحْ َعيِلٍّ × : »َأنَّ   ، َعنحْ َجعحْ ُكويِنِّ الّشيِخ ، َعِن السَّ

)1) هتذيب األحكام 6 : 198/ 440 ، الستبصار3 : 16/7 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 834/299 ، الستبصار 3 : 156/47 . 
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ِسًا َفَأَبى   ُجَها ُمعحْ ُه َل ُينحِْفُق َعَليحَْها َوَكاَن َزوحْ ِجَها َأنَّ َدتحْ َعَل َزوحْ َتعحْ َرَأًة اسحْ امحْ
ُعْسِ يُْسا { )1( « . 

ْ
بَِسُه ،  وَقاَل : } إنَّ َمَع ال َأنحْ حَيحْ

 ) الّثانية ( : ] هل للديان إجباره على التكّسب [ 

جربه  للّديان  وليس  سبيله ،  خييّل  اإلعسار  ثبوت  بعد  أّنه  ظاهرها   
ِن  ُقوَب بحْ عل الّتكسب ، ويدّل عل ذلك ما رواه يف » الكافي « ، َعنحْ َيعحْ
ُه اهلل « )3( .  ِسِ َكاَم َخالَّ  )2( ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »َخلُّوا َسبِيَل  امُلعحْ َسامِلٍ

وغري ذلك من األخبار الّداّلة بإطالقها عل ذلك . 
نعم هو يف نفسه جيب عليه الّسعي يف أداء ما عليه ، ولو باألخذ من 
َن  يحْ َقتحُْل يِف َسبِيِل اهلل إِلَّ الدَّ ُرُه الحْ الّزكاة ؛ لعموم قوله × : »ُكلُّ َذنحٍْب ُيَكفِّ
وإليه  األصحاب  بني  املشهور  هو  وهذا  َأَداُؤه  ... « )4( .  إِلَّ  َلهُ   اَرَة  َكفَّ َل 

ذهب الّشافعّي )5( . 
الغرماء ؛ إستنادًا  أّنه يسّلم إىل  » النّهاية « )6( ، إىل  الّشيخ يف  وذهب 
َأبِيِه × : »َأنَّ َعِلّيًا ×  َفٍر × ، َعنحْ   ، َعنحْ َجعحْ ُكويِنِّ ِ َعِنحْ السَّ إىل ما رواه 

)1) سورة النشاح 94 : 6 . 
)2) يعقوب بن سامل األمحر الكويّف ، أخو أسباط بن سامل ، عّده الّشيخ يف رجاله بذا العنوان من 
أصحاب الّصادق × ، وأخرى بعنوان : يعقوب بن سامل أخو أسباط العليم الّساج . رجال 

مة : 176 .  النّجايّش : 449 ، رجال الطَّويّس : 336 ، 337 ، رجال العالَّ
)3) الكايف 4 : 3/35 . 

)4) الكايف 5 : 6/94 ، هتذيب األحكام6 : 380/184 . وفيه : » عن أيب جعفر × « . 
)5) فتح العزيز 10 : 228 ، مغني املحتاج 2 : 156 . 

)6) النّهاية : 353 . 
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حْ  مَل َوإِنحْ  ُغَرَماَء ،  الحْ َطى  َأعحْ َماٌل  َلُه  َكاَن  َفإِنحْ  َينحُْظُر ،  ُثمَّ  يحْنِ   الدَّ يِف   حَيحْبُِس   َكانَ  
 ، إِنحْ ِشئحُْتمحْ  نَُعوا بِِه َما ِشئحُْتمحْ ُغَرَماِء َفَيُقوُل َلُُم : اصحْ َيُكنحْ َلُه َماٌل َدَفَعُه إىَِل الحْ

ِمُلوه  « )1( .  َتعحْ آِجُروُه ، َوإِنحْ ِشئحُْتُم اسحْ
أّنه  عل  الّداّلة  والّروايات  اآلية ،  لظاهر  خمالفة  ضعيفة ،  والّرواية 
الّتقّية ؛ ألهّنا موافقة ملا  إذا تبنّي حاله ، مع إمكان محلها عل  خييّل سبيله 

ذهب إليه أبو حنيفة عل ما نقل عنه )2( . 
له حرفة ، وإّل  إذا مل يكن  بأّنه خييّل سبيله  ابن محزة فحكم  وفّصل 
وقوت  قوته  عن  فضل  ما  ويأخذون  فيها  يستعملوه  غرمائه  إىل  يدفع 

عياله ؛ استدللً بالّرواية املذكورة )3( . 
وفيه : ما ذكرنا ، مع أهّنا أعّم من مّدعاه . وأقول : عل تقدير صّحة 
الّرواية يمكن محلها عل من علم أّنه أنفق ما استدانه يف غري الّطاعة كام 

يدّل عليه الّرواية اآلتية . 

 ) الّثالثة ( : ] امتداد اإلنظار الى وقت اليسار [ 

عل  ويدّل  اليسار ،  حيصل  أنحْ  إىل  النظار  وقت  يمتّد  أّنه  ظاهرها   
ِن ُسَليحْاَمَن )4( ،  ِد بحْ مَّ ذلك أيضًا ظاهر األخبار ، فأّما ما رواه الّشيخ ، َعنحْ حُمَ

)1) هتذيب األحكام 6 : 838/300 ، الستبصار3 : 155/47 . 
)2) الّشح الكبري 4 : 547 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 24 : 164 ، املغني ) ابن قدامة ( 4 : 540 . 

)3) الوسيلة : 212 . 
)4) أبو عبد اهلل حمّمد بن سليامن بن عبد اهلل الّديلمّي ، ضعيف جّدا ، له كتاب ، قاله النّجايّش . 
وعّده الّشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمامني : الكاظم والّرضا ’ ، مع توصيفه بالبرصّي 
 ، 365 النّجايش :  رجال  ولكنّه رجل واحد .  بالنرّصّي ،  وقد وصفه بعض  بالغلّو ،  ورميه 

رجال الطَّويس : 359 ، 386 . 
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َضا × َرُجٌل  ٍد ، َقاَل : َسَأَل الرِّ مَّ ِزيَرِة ُيَكنَّى َأَبا حُمَ ِل اجلحَْ َعنحْ َرُجٍل ِمنحْ َأهحْ
َلُه : ُجِعلحُْت فَِداَك إِنَّ اهلل َتَعاىَل َيُقوُل : } َوإِْن اكَن ُذو  َفَقاَل  َمُع ،  َوَأَنا َأسحْ
تِي  َذَكَرَها اهلل يِف  يِن َعنحْ َهِذهِ  النَّظَِرِة الَّ رِبحْ ة { )1( َأخحْ ٍة َفَنِظَرٌة إِل  َميَْسَ ُعْسَ
ِسُ َل ُبدَّ َلُه ِمنحْ َأنحْ ُينحَْتَظَر ، َوَقدحْ َأَخَذ  َرُف إَِذا َصاَر َهَذا امُلعحْ ِكَتابِِه َلَا َحدٌّ ُيعحْ
َراُكَها ،  وَل  ُينحَْتَظُر إِدحْ ٌة  َفَقُه َعَل ِعَيالِِه ،  وَليحَْس َلُه َغلَّ ُجِل َوَأنحْ َماَل َهَذا الرَّ

ُه ،  وَل َماٌل َغاِئٌب ُينحَْتَظُر ُقُدوُمُه ؟ .  لُّ ٌن ُينحَْتَظُر حَمِ َديحْ
يِض َما َعَليحِْه ِمنحْ  َماِم َفَيقحْ ِ ُه إىَِل اإلحْ ِر َما َينحَْتِهي َخرَبُ َقاَل : »َنَعمحْ ُينحَْتَظُر بَِقدحْ
َفَقُه يِف   ،  وإِنحْ َكاَن َأنحْ َفَقُه يِف َطاَعِة اهلل َعزَّ  وَجلَّ َغاِرِمنَي إَِذا َكاَن َأنحْ ِم الحْ َسهحْ

َماِم « .  ِ ِصَيِة اهلل َعزَّ  وَجلَّ َفاَل يَشحْ َء َلُه َعَل اإلحْ َمعحْ
َفَقُه يِف َطاَعِة اهلل  َلُم فِياَم َأنحْ َتَمنَُه َفُهَو َل َيعحْ ِذي ائحْ ُجِل الَّ ُقلحُْت : َفاَم ِلََذا الرَّ

ِصَيتِه ؟ .  َعزَّ  وَجلَّ َأوحْ يِف َمعحْ
ُه َعَليحِْه  وُهَو َصاِغر « )2( . فال ينايف ما  َعى َلُه يِف َمالِِه  وَيُردُّ َقاَل : »َيسحْ
إذا مل يكن  اليسار ؛ ألّنه  أفراد  انتهاء خربه إىل اإلمام أحد  ذكرناه ؛ ألّن 
له مال غائب ، ول ثمرة منتظرة ، كان ممّن يستحّق الّزكاة ، وعل اإلمام 

صفها إليه . 
َأُبو  ِل  َقاَل  َقاَل :  ر )3( ،  َبكحْ ِن  بحْ ُموَسى  َعنحْ  رواه  ما  عليه  ويدّل 

)1)  سورة البقرة 2 : 280 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 385/185 . 

)3) موسى بن بكر الواسطّي ، ممن روى عن اإلمام أيب عبد اهلل الّصادق وأيب السن موسى ’ ، 
رجال   ، 407 النّجايّش :  واقفّي .  الّطويّس أصله كويّف ،  الّشيخ  قال  له كتاب يرويه مجاعة . 

الّشيخ الّطويّس : 307 . 
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ِسِه  ِه لَِيُعوَد بِِه َعَل ِعَيالِِه  وَنفحْ َق  ِمنحْ ِحلِّ زحْ َسِن × : » َمنحْ َطَلَب  َهَذا الرِّ الحَْ
َتِدنحْ َعَل  َيسحْ  ، َفإِنحْ َغَلَب َعَليحِْه َذلَِك َفلحْ َكاَن َكامُلَجاِهِد يِف َسبِيِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ
ِضِه َكاَن  حْ َيقحْ اهلل َعزَّ  وَجلَّ  وَعَل َرُسولِِه َما َيُقوُت بِِه ِعَياَلُه ، َفإِنحْ َماَت  ومَل
َيُقوُل :  َتَعاىَل  إِنَّ اهلل  ُرُه ،  ِوزحْ َعَليحِْه  َكاَن  ِضِه  َيقحْ مَلحْ  َفإِنحْ  َقَضاُؤُه ،  َماِم  ِ اإلحْ َعَل 
َرم  « )2( . فدّل عل  ِكنٌي ُمغحْ َدقاُت ... { )1( اآلية ، َفُهَو َفِقرٌي ِمسحْ } إِنََّما الصَّ
أّن دينه عل اهلل ورسوله ، فمنتهى اإلنظار حينئٍذ وصول اخلرب إىل اإلمام . 

 ) الّرابعة ( : ] إنظار المعسر في مطلق الدين [ 

مقتىض إطالق اآلية شمول النظار للمعس يف كّل دين ، قال يف   
» مجمع البيان « : وهو املروّي عن أيب جعفر × ، ونقله عن ابن عّباس ، 
أحدهما :  آخرين :  قولني  أيضًا  ونقل  أيضًا ،  والسن  والّضحاك )3( ، 
باآلية ، ويف  الّربا  بدين  أّن وجوبه  والّثاني :  الّربا .  بدين  تصيص ذلك 

غريه بالقياس )4( . والقولن باطالن . 
ونقل عن ابني بابويه القول بتخصيص اإلنظار بام أنفقه باملعروف ، 
وأّما إذا أنفقه يف املعاص فليس هو من أهل هذه اآلية ، بل جيب عليه 
أداؤه بأنحْ يكّلف الّسعي ، وجيرب عليه حّتى يستويف حّقه منه ؛ وذلك ألّن 

)1) سورة الّتوبة 9 : 60 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 381/184 . 

)3) أبو عاصم الّضحاك بن خملد الّشيباين البرصّي ، حمّدث البرصة ، سمع من جعفر بن حمّمد ، 
ويزيد بن أيب عبد اهلل ، ومجاعة من الّتابعني . وروى عنه أمحد والّدارمّي والبخارّي وغريهم . 

مات سنة 212 ه  . تذكرة الّفاظ 1 : 366 ، العرب 1 : 285 ، شذرات الّذهب 1 : 28 . 
)4) جممع البيان 2 : 213 . 
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اإلنظار رأفة ورمحة ملن رخّص له يف الستدانة ، أّنه حيث كان بإذن اهلل 
ورسوله ، ولذا كان عل اهلل ورسوله ، فأّما العاص يف اإلنفاق فال كرامة 

له فال انظار )1( . ويشهد له عجز رواية حمّمد بن سليامن املذكورة )2( . 
وقد  الّسند ،  ضعيفة  الّرواية  أّن  إّل  قّوة ،  من  خيلو  ل  القول  وهذا 
ما  يعلم يف  الذي ل  للغارم  الّزكاة  إعطاء  منع  أيضًا  الّرواية )3(  تضّمنت 

أنفقه ، وقد مّر الكالم فيه ، وأّن األظهر اجلواز . 
ُوا ... { اآلية . 

وقوله : } ... وَأْن تََصّدق
 ُروي يف » الكافي « ، ] عن حمّمد بن عبد اهلل بن السن )4( ، عن أيب 
ُقوا َعَليحِْه باَِملُِكمحْ  ِسٌ َفَتَصدَّ ُه ُمعحْ ُموَن { َأنَّ

َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
عبد اهلل × : » ... } إِْن ك

ٌ َلُكم  « )5( [ )6( .  َفُهَو َخريحْ
ٍر ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : » َمنحْ  ِن َعامَّ ويف الّصحيح ، َعنحْ ُمَعاِوَيَة بحْ
َأُلوُه ،  ُه ، َقاَلَا َثاَلثًا َفَهاَبهُ  النَّاُس  َأنحْ  َيسحْ َم َل ظِلَّ إِلَّ ظِلُّ ُه اهلل َيوحْ َأَراَد َأنحْ ُيظِلَّ

)1) فقه الّرضا × : 268 ، املقنع 376 ، الداية : 317 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 162.

)3) قد تقّدم ذكرها يف ج75/2 . 
)4) حمّمد بن عبد اهلل بن السن ، من ل حيضه الفقيه أبو السني البرصّي ، الشافعّي ، املعروف 
الّلبان دخل  أّن ابن  ذكر ابن أرسالن اخلوارزمّي :  العّبايّس ،  ّبان خرج عل املنصور  اللَّ بابن 
خوارزم ، فأكرمه صاحبها ُخوارزم شاه ، وبنى له مدرسة ببغداد ، ينزل فيها فقهاء خوارزم ، 
الوايف   ، 202 العرب2 :   ، 217 النبالء17 :  أعالم  سري  هـ .   402 سنة  تويّف  با .  فدّرس 

بالوفيات3 : 319 . 
)5) الكايف 4 : 35 36آخر الديث 36 . 

)6) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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ه  « )1( .  ِسًا َأوحْ لَِيَدعحْ َلُه ِمنحْ َحقِّ ُينحْظِرحْ ُمعحْ َفَقاَل : َفلحْ
َف « )2( .  ُرِك النّصحْ َف ، َواتحْ ويف رواية ُأخرى : » ُخِذ النّصحْ

فلعّل امُلراد بالّصدقة عليه بذلك حسابا عليه من الّزكاة املفروضة 
أو املندوبة ، كام مّر من » أّن القرض حمى الّزكاة « )3( ، ويمكن أنحْ ُيراد ما 
يشمل اإلبراء فتدّل عل صّحة اإلبراء بلفظ الّتصدق )4( ، كام ُيستفاد من 
بعض األخبار ، فالقول به غري بعيد ، وإن كان خالف املشهور ، وفيها 

أيضًا دللة عل أّن الّصدقة أفضل من اإلنظار . 
فإْن قيل : قد روي يف » الكافي « ، عن الّصادق × ، أّن النّبّي ‘ 
َحتَّى  َمالِِه  بِِمثحِْل  َصَدَقٌة  ٍم  َيوحْ ُكلِّ  يِف  َلُه  َكاَن  ِسًا  ُمعحْ َظَر  َأنحْ »َمنحْ  قال : 
وأفضليته  واستمراره  ابقائه  رجحان  عل  يدّل  هذا  فإّن  فَِيه  « )5( ،  َتوحْ َيسحْ
عل الّتصدق ، مع أّن اإلنظار واجب والّتصدق مستحّب ، واملستحّب 

ل يكون أفضل من الواجب ؟ . 
املشّقة ،  ورفع  الكربة ،  تفريج  هي  اإلنظار  حسن  جهة  قلت : 
بالكلّية  عنه  الّق  إزالة  أّن  شّك  ول  املعس ،  مع  الّسهولة  وارتكاب 

باإلبراء أو الّتصدق أشّد رفقًا وأحسن فيكون أفضل . 

» عن حمّمد بن عبد اهلل  وردت الرواية يف الّطبعة الجرّية بذا الّسند :   . 1/35 )1) الكايف 4 : 
السن ، عن أيب عبد اهلل × « ،  وما أثبتناه موافق للّطبعة الجرّية واملصدر . 

)2) هذا مفاد ما رواه الكلينّي يف الكايف 4 : 2/35 . 
)3) مل نقف عل شيئ قد تقّدم من املصنّف يف هذا املعنى . 

)4) أورد الكليني يف الكايف 5 : 15/382 ، عن أيب عبد اهلل × قال : قال النبي ‘ : » أيام امرأة 
تصّدقت عل زوجها بمهرها قبل أن يدخل با إل كتب اهلل لا بكّل دينار عتق رقبة . . . « . 

)5) الكايف 4 : 35 ضمن من حديث 4 . 
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وباجلملة ل يبعد أنحْ ُيقال : إّنه وإنحْ كان انظار املعس بذا القدر من 
الّثواب فال يبعد أنحْ يكون الّتصدق به يف مثل تلك الال أفضل . 

وأّما اّدعاؤه أّن املستحّب ل يكون أفضل من الواجب فنمنع الكلّية ، 
عل أّنك قد عرفت أّنه يمكن أن يكون امُلراد حسابه من الّزكاة . 

* * * * *

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

ثَِيةً 
َ
 ك

ً
ْضَعافا

َ
أ  ُ

َ
َفُيَضاِعَفُه ل  

ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
ُيْقرُِض اهلل ق ِي 

َّ
َذا ال } َمْن   

ِْه تُرَْجُعوَن { )1( .  َواهلل َيْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَ

 ] بيان فضيلة اإلقراض [ 

 } مْن { : لالستفهام ، وحملها الّرفع بالبتداء .  و} ذا { : خربه .  
و} اّلي { : صفته ، أو بدل منه . } فيضاعفه { وفيه أربع قراءات )2( : 

 أحدها : باأللف والّرفع . 
والّثانية : بالّتشديد والّرفع عطفًا عل } يقرض { ، أو مستأنفة . 

والّثالثة ، والّرابعة : باأللف وعدمه ، مع النّصب فيهام باضامر ) أن ( 
عطفًا عل } يقرض { من حيث املعنى ، أي ينبغي أنحْ يقرض فيضاعفه . 

)1) سورة البقرة 2 : 245 . 
)2) قوله تعاىل : } فيضاعفه { يقرأ بالتخفيف واثبات األلف ، وبالتشديد وطرحها ، فالّجة ملن خفف 
أن َضاَعَف أكثر من َضّعَف لقوله : } أضعافا كثرية { ، ودليله قوله : } عش أمثاهلا { . والّجة 
ملن شدد التكرير ، ومداومة الفعل . ويقرأ برفع الفاء ونصبها فمن رفع عطف عل ) يقرض ( ، 

ومن نصب فعل جواب الستفهام . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 75 ( . 
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وإقراُض اهلل مثٌل لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه ، فاملراد األمر ، 
َقْد 

َ
وليس بقرِض حاجٍة عل ما ظنّه اليهود ، كام حكى عنهم بقوله : } ل

نَِياُء ... { )1( ، بل سّمى 
ْ
غ

َ
أ ُْن  َونَ ِقٌي 

َ
ف إِنَّ اهلل  وا 

ُ
ال

َ
ق ِيَن 

َّ
ال ْوَل 

َ
ق َسِمَع اهلل 

أّنه يرجع إليهم ول  النفاق قرضًا تلّطفًا للّدعاء إىل فعله ، وتنبيهًا عل 
يفوهتم ، وفيه حّث لم عل فعله ، حيث كان هو سبحانه املطالب به . 

والقرض السن هو املقرون بالخالص الذي ل يبتغي به سوى اهلل ، 
وقيل : هو ما تسرته وتصّغره عندك ، أو ما كان من الالل ول يفسده بَمنٍّ 
ول أذًى ، أو ما نوى به وجه اهلل ، ويكون طيبًة به نفسه ، أو ما كان حسن 
الوقع عند النفاق وإرادة األعّم ممكنة ، ويندرج فيه مجيع الّطاعات الواقعة 
املحتاجني  املؤمنني  إقراض  ذلك  ومن  واملاليـّة ،  البدنيـّة  تعاىل  لوجهه 
الّتحريض  بل عل شّدة  القرض ورجحانه ،  فتدّل عل مشوعية  املال ، 

عليه والرّتغيب ، باعتبار ما رّتب عليه من األضعاف الكثرية . 

 ] بعض األخبار الداّلة على فضيلة اإلقراض [ 

عن  بسنده ،  اخلّزاز ،  أيوب  أيب  عن  األخبار « ،  » معاني  يف  روي 
ُه َخْيٌ ِمْنها { )2( 

َ
ل
َ
ََسَنِة ف الّصادق × قال : »ملَّا َنِزَلتحْ حْآَيُة : } َمْن جاَء بِالْ

ََسَنِة  بِالْ } َمْن جاَء  َفَأنحَْزَل سبحانه :  ِزدحْين ،  َرُسوُل اهلل ‘ : رّب  فَقاَل 
ْمثاهِلا { )3( َفَقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : رّب ِزدحْين ، َفَأنحَْزَل سبحانه : 

َ
ُه َعْشُ أ

َ
ل
َ
ف

)1) سورة آل عمران 3 : 181 . 
)2) سورة النّمل27 : 92 . 

)3)  سورة األنعام 6 : 161 . 
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َل  اهلل  ِمَن  َكثرَِي  الحْ َإنَّ  َرُسوُل اهلل ‘ :  فقال  اآلية ،  ي ... {  ِ
َّ

ال َذا  } َمْن 
حُيحْص ، َوَليحَْس َلُه ُمنحَْتهًى  « )1( . 

وُروي يف » الكافي « ، عن اخليربّي )2( ، ويونس بن ظبيان )3( ، قال : 
َراِج   إِخحْ ِمنحْ  اهلل  إىَِل  َأَحبَّ  يَشحْ ٍء  ِمنحْ  »َما  يقول :  اهلل ×  عبد  أبا  سمعنا 
ُثمَّ  ُأُحٍد ،  َجَبِل  ِمثحَْل  يِف  َهَم  رحْ الدِّ َلُه  َعُل  َلَيجحْ اهلل  َوإِنَّ  َماِم ،  ِ اإلحْ إىَِل   َهمِ   رحْ الدِّ
ِي ... { اآلية ، َقاَل : ُهَو  واهلل يِف 

َّ
َقاَل : إِنَّ اهلل تعاىل َيُقوُل : } َمْن َذا ال

ة « )4( .  َماِم َخاصَّ ِ ِصَلِة اإلحْ
ُيوُنَس ،   َعنحْ  الّصحيح ،  يف  » الّروضة « ،  من  ذّر  أيب  حديث  ويف 
َسِن امَلايض × ،  َتِدي )5( ، َعنحْ َرُجٍل ، َعنحْ َأيِب الحَْ ِن امُلهحْ َعِزيِز بحْ وَعنحْ َعبحِْد الحْ

)1) معاين األخبار : 396 54/397 . 
)2) خليربّي بن عيّل الطّحان ، الكويّف ، من ضعفاء املحّدثني ، وكان فيه غلوٌّ وارتفاٌع ، ول يلتفت 
إىل حديثه ، وكان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه ، وله كتاب . روى عنه حمّمد 
بن إسامعيل بن بزيع ، واملفضل بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز وغريهم . رجال النجايّش : 
 . 144 العلامء :  معامل   . 93 معجم رجال الديث 23 :   . 193 الطويّس :  فهرست   . 112

جامع الرواة 2 : 443 . 
كّل كتبه تليط ، قاله  ضعيٌف جّدًا ل يلتفت إىل ما رواه ،  موىل ،  )3) يونس بن ظبيان الكويّف ، 
النجايّش ، عّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الّصادق × ونقل العاّلمة يف رجاله عن ابن 
رجال  روايته « .  عىل  أعتمد  ال  للحديث ،  وّضاٌع  كّذاٌب ،  » غاٍل ،  قال :  أنه  الغضائري 

النّجايّش : 448 ، رجال الّطويّس : 336 ، رجال العاّلمة : 266 . 
)4) الكايف 1 : 2/537 . 

الرضا × ،  ثقٌة روى عن  القمّي ،  األشعرّي  العزيز  عبد  بن  بن حمّمد  املهتدي  العزيز  عبد   (5(
 ، وأخرى ممّن مل يرو  عّده الشيُخ يف رجاله تارة من أصحاب الرضا × قائال : أشعريٌّ قميٌّ
عنهم ^ قائال : جّد حمّمد بن السني ، روى عنه أمحد بن حمّمد بن عيسى والربقي . رجال 

الطويّس : 380 ، 487 ، رجال النجايّش : 245 ، تنقيح املقال 2 : 155 . 
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» من ال يحضره الفقيه «  الُفّساَق « )1( . ويف  َلِة  َدوحْ َمامِ  يِف   ِ »ِصَلُة اإلحْ َقاَل : 
نحوه )2( ، وكذا يف » ثواب األعمال « ، عن إسحاق بن عاّمر )3( . 

ولعّل يف ابام املضاعفة ثّم وصفها بالكثرة إيامء إىل أهّنا ل حيصيها 
إّل اهلل ، وأّن ذلك خيتلف باختالف القرض وامُلقرض وامُلقرَتض بالوقت 
واملكان ، ونحو ذلك من األحوال ، ويرشد إليه ما رواه يف » الكافي « ، 
ٌل   ِمنِ  َفضحْ عن محران بن أعني ، عن أيب جعفر × قال : ُقلحُْت : َفَهلحْ  لِلُمؤحْ

ِ َذلَِك ؟ .  ُُدوِد  وَغريحْ َكاِم  والحْ َححْ َفَضاِئِل  واألحْ ِلِم يِف يَشحْ ٍء ِمَن الحْ َعَل امُلسحْ
ٌل  ِمِن َفضحْ ِرَياِن يِف َذلَِك جَمحَْرى َواِحٍد ،  وَلِكنحْ لِلُمؤحْ ا جَيحْ َفَقاَل : »ل ، مُهَ

َباِن بِِه إىَِل اهلل « .  ام ،  وَما َيَتَقرَّ اَمِلِ ِلم  يِف َأعحْ َعَل امُلسحْ
ْمثاهِلا { ، 

َ
أ َعْشُ  ُه 

َ
ل
َ
ف بِاَلَسَنِة  } َمْن جاَء  َيُقوُل :  اهلل  َأَليحَْس  ُقلحُْت :   

ِمِن ؟ .  َجِّ َمَع امُلؤحْ ِم  والحْ وحْ َكاِة  والصَّ اَلِة  والزَّ َتِمُعوَن َعَل الصَّ ُمحْ جيحْ َت َأهنَّ َوَزَعمحْ
 }  ثَِيةً

َ
 ك

ً
ْضعافا

َ
ُ أ

َ
 : } َفُيضاِعَفُه ل َقاَل : »َأَليحَْس َقدحْ َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َحَسنٍَة  لُِكلِّ  َحَسنَاهِتِمحْ  َلُمحْ  وَجلَّ  َعزَّ   اهلل  ُيَضاِعُف  ِذيَن  الَّ ُهُم  ِمنُوَن  َفامُلؤحْ
ِة  ِر ِصحَّ ِمِن ،  وَيِزيُد اهلل يِف َحَسنَاتِِه َعَل َقدحْ ُل امُلؤحْ فًا َفَهَذا َفضحْ َسبحُْعوَن ِضعحْ

َعافًا َكثرَِيًة ... « )4( ، الديث ، وقد مّر سابقًا أيضًا )5( .  إِياَمنِِه َأضحْ
وقد وقع يف الكتاب العزيز آيات كثرية داّلة عل الّث عل إقراض 

)1) الكايف 8 : 461/302 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 2 : 1763/72 . 

)3) ثواب األعامل : 99 ثواب صلة اإلمام × . 
)4) الكايف 2 : 27 ضمن الديث 5 . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 80.
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ْرًضا َحَسًنا 
َ
اهلل تعاىل : كقوله يف سورة الديد : } َمْن َذا اِلي ُيْقرُِض اهلل ق

قنَِي  دِّ الُمصَّ } إِنَّ  فيها :  أيضًا  وقوله  ِريٌم { )1( ، 
َ
ك ْجٌر 

َ
أ  

َُ
َول  

َُ
ل َفُيَضاِعَفُه 

ِريٌم { )2( ، 
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
ُهْم َول

َ
 يَُضاَعُف ل

ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
َرُضوا اهلل ق

ْ
ق
َ
اِت وَأ

َ
ق دِّ َوالُمصَّ

 يَُضاِعْفُه ... { )3( ، ونحوها ، وهي 
ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
وقوله : } إِْن ُتْقرُِضوا اهلل ق

متقاربة يف املعنى . 
َمَر 

َ
أ َمْن  } ... إِل  تعاىل :  بقوله  القرض  رشعية  عل  يستدّل  وقد 

ْو َمْعُروٍف ... { )4( . واملعروف : القرُض ، عل ما دّل عليه اخلرب 
َ
ٍة أ

َ
بَِصَدق

املروّي كام مّر )5( . وأّما الخبار الّداّلة عل رجحان القرض والّث عليه 
فهي أكثر من أن حتص )6( . 

و ) القبض ( : املنع . والبسط : الّتوسيع عل ما رواه يف » الّتوحيد « )7( . 

)1) سورة الديد 57 : 11 . 
)2) سورة الديد 57 : 18 . 
)3) سورة الّتغابن 64 : 17 . 
)4) سورة النّساء 4 : 114 . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 93.
)6) منها ما أورده الكلينّي يف الكايف 4 : 3/10 ، عن النبّي ‘ قال : » الصدقة بعشة ، والقرض 
انظر  وللمزيد  وعشين « .  بأربعة  الرحم  وصلة  بعشين ،  الخوان  وصلة  عش ،  بثامنية 

وسائل الشيعة : الباب 11 استحباب اقراض املؤمن . 
)7) الّتوحيد : 161 . 



 وأّما توابع الّدين فأنواع

] النوع [ األّول : 

 الّرهن

الّسابقة :  اآلية  تلو  املذكورة  الّسورة  يف  وهي  واحدة :  آية  وفيه 
ِمَن َبْعُضُكْم 

َ
إِْن أ

َ
رَِهاٌن َمْقُبوَضٌة ف

َ
 ف

ً
ُِدوا اَكتِبا

َ
ْم ت

َ
ْنُتْم َعَ َسَفٍر َول

ُ
} َوإِْن ك

َهاَدَة َوَمْن   تَْكُتُموا الشَّ
َ

َماَنَتُه َوَلتَِّق اهلل َربَُّه َول
َ
ِي اْؤتُِمَن أ

َّ
ُيَؤدِّ ال

ْ
ل
َ
 ف

ً
َبْعضا

وَن َعلِيٌم { )1( . 
ُ
ُبُه َواهلل بَِما َتْعَمل

ْ
ل
َ
إِنَُّه آثٌِم ق

َ
يَْكُتْمَها ف

قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو : ) فُرُهٌن ( عل وزن فعل كُرُسٍل وُكُتٍب ، 
والباقون : ) رهان ( ، وهو خرب مبتدأ حمذوف ، أو مبتدأ حمذوف اخلرب ، 

أي فالوثيقة ، أو فعليكم )2( . 

)1) سورة البقرة 2 : 283 . 
بعد  الف  واثبات  الراء  وبكس  والاء ،  الراء  بضم  يقرأ  مقبوضة {  } فرهان  تعاىل :  )2)  قوله 
العرب مجع  وليس يف كالم  ومجع رهانا رهنا ،  أنه مجع رهنا رهانا ،  فالّجة ملن ضّم  الاء ، 
لسم عل هذا الوزن غري رهن وسقف . والّجة ملن كس وأثبت األلف أنه أراد مجع رهن . 
يف  الرهان  وبني  الدين ،  يف  الرهن  بني  ألفّرق  فقال :  الضّم ؟  اخرتت  مل  عمرو :  أليب  وقيل 

سباق اخليل . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 80 ( . 
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ُِدوا 
َ

ْم ت
َ
واخلطاب للمتعاملني بالّدين املؤّجل كام يشعر به قوله : } َول

 { من حيث إّنه املأمور بكتابته كام سلف ، ويشعر به أيضًا الّسياق ، 
ً
اَكتِبا

فدّلت اآلية عل مشوعية الّرهن يف الّسفر ، ويكون استفادة مشوعيته 
بالض معلومة من الّسنّة واإلمجاع ، ويمكن أن ُيقال بدللة اآلية عليهام 
معًا ، ويكون الّتقييد بالّسفر خرج خمرج الغالب ؛ ألّن الّسفر مّلا كان مظنّة 

لفقد اإلشهاد والكتاب أمر عل سبيل اإلرشاد إىل حفظ املال بذلك . 

وقد تضّمنت اآلية فوائد

 ) األولى ( : ] اشتراط القبض في الّرهن [ 

هذا  وإىل  القبض ،  اشرتاط  عل  يدّل  باملقبوضة  ) الّرهان «  وصف 
مل  يقبض  مل  فإنحْ  البيان « :  » مجمع  يف  قال  بل  األصحاب ،  أكثر  ذهب 

ينعقد الّرهن باإلمجاع )1( ، وإليه ذهب أكثر العاّمة )2( . 
ِن َقيحٍْس ، َعنحْ  ِد بحْ مَّ ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف املوّثق ، َعنحْ حُمَ

ُبوضا « )3( .  نَ  إِلَّ َمقحْ َفٍر × َقاَل : » َل َرهحْ َأيِب َجعحْ
ويف » تفس�ير العّياش�ّي « ، عن حمّمد بن عيسـى ، عن أيب جعفر × 

مثله )4( . 
» الخالف « )5( ،  يف  الّشيخ  ومنهم  األصحاب  من  مجاعة  وذهب   

)1) جممع البيان 2 : 224 . 
)2) األّم 3 : 142 ، املجموع 13 : 185 ، مغني املحتاج 2 : 128 . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 779/176 . 
)4) تفسري العّيايّش 1 : 525/156 . 

)5) اخلالف 3 : 223 املسألة 5 ، قال : » يلزم الّرهن بالجياب والقبول « . 
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» المختلف « )2( ،  يف  إليه  ومال  الشرتاط ،  عدم  إىل  إدريس )1(  وابن 
مالك )4( ؛  العاّمة  من  يذهب  وإليه  » المسالك « )3( ،  يف  الّثاين  والّشهيد 
لألصل ، ولعموم األوامر الّدالّة عل الوفاء بالعقود ، وأجابوا عن اآلية 
بأهّنا دّلت بطريق اخلطاب ، وهو ليس حّجة عند املحّققني ، وبأّن القبض 
لو كان رشطًا يف الّرهن لكان ذكر القبض تكرارًا ل فائدة فيه ، فكام ل 
حيسن أنحْ يقول رهان مقبولة ، ل حيسن أنحْ يقول مقبوضة ، فيدّل األمر 
قبل  رهنًا  ساّمه  ألّنه  القبض ؛  بدون  الّرهن  حتّقق  عل  املقبوض  بالّرهن 
ذكر القبض ، واملجاز خالف األصل ، وبأّن اآلية وردت لبيان اإلرشاد 
إىل حفظ املال ، وذلك إّنام يتّم باإلقباض ، كام أّنه ل يتّم إّل بالرهتان ، 
فالحتياط لفظ املال يقتيض القبض كام يقتيض الّرهن ، وكام أّن الّرهن 

ليس رشطًا يف الّدين فكذلك القبض يف الّرهن . 
عن  الّرهن  جتّرد  لو  إذ  الكاتب ،  وعدم  بالّسفر  الّتقييد  ويؤّيده 
القباض يف تلك الال لكان مظنّة لإلنكار ، فال حيصل الستيثاق ؛ ألّنه 
ل يسمع قول مّدعى الّرهن حينئٍذ عند الّتنازع ، وبأّن الّرواية ضعيفة ؛ 

جلهالة يف الّسند ، باشرتاك الّراوي . 
وفيه نظر ؛ ألّن الّظاهر أّن امُلراد به البجيّل الّثقة ، مع أّنه رواها حمّمد 

باإلجياب  يلزم  منهم :  املحّصلون  األكثرون  » وقال  قال :   ، 416 الاوي2 :  السائر   (1(
والقبول ، وهذا هو الّصحيح « . 

)2) خمتلف الّشيعة 5 : 399 ، 
)3) مسالك األفهام 4 : 11 . 

)4) املغني ) ابن قدامة ( 4 : 400 ، املجموع 13 : 185 . 
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أّنه  إّل  للقرآن ،  مطابق  واملتن  معترب ،  قوّي  الّسند  وباجلّملة  بن عيسى ، 
حيتمل أّن املعنى ل رهن تكمل به الفائدة إّل مقبوضًا ، ويكون امُلراد بالقيد 
الّتخصيص بام تكمل به الفائدة ، ل الكشف واإليضاح ، مع أهّنا موافقة 

لقول أكثر العاّمة ، فحملها عل الّتقية ممكن فافهم ، واملسألة حمّل تردد . 

 ) الّثانية ( : ] هل القبض فيه شرط للصّحة أو للزوم [ 

 عل القول بكون القبض رشطًا فهل هو رشط لصّحة كونه رهنًا ، 
بمعنى أّنه لو مل يقع لكان الّرهن باطاًل ، أو هو رشط للزوم بمعنى أّنه لو 

مل يقع لكان صحيحًا إّل أّنه ليس بالزم ، جيوز له الّرجوع فيه ؟ . 
 يظهر من بعضهم األّول ، كعبارة املجمع املسطورة ، وهو الّظاهر من 
بالّثاين  أّنه أقرب املجازات . وّصح مجاعة  الّرواية املذكورة )1( ، نظرًا إىل 
كالعاّلمة يف » الّتذكرة « )2( ، بل يظهر من » المسالك « )3( أّنه قول كّل من 

قال بالشرتاط . وفيه تأّمل يظهر من مالحظة عباراهتم وتفريعاهتم . 
فلو حصل  بل يكفي مساّمه  الوجهني ل يشرتط دوامه ،  وعل كال 
وفاق  موضع  وهو  جاز ،  فيه  ترّصف  أو  الّراهن  إىل  عاد  ثّم  املسّمى 
حنيفة )4( ،  أبو  ذلك  اإلمجاع ، وخالف يف  عليه  نقل  بل  األصحاب  بني 
لعدم  ضعيف ؛  وهو  املذكور ،  الوصف  إىل  نظرًا  استدامته  فاشرتط 

اشرتاط بقاء املعنى فيه . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 173.
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 24 . 

)3) مسالك األفهام 4 : 12 . 
)4) املغني ) ابن قدامة ( 4 : 402 ، املجموع 13 : 192 . 
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 ) الّثالثة ( : ] عدم اشتراط الدوام في القبض [ 

القبض يكفي حصول مساّمه  الّدوام يف  إّنه ل يشرتط  قلنا :  حيث   
ولو بعد ميض زمان من العقد ؛ لصدق حصول القبض يف اجلملة فافهم . 

 ) الّرابعة ( : ] عدم صّحة رهن ما ال يمكن استيفاء الدين منه [ 

 يدّل اإلرشاد إىل الستيثاق لفظ املال بالّرهن أّنه ل يصّح رهن ما ل 
يمكن استيفاء الّق منه ، كاألعيان التي ل يصحُّ متّلكها كالّر ، واألعيان 
التي ل يصحُّ بيعها كاألعيان النّجسة ، وآلت القامر ، ونحو ذلك ، وعل 
القول بكون الوصف داّلً عل اشرتاط القبض تدّل أيضًا عل عدم جواز 
رهن الّدين واملنافع والّطري يف الواء والّسمك يف املاء التي ل يعتاد عودها . 

 ) الخامسة ( : ] العين المرهونة أمانة بيد المرتهن [ 

تضمن  ل  أمانة  الّرهن  كون  املال  حفظ  إىل  بذلك  اإلرشاد  يشعر   
الغاية  كان مضمونًا مطلقًا مل حتصل  لو  إذحْ  الّتفريط ،  أو  الّتعدي  مع  إّل 
الكاملة ، بل رّبام كان ذلك باعثًا لتالف املال كام إذا هلك الّرهن فيكون 
ذلك تغريرًا ، ويدّل عل ذلك أيضًا األخبار املرويـّة عن أهل البيت ^ 
وعليه أصحابنا ، وخالف يف ذلك أبو حنيفة )1( فذهب إىل أّنه مضمون 

بأقّل األمرين من قيمة الّرهن وقدر الّدين . 

 ) الّسادسة ( : ] وجوب الحفاظ على العين المرهونة [ 

ويدّل  املال ،  عل  املحافظة  ينبغي  بأّنه  ذلك  إىل  اإلرشاد  يشعر   

)1) املجموع 13 : 249 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 21 : 64 - 65 . 
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َوإَِضاَعَة  َؤال ،  السُّ وَكثحَْرَة  ِقيَل ،  والحْ َقاَل  الحْ يكره  اهلل  »إِنَّ  قوله ‘ :  عليه 
امَلالِ   « )1( . ونحو ذلك من األخبار . 

 ) الّسابعة ( : ] بعض أحكام التنازع في المقام [ 

 القتصار عل الّرهن يف اآلية وكون الغرض الستيثاق لفظ املال يشعر 
بأّنه لو تنازعا ، فقال أحدمها : هو رهن ، وقال اآلخر هو أمانة ، فالقول قول 
األّول ، ويدّل عليه رواية ابن أيب يعفور )2( ، ورواية عباد بن صهيب )3( عن 

الّصادق × ، وبذلك قال الّصدوق )4( ، والّشيخ يف » المبسوط « )5( . 

)1) الكايف 5 : 5/301 . 
والّشيخ يف هتذيب األحكام 7 :   ، 1/237 )2) هو الديث الذي أورده الكلينّي يف الكايف 5 : 
َفَقاَل  ِن ،  هحْ الرَّ يِف  َتَلَفا  اخحْ إَِذا  َقاَل :  اهلل ×  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ  ُفوٍر ،  َيعحْ َأيِب  ِن  ابحْ َعِن   ، 770/174
َلحِْف  األحْ َصاِحُب  َأُل  » ُيسحْ َفَقاَل :  َهٍم ؟  ِدرحْ باِِمَئِة  َخُر :  اآلحْ وَقاَل  َهٍم ،   ِدرحْ ِف  بَِألحْ َرَهنحَْتُه  ا :  َأَحُدمُهَ
َتَلَفا  َثَر  واخحْ ُن َأَقلَّ مِمَّا ُرِهَن َأوحْ َأكحْ هحْ حْ َيُكنحْ َلُه َبيِّنٌَة َحَلَف َصاِحُب املحِْاَئِة ،  وإِنحْ َكاَن الرَّ َبيِّنََة ، َفإِنحْ مَل الحْ
َوِديَعِة  َأُل : » َصاِحُب الحْ َخُر : ُهَو ِعنحَْدَك َوِديَعٌة ؟ َفَقاَل ُيسحْ ٌن ،  وَقاَل اآلحْ ا ُهَو َرهحْ َفَقاَل : َأَحُدمُهَ

ن  « .  هحْ حْ َيُكنحْ َلُه َبيِّنٌَة َحَلَف َصاِحُب الرَّ َبيِّنََة ، َفإِنحْ مَل الحْ
وعّباد بن صهيب : هو عّباد بن صهيب البرصّي ، من حمّدثي العاّمة الّضعفاء ، وبعض العاّمة   
وبعض علامئنا  بالكذب وتركوا حديثه ،  ذّموه واهّتموه  منهم  آخر  وفريق  وّثقوه وصّدقوه ، 
تويّف حدود سنة 212 .  روى عن اإلمام الصادقني ’ .  كان برتيًا مرجئًا ،  وّثقوا حديثه . 

رجال الطويّس : 131 و240 . رجال النجايّش : 208 . فهرست الطويّس : 120 . 
 : 7 األحكام  هتذيب  يف  والّشيخ   ، 4/238 الكايف5 :  يف  الكلينّي  رواه  الذي  الديث  هو   (3(
َأَبا َعبحِْد  ُت  ِن ُصَهيحٍْب َقاَل : َسَألحْ 77/176 ، والستبصار3 : 122 436/123 ، عن َعبَّاِد بحْ
ٌن ؟ َقاَل :  َخُر َيُقوُل : ُهَو َرهحْ ُتَكُه ،  واآلحْ َدعحْ َتوحْ ا َيُقوُل : اسحْ ِ َأَحُدمُهَ اهلل × َعنحْ َمَتاٍع يِف َيِد َرُجَلنيحْ
َدَعُه بُِشُهود « .  ُه َأوحْ َعى َأنَّ ِذي ادَّ ٌن ِعنحِْدي إِلَّ َأنحْ َيأحْيِتَ الَّ ُه َرهحْ ِذي َيُقوُل : َأنَّ ُل الَّ ُل َقوحْ َقوحْ َفَقاَل : » الحْ

)4) املقنع : 385 . 
)5) املبسوط 2 : 236 . 
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ولصحيحة  لألصل ،  الوديعة ؛  مّدعى  قول  القول  األكثر :  وقال 
حمّمد بن مسلم ، عن الباقر × )1( ، وفّصل ابن محزة فقال : القول قول 
املرهتن إنحْ اعرتف الّراهن له بالّدين ، وإّل فالقول قول مّدعى الوديعة )2( . 

وهو توجيه حسن ، فالقول به مّتجه . 

 ) الّثامنة ( : ] المرتهن أولى بالرهن من بقية الغرماء [ 

بقية  من  بالّرهن  أوىل  املرهتن  أّن  املذكور  بالّتقريب  اشعرت  رّبام   
ميتًا ،  أو  حيًا  كان  الوفاء ، سواء  الّراهن عن  أموال  لو قرصت  الغرماء 
وهذا هو املشهور بني األصحاب ، ويدّل عليه العمومات املفيدة لكونه 
وثيقة للّدين ، ولكّن رواية عبد اهلل بن الكم )3( ، عن الّصادق × )4( ، 
صحيتا  السن ×  أيب  عن  ــروزّي )5( ،  امل حفص  بن  سليامن  ورواية 
الّدين  أرباب  الّرهن عل مجيع  يقّسم  الّراهن  بعد موت  أّنه  الّدللة عل 
بعد  دين  عل  ومحلهام  صيح ،  معارض  عل  لام  أعثر  ومل  بالصص ، 
فاملسألة  الّسند ،  صحيحتي  غري  أهّنام  إّل  بعيٌد ،  الّراهن  بافالس  الكم 

حمّل إشكال . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 174 / 769 . 
)2) الوسيلة : 266 . 

وله كتاب .  القول ،  مرتفع  إمامّي ضعيف ،  حمّدث  النّبهايّن ،  األرمنّي ،  الكم  بن  اهلل  عبد   (3(
النجايش  رجال  األرمنّي .  رنجويه  بن  موسى  عمران  وأبو  األزدّي ،  عمران  أبو  عنه  روى 

156 . جامع الرواة 1 : 482 . 
)4)   . من ل حيضه الفقيه 3 : 4100/307 ، هتذيب األحكام 7 : 783/178 . 

)5) هتذيب األحكام 7 : 784/178 . 
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 ) الّتاسعة ( : ] ال يصّح اإلرتهان إاّل على ما كان ثابتا في الذّمة [ 

عل  اآلية  دّلت  بالّدين  املتعاملني  إىل  متوّجهًا  اخلطاب  كان  حيث   
وإنحْ  الّذّمة ،  يف  ثابتًا  كان  ما  هو  عليه  الّرهن  أخذ  يشع  الذي  الّق  أّن 
عل  الّرهن  يصّح  فال  اخليار ،  مّدة  يف  كالّثمن  مستقّرًا ،  ثبوته  يكن  مل 
األعيان أمانة كانت يف يده كالوديعة والعارية غري املضمونة إمجاعًا ، أم 
مضمونة كاملغصوبة واملقبوضة بالّسوم والعارية املضمونة ، وبه قال أكثر 
قاله  عليها  الّرهن  يصّح  فال  الّشوع  قبل  اجلعالة  وكذا  األصحاب )1( . 
األصحاب ، وكذا بعد الّشوع قبل متام العمل عند األكثر أيضًا ، وقال 

يف » الّتذكرة « )2( ، بجوازه . وفيه تأّمل . 

إن أِمَن { إلخ
َ
 ) العاشر ( : ] تفسير [ قوله : } ف

خيش  ومل  املديونني ،  بعض  من  الّديانني  بعض  واعتمد  وثق  أي   
يقيض  أي  } فليؤّد {  رهنًا  يأخذ  ومل  يكتب  فلم  ضياعًا  ول  جحودًا 
} الي ائتمن { أي استدان } أمانته { أي دينه ، وساّمه بذلك مع كونه 
اهلل  } ولتِق  ورهن ،  كتابة  بدون  عليه  لئتامنه  عليه  مضمونًا  ذّمته  يف 

رشائع  يف  واملحقق   ، 44  : 2 املهّذب  يف  الرّباج  وابن   ، 419  : 5 املبسوط  يف  الّشيخ  انظر   (1(
اإلسالم 2 : 332 ، وحييى بن سعيد اليّلّ يف اجلامع للّشائع : 287 ، والعاّلمة يف اإلرشاد 

1 : 392 ، وغريهم . 
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 24 ، الطبع الجرّي ، قال : » ما كان األصل يف وضعه اجلواز كاجلعل يف 
اجلعالة فإن كان قبل الّشوع يف العمل مل يصّح الّرهن عليه ؛ ألنه مل جيب ، ول يعلم افضاؤه 
إىل الوجوب والّلزوم ، وأّما بعد الّشوع يف العمل وقبل امتامه فاألقوى جوازه لنتهاء المر 

فيه إىل الّلزوم فصار كالّثمن يف مدة اخليار « . 
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عل  بذلك  اعتمد  حيث  شيئًا  حّقه  من  ينقصه  ول  جيحده ،  ول  رّبه { 
اهلل تعاىل ، ومل يستوثق من حّقه ، وحُيتمل أنحْ يكون امُلراد األمر بالتقاء 
يف هذا وغريه ، وتكون النّكتة يف ذكره هنا زيادة الّتحريض واملبالغة ، من 
حيث إّنه مل يعتمد فيه إّل عل اهلل تعاىل ، هذا وحُيتمل أنحْ يكون الستئامن 
راجعًا إىل قبض الّرهن ل إىل أصل السرتهان ، إّما بأنحْ يكون اسرتهن 
بمجّرد العقد وتركه عند الّراهن ومل يقبضه عل القول بأّن القبض ليس 
بشط ، وإّما بأنحْ يكون اسرتهن وقبض ثّم أرجعه إىل الّراهن وتركه عنده 

أمانة ملا مّر من أّن استدامة القبض ليست بشط ، وهذا املعنى قريب . 

ُبُه { [ 
ْ
ل
َ
 ) الحادي عشر ( : ] تفسير قوله تعالى : } آثٌِم ق

 النّهي عن كتامن الّشهادة عند الحتياج إليها لثبات الّق ملا مّر يف 
الّرواية )1( من أّن امُلراد به بعد الّشهادة ، وذلك أيضًا عند متّكنة من ذلك 

وعدم ارتيابه . 
اجلوارح  أمري  وألّنه  الكتامن ،  حمّل  ألّنه  القلب ؛  إىل  الثم  واضافة 
الذي به يعقل ويفهم وتصدر عن أمره ورأيه كام ذكرنا سابقًا يف وصّية 

أمري املؤمنني × لبنه حمّمد بن النفية )2( . 
ِعَباد « )3( ،  اَزى  الحْ ُدوِر جُتَ ويف » نهج البالغة « عنه × : »َوباَِم يِف الصُّ

فنسبته إىل القلب بذا العتبار ، وإّل فاملتأثم مجيع اجلوارح . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 149.
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة ج623/2 .

)3) هنج البالغة ) صبحي الّصالح ( : 103 . 
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قال :  جعفر × ،  أيب  عن  جابر ،  عن  » الكافي « ،  يف  ُروي  وقد 
ِرٍئ  امحْ َدَم  ِدَر  لُِيهحْ ِبَا  َشِهَد  َأوحْ  َشَهاَدًة ،  َكَتَم  »َمنحْ  اهلل ‘ :  رسول  قال 
ِمِه   بِاسحْ اََلِئُق  اخلحْ ِرُفُه  َتعحْ ُكُدوٌح )1(  ِهِه  ِقَياَمِة ... َولوجحْ الحْ َم  َيوحْ ِلٍم ، ... َأَتى  ُمسحْ

وَنَسبِه  « )2( . 
َقاَل :  ُبُه { 

ْ
ل
َ
ق » } ... آثِمٌ   عنه × :  جابر ،  عن  » الفقيه « ،  ويف 

»َكافٌِر َقلحْبه « )3( . 
ُرؤوِس  َعَل  َلحَْمُه  اهلل  َأطحَْعَمهُ   َكَتَمَها  »وَمنحْ  عنه ‘ :  األمال ،  ويف 

 : } َو َمْن يَْكُتْمها { « )4( ، اآلية .  ُل اهلل َعزَّ  وَجلَّ اََلِئِق ،  وُهَو َقوحْ اخلحْ
مع  إّل  جتوز  ل  أهّنا  من  عرفت  ملا  الرتياب ؛  بعدم  ذلك  وقّيدنا   
اجلزم ، وقّيدناه أيضًا بالّتمّكن ؛ ليخرج بذلك من ل يتمّكن من إقامتها ، 
إذا  ما  أيضًا  العموم  ماله . وخيرج من هذا  أو  نفسه  إّما مع اخلوف عل 
كان املشهود عليه مؤمنًا معسًا عند حّكام اجلور فإّنه ل جيوز ، وقد ورد 

بذلك األخبار . 

 ) الّثانية عشرة ( : ] كتمان الّشهادة من الكبائر [ 

باإلثم  عليه  سبحانه  اهلل  الكبائرلتوّعد  من  الّشهادة  كتامن  كون   
والعذاب ، ويدّل عل ذلك عموم ما رواه يف » من ال يحضره الفقيه « ، 

ماّدة   155  : 4 ) النّهاية  كدح .  فهو  عّض  أو  خدش  من  أثر  وكّل  اخلدوش .   الكدوح  :   (1(
كدح ( . 

)2) الكايف 7 : 1/380 . 
)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 3330/58 . 

)4) أمال الّصدوق : 428 ضمن الديث الّطويل 1 ، املجلس 66 . 
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َكَباِئِر .  َفٍر × َعِن الحْ ُت َأَبا َجعحْ اِء )1( ، َقاَل : َسَألحْ َعنحْ َكثرٍِي النَّوَّ
َعَد اهلل  َعَليحِْه النَّار « )2( .  َفَقاَل : » ُكلُّ  َما َأوحْ

عن  آبائه ^ ،  عن  اجلــواد ،  عن  العظيم ،  عبد  عن  رواه  وما 
َهاَدِة ؛ أِلَنَ  اهلل َيُقول :  الّصادق × وذكر الكبائر إىل أنحْ قال : »ِكتحْاَمنُ  الشَّ
ُبُه { « )3( . وللّرهن أحكام كثرية ، واقترصنا 

ْ
ل
َ
إِنَُّه آثٌِم ق

َ
} َوَمْن يَْكُتْمها ف

منها هنا عل ما أشعرت به اآلية ، أو احتملته . 
* * * * *

برتّي ،  النّواء  كثري  بقوله :  الباقر ×  أصحاب  من  تارة  يف رجاله  الشيخ  عّده  النَّواء ،  كثري   (1(
وأخرى من أصحاب الصادق × بقوله : كثري بن قاروند أبو إسامعيل النّواء الكويّف . رجال 
 : 230 - 232 ، رجال الطويّس : 134 ، 227 ، معجم رجال الديث 14 : 111  الكّشّ

 . 113 -
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 4944/569 . 

)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 563 ضمن الديث 4932 . 



الّنوع الّثاني : 

الّضمان

وفيه آيتان : 

األولى : في سورة يوسف

نَا بِِه زَِعيم { )1( . 
َ
 } ... َولَِمْن َجاَء بِِه ِحُْل بَِعٍي وَأ

 ] والّثانية : في سورة القلم

يُُّهْم بَِذلَِك زَِعيٌم { [ )2( . 
َ
ُهْم أ

ْ
 } َسل

الّزعيم والّضمني والكفيل بمعنى واحد . 

 وهنا فوائد . 

 ) األولى ( : ] مشروعية الجعالة والّضمان [ 

 دّلـت اآلية عـل مشوعيـّة اجلعالة والّضـامن يف اجلملة ، واألخبار 

)1) سورة يوسف 12 : 72 . 
)2) سورة القلم 68 : 40 . بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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الواردة بذلك مستفيضة )1( ، وهو من املجمع عليه بني املسلمني . 

 ) الّثانية ( : ] الضمان ناقٌل الماَل من ذّمة الى ذّمة [ 

إذا حصل الّضامن انتقل املال إىل ذمة الّضامن ، وليس للمضمون   
األصحاب ،  بني  وفاق  موضع  وهو  املضمون ،  من  بالّق  املطالبة  له 
وخالف يف ذلك العاّمة ] وذهبوا إىل أّن الّضامن ضّم ذّمة إىل ذّمة ، فيكون 

املضمون له خمرّيًا يف مطالبة أّيام شاء [ )2( . 

 ) الّثالثة ( : ] في بيان ضمان مال الجعالة [ 

يظهر منها جواز تعّلق الّضامن باملال سواء كان لزمًا كالّدين الّثابت 
مّدة  يف  كالّثمن  الّلزوم  إىل  يؤول  لكن  متزلزلً  أو  واإلجارة  الّذّمة  يف 
اخليار ، وهو املسّمى بضامن العهدة ، وضامن الّدرك ، وكذا مال اجلعالة 

قبل فعل ما رشطه . 
وقد وقع النّزاع بني األصحاب يف جوازه يف مال اجلعالة فأثبته فيها 
العمل ،  بتامم  الّلزوم  بعضهم مطلقًا لظاهر اآلية ، وألّن مالا يؤول إىل 
وقد وجد سبب الّلزوم وهو العقد ، فيكون كالّثمن يف مّدة اخليار ، ورّبام 
ِعيُم َغاِرٌم « )3( .  يدّل عليه أيضًا إطالق بعض األخبار ، كقوله ‘ : »الزَّ
ونفاه بعض مطلقًا ؛ ألّن اجلعالة من العقود اجلائزة ، يصّح لكّل من 

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب اجلعالة . 
)2) املجموع 14 : 24 ، املغني ) ابن قدامة ( 5 : 81 ، حمترص املزيّن : 108 . بني املعقوفتني أثبتناه 

من الّطبعة الجرّية . 
)3) سنن ابن ماجة 2 : 804 ، الّسنن الكربى 6 : 72 ، مسند الّشهاب 1 : 64 . 



185 .......................................................... كتاب الّدين وتوابعه / الضمن

اجلاعل والعامل فسخه قبل العمل وبعده ما مل يتّمه ، ومن أحكامه أّنه ل 
يستحّق العامل إّل بعد متام العمل ، فال ثبوت ملال اجلعالة أصاًل إّل أنحْ 
يكمل العمل ، فال يصّح تعّلق الّضامن به ، وهذا بخالف الّثمن يف مّدة 
أّنه  الباب  ما يف  غاية  للبائع ،  املشرتي مملوك  ذّمة  ثابت يف  اخليار ؛ ألّنه 

متزلزل ، وما له لو ُأبقى عل حاله إىل الّلزوم . 
وفيهام  قبله ،  ونفاه  العمل  يف  الّشوع  بعد  فجوزه  بعضهم  وفّصل 
نظر ؛ ألّنه ل دليل عل اشرتاط ثبوت الّق يف الال ، كيف وظاهر اآلية 
الّشيخ عن عطاء ، عن أيب  ما رواه  أيضًا إطالق  له  ينافيه ، ورّبام يشهد 
نُُه ، وَكَفاَلُة َرُسوِل اهلل ‘  نًا َفَعيَلّ  َديحْ جعفر × أّنه قال ‘ : »َمنحْ َتَرَك َديحْ

َميِّتًا َكَكَفاَلتِِه َحّيًا « )1( ، ويف الّدللة عل ذلك تأّمل . 
وما ذكره األصحاب من كونه ُيورث انتقال الّق اىل ذّمة الّضامن 

يشمل النتقال يف الال ويف املال . 
يلزمنا  ول  يوسف ×  منادى  حكاية  تضّمنت  اآلية  ُيقال :  ال 

رشعه ؟ . 
 ألّنا نقول : مجيع ما حكاه تعاىل من رشع من كان قبلنا من األنبياء ^ 
نسخة ؛  عل  الّدليل  قام  ما  إّل  علينا  حّجة  وهو  به  تعاىل  اهلل  تعّبدنا  قد 
َتِدْه ... { )2( ، وغريها من اآليات ، كام هو 

ْ
بُِهَداُهُم اق

َ
لعموم قوله : } ... ف

معلوم من األخبار الواردة عن أهل البيت ^ املتضّمنة لذلك . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 494/211 . 
)2) سورة األنعام 6 : 90 . 
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 ) الّرابعة ( : ] ال يشترط العلم بكّمية المال [ 

املضمون ؛  املال  بكّمية  العلم  يشرتط  ل  أّنه  عل  با  استدّل  قد   
األخبار ،  إطالق  بذلك  ويشهد  والنّقصان ،  بالّزيادة  المل  لختالف 
الّضامن  أّن  بالبّينه ، ويؤّيده  ثبت  ما  ذّمة زيد كان عليه  ما يف  فلو ضمن 

عقد ل ينافيه الغرر جلوازه من املترّبع وضامن العهدة . 
وفيه نظر ؛ لختالف ذلك بالّزيادة والنّقصان املفيض باعتبار اجلهالة 
بالكمية إىل عدم إقدام الّضامن عل مثله لو أّنه عرفه فال يصّح فيه كالبيع 
للغرر والّضر املنفي ، وإلمكان صف محل البعري إىل الفرد الغالب من 
مثله  يف  الغرر  لعدم  باإلقرار ؛  ينتقض  ول  مثله ،  يف  غرر  فال  املتعارف 

لصدقه عل القليل والكثري ، وكون الّرجوع فيه إىل تفسريه . 
وموضع النّزاع فيام إذا أمكن العلم به بعد ذلك أّما لو مل يمكن استالمه 
مل يصّح الّضامن قولً واحدًا كام لو قال : ضمنت لك شيئًا ممّا لك عل فالن . 

 ) الخامسة ( : ] شرائط الضامن [ 

الّضامن  ذّمة  إىل  الّق  لنتقال  موجب  الّضامن  أّن  عرفت  حيث   
ضامن  يصّح  فال  الّترّصف ،  جائز  مكّلفًا  يكون  أنحْ  الّضامن  يف  فيشرتط 

الّصبي ، ول املجنون ، ول اململوك إّل بإذن موله . 

 ) الّسادسة ( : ] عدم اشتراط رضا المضمون عنه على المشهور [ 

 بناًء عل ماعرفت أيضًا ُيشرتط رضا الّضامن ؛ ألّنه غارم فال جيرب 
عليه ، ول يعترب رىض املضمون عنه كأداء الّدين ، ومها موضع وفاق ، 
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الّضامن ، ملا عرفت  وأّما املضمون له فاملشهور اشرتاط رضاه يف صّحة 
األداء ،  سهولة  يف  خيتلفون  والنّاس  الّضامن ،  ذّمة  إىل  الّق  انتقال  من 
فالّرغبة خمتلفة يف مثله ، فال بّد من رضاه دفعًا للّضر ، ويدّل عل ذلك 
ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن عبد اهلل بن سنان ، عن أيب عبد اهلل × 

ُغَرَماِء ؟ .  َمنُهُ  َضاِمنٌ  لِلحْ ُجِل َيُموُت َوَعَليحِْه َديحْنٌ  َفَيضحْ يِف الرَّ
ُة امَليِِّت « )1( .  ُغَرَماُء َفَقدحْ َبِرأتحْ ِذمَّ َفَقاَل : »إَِذا َريِضَ بِِه الحْ

من  امتنع  أّنه ‘  ملا روي  بعدم الشرتاط ؛  قوٌل  الّشيخ  ونقل عن 
الّصالة عل مّيت عليه درمهان دينًا حّتى ضمنهام عيّل × ومل يسئل ‘ 

عن رضا املضمون له )2( . 
ألداء  أوثق  وهو  عيّل ×  مثل  كان  الّضامن  بأّن  جُياب  أنحْ  ويمكن 
الّق من املديون ، أو أّنه كان حاضًا فريض ، أو أّن رضا الّرسول ‘ 

كان قائاًم مقام رضاه ؛ ألّنه أوىل باملؤمنني . 
 نعم يستدّل لذا القول بام رواه الّشيخ ، يف املوّثق ، عن السن بن 
دًا  ٌن ،  وَخلََّف ُولحْ اجلهم )3( ، عن أيب السن × يف َرُجٍل َماَت  وَلُه َعيَلَّ َديحْ

 : 6 األحكام  هتذيب   ، 3711/189  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 2/99  : 5 الكايف   (1(
 . 392/187

)2) هتذيب األحكام 6 : 378/183 ، بتفاوت . 
أخو  بكري هو  جّده  بعد 183 هـ ،  كان حّيًا  الزرارّي ،  أعني  بن  ُبكري  بن  اجلهم  بن  )3) السن 
زرارة ، وكان السن من خواّص اِلمام أيب السن الرضا × ، وروى عن اإلمام أيب السن 
الكاظم × ، وقد وقع يف اسناِد مجلٍة من الّروايات عن أئّمة أهل البيت ^ ، تبلغ 74 موردًا 

يف الكتب األربعة . رجال الربقّي : 49 ، فهرست الطويّس : 72 برقم 163 . 
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ِرَجالً  ونَِساًء  وِصبحَْيانًا ، َفَجاَء َرُجٌل ِمنحُْهمحْ َفَقاَل : َأنحَْت يِف ِحلٍّ ِمن ماِل 
لِِرَضاُهمحْ   َويِت  وَأَخَوايِت  وَأَنا َضاِمنٌ   إِخحْ َعَليحَْك ،  وَأنحَْت يِف ِحلٍّ ِمن مال 

َعنحَْك ؟ . 
 . »   َقاَل : »تُكوُن يِف َسَعٍة ِمنحْ َذلَِك  وِحلٍّ

ُقلحُْت : َفإِنحْ أبوا هم . 
َقاَل : »َكاَن َذلَِك يِف ُعنُِقِه « . 

نَا ؟ .  طِنَا َحقَّ  ، َفَقاُلوا َأعحْ َوَرَثُة َعيَلَّ ُقلحُْت : َفإِنحْ َرَجَع الحْ
َ اهلل َعزَّ  وَجلَّ  ا َبيحْنََك  وَبنيحْ ِم الظَّاِهِر ، َفَأمَّ ُكحْ َفَقاَل : »َلُمحْ َذلَِك يِف الحْ
َمُن َعنحُْهمحْ ِرَضاُهمحْ  ِذي َأَحلَّ َلَك َيضحْ ُجُل الَّ  ، إَِذا َكاَن الرَّ َفَأنحَْت ِمنحَْها يِف ِحلٍّ

َفَيتحّمل ملا ضمن َلَك « )1( . 
ويمكن أنحْ جُياب عن هذا اخلرب : أّوالً بعدم صّحة الّسند ، فال يقاوم 

ما دّل عل الشرتاط املقرتن بأصالة بقاء الّق يف ذّمة املضمون عنه . 
ينايف  فال  له  املضمون  رضا  وضمن  ] املال  ضمن  بأّنه  وثانيًا : 
من  رضاهم  يعطيهم  أي  يرضيهم  أنحْ  ضمن  املعنى  أّن  أو  األّول [ )2( ، 
املال ، وكانوا قد رضوا بذلك الّضامن وانتقال حّقهم إىل ذّمة أخيهم ، ثّم 
إّن أخاهم بعد ذلك مل يعطهم ما ضمنه لم فرجعوا إىل املضمون عنه ، 
بّينة  بّينه عل أّن أخاهم قد كان ضمن ، أو مل يكن هناك  وليست عند ه 
الكم  بصّحة  حكم  ثّم  فمن  بذلك ،  رضوا  كانوا  قد  أهّنم  عل  تشهد 

)1) هتذيب األحكام 9 : 682/167 . بتفاوت . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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ظاهرًا ل باطنًا . 
ومثله  الغري  حّق  من  والسقاط  البراء  تضّمن  اخلرب  هذا  أّن  عل 
عل  بالمل  بينهام  اجلمع  ألمكن  صّح  ولو  األصحاب ،  عند  مرتوك 

صّحة الّضامن باطنًا ، وأّما يف الّظاهر فيحتاج إىل الّرضا فافهم . 

فرع : ] يشترط في الضامن المالءة أو العلم باإلعسار [ 

 ُيشرتط يف الّضامن أنحْ يكون مليًا ، أو علم املضمون له بإعساره ؛ 
دفعًا للغرر املوجب للّضر املنفي . 

فرع آخر : ] براءة ذّمة المضمون عنه [ 

يربأه  مل  وإنحْ  عنه  املضمون  ذّمة  براءة  حيصل  أّنه  ذكرنا  ممّا  يظهر 
املضمون له . وهنا أحكام ُأخر مذكورة يف الكتب الفقهّيـة . 

* * * * *
 



] الّنوع [ الّثالث

الّصلح

وفيه ست آيات : 

األولى : في سورة الّنساء 

ْو 
َ
أ َمْعُروٍف  ْو 

َ
أ ٍة 

َ
بَِصَدق َمَر 

َ
أ َمْن   

َّ
إِل ْنَواُهْم  ِمْن  ثٍِي 

َ
ك ِف  َخْيَ   

َ
} ل  

ٍح َبنْيَ انلَّاِس ... { )1( . 
َ

إِْصل
النّجوى : الّسّ بني اثنني ، ُيقال نجوته نجوًا أي ساررته ، وكذلك 
ناجيته ، وانتجى القوم وتناجوا أي تساّروا ، والنّجوى قد تكون اساًم ، 

وقد تكون مصدرًا ، كذا يف » الّصحاح « )2( . 
 } وإل { : هنا بمعنى لكن ، وجيوز أن يكون لالستثناء عل حذف 
امُلراد نفي اخلري عن  ) إّل نجوى من ... إلخ ( ، ويكون  املضاف ، أي : 
لالستجالب  بالكثري  الّتقييد  يكون  أو  استثنى ،  ما  إّل  نجواهم  مجيع 

)1) سورة النّساء 4 : 114 . 
)2) الّصحاح 6 : 2503 ماّدة نجا . 
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اخلطأ  عنه  وليخرج  والذعان ،  العرتاف  يف  أدخل  ولكونه  للقلوب ، 
والنّسيان وما استكرهوا عليه . 

أّنه  الّصادق ×  عن  مّر  وقد  الرّب ،  أبواب  ) المعروف (  بـ  وامُلراد 
القرض . 

» الكافي « ، عن أيب اجلارود ، عن أيب جعفر × قال :   وروي يف 
ِض  َأُلويِن ِمنحْ ِكَتاِب اهلل عّز وجّل . ُثمَّ َقاَل يِف َبعحْ ُتُكمحْ  بَِشحْ ٍء َفاسحْ ثحْ » إَِذا َحدَّ
امَلاِل ،  َوَفَساِد  َقاِل ،  َوالحْ ِقيِل  الحْ َعِن  هَنَى  اهلل ‘  ] َرُسوَل [ )1(  إِنَّ  َحِديثِِه : 

َؤاِل « .  َوَكثحَْرِة السُّ
َن َهَذا ِمنحْ ِكَتاِب اهلل ؟ .  َن َرُسوِل اهلل : فَأيحْ َفِقيَل َلُه َيا ابحْ

ثٍِي ِمْن ْنواُهْم { « )2( ، 
َ
 فَقاَل : »إِنَّ اهلل تعاىل َيُقوُل : } ل َخْيَ ِف ك

الديث . 
ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « ، يف السن ، عن الّصادق × قال : 

آِن « .  ُقرحْ َل  يِف  الحْ »إّن اهلل عّز وجّل َفَرَض  التََّحمُّ
ُل ُجِعلحُْت فَِداَك ؟ .  ُقلحُْت :  وَما التََّحمُّ

وُهَو  َل ،   َفَتَحمَّ َأِخيَك  ِه  َوجحْ ِمنحْ  َرَض  َأعحْ ُهَك  َوجحْ َيُكوَن  »َأنحْ  َقاَل : 
ثٍِي ِمْن ْنواُهم  { « )3( . 

َ
ُلُه : } ل َخْيَ ِف ك َقوحْ

ويف خربآخر عن أمري املؤمنني ×قال : »إِنَّ اهلل َفَرَض َعَليحُْكمحْ َزَكاَة 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 1 : 5/60 . 

)3) تفسري القّمّي 1 : 152 . 



192...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

 . )1( »  ِديُكمحْ َجاِهُكمحْ َكاَم َفَرَض َعَليحُْكمحْ َزَكاَة َما َمَلَكتحْ َأيحْ
وبذلك  البني ،  ذات  إصالح  به  يراد  النّاس ( :  بين  ) واإلصالح   
قاطعًا  كونه  حيث  من  املتعارف  باملعنى  الّصلح  مشوعيـّة  عل  استدّل 
عني  أو  دين  عل  كان  سواء  املتخاصمني ،  بني  للمباينة  ورافعًا  للّتنازع 
باملعروف  األمر  يشمل  ما  باإلصالح  ُيراد  وقد  ذلك ،  ونحو  منفعة  أو 
والنّهي عن املنكر واإلرشاد إىل ما يوجب رضا الّرمحن والفوز باجلنان ، 

ونحو ذلك من مكارم األخالق . 
َحابِنَا ،  ِض َأصحْ  ، َعنحْ َبعحْ َواِسطِيِّ َيى الحْ وُروي يف » الكافي « ، َعنحْ َأيِب حَيحْ
 َ اَلٌح َبنيحْ ٌق ، َوَكِذٌب ، َوإِصحْ َكاَلمُ  َثاَلَثٌة : ِصدحْ َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »الحْ

النَّاِس « . 
َ النَّاِس ؟ .  اَلُح َبنيحْ صحْ ِ َقاَل : ِقيَل َلُه : ُجِعلحُْت فَِداَك ، َما اإلحْ

َقاُه َفَتُقوُل  ُسُه ، َفَتلحْ ُبُث به َنفحْ ُجِل َكاَلمًا َيبحُْلُغُه َفَتخحْ َمُع ِمَن الرَّ َقاَل : »َتسحْ
َت ِمنحْه  « )2( .  ِ َكَذا  وَكَذا ِخاَلَف َما َسِمعحْ رَيحْ ُت ِمنحْ ُفاَلٍن َقاَل فِيَك ِمَن اخلحْ َسِمعحْ
ٍد ، َعنحْ َأبِيِه ، َعنحْ آَباِئه ،  مَّ ِن حُمَ َفِر بحْ ويف كتاب » الخصال « ، َعنحْ َجعحْ
َكِذُب :  الحْ فِيِهنَ   حَيحُْسنُ   »َثاَلٌث  اهلل ‘ :  رسول  َقاَل  َقاَل :  َعيِلٍّ ×  َعنحْ 

َ النَّاِس ... « )3( .  اَلُح َبنيحْ صحْ ِ َجَتَك ، َواإلحْ ِب ، َوِعَدُتَك َزوحْ َرحْ امَلِكيَدُة يِف الحْ
* * * * *

)1) تفسري القّمي1 : 152 . 
)2) الكايف 2 : 16/341 . 
)3) اخلصال1 : 20/87 . 
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الّثانية : في الّسورة المذكورة

ْيِهَما 
َ
 ُجَناَح َعل

َ
ل

َ
 ف

ً
ْو إِْعَراضا

َ
ْت ِمْن َبْعلَِها نُُشوزاً أ

َ
ٌة َخاف

َ
 } ] َوإِِن اْمرَأ

 . )1( } ] ً حا
ْ
ْن يُْصلَِحا بَيَْنُهَما ُصل

َ
أ

ْت ِمْن َبْعلَِها { ملا ظهر لا من املخائل واألمارات ، 
َ
ٌة َخاف

َ
 } َوإِِن اْمرَأ

} نُُشوزاً { جتافيًا عنها ، وترّفعًا عن صحبتها كراهة لا أو إعراضًا بتقليل 
 ُجَناَح 

َ
ل

َ
املحادثة ، والّرغبة عن املجامعة ، ونحو ذلك من األمارات ، } ف

ْيِهَما { أي ل حرج عل كّل واحد من الّزوجني . 
َ
َعل

بتشديد  ) يّصالا (  الكوفة  أهل  غري  قرأ  بَيَْنُهَما { ،  يُْصلَِحا  ْن 
َ
} أ  

ِلحا ( بضم الياء وكس  الّصاد وفتح الاّلم والياء ، وقرأ أهل الكوفة ) ُيصحْ
بأنحْ هتب بعض  الّصاد ، فيكون بمعنى تصالا )2( ، وهو  الاّلم وسكون 
ذلك  تفعل  املال .  بعض  أو  والنّفقة  كالقسم  عليه  لا  الاّلزمة  القوق 
لتستميله إىل صحبتها وعدم مفارقتها ، ويكون ذلك صلحًا لشأهنا معه ، 
ووسيلة إىل استقامتها ، ول إثم عليه يف قبول ذلك منها كام ل إثم عليها 
من تركه ملا فيه من  } خي {  يف مثل ذلك  } الّصلح {  يف بذله له ، بل 

املنافع الّدنيويـّة واألخرويـّة . 
جعل  جواز  وعل  رجحانه  بل  الّصلح  مشوعية  عل  دللة  وفيها 

)1) سورة النّساء 4 : 128 . 
ملن  فالّجة  والتخفيف ،  وبضمها  والتشديد ،  الياء  بفتح  يقرأ  } أن يصلحا {  تعاىل :  قوله   (2(
شدد أنه أراد يتصالا فأسكن التاء وأدغم ؛ فلذلك شدد . والّجة ملن خفف أنه أخذه من 

أصلح . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 101 ( . 
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عليه  تدّل  كام  القوق  بعض  واسقاط  املنافع  بعض  الّصلح  عوض 
األخبار . 

ِل اهلل َعزَّ  وَجَل :  ويف » تفسير العّياشّي « ، عن أمحد بن حمّمد ، يِف َقوحْ
ٌة ... { ؟ . 

َ
} َو إِِن اْمرَأ

َأَدُع َما َعَل   َلُه :  َفَتُقوُل  َرَأتِِه ،  ُجُل أنحْ َيُمُّ بَِطاَلِق امحْ »نُشوُز الرَّ َقاَل : 
َطَلَحا  ِمي  وَليحَْلتِي َعَل َما اصحْ ُلَك ِمنحْ َيوحْ طِيَك َكَذا  وَكَذا  وُأَحلِّ ِركَ   وُأعحْ َظهحْ

َفُهَو َجاِئز « )1( . 
اهلل × :  عبد  أيب  عن  اللبّي ،  عن  السن ،  يف  » الكافي « ،  ويف 
َرُهَها  َفَيكحْ ُجلِ   الرَّ ِعنحَْد  َتُكوُن  َأُة  امَلرحْ »ِهو  َقاَل :  اآلية ،  ٌة { 

َ
اْمَرأ } َوإِِن 

َمَت  َرُه َأنحْ ُتشحْ  ؛ إِينِّ َأكحْ َعلحْ َفَيُقوُل َلَا : ُأِريُد َأنحْ ُأَطلَِّقِك ، َفَتُقوُل َلُه : َل َتفحْ
َذلَِك  ِسَوى  َكاَن  وَما  ِشئحَْت ،   َما  ِبَا  نَعحْ  َفاصحْ َليحَْلتِي  يِف  انحُْظرحْ  وَلِكِن  يب ،  
ل ُجناَح 

َ
ُلُه َتَعاىل : } ف نِي َعَل َحاَلتِي ، وُهَو َقوحْ ِمنحْ يَشحْ ٍء َفُهَو َلَك ، َوَدعحْ

ونحو  لحْح  « )2( .  الصُّ َهَذا  َوُهَو   ، } ً حا
ْ
ُصل بَيَْنُهما  يُْصلِحا  ْن 

َ
أ ْيِهما 

َ
َعل

ذلك ُروي عن أيب بصري ، عنه × )3( ، وعن عيّل بن أيب محزة ، عن أيب 
السن × )4( . 

* * * * *

)1) تفسري العّيايّش 1 : 281/278 . 
)2) الكايف 6 : 2/145 . 
)3) الكايف 6 : 145/ 3 . 
)4) الكايف 6 : 1/145 . 
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الّثالثة : في الّسورة المذكورة

ِمْن   
ً
ما

َ
وََحك ْهلِِه 

َ
أ ِمْن   

ً
ما

َ
َحك اْبَعُثوا 

َ
ف بَيْنِِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  } ] َوإِْن   

ِق اهلل بَيَْنُهَما [ { )1( . 
ِّ
 يَُوف

ً
حا

َ
ْهلَِها إِْن يُِريَدا إِْصل

َ
أ

الفرقة  يورث  ونزاعًا  خالفًا  أي  بَيْنِِهَما { ،  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  } َوإِْن   
لإلرشاد ،  األمر  ْهلَِها { 

َ
أ ِمْن   

ً
ما

َ
وََحك ْهلِِه 

َ
أ ِمْن   

ً
ما

َ
َحك اْبَعُثوا 

َ
} ف بينهام 

ويمكن  أحكامهم ،  يف  إليهم  النّاس  يرجع  الذين  للحّكام  واخلطاب 
أهله  من  بكوهنام  الكمني  وقّيد  الّزوجني ،  اخلطاب ألقارب  يكون  أنحْ 

وأهلها لكوهنام أرفق بام وأعرف بأحوالام وأدفع للّتهمة . 
إىل  يرجع  األّول  الّضمري  بَيَْنُهَما {  اهلل  ِق 

ِّ
يَُوف  

ً
حا

َ
إِْصل يُِريَدا  } إِْن   

الكمني ، والّثاين للّزوجني ، ويمكن أنحْ يرجع كالمها إىل الكمني أو 
الّزوجني واألّول هو الّظاهر . 

مبتغاه ،  اهلل  أصلح  يتحّراه  ما  يف  نّيته  أصلح  من  أّن  عل  تنبيه  وفيه 
ودللة عل مشوعية الّصلح باملعنى املعروف . 

* * * * *

الّرابعة : في سورة األنفال

ْصلُِحوا َذاَت بَيْنُِكْم ... { )2( . 
َ
اتَُّقوا اهلل وَأ

َ
 } ... ف

بالّصلح  مروهم  أي  ومنازعة ،  مباينة  بينهم  وقعت  الذي  أي 

)1) سورة النّساء 4 : 35 . 
)2) سورة األنفال 8 : 1 . 
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باملال  املساعدة  املنازعة ، ويمكن محل اإلصالح عل ما يشمل  وقطع 
أّنه ×  ُروي  ما  إليه  ويرشد  ذلك ،  ونحو  اخلصومات  ورفع  واجلاه 
بني  اخلصومات  حينئٍذ  ليدفع  مالً  أصحابه  بعض  عند  جعل  قد 

شيعته )1( . 
* * * * *

الخامسة : في سورة الحجرات

َخَوْيُكْم [ { )2( 
َ
ْصلُِحوا َبنْيَ أ

َ
أ
َ
 } ] إِنََّما الُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة ف

َبنْيَ  ْصلُِحوا 
َ
أ
َ
} ف والّدين ،  اإليامن  يف  إِْخَوٌة {  الُمْؤِمُنوَن  } إِنََّما 

الهتامم ،  شّدة  املضمر  موضع  الّظاهر  وضع  يف  والنّكتة  َخَوْيُكْم { ، 
َ
أ

وكون األخّوة من األسباب الغريبة املوجبة للّتعطف والرفاق ، والباعثة 
الوفاق ، ففيها دللة  املباينة وحتصيل  الّتنازع ودفع  عل الّث عل رفع 

عل الّصلح باملعنى املشهور . 
* * * * *

)1) أورد الكلينّي يف الكايف 2 : 4/209 ، والّشيُخ يف هتذيب األحكام 6 : 863/312 . َعنحْ َأيِب 
ُل وَأَنا وَخَتنِي َنَتَشاَجُر يِف ِمرَياٍث ، َفَوَقَف َعَليحْنَا َساَعًة ،  َاجِّ َقاَل : َمرَّ بِنَا امُلَفضَّ َحنِيَفَة َسابِِق الحْ
ِعنحِْده ،  ِمنحْ  إَِليحْنَا  َفَدَفَعَها  َهٍم ،  ِدرحْ َبِعاِمَئِة  بَِأرحْ َبيحْنَنَا  َلَح  َفَأصحْ َفَأَتيحْنَاه  امَلنحِْزِل ،  إىَِل  ا  َتَعاَلوحْ َلنَا :  َقاَل  ُثمَّ 
َعبحِْد  َأُبو  وَلِكنحْ  َمال ،  ِمنحْ  َليحَْستحْ  َا  إهِنَّ َأَما  َقاَل :  َصاِحبِه  ِمنحْ  ِمنَّا  َواِحٍد  ُكلُّ  َثَق  َتوحْ اسحْ إَِذا  َحتَّى 
َتِدَيَا ِمنحْ َمالِه ، َفَهَذا  ِلَح َبيحْنَُهاَم وَأفحْ ٍء َأنحْ ُأصحْ َحابِنَا يِف يَشحْ اهلل × َأَمَريِن إَِذا َتنَاَزَع َرُجاَلِن ِمنحْ َأصحْ

ِمنحْ َماِل َأيِب َعبحِْد اهلل × . 
)2) سورة الجرات 49 : 10 . 
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الّسادسة : في سورة الحجرات

ُيِبُّ  اهلل  إِنَّ  ِسُطوا 
ْ
ق
َ
وَأ َعْدِل 

ْ
بِال بَيَْنُهَما  ْصلُِحوا 

َ
أ
َ
ف اَءْت 

َ
ف إِْن 

َ
} ف  

الُمْقِسِطنَي { )1( . 

الكالم  مرَّ  وقد  والصالح  بالّصلح  الرّتغيب  عل  دللة  وفيها   
فيها )2( ، فهذه اآليات داّلة عل مشوعية الّصلح . 

* * * * *

 ] الّسابعة : في سورة البقرة [ : 

قوله  وهي  البقرة ،  سورة  يف  سابعة  أخرى  آية  أيضًا  عليه  ويدّل 
وا َوَتتَُّقوا َوتُْصلُِحوا َبنَي  ْن َتَبُّ

َ
ْيَمانُِكْم أ

َ
وا اهلل ُعْرَضًة ِل

ُ
َْعل  تَ

َ
تعاىل : } َول

انلَّاِس ... { )3( كام سيأيت تفسريها يف بحث األيامن إنحْ شاء اهلل تعاىل )4( ، 
 ،  يِّ رَتِ َبخحْ ِن الحْ ِص بحْ ويدلُّ عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، يف السن ، َعنحْ َحفحْ

َ  النَّاس  « )5( .  لحُْح  َجاِئٌز َبنيحْ َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : » الصُّ
َم  إِلَّ ُصلحْحًا َحرَّ ِلِمنَي   امُلسحْ َبنيحَْ  َجاِئٌز  لحُْح  »الصُّ النّبي ‘  و روي عن 

َحاَلًل َأوحْ َأَحلَّ َحَراما « )6( . 

)1) سورة الجرات 49 : 9 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 192.

)3) سورة البقرة 2 : 224 . 
)4) سيأيت ذكرها يف الصفحة 370.

)5) هتذيب األحكام 6 : 479/208 . 
)6) الكايف 7 : 413 ضمن الديث 1 ، هتذيب األحكام 6 : 226 ضمن الديث 541 . 
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 وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] عدم توقف الصلح على سبق الخصومة [ 

أّنه  الّسنة  من  وعلم  املنازعة ،   لقطع  الّصلح  أنَّ  اآليات  من  ظهر 
أصحابنا )1( ،  قال  وبذلك  وخماصمة ،  منازعة  هناك  يكن  مل  وإنحْ  جائز ، 

وكثري من العاّمة )2( ، واشرتط فيه بعضهم سبق اخلصومة )3( . 

 ) الّثانية ( : ] ال يصّح الصلح في تحليل الحرام والعكس [ 

ورسوله ‘  اهلل  خمالفة  ارتكاب  لدفع  مشوعيته  أنَّ  اآليات  مقتىض 
الاصلة من املنازعة ، فالاّلزم لذلك أّنه ل جيوز عل ما فيه خمالفة اهلل كأن 
يصالح عل اسرتقاق حّر ، أو رشب مخر ، أو ل يطأ حليلته ، أو ل ينتفع بامله ، 

أو نحو ذلك من األمور غري الّسائغة رشعًا ، كام دلَّ عليه اخلرب املذكور )4( . 

 ) الّثالثة ( : ] الصلح أصل أو فرٌع على غيره [ 

 يظهر من إطالق اآليات والّروايات أنَّ الّصلح عقد برأسه ، وليس 

)1) األصل يف عقد الصلح أنه موضوع لقطع التجاذب والتنازع بني املتخاصمني ، ولكنّه عندنا 
عني  عل  ابتداء  وقع  لو  بل  خصومة ،  سبق  عل  يتوّقف  ل  بنفسه ،  مستقال  عقدا  صار  قد 
ذلك  غري  إىل  كاإلجارة ،  كان  منفعة  وعل  امللك ،  نقل  إفادة  يف  كالبيع  كان  معلوم  بعوض 
العقود  واألصل يف  تقييد باخلصومة . . .  النصوص بجوازه من غري  لطالق  من أحكامه ، 

الصحة ، ولألمر بالوفاء با . ) عن الّشهيد الثاين يف مسالك األفهام 4 : 260 بترصف ( . 
)2) الوجيز 1 : 177 وفتح العزيز 10 : 296 . كفاية األخيار 1 : 167 ، املجموع 13 : 390 . 

)3) فتح العزيز 10 : 295 ، روضة الّطالبني 3 : 428 ، مغني املحتاج 2 : 178 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 195.
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فرعًا عل غريه ، وبذلك أفتى األصحاب سوى الّشيخ يف » المبسوط « )1( 
فإّنه جعله فرعًا عل عقود مخسة : عل البيع إذا نقل امللك بعوض ، وعل 
اإلجارة إذا وقع عل منفعة مقّدرة بمّدة معلومة بعوض معلوم ، وعل 
البة إذا تضمن متلك العني بال عوض ، وعل العارية إذا تضمن إباحة 
منفعة بال عوض ، وعل البراء إذا تضمن اسقاط حق . وهذا مذهب 
الّشافعّي )2( أيضًا ،  وعل األّول يكون من العقود الاّلزمة ، وعل الّثاين 

يلحقه ما لق به من العقود . 

 ) الّرابعة ( : ] الصلح مع اإلقرار واإلنكار [ 

يظهر من اإلطالق أيضًا أّنه جيوز مع اإلنكار واإلقرار ومع جهلها 
بالق املتنازع فيه وعلمهام به ، أّما علم أحدمها وجهل اآلخر فال للغرر . 

 ) الخامسة ( : ] رجحان الصلح وعظيم نفعه [ 

قطع  مع  إذ  منفعته ،  وعظم  الّصلح  رحجان  اإلطالق  من  يظهر   
النّزاع حيصل متام نظام النّوع وفوائد املعاش ،  وحيصل للّساعي بذلك 
َذاِت   اَلُح   »إِصحْ قال :  أّنه  عنه ‘  روي  ما  إليه  ويرشد  العظيم ،  األجر 

َيام  « )3( .  اَلِة  والصِّ ِة الصَّ ِ  َأفحَْضُل ِمنحْ َعامَّ َبنيحْ الحْ
ا  ِجعحْ َأَحُدمُهحْ حْ َيرحْ ِمننَِي َما مَل َ  امُلؤحْ ِري  َبنيحْ يحَْطانَ  ُيغحْ وعن الباقر × : »إِنَّ الشَّ

)1) املبسوط 2 : 288 . 
)2) املجموع 13 : 385 . 

)3) أمال الّطويّس : 522 . 
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ُت ، َفَرِحَم  َتلحَْقى َعَل َقَفاُه  ومَتَدَّ يده ، وَقاَل : ُفزحْ َعنحْ ذنبه َفإَِذا َفَعاَل َذلَِك اسحْ
وَتَعاَطُفوا « )1( .  ُفوا   َتَألَّ ِمننَِي  امُلؤحْ َشَ  َمعحْ َيا  َلنَا ،   ِ َولِيَّنيحْ  َ َبنيحْ َف  َألَّ َرًأ  امحْ اهلل 

ونحو ذلك من األخبار . 
* * * * *

)1) الكايف 6 : 6/345 . 



] النوع [ الّرابع : 

الوكالة

 وقد استدّل عل استفادهتا من القرآن بثالث آيات : 

األولى : في سورة البقرة

ِي بَِيِدهِ ُعْقَدةُ انلَِّكِح ... { )1( . 
َّ

ْو َيْعُفَو ال
َ
ْن َيْعُفوَن أ

َ
 أ

َّ
 } ... إِل

ووجه الّدللة أنَّ من بيده عقدة النّكاح يشمل الوكيل ، ول خيفى ما 
فيه ، وسيجيء الكالم فيه إنحْ شاء اهلل يف موضعه )2( . 

* * * * *

الّثانية : في سورة الكهف

ْزَك 
َ
يَُّها أ

َ
َيْنُظْر أ

ْ
ل
َ
 الَمِديَنِة ف

َ
إِل َحَدُكْم بَِورِقُِكْم َهِذهِ 

َ
اْبَعُثوا أ

َ
 } ... ف

ْف ... { )3( .  طَّ
َ
ََتل تُِكْم بِِرْزٍق ِمْنُه َولْ

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
 ف

ً
َطَعاما

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الصفحة . . . . ) من الذي بيده عقدة النكاح ( 

)3) سورة الكهف 18 : 19 . 
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يف  أنفسكم  مقام  وأقيموه  درامهكم ،  أعطوه  المعنى :  وحاصل 
البتياع لكم ، وهذا معنى الوكيل . 

وفيه : أنَّ املبعوث أحدهم ومن اجلائز أن يكون هو صاحب الورق ، 
فعله  ليس  من  فعل  عن  حكاية  أهّنا  عل  جمازًا ،  إليهم  اضافتها  ويكون 

حّجة . 
* * * * *

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

اَل لَِفَتاهُ آتَِنا َغَداَءنَا ... { )1( . 
َ
ا َجاَوَزا ق لمَّ

َ
 } ف

وجه الّدللة أنَّ العرب تسّمي الوكيل واخلادم فتى ، واملراد به هنا 
يوشع بن نون × كام رواه العّيايّش يف تفسريه ، عن أيب محزة ، عن أيب 
يف  ورواه  تفسريه )3( ،  يف  ابراهيم  بن  عيّل  روى  ونحوه  جعفر × )2( ، 
كتاب » كمال الّدين « ، بإسناده إىل الكم بن مسكني )4( ، عن صالح ، 

عن جعفر بن حمّمد × )5( ، وليس خادمًا ، فتعنّي أنحْ يكون وكياًل . 
ويف الّدللة نظر ؛ ألنَّ يوشع كان وصيًا ملوسى × ل وكياًل ، عل 
أّنا لو سّلمنا إطالق الفتى عل الوكيل فال نسّلم انحصاره يف ما ذكر فال 

)1) سورة الكهف 18 : 62 . 
)2) تفسري العّيايّش 2 : 42/330 . 

)3) تفسري القّمّي 2 : 40 . 
)4) أبو حمّمد الكيم ، وقيل : الكم بن مسكني الثقفّي بالولء ، الكويّف . حمّدٌث إماميٌّ صحيُح 

الرواية ، حسُن الديث ، ممدوٌح ، ضيٌر . رجال الطويّس : 185 . تنقيح املقال 1 : 360 . 
)5) كامل الّدين ومتام النّعمة 1 : 217 . 
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تتّم دللة اآليات عل مشوعيـّة الوكالة . 
البعث  ألنَّ  مشوعيتها ؛  إىل  إشارٌة  الكمني  بعث  آية  يف  وقيل : 
توكيل ، والقصد إثبات املشوعية من القرآن ، وعدم وضوح دللته عل 

ذلك ل ينايف ثبوته من الّسنّة  واإلمجاع . 





كتاب فيه جملة من العقود





وفيه مقّدمة  وأبحاث : 
األنعام مشتملة عل أحكام  آية واحدة يف سورة  ففيها  املقّدمة  أّما   

ُعُقوِد ... { )1( . 
ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
ِيَن آَمُنوا أ

َّ
يَُّها ال

َ
كلية وهي : } يَا أ

 ] بيان المراد من اإليفاء بالعقد [ 

وىف بعهده وأوىف بمعنى واحد ، واملراد ما يعقده النّاس عل أنفسهم ، 
أو يف معامالهتم ، فيدخل فيه العقود واليقاعات . 

من  با  وألزمهم  عباده  عل  اهلل  عقدها  التي  العهود  املراد  وقيل : 
أيب  عن  السن ،  يف  تفسريه ،  يف  ابراهيم  بن  عيّل  وروى  الّتكاليف )2( . 

ُعُهود « )3( .  ُعُقوِد { ، َقاَل : »بِالحْ
ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
عبداهلل × : } أ

َعَقَد  اهلل ‘  َرُسوَل  »إِنَّ  الّثاين × :  جعفر  أيب  عن  أيضًا  وروى 
اهلل  َزَل  َأنحْ ُثمَّ  َمَواطَِن ،  ِة  َعَشَ يِف  اَلَفِة  ِ بِاخلحْ عليه  اهلل  صلوات  لَِعيِلٍ   َعَليحِْهمحْ  
َعَليحُْكمحْ  ُعِقَدتحْ  تِي  الَّ ُعُقوِد { 

ْ
بِال وا 

ُ
ْوف

َ
أ آَمُنوا  اِليَن  يَُّها 

َ
أ } يا  عّزوجل : 

)1) سورة املائدة 5 : 1 . 
)2) قال يف جممع البيان3 : 414 : » روي ذلك عن ابن عّباس « . 

)3) تفسري القّمّي 1 : 160 . 
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ِمننَِي × « )1( . والمل عل اجلميع أوىل ؛ لعموم الّلفظ ، وعدم  ِمرِي امُلؤحْ أِلَ
ثبوت املخصص . 

فإنحْ كان لزمًا  بمقتضاه ،  القيام  بالعقد  الوفاء  أّن مقتىض  اعلم  ثم 
به . وقد يكون  الوفاء  استحّب  بلزومه ،  وإن كان جائزًا  الوفاء  وجب 
يعلم  للخطاب ، وحينئٍذ يكون يف ذلك إمجال  متعّلقًا  فاسدًا فال يكون 

بيانه إّما من الكتاب أو من الّشيعة النّبوّية ‘ . 
 وقد علم من الّشيعة أنَّ من العقود ماهو لزم من الّطرفني كالبيع ، 
والنّكاح ،  والوقف ،  والّصلح ،  واملساقاة ،   واملزارعة ،  واإلجارة ، 
الّطرفني  أحد  من  لزم  ماهو  ومنها  والكتابة .  الّصور   بعض  يف  والبة 
والعارية .  كالوديعة  الّطرفني  من  جائز  ماهو  ومنها  والكفالة .  كالّرهن 
املجلس وكالوصّية  تفّرق  ثمَّ يصري لزمًا كالبيع قبل  ومنها ماهو جائز 
قبل املوت . ومنها ماهو بالعكس كالبيع إذا تبنّي أنَّ به عيبًا ونحو ذلك 

عل ماهو مفّصل يف الكتب الفقهّية . 
واليمني  والعهد  والنّذر  كالعتق   لزم  ماهو  منها  اليقاعات  وكذا 
واإلقرار ، ومنها ماهو جائز كالعهود والنّذور الواقعة بغري انضامم لفظ 
اجلاللة ، ويظهر من اآلية أيضًا أّنه إّنام جيب الوفاء بالعقد إذا كان صادرًا 
من املكّلف غري املمنوع من الّترصف ؛ ألنَّ مثل هذا اخلطاب إنام يتوّجه 
إىل من كان كذلك ،  ورّبام يظهر منها أيضًا أنَّ الّشوط اجلائزة إذا أخذت 

يف العقود الاّلزمة تكون لزمة عماًل بالعموم . 

)1) املصدر الّسابق . 
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ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن ابن سنان ، عن 
ٍط خمَاَلف لِكَتاِب  وطِِهمحْ  إِلَّ ُكلَّ رَشحْ ِلُمونَ  ِعنحَْد رُشُ أيب عبداهلل × : »امُلسحْ

اهلل َعزَّ  وَجلَّ َفاَل جَيُوز « )1( . 
طًا خُمَالِفًا  َط رَشحْ رَتَ ويف صحيحة أخرى قال : سمعته يقول : »َمِن اشحْ
َط  رُتِ اشحْ ِذي  الَّ َعَل  جَيُوُز [ )2(  َل  ] َو  َلُه ،  جَيُوُز  َفاَل  وجّل  عّز  اهلل  لِِكَتاِب 

وطِِهمحْ فِياَم َواَفَق ِكَتاَب اهلل َعزَّ  وَجل  « )3( .  ِلُموَن ِعنحَْد رُشُ َعَليحِْه ، َوامُلسحْ
فلنذكر  اإلمجال  عل  بالعقود  اليفاء  لزوم  عل  اآلية  دّلت  وحيث 

ماورد من اآليات يف خصوص مشوعية يشء منها ، وذلك أنواع : 

األّول : األجارة

وفيه آيتان يف سورة القصص

ِمنُي { )4( . 
َ ْ
َقوِيُّ ال

ْ
َجْرَت ال

ْ
ِجْرهُ إِنَّ َخْيَ َمِن اْسَتأ

ْ
بَِت اْسَتأ

َ
األولى : } ... يَا أ

وهي داّلة عل مشوعيـّة اإلجارة يف زمن شعيب × وقد مرَّ أّن ما 
حكاه اهلل تعاىل عن من كان قبلنا من األنبياء يكون ثابتًا وحّجة يف رشعنا )5( . 

* * * * *

)1) هتذيب األحكام 7 : 93/22 ، وفيه : » خالف كتاب « بدل » حمالفًا لكتاب « . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) الكايف 5 : 1/169 ، هتذيب األحكام 7 : 94/22 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 
)4) سورة القصص 28 : 26 . 
)5) قد تقّدم يف الصفحة 185. 
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ُجَرِن 
ْ
تَأ ْن 

َ
أ َعَ  َهاَتنِي  ابْنََتَّ  إِْحَدى  نِْكَحَك 

ُ
أ ْن 

َ
أ رِيُد 

ُ
أ  

ِّ
} إِن الّثانية : 

َثَماِنَ ِحَجٍج { )1( . 

وهي داّلة أيضًا عل مشوعيـّة اإلجارة ، روي يف » الكافي « ، َعِن 
َجاَرِة ؟ .  ِ ُتُه َعِن اإلحْ َسِن × َقاَل : َسَألحْ ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َأيِب الحَْ ابحْ

َر َطاَقتِِه ، َقدحْ آَجَر ُموَسى ×  َفَقاَل : »َصالٌِح  َل َبأحَْس  بِِه ، إَِذا َنَصَح َقدحْ
َزَل اهلل  ًا َفَأنحْ َط َفَقاَل : إِنحْ ِشئحُْت َثاَميِنَ حجج ، َوإِنحْ ِشئحُْت َعشحْ رَتَ َسُه َواشحْ َنفحْ

ُجَرن ... { « )2( . 
ْ
ْن تَأ

َ
فِيِه : } أ

وأراد بالجج مجع حّجة ، وهي حّج البيت الرام ، ويكون إطالقه 
) مكثت  ُيقال :  الّشء بام يقع فيه ، كام  الّسنني من قبيل تسمية  هنا عل 
عن  تفسريه ،  يف  العّيايّش  رواه  ما  ذلك  إىل  ويرشد  رمضانات ( ،  ثامن 
ُيبحَْعَث  َبيحِْت  أَكانَ  حُيَجُّ  َقبحَْل َأنحْ  اللبّي قال : ُسِئَل َأُبو َعبحِْد اهلل × : َعنِ  الحْ

نبِيُّنا ‘ ؟ . 
ُل ُشَعيحٍْب ِحنَي َقاَل ملُِوَسى َحيحُْث  آِن َقوحْ ُقرحْ ِديُقُه يِف الحْ  ، َوَتصحْ َقاَل : »َنَعمحْ
َثاَميِنَ ِسننَِي ... « )3( .  َيُقلحْ  حْ  ماَن ِحَجٍج { ،  ومَل

َ
ث ُجَرِن 

ْ
تَأ ْن 

َ
أ } َع   َج  :  َتَزوَّ

وقد روي أّنه ويف بأبعد األجلني ، وأّنه دخل با قبل انقضاء األجل )4( . 

)1) سورة القصص 28 : 27 . 
)2) الكايف 5 : 2/90 . 

)3) تفسري العّيايّش 1 : 99/60 . 
َقاَل :  وَرَوى   ، 431 َبَياِن7 :  الحْ َمِع  يِسُّ يِف جمَحْ الطَّربحِْ َسِن  ُن الحَْ بحْ ُل  َفضحْ الحْ )4) يف إشارة اىل ما أورده 
َأيِب  إِنَّ  َقاَلتحْ  :  تِي  الَّ ُتَها  َأيَّ ُقلحُْت :  َقاَل :  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َعنحْ  َواَن ،  َصفحْ َعنحْ  َسِعيٍد  ُن  بحْ  ُ َُسنيحْ الحْ
 َ َعشحْ ا  َعَدمُهَ وَأبحْ ا   َفامُهَ َأوحْ َقاَل :  َقىض ؟   ِ ََجَلنيحْ األحْ َفَأيَّ  ِقيَل :  ِبَا .  َج   َتَزوَّ تِي   الَّ َقاَل  ُعوكَ  ؟ .  َيدحْ
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وقد تضّمنت اآلية جواز مؤاجرة اإلنسان نفسه ، وجواز جعل مثله 
مهرًا ، وجواز كون ذلك لغري الّزوجة ، وسيأيت الكالم يف األخريين إنَّ 
به بني األصحاب  املفتى  فهو  األّول  وأّما  النّكاح )1( ،  كتاب  اهلل يف  شاء 
لكن عل كراهية ؛ لعدم ضبطه لالتيان بام يتمّكن منه من العمل غالبًا كام 

دّل عليه الديث املذكور . 
ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َيُقوُل : »َمنحْ  ِن ُعَمَر ، َقاَل َسِمعحْ ِل بحْ ِ امُلَفضَّ وروى 
َرى ــ : » َكيحَْف َل  َق  «  ويِف ِرَواَيٍة ُأخحْ زحْ ِسهِ  الرِّ َسُه َفَقدحْ َحَظَر َعَل  َنفحْ آَجَر َنفحْ
وأّما موسى × فلعلمه  ِذي آَجَره « )2( .  الَّ ِه  لَِربِّ َفُهَو   ِ َأَصاَب  َوَما  ُظُرُه  حَيحْ
مّدة  ضبط  جيب  أّنه  إىل  إشارة  اآلية  ويف  وسعه ،  يف  كان  بام  باإلتيان 

اإلجارة . 
ْرَضْعَن 

َ
إِْن أ

َ
وقد يستدّل عل مشوعيـّة اإلجارة بقوله تعاىل : } ... ف

 . )3( } ...  ُجوَرُهنَّ
ُ
آتُوُهنَّ أ

َ
ُكْم ف

َ
ل

* * * * *

ِقَضاِئِه ؟ . َقاَل : َقبحَْل َأنحْ َينحَْقيِض  .  َد انحْ ُط َأوحْ َبعحْ حْ يِضَ الشَّ ِسننَِي . ِقيَل : َفَدَخَل ِبَا َقبحَْل َأنحْ َيمحْ
)1) سيأيت ذكرها يف الصفحة 583.

)2) الكايف 5 : 1/90 . 
)3) سورة الّطالق65 : 6 . 



الّثاني : في الّشركة

وفيه ثالث آيات : 

األولى : في سورة الّنساء
 . )1( } ... ً لً َطيِّبا

َ
ا َغنِْمُتْم َحل وا ِممَّ

ُ
ُك

َ
 } ف

دّلت عل اشرتاك الغانمني يف الغنيمة جلمعهم يف اخلطاب . ونحوها : 
ُقْرىب ... { )2( ، 

ْ
َُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِي ال ُ

نَّ هلل خ
َ
أ
َ
نََّما َغنِْمُتْم ِمْن ْشٍء ف

َ
} ... أ

اآلية حيث دّلت عل الشرتاك بني األصناف املذكورين . 
* * * * *

الّثانية : ] في سورة الّنساء [ 

عل  لدللتها  باقيها  وكذا  ُِث ... { )3( . 
اثلُّل ِف  َكُء  ُشَ } ... َفُهْم   

الشرتاك . 
* * * * *

)1) سورة األنفال 8 : 69 . 
)2) سورة األنفال 8 : 41 . 
)3) سورة النّساء 4 : 12 . 
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الّثالثة : ] في سورة الّتوبة [ 

 ... { )1( ، اآلية ؛ لدللتها عل الشرتاك  ُفَقَراءِ
ْ
لِل اُت 

َ
َدق الصَّ } إِنََّما   

يف ذلك أيضًا . 
ويف دللة اآليات تأّمل : أّما األوىل فلجواز كون امُلراد إباحة األكل 
الّثانية فلدللتها عل الشرتاك  وأّما  باملعنى املصطلح .  الّشكة  منها ل 
] وليس  رشكاء ،  والنّار  واملاء  الكأل  يف  النّاس  ُيقال :  كام  املرياث  يف 
امُلراد باملعنى املصطلح أعني اجتامع حقوق املاّلك يف الّشء الواحد عل 
سبيل الّشياع [ )2( . وأّما الّثالثة فألّنه إّنام يثبت ذلك عل القول بوجوب 
الّشكة  لوازم  أّن  عل  املرصف ،  لبيان  الاّلم  أّن  عرفت  وقد  البسط ، 
منتفية فيه إذ للاملك أنَّ خيّص با صنفًا واحدًا ، بل واحدًا من صنف ، 
وله اإلخراج من غري ذلك املال ، وله الناّمء ونحو ذلك ممّا ينايف الّشكة 

باملعنى املصطلح كذا قيل . 
معنى  ل  ألّنه  واضحة ؛  ذلك  عل  الّثانية  اآلية  دللة  أّن  والّق 
الّشياع ، وكذا  إّل اجتامع حقوقهم فيه عل سبيل  الّثلث  لشرتاكهم يف 
الكالم يف اآلية األوىل ، كام دّلت عليه األخبار الوارة يف تفسريها ، نعم 
تعاىل  أّنه  الّدللة ، وما ورد يف بعض األخبار  الّثالثة غري واضحة  اآلية 
عل  يدّل  ل  مّر  كام  الفقراء )3( ،  به  يمّون  ما  األغنياء  أموال  يف  فرض 
الّشكة ، بل املعنى أّنه فرض عليهم أنَّ يعطوا من أموالم ذلك املقدار 

)1) سورة الّتوبة 9 : 60 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) الكايف 3 : 7/498 ، هنج البالغة ) صبحي الّصالح ( : 533 . 
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كام فرض عليهم نفقه واجبي النّفقة . 
املتبادر  هو  املصطلح  باملعنى  الّشكة  معنى  من  ذكرنا  ما  أّن  واعلم 
لغة وعرفًا ، إّل أّنه ليس داخاًل يف العقود املفتقرة إىل اإلجياب والقبول 
املحكوم عليها بالّصّحة والبطالن ، ولعّل ذكرهم لا يف مباحث العقود 
لكون العقد أحد أسبابا ، وقد يكون سببها إرثًا ، وقد يكون مزجًا ، وقد 

يكون استيالء عل مباح ونحو ذلك كام تضّمنته اآليات املذكورة . 
* * * * *



الّثالث : المضاربة

فيها  يضب  العامل  ألّن  األرض ؛  يف  الّضب  من  مفاعلة  وهي 
الّضب  فكأّن  املال ،  بطلب صاحب  الّربح  وابتغاء  الّتجارة  للّسعي يف 
يف  يضب  منهام  كاّلً  ألّن  عليهام ؛  املفاعلة  إطالق  أّن  أو  عنهام ،  مسّببًا 

الّربح بسهم . 
واعلم أّن من دفع إىل غريه مالً ليّتجر به فال خيلو : إّما أنحْ يشرتطا 
أو ل يشرتطا ، فاألّول هو املضاربة ،  بينهام ، أو ألحدمها ،  الّربح  كون 
وإنحْ  قرض ،  فهو  للعامل  رشطاه  وإنحْ  قراضًا ،  يسّمونه  الجاز  وأهل 
رشطاه للاملك فهو بضاعة ، وكذا إذا مل يشرتطا شيئًا إّل أّن للعامل أجرة 

مثله حينئٍذ . 
وعقد املضاربة مرّكب من عقود كثرية ؛ ألّنه مع صّحة العقد وعدم 
الّتعدي غاصٌب ،  أمنٌي ، ومع ظهوره رشيٌك ، ومع  ظهور ربح ودعٌى 

ومع ترّصفه وكيٌل ، ومع فساد العقد أجرٌي . 
واستدّلوا عل مشوعيتها بثالث آيات : 
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ْرِض َواْبَتُغوا ِمْن 
َ ْ
وا ف ال انْتَِشُ

َ
 ) األولى ( : يف سورة اجلمعة : } ... ف

ْضِل اهلل ... { )1( . 
َ
ف

ْرِض ... { )2( . 
َ ْ
ْبُتْم ف ال  ) الّثانية ( : يف سورة النّساء : } َوإَِذا َضَ

ْرِض 
َ
ال ِف  ُبوَن  يَْضِ } ... َوآَخُروَن  املزمل :  سورة  يف  ) الّثالثة ( :   

ْضِل اهلل ... { )3( . 
َ
يَبَْتُغوَن ِمْن ف

وجه الّدللة أهّنا دّلت عل مشوعّيـة الّتكسب ، أعّم من أنحْ يكون 
بامل نفسه أو مال غريه عل الوجه املذكور يف معنى املضاربة ، فالّدللة 

عليها من حيث العموم . ويف الّدللة تأّمل . 
* * * * *

)1) سورة اجلمعة 62 : 10 . 
)2) سورة النّساء 4 : 101 . 
)3) سورة املّزمل 73 : 20 . 



الّرابع : االبضاع

وقد عرفت معناه )1( ، وفيه ثالث آيات كّلها يف سورة يوسف : 
وا بَِضاَعَتُهْم ِف رَِحالِِهْم ... { )2( . 

ُ
اَل لِِفْتَيانِِه اْجَعل

َ
 ] األولى [ : } َوق

 ) الّثانية ( : } ... وَِجْئَنا بِبَِضاَعٍة ُمزَْجاٍة ... { )3( ، أي قليلة . 
ا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم وََجُدوا بَِضاَعَتُهْم { )4( .   ) الّثالثة ( : } َولمَّ

والبضاعة يف هذه اآليات هي ثمن طعام اشرتوه من يوسف . 
َقاَل :  َضا ×  الرِّ ٍد ، َعنحْ  مَّ ِن حمَُ بحْ َد  َأمححَْ َعنحْ  » تفسير العّياشّي « ،  ويف 

ل « )5( .  َل ، ... َو َكاَنتحْ باَِلُدُهمحْ  باَِلَد امُلقحْ »َكاَنتحْ بَِضاَعُتُهم امُلقحْ
 فإْن قيل : امُلراد با يف اآلية مال أخوة يوسف الذي اشرتوا به طعامًا 
ألنفسهم ، كام تدّل عليه اإلضافة ، مع أّنه رشع من قبلنا ول حّجة فيه . 

)1) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة 215.
)2) سورة يوسف 12 : 62 . 
)3) سورة يوسف 12 : 88 . 
)4) سورة يوسف 12 : 65 . 

)5) تفسري العّيايّش 2 : 67/192 . 
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َفٍر ×  :  قلت : روى العّيايّش يف تفسريه َعنحْ َأيِب َبِصرٍي ، َعنحْ َأيِب َجعحْ
َعنحْه ،  َيا  نحْ الدُّ َبَرِت  َوَأدحْ ُرُه ،  َظهحْ َس   َتَقوَّ َحتَّى   ُقوَب  َيعحْ ُن  ُحزحْ َتدَّ  اشحْ مّلا  »إّنه 
 ، َفِعنحَْد َذلَِك َقاَل  ُهمحْ َتاُجوا َحاَجًة َشِديَدًة ، َوَفنَِيتحْ ِمرَيُ ِدِه َحتَّى اححْ وعن ُولحْ
ُسوا ... { )1( ، اآلية ، َفَخَرَج ِمنحُْهمحْ َنَفٌر  َهُبوا َفَتَحسَّ

ْ
ِدهِ  : } ... اذ ُقوُب لُِولحْ َيعحْ

َوَبَعَث َمَعُهمحْ بَِضاَعًة َيِسرَيًة ... « )2( . 
وهذا يدّل عل أّن املال كان ليعقوب × ، واإلضافة تكفي فيها أدنى 

مالبسة ، وما حكاه تعاىل يف رشع من كان قبلنا حّجة علينا كام مّر )3( . 
* * * * *

)1) سورة يوسف 12 : 87 . 
)2) تفسري العّيايّش 2 : 65/190 . 

)3) قد تقّدم يف الصفحة 185. 



الخامس : االيداع

وهو الستنابة يف الفظ ، أو العقد املفيد لذلك ، واألمانة أعّم من 
ذلك لتحّققها يف ضمن الّرهن والعارية واإلجارة والبضاعة ونحو ذلك 
قال :  أيب عبد اهلل ×  اللبّي ، عن  ففي حسنة  األخبار ،  به  كام وردت 
األخبار  من  ذلك  ونحو  مَتَنَان « )1( ،  ُمؤحْ بَِضاَعِة  َوالحْ َوِديَعِة  الحْ »َصاِحُب  

الّدالة عل اّتصاف املستعري واملرهتن ونحومها بكونه أمينًا . 
العاّم  املعنى  داّلة عل  الّداّلة عل مشوعيته ثالث ، وهي  واآليات 

غري أّنا جعلنا العنوان الوديعة تبعًا لم : 

األولى : في سورة الّنساء

ْهلَِها ... { )2( . 
َ
 أ

َ
َمانَاِت إِل

َ ْ
وا ال ْن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
 } إِنَّ اهلل يَأ

وغريها  للوديعة  الّشاملة  األمانات  رّد  وجوب  عل  ودللتها 

)1) الكايف 5 : 238 صدر الديث 1 ، من ل حيضه الفقيه 3 : 4087/304 ، هتذيب األحكام 
 . 790/179 : 7

)2) سورة النّساء 4 : 58 . 
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ِن َعبحِْد  ومشوعيتها واضحة . روي يف » معاني األخبار « ، َعنحْ ُيوُنَس بحْ
 :  َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  ِل  َقوحْ َعنحْ  َفٍر × )1(  َجعحْ َن  بحْ ُموَسى  ُت  َسَألحْ َقاَل :  ِن ،  مححَْ الرَّ
ًة ، َأَمَر اهلل  ُمُرُكْم ... { اآلية ، َفَقاَل : »َهِذهِ  خُمَاَطَبٌة َلنَا َخاصَّ

ْ
} إِنَّ اهلل يَأ

َدُه  وُيوِصَ إَِليحْه ،  ِذي َبعحْ َماِم الَّ ِ َي إىَِل اإلحْ َتَباَرَك  وَتَعاىَل ُكلَّ إَِماٍم ِمنَّا َأنحْ ُيَؤدِّ
َن  َثنِي َأيب ، َعنحْ َأبِيهِ  َأنَّ َعيِلَّ بحْ ََماَناِت ، َوَلَقدحْ َحدَّ ُثمَّ ِهَي َجاِرَيٌة يِف َساِئِر األحْ
 ِ َُسنيحْ ََماَنِة ، َفَلوحْ َأنَّ َقاتَِل َأيِبَ الحْ َحابِِه : َعَليحُْكمحْ بَِأَداِء األحْ َسنيحِْ × َقاَل أِلَصحْ الحُْ

ُتُه إَِليحْه  « )2( .  يحْ ِذي َقَتَلُه بِِه أَلَدَّ يحِْف الَّ َتَمنَنِي َعَل السَّ ِن َعيِلٍّ × ائحْ بحْ
ويف » الكافي « : َعنحْ َأيِب َطالٍِب ، َرَفَعُه ، َقاَل : َقاَل َأُبو َعبحِْد اهلل ×  : 
َتاَدُه ،  اعحْ َذلَِك يَشحْ ٌء  َفإِنَّ  ُجلِ   وُسُجوِدِه ؛  الرَّ ُرُكوعِ   إىَِل ُطولِ   َتنحُْظُروا  »َل 
وَأَداِء  َحِديثِِه ،   ِق  ِصدحْ إىَِل  انحُْظُروا  وَلِكِن  لَِذلَِك ،   َحَش  َتوحْ اسحْ َتَرَكُه  َفَلوحْ 
َأَماَنتِه  « )3( . وُروي عن عاّمر بن مروان )4( ، وعن أيب كهمس )5( ، عن أيب 

عبد اهلل × نحو ذلك . 

)1) سألُت أبا جعفر × : وردت بذا الّسند  وما أثبتناه موافق للمصدر . 
)2) معاين األخبار : 107 1/108 . 

)3) الكايف 2 : 12/105 . 
)4) املحاسن 2 : 71/358 ، الكايف 2 : 1/667 . 

بِِه ِعنحَْد َرُسوِل اهلل ‘  َبَلَغ  َما  َبَلَغ  اَم  إِنَّ َعِلّيًا ×  » َفإِنَّ  ويف هنايته قال :   ، 5/104 )5) الكايف 2 : 
ََماَنِة « .  َِديِث ،  وَأَداِء األحْ ِق الحْ بِِصدحْ

وأبو كهمس : قال الّشيخ يف هتذيب األحكام 8 : 93 الديث 318 إّن اسم أيب كهمس : هيثم بن 
عبيد ، وقال يف الفهرست : له كتاب ، وعنونه النجايّش بقوله : اليثم بن عبد اهلل أبو كهمس 
32 من  املقال 3 :  تنقيح   ، 436 النّجايّش :  رجال   ، 191 الفهرست :  له كتاب  كويّف عريّب 

فصل الكنى . 
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أمانة  اؤمتن  من  » كّل  أحدمها :  أقوالً :  البيان «  » مجمع  يف  ونقل 
ما  يف  عباده :  وأمانات  ونواهيه .  أوامره  اهلل :  وأمانات  األمانات ،  من 
يأمتن بعضهم بعضا من املال وغريه ، وهو املروّي عن أيب جعفر ، وأيب 
َكاِة   اَلِة  والزَّ عبد اهلل ’ « . )1( . وفيه قال أبو جعفر × : »إِنَّ َأَداَء الصَّ

ََماَنة « )2( .  َِج  ِمنَ  األحْ ِم  والحْ وحْ والصَّ
* * * * *

الّثانية : في سورة البقرة

َماَنَتُه ... { )3( . 
َ
ِي اْؤتُِمَن أ

َّ
ُيَؤدِّ ال

ْ
ل
َ
 ف

ً
ِمَن َبْعُضُكْم َبْعضا

َ
إِْن أ

َ
 } ... ف

وهذه ظاهرة الّدللة عل إرادة أداء الّدين ، وقد مّر بيان وجه الّتسمية 
السم  محل  ويمكن  الوديعة ،  إرادة  عل  محلها  جيوز  وأّنه  باألمانة )4( ، 

املوصول عل اجلنس ، فتحمل عل إرادة املعنى العاّم الّشامل للوديعة . 
* * * * *

الّثالثة : في سورة آل عمران

َْك َوِمْنُهْم َمْن إِْن  هِ إِلَ َمْنُه بِِقْنَطاٍر يَُؤدِّ
ْ
ِكَتاِب َمْن إِْن تَأ

ْ
ْهِل ال

َ
 } َوِمْن أ

 . )5( } ً ائِما
َ
ْيِه ق

َ
َْك إِل َما ُدْمَت َعل هِ إِلَ  يَُؤدِّ

َ
َمْنُه بِِديَناٍر ل

ْ
تَأ

)1) جممع البيان 3 : 112 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 3 : 234 . 

)3) سورة البقرة 2 : 283 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 219.

)5) سورة آل عمران 3 : 75 . 
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وهذه أيضًا ظاهرة الّدللة عل إرادة مطلق األمانة ، وإنحْ كان إرادة 
أموال  يستحّلون  ل  ألهّنم  النّصارى ؛  فيها  واملمدوح  أوضح ،  الوديعة 
حكى  كام  يستحّلوهنا  فإهّنم  اليهود  واملذموم  العتقاد ،  يف  خيالفهم  من 
يِّنَي َسبِيٌل ... { )1( ، واألّمي  مِّ

ُ ْ
ْيَنا ف ال

َ
يَْس َعل

َ
عنهم تعاىل بقوله : } ... ل

وَن 
ُ
عندهم من ليس عل دينهم ، فبالغ يف ذّمهم وكذبم بقوله : } َوَيُقول

ِذَب { . 
َ
َعَ اهلل الك

هذه  قرأ  مّلا  أنه  النّبّي ‘  عن  وروي  البيان « :  » مجمع  يف  وقال 
اآلية قال : »َكذَب َأعداُء اهلل ، َما ِمن َشئ َكاَن يف اجلَاِهلّيـة إّل َوُهَو حَتَت 

 ، إّل األََماَنة فإنـّها ُمؤّداة إىل الرّب والفاجر « )2( .  َقَدميَّ
َقاَل   ،  َدايِنِّ محْ الحَْ َعٍب  ُمصحْ ِن  بحْ َسنيحِْ  الحُْ عن  » الكافي « ،  يف  وُروي 
ََماَنِة  َر أِلََحٍد فِيَها : َأَداُء األحْ ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × ، َيُقوُل : » َثاَلٌث َل ُعذحْ َسِمعحْ
ِن َكاَنا  يحْ ِن َبرَّ َوالَِديحْ َفاِجِر ،  وبِرُّ الحْ رَبِّ  والحْ ِد لِلحْ َعهحْ َوَفاُء بِالحْ َفاِجِر ،  والحْ رَبِّ َوالحْ إىَِل الحْ

َأوحْ َفاِجَريحْن  « )3( . 
َلُه :  ُقلحُْت  اهلل ×َقاَل :  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ   ، )4(  يحَْبايِنِّ الشَّ َسنيحِْ  الحُْ وَعِن 
ُه َوَقَع َلُمحْ ِعنحَْدُه   ،  وإِنَّ َتِحُل  َماَل  َبنِي  ُأَميََّة  وِدَماَءُهمحْ َرُجٌل ِمنحْ َمَوالِيَك َيسحْ

َوِديَعٌة ؟ . 
َل  َذلَِك  َفإِنَّ  وِسّيًا ،  جَمُ َكان  ِلَها ،  وإِنحْ  َأهحْ إىَِل  َماَناِت  األحَْ وا  »َأدُّ َفَقاَل : 

)1) سورة آل عمران 3 : 75 . 
)2) جممع البيان 2 : 327 . 

)3) الكايف 5 : 1/132 . 
)4) السني الشيبايّن : مل ُيذكر يف أكثر كتب الرتاجم والرجال . واهلل العامل . 
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َم « )1( .  َيُكوُن َحتَّى َيُقوَم َقاِئُمنَا ، َفُيِحلَّ  وحُيَرِّ
ِد  ُولحْ َقاتِِل  إىَِل  َوَلوحْ  ََماَنَة ،  األحْ وا  »َأدُّ قال :  عنه ×  آخر  خرب  ويف   

بَِياء « )2( .  َنحْ األحْ
ُتَها  يحْ أَلَدَّ َأَماَنٍة  َعَل  َتَمنَنِي  ائحْ َعيِلِّ ×  َقاتَِل  َأنَّ  » ...َلوحْ  آخر :  خرب  ويف 

إَِليحِْه « )3( . ونحو ذلك من األخبار الّداّلة عل لزوم أداء األمانة . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] األمين ال يضمن إاّل مع الّتعّدي أو الّتفريط [ 

األمن  من  وأصلها  وائتمنته ،  كذا  عل  أمنته  من  اسٌم  األمانة : 
الاصل من حسن الّظّن باملستأمن ، فيحرم عل األمني اخليانة والّتعدي 
ومقتىض  بالفظ ،  فيه  العادة  جرت  بام  حفظها  عليه  وجيب  والّتفريط ، 
ذلك أّن األمني ل يضمن إذا مل خيالف يف ُمقتىض األمانة ، وعليه دّلت 
نَا ) رمحهم اهلل (  األخبار . وقال أبو جعفر حمّمد بن بابويه : » َمىَض َمَشاخِيُ

مَتٌَن ، َوَل َيِمنَي َعَليحِْه « )4( .  ُه ُمؤحْ ُبوٌل  ، وأنَّ َل  امُلوَدعِ  َمقحْ َعَل َأنَّ َقوحْ
َماٍل  َعَل  َرُجاًل  َتَمنحُْت  ائحْ إيِنِّ  للّصادق × :  أّن رجاًل قال  وقد ُروي 

ُتُه ِعنحَْدهُ  َفَخاَننِي   وَأنحَْكَر َمال ؟ .  َدعحْ َأوحْ

)1) الكايف 5 : 132 2/133 ، هتذيب األحكام 6 : 993/356 . 
)2) الكايف 5 : 3/133 . وفيه : » عن أمري املؤمنني × « . 

)3) الكايف 5 : 4/133 . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . بتفاوت يسري . 
)4) من ل حيضه الفقيه 3 : 4092/305 . 
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َاِئن  « )1( .  َتَمنحَْت اخلحْ َِمنُي ، َوَلِكنََّك ائحْ نحَْك األحْ حْ خَيُ َفَقاَل : »مَل
وهذا اخلرب يدّل عل أّن القول قول األمني . وقد جُياب بأّن غرضه × 

بيان نصيحته وزجره عن استيامن مثله ، ل بيان الكم . 

 ) الّثانية ( : ] ال ُترّد األمانُة إاّل الى أهلها [ 

مقتىض رّد األمانة إىل أهلها أّنه لو مل يكن من أهلها بأن كان غاصبًا لا 
فال جيب رّدها إليه ، بل ل جيوز له ذلك ، ويدّل عليه ما رواه الّشيخ ، َعنحْ 
ِلِمنَي   َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ َرُجٍل ِمنَ  امُلسحْ ُت  ِن ِغَياٍث ، َقاَل : َسَألحْ بحْ ِص  َحفحْ
ُه  َيُردُّ َهلحْ  ِلٌم ،  ُمسحْ واللِّصُّ  َمَتاعًا   َأوحْ  َدَراِهَم  اللُُّصوِص  ِمَن  َرُجٌل  َدَعهُ   َأوحْ

َعَليحِْه ؟ . 
َفَعَل ،  وإِلَّ  َحابِِه  ُه َعَل َأصحْ َيُردَّ َكنَُه َأنحْ  َأمحْ َفإِنحْ  َيُردُّ عليه ،  »َل  َفَقاَل : 
َأَصاَب َصاِحَبَها  َفإِنحْ  لً ،  ُفَها َحوحْ َفُيَعرِّ ُيِصيُبَها  َقَطِة  اللُّ بَِمنحِْزَلِة  َيِدِه  يِف  َكاَن 
ِر  َجحْ َ األحْ ُه َبنيحْ َ َد َذلَِك َخريَّ َق ِبَا ، َفإِنحْ َجاَء َصاِحُبَها َبعحْ َها َعَليحِْه ، َوإِلَّ َتَصدَّ َردَّ
ُر  َجحْ َم َغِرَم َلُه ،  وَكاَن األحْ ُغرحْ َتاَر الحْ َر َفَلُه ،  وإِِن اخحْ َجحْ َتاَر األحْ ِم ، َفإِِن اخحْ ُغرحْ َوالحْ

َله  « )2( . 

 ) الّثالثة ( : ] عدم جواز المقاّصة من األمانة على المشهور [ 

املقاّصة  جيوز  ل  وأّنه  األمانة ،  رّد  جيب  أّنه  اآليات  عموم  مقتىض   
ِن َخالٍِد ،  منها ، ويشهد بذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنحْ ُسَليحْاَمَن بحْ

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 4093/305 ، هتذيب األحكام 7 : 796/181 . 
)2) هتذيب األحكام6 : 1191/396 ، الستبصار 3 : 440/124 . 
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ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × ، َعنحْ َرُجٍل َوَقَع ِل ِعنحَْدُه َماٌل َفَكاَبَريِن  َعَليحْهِ   َقاَل : َسَألحْ
َوأَجَحَدُه  َأَخَذُه  ِذي  الَّ َماِلَ  ملََِكاِن  آُخُذُه  َماٌل  ِعنحِْدي  َلُه  َوَقَع  ُثمَّ  ُثمَ  َحَلَف 

ِلُف َعَليحِْه َكاَم َصنََع ؟ .  َوَأححْ
ُخلحْ يِف َما ِعبحَْتُه َعَليحْه  « )1( . وبذا  نحُْه ، َوَل َتدحْ َقاَل : »إِنحْ َخاَنَك َفاَل َتُ

املعنى روايات ُأخر متعّددة )2( . 
وقيل : جيوز املقاّصة ويشهد له ما رواه الّشيخ ، يف السن ، عن أيب 
َوَحَلَف   َفَجَحَديِن   َدَراِهُم  َعَليحِْه  ِل  َرُجٌل  َلُه :  ُقلحُْت  قال :  الضمّي  بكر 

ي ؟ .  ِر َحقِّ َعَليحَْها َأجَيُوُز ِل إِنحْ َوَقَع َلُه ِقَبيِل َدَراِهُم َأنحْ آُخَذ ِمنحُْه بَِقدحْ
 . )3( »  َفَقاَل : » َنَعمحْ

وما رواه يف الّصحيح ، عن عيّل بن سليامن )4( قال : كتبُت إليه : َرُجٌل 
ٍض  َغَصَب  َرُجاًل َمالً َأوحْ َجاِرَيًة ، ُثمَّ َوَقَع ِعنحَْدُه َماٌل بَِسَبِب َوِديَعٍة َأوحْ َقرحْ

ِمثحُْل َما َخاَنُه َأوحْ َغَصَبُه ، أحَيِلُّ َلُه َحبحُْسُه َعَليحِْه َأمحْ ل ؟ . 
َثَر َفَيأحُْخُذ  ِه ،  وإِنحْ َكاَن َأكحْ ِر َحقِّ  ، حَيِلُّ َلُه َذلَِك إِنحْ َكاَن بَِقدحْ َفَكَتَب : »َنَعمحْ
َباِقَي إَِليحِْه إِنحْ َشاَء اهلل َتعاىل  « )5( . ونحو ذلك  ُم الحْ ِمنحُْه َما َكاَن َعَليحِْه ،  وُيَسلِّ

)1) هتذيب األحكام 6 : 980/348 ، الستبصار3 : 171/52 . 
)2) انظر الكايف 5 : 98 باب قصاص الدين . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 982/348 ، الستبصار 3 : 168/52 . 
)4) عيّل بن سليامن بن رشيد البغدادّي ، عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام الادي × . 
مة املامقايّن : مل أقف فيه عل ما يدرجه يف السان . رجال الطويّس : 417 ، تنقيح  قال العالَّ

املقال 2 : 291 . 
)5) هتذيب األحكام 6 : 985/349 ، الستبصار3 : 173/53 . 
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أخبار ُأخر داّلة عل ذلك )1( . 
والوجه يف اجلمع بينها بأحد وجهني : ) أحدهما ( : أّنه حتمل أخبار 
املنع عل ما إذا تنازع معه وطلب منه اليمني وحلف له فال جيوز املقاّصة 

يف هذه الال ، وأخبار اجلواز عل غري ذلك . 
حال  كّل  وعل  الوديعة .  سّيام  الكراهة  عل  املنع  محل  ) الّثاني ( :   

يكون ذلك خمّصصًا ؛ لعموم اآلية . 

 ) الّرابعة ( : ] وجوب الرّد على صاحبها ولو كافرًا [ 

مقتىض العموم أيضًا أّنه جيب رّدها عل صاحبها ولو كان كافرًا ،   
املشهور بني األصحاب ، ونقل  أيضًا وهو  الّسابقة  ويدّل عليه األخبار 
أنحْ  األمني  عل  وجب  حربيًا  صاحبها  كان  إنحْ  أّنه  الّصالح )2(  أيب  عن 

حيملها إىل سلطان اإلسالم ، وهو ضعيف . 

 ) الخامسة ( : ] األمانة الشرعية والمالكية [ 

ذكر بعض األصحاب أّن األمانة تنقسم إىل أهّنا قد تكون من املالك 
كالوديعة والعارية والّرهن واإلجارة ونحو ذلك ممّا سّلطه املالك عليه ، 
وقد تكون من الّشع ، وهي املساّمة باألمانة الّشعية كالّلقطة ، وما دخل 
إىل منزلك ، أو ملكك من مال الغري ، كام إذا أتت به الّريح أو املاء أو نحو 

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب83 جواز استيفاء الدين من مال الغريم املمتنع من األداء بغري 
إذنه . 

)2) الكايف يف الفقه : 231 . 
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ذلك وما انتزعته من يد الغاصب بقصد اإلرجاع إىل أهله ، أو املجنون أو 
الّصبي خوف اتالفهام ونحو ذلك كثري ، واآلية األوىل داّلة عل القسمني 
كام عرفت ، وجيب يف القسم الّثاين إعالم املالك أو الول ، ول يبعد أن 
كان  أمهل  فلو  املانع ،  وعدم  الّتمّكن  مع  لكن  الفور  عل  ذلك  يكون 
املالك  إذا مات  املرسلة والوديعة والعارية  الكتب  مفّرطًا ، ونحو ذلك 
ومل يعلم الوارث ، فإّنه جيب إعالم الوارث عل الفور ونحو ذلك ، وأّما 

القسم األّول فيجب الّرّد عل الفور عند طلب املالك ل بدونه . 
* * * * *



الّسادس : العارية

وهي إذن يف النتفاع بالعني ترّبعًا ، وموضوعها كّل عني ينتفع با 
مع بقائها ، واشتقاقها إّما من العار أو من العرّى أي عن العوض ، أو من 

عار إذا ذهب ورجع . 
واستدّل عل مشوعيتها بآيتني : 

األولى : في سورة المائدة

ِبِّ َوالَّْقَوى ... { )1( . 
ْ
 } ... َوَتَعاَونُوا َعَ ال

بعضكم  فليعاونحْ  املعنى  إنَّ  حيث  بالعموم ،  ذلك  عل  داّلة  وهي 
وامتثال  املعاص ،  واجتناب  املعروف ،  وصنائع  اإلحسان ،  عل  بعضًا 

األوامر فيدخل فيه العارية . 

الّثانية : في سورة الماعون

 } َويَْمَنُعوَن الَماُعوَن { )2( . 

)1) سورة املائدة 5 : 2 . 
)2) سورة املاعون 107 : 7 . 
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اهلل ×  عبد  أيب  عن  مهران ،  بن  سامعة  عن  » الكافي « ،  يف  ُروي 
ُروُف  َوامَلعحْ ُيِعرُيُه ،  َوامَلَتاُع  ِرُضُه ،  ُيقحْ ُض   َقرحْ الحْ َوُهَو  َأيحْضًا  »َوامَلاُعون  قال : 

نَُعه  « )1( الديث .  َيصحْ
} ِف  قوله :  يف  اهلل ×  عبد  أيب  عن  بصري ،  أيب  عن  السن ،  ويف 
اُعوَن { ؟ . 

ْ
لُِه َعزَّ  وَجَل : } َو َيْمَنُعوَن ال وٌم { )2( ،  وَقوحْ

ُ
ْموالِِهْم َحقٌّ َمْعل

َ
أ

َبيحِْت  الحْ َوَمَتاُع  َطنُِعُه ،  َيصحْ ُروُف  َوامَلعحْ ِرُضُه ،  ُيقحْ ُض   َقرحْ الحْ »ُهَو  َقاَل : 
ُيِعرُيُه « . 

وُه  وَأفحَْسُدوُه ، َفَعَليحْنَا  َناُهمحْ َمَتاعًا َكَسُ َفُقلحُْت َلُه : إِنَّ َلنَا ِجرَيانًا إَِذا َأَعرحْ
 ؟ .  ُهمحْ نَعحْ ُجنَاٌح إِنحْ َنمحْ

حْنَُعوُهمحْ إَِذا َكاُنوا َكَذلَِك « )3( .  َفَقاَل : »َل َليحَْس َعَليحُْكمحْ ُجنَاٌح إِنحْ مَت
َأَحٌد  نَعَ   َيمحْ ى َرُسوُل اهلل ‘ َأنحْ  »َوهَنَ » من ال يحضره الفقيه « :  ويف 
ِقَياَمِة ،  َم الحْ ُه َيوحْ َ امَلاُعوَن َجاَرُه ، َوَقاَل : َمنحْ َمنََع امَلاُعوَن َجاَرُه يَمنَُعُه اهلل َخريحْ

َوَأ َحاَله  « )4( .  ِسِه َفاَم َأسحْ ِسِه ،  وَمنحْ َوَكَلُه إىَِل َنفحْ َوَوَكَلُه إىَِل َنفحْ
َعُلونَ   ِيَن ُهْم يُراُؤَن { يِف َما َيفحْ

َّ
ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « : } ال

َباِه َذلَِك  رَِب )5( ،  وَأشحْ اِج  ،  والنَّاِر ،  واخلحْ َ } َويَْمَنُعوَن الاُعوَن { ِمثحْلِ  السِّ

)1) الكايف 3 : 498 ضمن الديث 8 . 
)2) سورة املعارج 70 : 24 . 

)3) الكايف 3 : 499 ضمن الديث 9 . 
)4) من ل حيضه الفقيه 4 : 14 ضمن الديث الّطويل 4968 ، يف : باب ذكر مجل من مناهي 

النّبّي ‘ . وفيه : » عن الّصادق × . 
)5) ويف املصدر : » اخلمري « . 
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َكاة )1( .  ُس  والزَّ ُمحْ َرى : اخلحْ َتاُج إَِليحِْه النَّاُس ،  ويِف ِرَواَيٍة ُأخحْ مِمَّا حَيحْ
وقال يف » مجمع البيان « : اختلف فيه : فقيل هو الّزكاة املفروضة عن 
عيّل × وُروي ذلك عن أيب عبد اهلل × ، وقيل هو ما يتعاوره النّاس بينهم 

من الّدلو والفأس ، وما ل يمنع كاملاء وامللح وُروي ذلك مرفوعًا )2( . 
فظهر من ذلك أّن املاعون يشمل إعارة ما جرت به العادة من األواين 
ونحوها من منافع البيت ، ويف اآلية مبالغة زائدة يف الّذّم عل املنع من 
املحّرم ،  والّربا  الّصالة  عن  الّسهو  عل  عطفه  حيث  املاعون ،  اعارة 
املفروضة ، كام  الّزكاة  ثّم محلها بعضهم عل  إليه ، ومن  الويل  وأضاف 
دّلت عليه الّرواية املذكورة )3( ، ويمكن الّتوجيه أيضًا بأنحْ يكون الّذّم هنا 
متوّجهًا إىل من فيه مجيع الّصفات املذكورة ، أي تضييع الّصالة ، والّرياء 
با ، ومنع املاعون ، فلهذا استحّق الّلوم الّزائد ، فحينئٍذ ل تدّل عل أّن 

من اّتصف باملنع من املاعون خاّصة يكون بذه املثابة . 

 ] وجوب العارية عند االضطرار إليها [ 

هذا ، ولو قيل بتحريم املنع عند اضطرار اجلار إىل ذلك فليس بذلك 
البعيد ، وكيف كان فهي داّلة عل رجحان اإلعارة ملن طلبت منه ، لكن 
يفهم من اآلية األوىل أّنه يشرتط يف ذلك أنحْ يكون فيها اسعاف عل ما 

كّرهه الّشارع . 

)1) تفسري القّمّي 2 : 444 . 
)2) جممع البيان 10 : 457 . 

)3) يعني با رواية عيّل بن إبراهيم املتقّدمة . 
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ومن الّرواية يفهم اشرتاط عدم الّضر عل املالك ، ويؤّيد ذلك ما 
َوانَِك  خحْ إِلِ َتبحُْذلحْ  »َل  قالوا :  » الكافي « ، يف عّدة روايات عنهم  رواه يف 

َثُر ِمنحْ َمنحَْفَعتِِه َلُم  « )1( .  ُه َعَليحَْك َأكحْ ِسَك َما َضُّ ِمنحْ َنفحْ

 ] إنتفاء الضمان في العارية [ 

ورّبام ُيفهم أيضًا من دخولا حتت عموم الرّب والّتقوى أهّنا تكون غري 
مضمونة عل املستعري إّل مع الّتعّدي أو الّتفريط ، كام هو املفتى به بني 
األصحاب ، وعليه دّلت األخبار املروّيـة عن أهل البيت ^ . وللعارية 

ا .  أحكام مذكورة يف حمالِّ
* * * * *

)1) الكايف 4 : 32 2/33 . 



الّسابع : الّسبق والّرماية

اختلف األصحاب فيها )1( : 
فقيل : هو من عقود اإلجارة وهو لزم . 

وقيل : هو جعالة فال يفتقر إىل قبول فيكون من اجلائز . 
وقيل : هو عقد برأسه . 

)1) اختلف األصحاب يف لزوم عقد املسابقة وجوازه ، فذهب املحقق يف رشائع اإلسالم 2 : 464 ، 
وقبله ابن إدريس اليّل يف السائر3 : 149 ومجاعة منهم املحقق اآليب يف كشف الرموز 2 : 62 ، 
والعالمة اليّل يف قواعد األحكام 1 : 263 إىل لزومه ؛ لعموم : » أوفوا بالعقود « ،  و» املؤمنون 
عند رشوطهم « . وذهب الشيخ يف املبسوط 6 : 300 ، اخلالف 2 : 548 مسألة 9 ، والعاّلمة 
يف خمتلف الشيعة : 484 إىل جوازه ؛ ألصالة عدم اللزوم ، مع القول بموجب اآلية ، فإّن الوفاء 
بالعقد العمُل بمقتضاه من جواٍز ولزوٍم . ومنشأ اخلالف : أهنا عقد يتضّمن عوضا عل عمل ، 
وكونه  العوض  يف  العمل  اشرتاط  عل  مشتملة  إهنا  ثّم  واجلعالة .  اإلجارة  بني  مشرتك  وهو 
معلوما وهو من خواّص اإلجارة ، وعل جواز ابام العامل يف السبق ، وعل ما ل يعلم حصوله 
من العامل ، وعل جواز بذل األجنبي وهو من خواّص اجلعالة . فوقع الختالف بسبب ذلك ، 
فعل القول بأهنا جعالة يلحقها أحكامها من الكتفاء بالجياب واجلواز ، وعل القول باإلجارة 
بعض  تّلف  إىل  نظرا  برأسه ،  عقدا  جيعل  أن  ويمكن  لزمة .  وتكون  القبول  إىل  معه  يفتقر 

خواّصها عن كّل من األمرين عل حدته كام عرفت . 
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وعل كّل حال ل خالف بني املسلمني يف رشعّيته ملا فيه من الفائدة 
العظيمة ، وهي الرتياض ملجاهدة الكّفار ، وقد مّر أّن اجلهاد من أفضل 
اللهو  عن  خيرج  الفائدة  وبذه  اإلسالم ،  أركان  وأعظم  الّطاعات )1( ، 
والّلعب املذموم يف نّص القرآن ، وعن الّرهان املنهّي عنها ، ومن ثّم كان 
اجلائز من ذلك مقصورًا عل ما روي عنهم ، وهو : »َأنَّ امَلاَلِئَكَة َلَتنحِْفُر ِمنَ  

َافِر « )2( .  ُفِّ  والحْ ِل  واخلحْ َعُن َصاِحَبُه إِلَّ يِف النَّصحْ َهانِ  ، َوَتلحْ الرِّ
ٍل أو ُخفٍّ َأوحْ َحافٍِر « )3( .  ويف خرب آخر : »َل َسَبَق  إِلَّ يِف َنصحْ

اخلفُّ  ويتناول  والّسيُف ،  والراُب  النّشاُب  النّصل  يف  ويدخل 
اإلبَل والفيَل ، كام يتناول الافُر اخليَل ، والبغاَل ، والمرَي . 

وقد استدّل عل مشوعّيته من القرآن بآيات : 

األولى : في سورة األنفال

َْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ  ٍة َوِمْن رَِباِط الْ وَّ
ُ
ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق

َ
وا ل ِعدُّ

َ
 } وَأ

ُكْم ... { )4( .  اهلل َوَعُدوَّ

ملحاربة  يستعّدوا  بأن  املؤمنني  أمر  تعاىل  أّنه  الستدلل :  وجه 
ذلك  ومن  واستطاعتهم ،  وسعهم  يف  دخل  بام  لإلسالم  املخالفني 
الرب  آلت  ممارسة  أعظمها  التي  الغلبة  أسباب  حتصيل  يف  الّرياضة 

)1) يف اجلزء 2 يف كتاب اجلهاد . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 3303/48 . بتفاوت . 

)3) الكايف 5 : 48 6/49 . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 
)4) سورة األنفال 8 : 60 . 
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»الُقوُة  النّبّي ‘ قال :  أّن  ما سبق )1(  مّر يف  فيها ، وقد  وحتصيل الذق 
الّرِمُي « ، قالا ثالثًا )2( . 

* * * * *

الّثانية : في سورة يوسف

 } ... إِنَّا َذَهْبَنا نَْستَبُِق ... { )3( ، أي نتسابق . 

 ] عدم جواز ه إاّل في النصل والخّف والحافر [ 

والّشائع املتبادر أّن ذلك يكون يف األمور املذكورة . 
يف  سائغ  غري  وهو  األقدام ،  عل  للعدو  شامل  عاّم  إّنه  ولوقيل : 

رشعنا . 
يعقوب ×  وبعث  املشوعّيـة ،  ينايف  ل  لدليل  تصيصه  لقلنا : 
مشوعًا  كان  أّنُه  عل  يدلَّ  ذلك  عل  وتقريرهم  معهم  يوسف × 
عندهم ، وقد حكاه تعاىل يف كتابه ومل يثبت نسخه فيكون ذلك ُحّجة كام 

مّر مرارًا )4( . 
* * * * *

)1) مل نقف عل هذا القوٍل يف ما سبق . 
)2) صحيح مسلم 6 : 52 ، سنن ابن ماجة 2 : 2813/94 ، سنن ابن داود 1 : 2514/565 . 

)3) سورة يوسف 12 : 17 . 
)4) قد تقّدم ذكره يف الصفحة 185 .
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الّثالثة : في سور الحشر

 رَِكٍب ... { )1( . 
َ

ْيِه ِمْن َخْيٍل َول
َ
وَْجْفُتْم َعل

َ
 } ... َفَما أ

وقد مّر الكالم فيها )2( ، ووجه الّدللة هنا أّنه تعاىل مل جيعل لم نصيبًا 
يف ذلك من حيث إهّنم مل حيصل منهم املسارعة ل فرسانًا ول ركبانًا عل 

أخذه بالغلبة ، وهذا يقتيض صّحة املسابقة عليها . وفيه تأّمل . 
* * * * *

)1) سورة الش59 : 6 . 
)2) قد تقّدم ذكره يف ج159/2.



الّثامن : الّشفعة

وهي مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعًا به ، كأن 
يبيع  كأن  الّشع  يف  وهي  صاحبه ،  بنصيب  شفعًا  نصيبه  جعل  الّشفيع 
اآلخر  هذا  من  أخذها  فللّثاين  آلخر ،  حّصتة  العقار  الّشيكني يف  أحد 
بمثل الّثمن الّذي اشرتى به ، إنحْ كان مثليًا وإّل قيمته ، وليس يف الكتاب 
العزيز ما يدّل عل خصوص رشعّيتها صحيًا ، بل مّلا كانت مشوعّيتها 
إلزالة الّضر الاصل من مزامحة الّشاكة ، ملا روي عن أيب عبد اهلل × 
ََرِضنَي  وامَلَساِكِن  َكاِء يِف األحْ َ َ  الشُّ َعِة َبنيحْ فحْ قال : »َقىَض َرُسوُل اهلل ‘ بِالشُّ
تعاىل :  بقوله  عليه  يستدّل  أنَّ  أمكن  ار « )1( ،  ِضَ وَل  َر   َضَ َل  َوَقاَل : 
يِن ِمْن َحَرٍج ... { )2( ، وبقوله : } ... يُِريُد 

ِّ
ْيُكْم ِف ال

َ
} ... َوَما َجَعَل َعل

ْو َشاَء 
َ
 ... { )3( ، وبقوله : } ... َول ُعْسَ

ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
يُْسَ َول

ْ
اهلل بُِكُم ال

 : 7 األحكام  هتذيب   ، 3368/76  : 3 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 4/280  : 5 الكايف   (1(
 . 727/164

)2) سورة الّج 22 : 78 . 
)3) سورة البقرة 2 : 185 . 
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ْعَنَتُكْم ... { )1( ، ونحو ذلك ممّا هو يف معناها ، فإّن هذه اآليات 
َ
اهلل ل

بعمومها تتناولا . 
ويدّل عليها من الّسنّة أخبار كثرية كام رواه الّشيخ ، يف السن ، َعنحْ 
َعِة يِف   فحْ ُتُه َعِن الشُّ  ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َسَألحْ َغنَِويِّ َزَة الحْ ِن مَححْ َهاُروَن بحْ
ِمنحْ  ِبَا  َأَحقُّ  َفُهَو  َاِر  اجلحْ َعَل  َرُض  يِك ؟ ،  وتعحْ ِ لِلشَّ َواِجٌب  أيَشحْ ٌء  وِر  الدُّ

ِه ؟ .  ِ َغريحْ
يكًا َفُهَو َأَحقُّ ِبَا بِالثََّمن  « )2( .  ُبُيوِع ، إَِذا َكاَن رَشِ َعُة يِف الحْ فحْ َفَقاَل : »الشُّ
ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »َل َتُكونُ   ويف صحيحة َعبحِْد اهلل بحْ
لَِواِحٍد  َفَليحَْس  َثاَلَثًة  َصاُروا  َفإَِذا  ُيَقاِسام ،  حْ  مَل َما   )3(  ِ يَكنيحْ لَِشِ إِلَّ  َعُة  فحْ الشُّ
املسلمني ،  إمجاع  الّروايات ، وعليها  َعة « )4( . ونحو ذلك من  ُشفحْ ِمنحُْهمحْ 

ولا أحكام ورشوط ُتعلم من أماكنها . 
* * * * *

)1) سورة البقرة 2 : 220 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 728/164 . 

)3) يف املخطوط ، والجرّي ، واملطبوع : » لشيك « بدل » رشيكني « ، وما أثبتناه من املصادر . 
)4) الكايف 5 : 7/281 ، هتذيب األحكام 7 : 729/164 ، الستبصار3 : 412/116 . 



الّتاسع : الّلقطة

يدّل عل  ما  القرآن  يرد يف  ومل  مال ،  أو  أو حيوان  إنسان  إّما  وهي 
قوله  بعموم  ذلك  عل  بعضهم  واستدّل  بخصوصها ،  مشوعّيتها 
اْستَبُِقوا 

َ
} ... ف وقوله :  َوالَّْقَوى ... { ،  ِبِّ 

ْ
ال َعَ  } ... َوَتَعاَونُوا  تعاىل : 

َْيَاِت ... { )1( ، والستدلل بذا العموم عل مشوعّيتها مطلقًا غري  الْ
تاّم ؛ ألّنه يفيد الّرجحان . 

وقد وردت األخبار بالنّهي عن أخذها كام رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، 
َقَطَة .  يِب َعبحِْد اهلل × اللُّ َنا أِلَ َعاَلِء ، َقاَل : َذَكرحْ ِن َأيِب الحْ َسنيحِْ بحْ َعِن الحُْ

َحتَّى  َصاِحُبَها  جَلَاَء  َتَرُكوَها  َلوحْ  النَّاَس  َفإِنَّ  َلَا ؛  َتَعرضحْ   »َل  َفَقاَل : 
َيأحُْخَذَها « )2( . 

ُن   ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×  : » ... َكاَن َعيِلُّ بحْ َلبِيِّ  ويف الّصحيح ، َعِن الحَْ
وَها « )3( .  ِلِه : َل مَتَسُّ َسنيحِْ × َيُقوُل أِلَهحْ الحُْ

)1) سورة البقرة 2 : 148 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 1166/390 . 

)3) هتذيب األحكام6 : 389 آخر الديث 1162 ، الستبصار3 : 68 آخر الديث 227 . 
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ُتُه  َفٍر × َقاَل : َسَألحْ ِلٍم ، َعنحْ َأيِب َجعحْ ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ ويف الّصحيح ٍ َعنحْ حمَُ
َقَطِة ؟ .  َعِن اللُّ

َها َسنًَة ... « )1( ، الديث .  فحْ ُتِليَت ِبَا َفَعرِّ َها ، َفإِنِ  ابحْ َفعحْ َفَقاَل : »َل َترحْ
فكيف  أخذها  مرجوحّيـة  عل  داّلة  معناها  يف  وما  األخبار  فهذه 

يتناولا العموم املذكور . 
نعم قد يكون بعض األفراد راجحًا كالّلقيط يف املهلكة ، وكاملال إذا 
ُعرف أو ظّن أّنه لواحد من املؤمنني ، وكان يف موضع تلف فهو يف تلك 
الال ل يبعد دخوله حتت العموم املذكور ؛ وألّنه من اإلحسان املأمور 
الّلقيط يف تلك الال  بأّن أخذ  به ، ومن ثّم ّصح كثري من األصحاب 

واجب لكن عل الكفاية . 
فِْرَعْوَن ... { )2( ،  آُل  ََقَطُه 

ْ
ال

َ
} ... ف قوله :  من  تعاىل  حكاه  ما  وأّما 

يَّاَرةِ ... { )3( ، فال يدّل عل املطلوب .  َتِقْطُه َبْعُض السَّ
ْ
وقوله : } ... يَل

واألخبار الّداّلة عل مشوعّيـة أخذها ، أي جوازها كثرية ، فلهذا 
محلت األخبار الّسابقة عل الكراهة مجعًا بينها . 

َقَطِة ؟ ، َفَأَرايِن   َفٍر × َعِن اللُّ ُت َأَبا َجعحْ فأّما موّثقة زرارة ، قال : َسَألحْ
ُأِريُد َأنحْ  يحُْل ،  وَأَنا  بِِه السَّ مِمَّا َجاَء  »إِنَّ َهَذا  َقاَل :  ٍة ،  َيِدِه ِمنحْ فِضَّ َخامَتًا يِف 

)1) الكايف 5 : 139 صدر الديث 11 . وردت يف املخطوط والّطبعة الجرّية : عن أحدمها بدل 
» أيب جعفر × « ،  وما أثبتناه موافق للمصدر . 

)2) سورة القصص 28 : 8 . 
)3) سورة يوسف12 : 10 . 
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ابتل  ممّا  الّرجحان ؛ جلواز كونه  فيها دللة عل  فليس  بِه « )1( ،  َق  َأَتَصدَّ
به حيث أدخله الّسيل يف بيته ، أو لبيان اجلواز أو نحو ذلك ، ولللقطة 

أحكام مفّصلة يف الكتب الفقهّيـة . 
* * * * *

)1) هتذيب األحكام 6 : 1172/391 . 



العاشر : الغصب

 ] تعريف الغصب لغة واصطالحًا [ 

وهو يف الّلغة : أخذ الّشء ظلاًم )1( . 
 ورشعًا : هو الستيالء عل مال الغري عدوانًا . 

 ] أدّلة تحريمه من الكتاب الكريم [ 

ويدّل عل حتريمه آيات : 
بَيَْنُكْم  ُكْم 

َ
ْمَوال

َ
أ وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ  

َ
} ... َول النّساء :  سورة  في  منها :   

وقوله :  بالباطل ،  بعض  مال  بعضكم  يأكلحْ  ل  أي  اِطِل ... { )2( ، 
َْ

بِال
َاِطِل ... { )3( ، 

ْ
ْمَواَل انلَّاِس بِال

َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َأ

َ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن ل

َ ْ
ثِياً ِمَن ال

َ
} ... إِنَّ ك

وقد مّر الكالم يف ذلك ، وأهّنا متناولة للغصب بعمومها . 
اْعَتُدوا 

َ
ف ْيُكْم 

َ
َعل اْعَتَدى  } ... َفَمِن  البقرة :  سورة  في  ما  ومنها : 

)1) لسان العرب 1 : 648 ماّدة غصب . 
)2) سورة النّساء4 : 34 . 
)3) سورة الّتوبة 9 : 34 . 
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ْيُكْم ... { )1( . 
َ
ْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعل

َ
َعل

َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  } وََجَزاُء  ] الّشورى [ :  عسق  حم  سورة  في  ] منها [  و 
َُها ... { )2( . 

ِمْثل
َِك 

َ
ول

ُ
أ
َ
ِمِه ف

ْ
َمِن اْنَتَصَ َبْعَد ُظل

َ
و ] منها [ في الّسورة المذكورة : } َول

ْيِهْم ِمْن َسبِيٍل { )3( ، ونحوها ، فإهّنا تدّل بعمومها عل ذّم الغصب 
َ
َما َعل

وحتريمه حيث ساّمه معتديًا وظاملًا ومسيئًا وذلك متناول للامل وغريه ، 
وكّل ذلك ممّا هنى اهلل عنه ، فإّنه ل حيّب املعتدي ول الّظامل . 

دّلت  كام  املقاّصة  جواز  عل  األخرية  الّثالث  باآليات  يستدّل  وقد 
عليه األخبار املروية عن أهل البيت ^ ، وقد مّر الكالم فيه )4( . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] وجوب رّد العين المغصوبة وإال فمثلها أو قيمتها [ 

ُيستفاد من اآليات أّن الّشء املغصوب ل يدخل يف ملك الغاصب ؛ 
ألّنه تناوله بالباطل ، فيبقى عل ملك مالكه ، وكذا فوائده ، فيجب رّده 
مع فوائده ، إنحْ كان املغصوب عينًا موجودة ، وإّل فملثه إنحْ كان مثليـًّا ، 
وقيمته األعل )5( إىل حني الّتلف ، أو يوم الّتلف ، أو يوم الغصب ، إنحْ 

كان قيميـًّا . 

)1) سورة البقرة 2 : 194 . 
)2) سورة الّشورى 42 : 40 . 
)3) سورة الّشورى 40 : 41 . 

)4) قد تقّدم ذكره يف ج69/1 .
)5) كذا يف املخطوط والجرّي واملطبوع ، واملناسب أن يقال : » العليا « . 
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 ) الّثانية ( : ] للمالك انتزاع العين المغصوبة حيث وجدت [ 

عند  كانت  انتزاعها سواء  للاملك  املغصوبة جيوز  العني  مع وجود   
الغاصب أوعند غريه ؛ ألهّنا مل ترج بذلك عن ملك مالكها ، فيجوز له 
أخذها حيث كانت ، وإنحْ مل يأذن له من هي يف يده يف ذلك ، وإنحْ تلفت 
فمع بذل العوض فيس للاملك أخذه إّل بإذنه ؛ ألّن للغاصب اخليار يف 
جهات القضاء من أي أمواله شاء ، فإنحْ امتنع من بذل العوض فللاملك 

أخذه قصاصًا من أي أموال الغاصب شاء . 
ِن ُسَليحْاَمَن ،  ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنحْ َعيِلِّ بحْ
َقاَل : َكَتَب إَِليحِْه : َرُجٌل  َغَصَب  َرُجاًل َماًل َأوحْ َجاِرَيًة ، ُثمَّ َوَقَع ِعنحَْدُه َماٌل 
ٍض ِمثحُْل َما َخاَنُه َأوحْ َغَصَبُه أحَيِلُّ َلُه َحبحُْسُه َعَليحِْه َأمحْ ل ؟ .  بَِسَبِب َوِديَعٍة َأوحْ َقرحْ
َثَر  ِه ، َوإِنحْ َكاَن َأكحْ ِر َحقِّ  ، حَيِلُّ َلُه َذلَِك إِنحْ َكاَن بَِقدحْ َفَكَتَب × : »َنَعمحْ

َباِقَي إَِليحِْه إِنحْ َشاَء اهلل  « )1( .  ُم الحْ َفَيأحُْخُذ ِمنحُْه َما َكاَن َعَليحِْه  وُيَسلِّ
َعِن  اهلل ×  َعبحِْد  َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  اٍج ،  َدرَّ ِن  بحْ يِل  مَجِ َعنحْ  رواية  ويف 
ِر الَِّذي  َفُر ِمنحْ َمالِِه بَِقدحْ َحُدهُ  َفَيظحْ يحْنُ  َفَيجحْ ُجِل الدَّ َلُه َعَل الرَّ ُجِل َيُكوُن  الرَّ

َاِحُد بَِذلَِك ؟ .  َلِم اجلحْ حْ َيعحْ َجَحَدُه أَيأحُْخُذُه  وإِنحْ مَل
َقاَل : » َنَعم  « )2( . 

ُه  حْ آُخذحْ ويف رواية أخرى أّنه جيوز له ذلك ، لكن بعد أنحْ يقول : »اللهمَّ مَل
َددحْ َشيحْئًا َعَليحْه  « )3( .  حْ َأزحْ ِذي َأَخَذ ِمنِّي مَل ُتهُ  َمَكانَ  َماِلَ الَّ اَم َأَخذحْ اًم َوَل ِخَياَنًة ، َوإِنَّ ُظلحْ

)1) هتذيب األحكام 6 : 985/349 ، الستبصار3 : 173/53 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 986/349 ، الستبصار3 : 167/51 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 982/438 ، الستبصار3 : 168/52 . 
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ْيِه ... { [ 
َ
اْعَتُدوا َعل

َ
 ) الّثالثة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

باملثل  وامُلراد  جماٌز ،  وسّيئة  عدوى  ومقاّصة  جزاء  أخذه  ما  تسمية   
املقدار ، أي أّنه يقاّصه ويأخذ منه عل قدر حّقه ل يزيد عل ذلك ، وهو 

الذي دّلت عليه الّروايات املذكورة )1( . 

 ) الّرابعة ( : ] ال تجوز المقاّصة بالّشتم والّسّب [ 

من  ونحوه  الّشتم  يشمل  إليك  والّسيئة  عليك ،  العدوى  إطالق   
اإلهانات ، مع أّنه ل جيوز املقاّصة يف مثله كام دّلت عليه األخبار ، فهي 

املخّصصة لا بام تعّلق باملال واجلروح والنّفس . 

 ) الخامسـة ( : ] حكـم تعاقـب األيـدي الغاصبـة علـى العيـن 
المغصوبة [ 

 قد ُيستفاد من إطالق اآليات إذا تعاقبت األيدي عل العني املغصوبة 
بالباطل ،  آكاًل  منهم  واحد  كّل  ُيسّمى  أّنه  بالغصب  العلم  مع  اختيارًا 
من  بحّقه  املطالبة  يف  خمرّيًا  املالك  يكون  هذا  فعل  ومسيئًا ،  ومعتديًا ، 
أيضًا [ )2( ،  أّيم شاء  املقاّصة من  بالعدوى ، وله  ] إلتصافهم  أّيم شاء 

إلتصافهم بظلمه إّيـاه ، فله عليهم سبيل . 

)1) يف هذه الصفحة . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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 ) الّسادسة ( : ] وجوب رّد المغصوب ما دام باقيًا [ 

 قد عرفت أّن العني املغصوبة ل ترج عن ملك مالكها فيجب رّدها ، 
وإنحْ تغريت صفتها كالنطة طحينًا أو خبزًا ، أو تعّس رّدها كالّلوح يف 
الّسفينة ، واخلشبة يف البناء وإنحْ طرأ عليه بسبب ذلك نقص أخذ معها 

الرش ، وتفاصيل الغصب وأحكامه مذكورة يف الكتب الفقهّيـة . 
* * * * *



الحادي عشر : اإلقرار

 ] تعريف اإلقرار لغًة واصطالحًا [ 

وهو لغًة : اإلثبات ، من قولك : قّر الّشء يقّر ، وأقّره يقّره )1( . 
ويف اصطالح الّشع : هو اإلخبار عن حّق واجب ، كقولك : لك 

عيّل كذا ، أو عندي ، أو يف ذّمتي ، وما أشبه ذلك . 
ثّم الّق قد يكون مالً ، وقد يكون عقوبة ، وقد يكون نسبًا ، واملال 

قد يكون معّينًا مفّصاًل ، وقد يكون مبهاًم فيلزم تفسريه . 
ولو  الّق  »قولوا  كقوله ‘ :  كثريٌة ،  أخبار  مشوعّيته  عل  ويدّل 

عل أنفسكم « )2( . 
ونُوا 

ُ
} ... ك النّساء :  سورة  يف  تعاىل  قوله  الكتاب  من  عليه  ويدّل   

ْنُفِسُكْم ... { )3( ، ودللتها عل املّدعى 
َ
ْو َعَ أ

َ
ِقْسِط ُشَهَداَء هلل َول

ْ
وَّاِمنَي بِال

َ
ق

)1) الّصحاح 2 : 788 ماّدة قرر . 
)2) تفسري الّرازي 19 : 119 ، تفسري الّسمعايّن 1 : 418 ، بحار األنوار 30 : 414 . 

)3) سورة النّساء 4 : 135 . 
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واضحة ؛ ألّن شهادة املرء عل نفسه عني إقراره بام يلزمه من القوق . 
بَِذنْبِِهْم  وا 

ُ
اْعَتَف

َ
} ف تعاىل :  بقوله  أيضًا  ذلك  عل  استدّل  وقد 

 { )1( ، حيث رّتب الّذّم والّدعاء عليهم بالبعد  ِعيِ ْصَحاِب السَّ
َ
 ِل

ً
ُسْحقا

َ
ف

ذلك  من  فيلعم  أنفسهم ،  عل  وإقرارهم  اعرتافهم  عل  اهلل  رمحة  عن 
وبقوله :  الّلزوم .  عل  وحّجة  رشعًا  جائز  نفسه  عل  اإلنسان  إقرار  أّن 
فإهّنا  َرْرنَا ... { )2( ، 

ْ
ق
َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق إِْصِي  َذلُِكْم  ع  َخْذُتْم 

َ
وَأ َرْرُتْم 

ْ
ق
َ
أ
َ
} ... أ

وا 
ُ
ال

َ
ق نَِذيٌر ،  تُِكْم 

ْ
يَأ ْم 

َ
ل
َ
} ... أ وبقوله :  للمقّر ،  الكم  لزوم  عل  تدّل 

رّتب  حيث   ، )4( }  بَلَ وا 
ُ
ال

َ
ق بَِربُِّكْم  ْسُت 

َ
ل
َ
} ... أ وقوله :  بَل ... { )3( ، 

استيجاب العقوبة عل اعرتافهم وإقرارهم . 

فائدتان : 

 ) ] الفائدة [ األولى ( : ] لو قال : لي عليك كذا [ 

 لو قيل : ل عليك كذا ، أو أقررَت بأنَّ ل عليك كذا ، فإّما أنحْ جييب بقوله : 
أنا مقّر لك به ، أو أنا مقّر لك ، أو أنا مقّر ٌ به ، أو أنا مقّر ، فالّصور أربع : 

إليه ، ودللة  الّضمري  لعود  بذلك ؛  إقرارًا  يكون  األولى ( :  ) ففي   
الاّلم عل الّتخصيص باملقّر له ، وتوجّهه اخلطاب إليه . 

فإْن قيل : ) مقّر ( اسم فاعل ، حمتمل لالستقبال ، فال يكون نّصًا يف 

)1) سورة امللك67 : 11 . 
)2) سورة آل عمران 3 : 81 . 
)3) سورة امللك 67 : 8 -9 . 

)4) سورة األعراف 7 : 172 . 
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إرادة اإلقرار ، كقوله : أنا أقّر لك به ، لقيام احتامل إرادة الوعد بذلك ، 
مع أصالة الرباءة . 

قلت : إّنه وإنحْ احتمَل ذلك لغًة ، إّل أّن املحاورات العرفّيـة قاطعة 
قد  أّنه  مع  الستقبال ،  إرادة  لحتامل  ودافعه  بالال ،  اإلقرار  إرادة  يف 
قيل : إّنه إذا قال : أنا أقّر لك به ، يكون إقرارًا أيضًا ؛ ألّن قرينة اخلصومة 

وتوّجه الّطلب ظاهرة يف إرادة الّتنجيز عرفًا . 
 ) وأّما الّثانية ( : فال يبعد أنحْ يكون ذلك إقرارًا أيضًا ؛ ألّنه املتبادر ، 
ول يقدح فيه إمكان احتامل إرادة اإلقرار بغري ذلك ، كام ل يقدح إمكان 
وجود  مع  فكيف  واإليقاعات ،  العقود  من  اإلقرار  غري  يف  الحتامل 
داّلة  قرينة  لو وجدت  نعم  العرف ،  الّدعوى واخلصومة وشهادة  قرينة 
الّتمليح  إرادة  أو  ذلك ،  ونحو  والّصالح  بالفضيلة  اإلقرار  إرادة  عل 
والستهزاء فال يكون ذلك إقرارًا ، ويشهد ملا ذكرنا إطالق قوله تعاىل : 

} أقررنا { حيث مل يذكروا متعّلق اإلقرار . 
 ) وأّما الّثالثة ( : فكذلك أيضًا لظهور إرادة اإلقرار . 

فإن قيل : هذا وإنحْ كان ظاهرًا يف إرادة اإلقرار به إّل أّنه غري ظاهر يف 
إرادة كونه للمخاطب ، بل جيوز كونه لغريه . 

والجواب : باملنع من عدم ظهور إرادة كونه للمخاطب ، بل قرينة 
وجمّرد  امُلراد ،  كونه  تبادر  عل  الّشواهد  أعدل  من  واخلصومة  الّدعوى 
الحتامل املخالف للّظاهر ل يقدح ، كام ل يقدح احتامل الستقبال كام 
عرفت ، ويشهد ملا ذكرنا اآلية أيضًا . ومثل : أنا مقّر به ، قوُلَك : ل أنكر 
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ما تّدعيه ، أو لست منكرًا له ، أو أقررت به . 
 ) وأّما الّرابعة ( : فيحتمل أنحْ ل يكون إقرارًا ؛ لعدم الّتعّرض للمقّر 
به ، وله ، فيجوز كونه لغري املّدعى أو بام ينايف الّدعوى ويبطلها ، أو بأّن 

اهلل واحٌد ، وحمّمد ‘ نبيٌّ أو نحو ذلك ، هذا مع أصالة الرباءة . 
وموافقته  الّدعوى ،  عقيب  صدوره  بقرينة  إقرارًا ؛  كونه  وحيتمل 
لستعامل الّلغة ، ولآلية املذكورة ، وحيث إّنه تعاىل مل يذكر متعّلق اإلقرار 

اكتفاء بام تقّدم ، وألّنه لوله لكان هذرًا يصان محل كالم العقالء عليه . 
وباجلملة املتبارد يف مثله كونه إقرارًا بذلك للمّدعى ، فالقول به غري 

بعيد . 
نعم إذا وجد من القرائن ما يشعر بكون متعّلقه غري ذلك كالّتمليح 

والستهزاء ونحو ذلك ، فال يكون إقرارًا ؛ لعدم ظهوره وتبادره . 

 ) الفائدة الّثانية ( : ] لو قيل له : أليس لي عليك كذا ؟ [ 

لو قيل له : أليس ل عليك كذا ؟ ، فإنحْ قال : بل ، كان إقرارًا ؛ وذلك 
} زََعَم  ) بل ( لالجياب بعد النّفي ، سواء كان جمّردًا كقوله تعاىل :  ألّن 
ْل بََل َوَرب ... { )1( ، أو مقرونًا بالستفهام ، 

ُ
ْن ُيْبَعُثوا ق

َ
ْن ل

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
ال

ْم 
َ
ل
َ
حقيقّيـًا كان ، نحو : أليس زيٌد بقائم ؟ ، فتقول : ) بل ( ، نحو : } ... أ

وا بَل ... { )2( ، أجروا النّفي مع الّتقريرّي جمرى النّفي 
ُ
ال

َ
تُِكْم نَِذيٌر ، ق

ْ
يَأ

املجّرد يف رّده بـ ) بل ( ، ولذلك قال ابُن عّباس وغرُيُه : لو قالوا : نعم 

)1) سورة الّتغابن 64 : 7 . 
)2) سورة امللك 67 : 8 - 9 . 
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لكفروا )1( ، وامُلراد بالّتقرير هنا الّتقرير بام بعد النّفي . 
ولو قال يف اجلواب : ) نعم ( ، ل يكون إقرارًا ؛ وذلك ألّن ) نعم ( 
لتقرير ما سبق وتصديقه إنحْ نفيًا فنفيًا ، وإنَّ إثباتًا فإثباتًا ، وقيل : يكون 
قد  بل  ) بل ( ،  بمعنى  فيه  تستعمل  ألهّنا  العرف ؛  إىل  نظرًا  إقرارًا ؛ 
الّتقريري ،  بالستفهام  املقرون  النّفي  بعد  لإلجياب  أيضًا  لغة  تستعمل 

رعاية جلانب املعنى كام ذكره مجاعة من النّحويني ومنهم سيبويه )2( . 
وبنوا عل ذلك قول األنصار للنّبي ‘ وقد قال لم : ألستم ترون 

لم ذلك ؟ ، قالوا : نعم )3( . وقول ُجحدر )4( : 
أليس اللَّيل جيمع أّم عمرو وإّيانا فذاك بنا تداين

نعم وترى الالل كام أراه ويعلوها النّهار كام عالين
وإذا ثبت ذلك ، وكان يف العرف الذي هو مناط اإلقرار شائعًا كان 
الكم بصّحة اإلقرار قوّيـًا ، ثّم قال بذلك أكثر املتأّخرين من علامئنا ، 

وعليه كثري من العاّمة )5( . 

)1) عنه ابن هشام يف مغني اللبيب1 : 113 . 
)2) عنه ابن هشام يف مغني الّلبيب 2 : 347 . 

)3) مل نقف عليه يف املصادر الديثية ، وقد نقل يف كتب الفقه كجامع املقاصد9 : 195 ، والّروضة 
البهّية6 : 407 ، ومسالك األفهام 11 : 67 ، وجامع املدارك 5 : 35 . 

فاتكًا  لسنًا  كان  الّلصوص ،  الّشعراء  من  الياممة ،  أهل  من  النفّى شاعٌر  مالك  بن  در  )4) جححْ
لب األموال ، وأفحْحش عل أهل هجر وناحيتها ، فطلبه الّجاج وسجنه .  طع الّطريق ، ويسحْ يقحْ

خزانة األدب ، البغدادّي 7 : 435 ، حياة اليوان ، الدمريّي 2 : 435 . 
)5) انظرعمدة القارئ ) العيني ( 3 : 232 . 
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وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] وجوب اإلقرار بالحّق [ 

الاّلزم  بالّق  والعرتاف  اإلقرار  جيب  أّنه  عل  األوىل  اآلية  تدّل   
للمقّر ؛ ألّن األمر ظاهر يف الوجوب ، ويدّل عل هذا الكم أيضًا اخلرب 

الّسابق وغريه . 

 ]   ) الّثانية ( : ] اشتراط التكليف في الُمِقرِّ

إليه  يتوّجه  اّلذي  املقّر مكّلفًا ؛ ألّنه  بأّنه لبّد من كون  أيضًا  تشعر   
اخلطاب . 

 ) الّثالثة ( : ] كون المقّر ذا معرفة بما أقّر [ 

 تشعر اآلية الّثانية بأّنه يشرتط كون املقّر ذا معرفة وعلم بام أقّر به ، 
وكونه خمتارًا . 

 ) الّرابعة ( : ] اشتراط تكرار اإلقرار في بعض الموارد [ 

أّن  إّل  كالبّينة ،  اإلقرار مطلقًا  ترّتب الكم عل  اآليات عل  تدّل   
كالّرجم  األحكام  بعض  يف  ثبوته  يف  يشرتط  أّنه  عل  دّلت  النّصوص 
إنحْ  حمّله  يف  سنذكره  كام  منه  اإلقرار  تكرر  الّسقة  يف  والقصاص  والّزنا 

شاء اهلل تعاىل . 
* * * * *



الّثاني عشر : الوصّية

 ] تعريف الوصّية شرعًا [ 

ملك  بفّك  أو  ترّصف ،  عل  تسليط  أو  منفعة  أو  عني  متليك  وهي 
عليه  هو  بام  والعرتاف  اإلقرار  يشمل  ما  عل  تطلق  وقد  الوفاة ،  بعد 
من الّدين القويم وبالقوق الاّلزمة عليه كالّدين والّزكاة والّج ونحو 

ذلك ، واستحبابا مؤّكد بل قد تكون واجبة . 
ويدّل عل ذلك آيات . 

األولى : في سورة مريم

ََذ ِعْنَد الرَّْحَِن َعْهداً { )1( .   َمِن اتَّ
َّ

َفاَعَة إِل وَن الشَّ
ُ
 َيْملِك

َ
 } ل

َعبحِْد  َأيِب  َفٍر )2( ، َعنحْ  ِن َجعحْ بحْ ُسَليحْاَمَن  بابويه ، والّشيخ ، َعنحْ  ابن  روى 

)1) سورة مريم 19 : 87 . 
)2) سليامن بن جعفر بن إبراهيم بن حمّمد بن عيّل بن عبد اهلل بن جعفر الّطيار ، أبو حمّمد الطالبّي 
الكاظم  المامني  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيخ  وعّده  الرضا × .  عن  روى  ثقة  اجلعفر ، 

والرضا ’ . رجال النجايّش : 182 ، رجال الطويّس 1 : 351 ، 377 . 
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ِت َكاَن  حْ حُيحِْسنحْ  َوِصيََّتهُ  ِعنحَْد امَلوحْ اهلل × َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : »  َمنحْ مَل
ِلِه « .  صًا يِف ُمُروَءتِِه  وَعقحْ َنقحْ

ِقيَل : َيا َرُسوَل اهلل ، َوَكيحَْف ُيوِص امَليُِّت ؟ . 
فاطَِر  اللهمَّ  َقاَل  :  إَِليحِْه ،  النَّاُس  َتَمَع  َواجحْ الَوَفاُة  ُه  تحْ َحَضَ »إَِذا  َقاَل : 
ِحيَم ، اللهمَّ إيِنِّ  ََن الرَّ مححْ هاَدِة ، الرَّ َغيحِْب  والشَّ ِض ، عامِلَ الحْ َرحْ امواِت  واألحْ السَّ
يَك  َدَك َل رَشِ َهُد َأنحْ َل إَِلَه إِلَّ َأنحَْت َوححْ َيا ، َأينِّ َأشحْ نحْ َهُد إَِليحَْك يِف َداِر الدُّ َأعحْ
 ،  وَأنَّ   ، َوالنَّاَر َحقٌّ َنََّة َحقٌّ دًا َعبحُْدَك  وَرُسوُلَك ،  وَأنَّ اجلحْ مَّ َلَك ، َوَأنَّ حُمَ
آَن  ُقرحْ  ، ... َو َأنَّ الحْ َ  واملحِْيَزاَن َحقٌّ َقربحْ  ،  والحْ َساَب َحقٌّ  ، َوَأنَّ الحِْ َث َحقٌّ َبعحْ الحْ
ََزاِء ،  َ اجلحْ دًا ‘ َخريحْ مَّ قُّ امُلبنُِي ، َجَزى اهلل حُمَ َكاَم َأنحَْزلحْت ، َوَأنََّك َأنحَْت اهلل الحَْ
وَيا  َبتِي ،   ُكرحْ ِعنحَْد  يِت  ُعدَّ َيا  اللهمَّ  اَلِم ،  بِالسَّ ٍد  مَّ حُمَ وآَل  دًا   مَّ حمَُ اهلل  َوَحيَّا 
إىَِل  َتِكلحْنِي  َل  آَباِئي ،  وإَِلَه  ي   إَِلِ َمتِي ،  نِعحْ َوِلَّ  وَيا  يت ،   ِعنحَْد ِشدَّ َصاِحبِي 
ُعدحْ   ،  وَأبحْ ِّ يِس كنُت َأقحُْربحْ ِمَن الشَّ  ، َفإِنََّك إِنحْ َتِكلحْنِي إىَِل َنفحْ ٍ َفَة َعنيحْ يِس َطرحْ َنفحْ
َقاَك َمنحُْشورًا .  َم َألحْ دًا َيوحْ َعلحْ ِل َعهحْ َشتِي ، َواجحْ ِ َوححْ َقربحْ  ، َفآنِسحْ يِف الحْ ِ رَيحْ ِمَن اخلحْ
تِي  الَّ وَرِة  السُّ يِف  آِن ،  ُقرحْ الحْ يِف  الوصّية  َهِذِه  ِديُق  وَتصحْ بَِحاَجتِِه   ُيوِص  ُثمَّ 
اآلية ،  فاَعَة {  الشَّ وَن 

ُ
َيْملِك } ل  وَجَل  :  َعزَّ   لِِه  َقوحْ يِف  َيَم  َمرحْ فِيَها  ُكُر  َيذحْ

َفَظ َهِذِه الوصّية ،  ِلٍم َأنحْ حَيحْ ُد امَليِِّت . َوالوصّية َحقٌّ َعَل ُكلِّ ُمسحْ َفَهَذا َعهحْ
َمنِيَها َرُسوُل اهلل ‘ ، َوَقاَل َرُسوُل  ِمننَِي × : َعلَّ َمَها . َوَقاَل َأِمرُي امُلؤحْ َوُيَعلِّ

ِئيُل × « )1( .   َمنِيَها َجربحَْ اهلل ‘ : َعلَّ
وروى الّشيخ ، عن حمّمد بن مسلم ، عن أحدمها ’ قال : »الوصّية 

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 187 188/ 5431 ، هتذيب األحكام9 : 711/174 . 
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ِلٍم « )1( . وعن زيد الّشحام ، عن أيب عبد اهلل × نحو  َحٌق  َعلَ  ُكلِ  ُمسحْ
ذلك )2( . 

وعن أيب محزة ، عن أحدمها ’ قال : »إِنَّ اهلل َتَعاىَل َيُقوُل : َيا ابحَْن 
َك ،  ُلَك َما َواَروحْ ُت َعَليحَْك َما َلوحْ َعِلَم بِِه َأهحْ ُت  َعَليحَْك  بَِثاَلَثٍة : َسرَتحْ لحْ آَدَم َتَطوَّ
ًا ،  وَجَعلحُْت َلَك  محْ َخريحْ ُت ِمنحَْك َلَك َفَلمحْ ُتَقدِّ َرضحْ َتقحْ ُت َعَليحَْك َفاسحْ َسعحْ َوَأوحْ
أهّنا  ا « )3( . ويف بعض األخبار  محْ َخريحْ ُتَقدِّ َفَلمحْ  ُثُلثَِك  يِف  تَِك  َموحْ ِعنحَْد  َنظَِرًة 

متام ما نقص من الّزكاة )4( . 
َوَفاُة إِلَّ َردَّ اهلل َعَليحِْه ِمنحْ  هُ  الحْ ُضُ وقال َأُبو َعبحِْد اهلل × : »َما ِمنحْ َميٍِّت  حَتحْ
تِي  اَحُة الَّ ِلِه لِلحَْوِصيَِّة َأَخَذ الوصّية َأوحْ َتَرَك ،  وِهَي الرَّ ِه َوَعقحْ ِعِه َوَبرَصِ َسمحْ

ِلم  « )5( .  ِت ، َفِهَي َحقٌّ َعَل ُكلِّ ُمسحْ ُيَقاُل َلَا : َراَحُة امَلوحْ
* * * * *

الّثانية : في سورة البقرة

الوصّية  َخْياً  تََرَك  إِْن  الَمْوُت  َحَدُكُم 
َ
أ َحَضَ  إَِذا  ْيُكْم 

َ
َعل تَِب 

ُ
} ك  

َبْعَدَما َسِمَعُه   ُ
َ

ل  َعَ الُمتَِّقنَي ، َفَمْن بَدَّ
ً
َربنَِي بِالَمْعُروِف َحّقا

ْ
ق
َ ْ
يِْن َوال َواِلَ

ْ
لِل

 ِمْن ُموٍص 
َ

ونَُه إِنَّ اهلل َسِميٌع َعلِيٌم ، َفَمْن َخاف
ُ
ل ِيَن ُيَبدِّ

َّ
ُمُه ع ال

ْ
إِنََّما إِث

َ
ف

)1) هتذيب األحكام 9 : 701/72 . 
)2) هتذيب األحكام9 : 172 703/173 . 

)3) من ل حيضه الفقيه4 : 5410/181 ، هتذيب األحكام 9 : 712/175 . 
)4) من ل حيضه الفقيه4 : 5413/182 ، هتذيب األحكام9 : 706/173 . 

173 هناية  هتذيب األحكام 9 :   ، 5409/180 الفقيه4 :  من ل حيضه   ، 3/3 الكايف7 :   (5(
الديث 704 . 
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ْيِه إِنَّ اهلل َغُفوٌر رَِحيٌم { )1( . 
َ
َم َعل

ْ
ل إِث

َ
َح بَيَْنُهْم ف

َ
ْصل

َ
أ
َ
ًما ف

ْ
ْو إِث

َ
 أ
ً
َجَنفا

ولنذكر ما تضّمنته اآلية يف مجلة فوائد : 

الموت ،  وحضور  الصبي ،  وصية  بيان  ] في  ) األولــى ( :   
والخير [ 

اخلطاب للمؤمنني ، أو كّل من يصلح له اخلطاب ، وإنحْ كان غري   
وكانت  ممّيزًا ،  وكان  الّصبيان ،  من  عشًا  بلغ  من  فيه  فيدخل  مكّلف ، 

وصّيته باملعروف ، ملا قد ورد يف بعض األخبار من جواز وصّيته . 
بَمنحْ  يقّيد  لكنحْ  وأمارته ،  أسبابه  الموت : حضور  والُمراد بحضور 
كان عنده رشده وعقله ، وإنحْ اعتقل لسانه فيجوز باإلشارة والكتب يف 
هذه الال كام دّلت عليه األخبار ، وبعد أنحْ يعلم منه إرادة ذلك كام أفتى 

به األصحاب . 
َشِديٌد { )2( . 

َ
ْيِ ل

َ والُمراد بالخير : املال كام هو يف قوله : } َوإِنَُّه ِلُبِّ الْ
ويدخل فيه الّدية فتنفذ منها الوصايا ، ويقيض ] منها [ الّديون كام دّلت 
عليه األخبار . وظاهرها أّنه ل فرق بني كون املال قلياًل أو كثريًا ، وهو 
البيان « :  » مجمع  الّظاهر أيضًا من إطالق أكثر األخبار . لكن قال يف 
ُروي عن عيّل × أّنه دخل عل موىل له يف مرضه ، وله سبعامئة أو ستامئة 
درهم ، فقال : أل أوص ؟ ، فقال × : ل ، إّنام قال اهلل تعاىل : } إْن تََرك 

)1) سورة البقرة 2 : 180 - 182 . 
)2) سورة العاديات 100 : 8 . 
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َخْيَاً { وليس لك مال كثري ، وهذا هو املأخوذ به عندنا )1( ، انتهى . 
ويؤّيده الّروايات الواردة بالّث عل الوصّية بام دون الّثلث ، فإهّنا 
تشعر بأّن الرّتك للورثة أفضُل يف هذه الال ، سّيام إذا كانوا صغارًا ، وألّن 
فيه كونه من ذوي األرحام ،  الوارث ، والغالب  إىل  بالنّظر  هذا الكم 
لغري  الوصّية  وترك  األجنبي ،  عل  الّصدقة  من  أفضل  عليه  والّصدقة 

الوارث بمنزلة الّصدقة بالرّتكة عليه . 
تَِب { وتذكري الفعل ؛ ألّن املعنى أنحْ يوص 

ُ
والوصّية مرفوعة بـ } ك

ُ { إلخ ، 
َ

أو اليصاء ، ومن ثّم ُذّكَر الّضمرُي الّراجُع إليها يف قوله : } بّدل
الّتأنيث .  جمازي  إىل  مسندًا  لكونه  أو  الفصل ،  جهة  من  كونه  وجيوز 
وقيل : جيوز أنحْ يكون رفعها بالبتداء ،  و} للوالين { اخلرب ، واجلملة 
اهلل  السنات  يفعل  من  حّد :  عل  الّرابطة  الفاء  بتقدير  الّشط ،  جزاء 

يشكُرها . 

 ) الّثانية ( : ] بيان المراد بـ } ُكتَِب { [ 

بمعنى ُفِرَض ، وامُلراد هنا النّدب وزيادة الّث ، ويدّل  تَِب { 
ُ
} ك

عل ذلك ما رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، عن عبد اهلل بن املغرية ، عن 
حْ   مَل َمنحْ    « قال :  عيّل ×  عن  أبيه ،  عن  حمّمد ،  بن  جعفر  عن  الّسكوين ، 
وهي  ِصَية « )2( .  بَِمعحْ َعَمَلُه  َخَتَم  َفَقدحْ  َقَراَبتِِه ،  لَِذِوي  تِهِ   َموحْ ِعنحَْد  ُيوصِ  

حممولة عل تأكيد الستحباب . 

)1) جممع البيان 1 : 493 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 4 : 182 5415/183 . 
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ورواها الّشيخ بذا الّسند أيضًا إّل أّنه قّيد القرابة بمن ل يرث )1( ، 
فعل هذا يمكن محله عل القريب العاجز املضطر . واآلية ظاهرة الّدللة 

عل جواز الوصّية للوارث مطلقًا ونحوه من األقارب . 
ويدّل عل ذلك األخبار املستفيضة من طريق أهل البيت ^ ، فروى 
ُتُه  الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن حمّمد بن مسلم ، عن أيب عبد اهلل × قال : َسَألحْ

َضُهمحْ َعَل َبعحٍْض ؟ .  ُل َبعحْ  ، أُيَفضِّ ِ ُأمٍّ ُد ِمنحْ  َغريحْ ُولحْ ُجِل َيُكوُن َلُه الحْ َعِن الرَّ
َفَقاَل : »َل َبأحْس « . 

َعبحِْد  َسِمَعا  َأَبا  اَُم  َأهنَّ َمٍس  َكهحْ َوَأُبو  ُمَعاِوَيُة ،  َثنِي  َوَحدَّ َحِريٌز :  َقاَل 
َسنيحُْ  َذلَِك الحُْ َسِن ،  وَفَعَل  نِِه الحَْ بِابحْ َعيِلٌّ ×  َذلَِك  »َصنََع  َيُقوُل  :  اهلل × 

ُتُه َأَنا « )2( .   ،  وَفَعَل َذلَِك َأيِب يب ،  وَفَعلحْ نِِه َعيِلٍّ بِابحْ
وُز الوصّية  ويف املوّثق ، عن حمّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × أّنه قال : »جَتُ
َربنَِي { « )3( . 

ْ
ق
َ ْ
يِْن وَال واِلَ

ْ
َيَة : } إِْن تَرََك َخْياً الوصّية لِل للوارِث ، ُثمَّ َتاَل َهِذهِ اآلحْ

أكثر  وذهب  األصحاب ،  اتفاق  وعليه  األخبار ،  من  ذلك  ونحو 
العاّمة )4( إىل عدم جوازها للوارث استنادًا إىل ما رووه عن النّبّي ‘ أّنه 

ُه ، أل لَ َوِصيََّة لَِواِرٍث « )5( .  َطى ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَّ قال : »إِنَّ اهلل َأعحْ

َيِرُثُه  َِّنحْ لَ  تِِه لَِذِوي َقَراَبتِِه مم )1) هتذيب األحكام 9 : 708/174 ، قال : » َمنحْ  ملَحْ  ُيوصِ  ِعنحَْد َموحْ
ِصَية « .  َفَقدحْ َخَتَم َعَمَلُه بَِمعحْ

)2) هتذيب األحكام 9 : 795/199 ، الستبصار4 : 482/128 . 
)3) الكايف7 : 5/10 ، من ل حيضه الفقيه 4 : 5442/194 . 

)4) األحكام 2 : 426 ، األّم 4 : 104 ، فتح العزيز 11 : 439 ، املجموع 15 : 419 . 
)5) سنن ابن ماجة 2 : 906 ، سنن الرّتمذّي 3 : 293 . 



258...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

واختلفوا يف تنزيل اآلية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية املرياث )1( ، 
غري  عل  األقارب  وباقي  الكافرين ،  عل  الوالدين  محل  من  ومنهم 

الوارث )2( ، ومنهم من جعلها منسوخة بام يتعّلق بالوالدين خاّصة )3( . 

املحّقة  الفرقة  إلمجاع  فلمخالفته  أّوالً :  أّما  ضعيف :  ذلك  وكّل 
والّروايات الواردة من طريق أهل العصمة ^ . 

أّما الّثانية فألّنا نمنع صّحة اخلرب ، ولو صّح فهو خرب واحد فال جيوز 
أنحْ ينسخ القرآن كام هو قول األكثر ، ولو سّلم جاز محله عل الّتخصيص 
أي ل  دين مستغرٍق ، وعل الضامر ،  أو مع وجود  الّثلث  زاد عل  بام 

وصّية واجبة لوارث ، ومها خرٌي من النّسخ كام ُقرَر يف األصول . 

إذ رشطه حصول  ناسخة فممنوع ؛  آية اإلرث  الّتنزيل بكون  وأّما 
املنافاة ، وهي مفقودة هنا جلواز كون الوصّية بام زاد عن ما يستحّقه من 
يتّم الكم بكوهنا  أّن من األقارب من ل يكون وارثًا فال  املرياث ، مع 

ناسخة عل اإلطالق ، ومع أّن األصل عدمه . 

أيب بصري ،  ابن مسكان ، عن  تفسريه عن  العّيايّش يف  رواه  ما  فأّما 
»ِهَي  َقاَل :  اآلية ،  ْيُكْم ... { 

َ
َعل تَِب 

ُ
} ك قوله :  أحدمها ’  عن 

قال  وبذلك  امَلَواِريث « )4( ،  ِهَي  تِي  الَّ َفَراِئِض ،  الحْ آَيُة  َنَسَختحَْها  َمنحُْسوَخٌة 

)1) انظر الفتح القدير 1 : 179 ، جامع البيان ) تفسري الّطربّي ( 2 : 68 . 
)2) انظر اجلامع ألحكام القرآن 2 : 262 . 

)3) تفسري القرآن العظيم ) ابن كثري ( 1 : 217 . 
)4) تفسري العّيايّش 1 : 167/77 . 
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عيّل بن إبراهيم يف تفسريه )1( فالوجه فيها المل عل الّتقية ، أو ُيقال : إّن 
الوصّية كذلك كانت يف مبدأ اإلسالم عل سبيل الفرض والّلزوم ، ثّم 

نسخ الوجوب وبقى اجلواز ، كام ذكر يف األصول . 

بحِْن  ِد  حُمَمَّ الفقيه « ، عن  » من ال يحضره  بابويه يف  ابن  وأّما ما وراه 
ِن  ِر بحْ ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َعامَّ ِد بحْ مَّ ِن ِعيَسى ، َعنحْ حُمَ ِد بحْ مَّ َيى ، َعنحْ حمَُ ِن حَيحْ َد بحْ َأمححَْ
ِل اهلل َعزَّ َوَجَل :  َراَن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×  يِف َقوحْ ِن ِمهحْ َواَن ، َعنحْ َساَمَعَة بحْ َمرحْ
َجَعَلُه  يَشحْ ٌء  »ُهَو  َقاَل :  الُمتَِّقنَي { ؟ ،  َعَ   

ً
} الوصّية ... إل قول ... َحّقا

ِر « .  َمحْ اهلل تعاىل لَِصاِحِب  َهَذا األحْ
 ؟ .  ُقلحُْت : َفَهلحْ لَِذلَِك َحدٌّ

 . »  َقاَل : »َنَعمحْ
َقاَل : ُقلحُْت : َوَما ُهَو ؟ . 

َنى َما َيُكوُن ، ُثُلُث الثُُّلث  « )2( ، فإّن ظاهره يعطي تصيص  َقاَل : »َأدحْ
الكم بصاحب الّزمان × فال تعميم فيمكن اجلواب أنَّ إرادة البطون 

من اآليات ل تنايف إرادة الّظواهر ، بل يكون الكّل مرادًا . 
ويمكن أن ُيقال : املعنى أّنه يكون هذا الكم عل سبيل الوجوب 
والفرض يف زمن القائم × وظهور الّق كام يف كثري من األحكام التي 
سيتغرّي الكم فيها يف زمانه ، ويفتي فيها بمّر الّق صلوات اهلل عليهم 

وعّجل اهلل ظهوره ، وجعلنا من أنصاره . 

)1) تفسري القّمّي 1 : 65 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 4 : 235 5562/236 . 
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 ) الّثالثة ( : ] الُمراد بـ } القربني { [ 

كانوا  سواء  وعادة ،  عرفًا  بنسبه  املعروفون  } القربني {  بـ  امُلراد 
ورثة أم ل ، ذكورًا أو إناثًا ؛ وذلك ألّنه مل يرد من الّشارع تنصيص وتعيني 
لألقربني فيحال يف معرفتهم إىل العرف ؛ ألّنه املحّكم يف مثل ذلك ، فلو 

أوىص لقرابته وأطلق انرصف إىل ذلك . 
يف  له  وأّم  أٍب  آخر  إليه  يتقّرب  من  بم  امُلراد  بأّن  قوٌل :  وللّشيخ 
اإلسالم ، أي أّن مجيع الّطبقات إىل ذلك يدخلون يف القرابة وأنحْ بعدوا ، 
لقوله ‘ :  القرابة رشعا )1( ؛  يدخلون يف  فإهّنم ل  كّفارًا ،  يكونوا  مل  ما 
ِمْن  يَْس 

َ
ل } ... إِنَُّه  تعاىل :  وقوله  اجلاهليَِّة « )2( ،  َحامَ   أرحْ اإلسالُم  »َقَطَع 

ْهلَِك ... { )3( ، مع أّنه ابنه . 
َ
أ

قال املحقُق : ول شاهد لذا القول )4( . 
ونقل عن ابن اجلنيد أّنه قال : من جعل وصّيته لقرابته وذوي رمحه 
غري مسّمني كانت ملن تقّرب إليه من جهة ولده أو والديه ، وأّل يتجاوز 
بالتفرقة ولد األب الّرابع ؛ ألّن رسول اهلل ‘ مل يتجاوز ذلك يف تفرقة 

سهم ذوي القربى من اخلمس )5( . 
وفيه نظر ؛ ألّن فعله ‘ يف اخلمس ل يدّل عل نفي القرابة مطلقًا 

)1) النّهاية ونكتها : 3 : 157 - 158 . 
)2) مل نقف عليه ، واهلل العامل . نعم نقلها املجليّس يف بحاره71 : 109 ، ومرآة العقول 8 : 361 . 

)3) سورة هود 11 : 46 . 
)4) رشائع اإلسالم 2 : 480 ، وفيه : » وهو غري مستند إىل شاهد « . 

)5) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 6 : 359 . 
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عاّم عداه ، فإّن ذلك معنى آخر للقربى ، وجاز أنَّ ذلك ألمر خاّص من 
جهة اخلمس ، فال يلزم ذلك يف حّق غريه . 

 ) الّرابعة ( : ] جواز الوصية لغير المسلم [ 

 يستدّل بإطالقها عل جواز الوصّية للّذمي من األقارب ، بل وللحريب ، 
ْم 

َ
ِيَن ل

َّ
 َيْنَهاُكُم اهلل َعِن ال

َ
) ويشهد لألّول ( أيضًا عموم قوله تعاىل : } ل

ْن َتَبُّوُهْم { )1( . والوصّية بّر . 
َ
يِن ... إل قول ... أ ْم ِف الِّ

ُ
وك

ُ
ُيَقاتِل

ويشهد له أيضًا عموم ما دّل عل الّث عل صلة الّرحم من اآليات 
اإليداع من رواية السني بن  تقّدم يف بحث  ما  والّروايات وخصوص 
الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن حمّمد بن مسلم ، عن  مصعب )2( ، وما رواه 

ىَص باَِملِهِ  يِف  َسبِيلِ  اهلل ؟ .  أحدمها ’ ، يِف َرُجٍل َأوحْ
انِّيًا ... « )3( .  َنرصحَْ َأوحْ  وِدّيًا  َيُ َكاَن  وإِنحْ  َلُه ،   ىَص  َأوحْ ملَِنحْ  ِط  »َأعحْ َقاَل : 

ونحوه ممّا يدّل عل ذلك . 
وبه  أجانب ،  كانوا  وإن  لم ،  الوصّية  جواز  يتناول  اخلرب  وظاهر 
قال كثري من األصحاب )4( ، وخّصها بعضهم بذوي األرحام )5( ، ومنع 
بعضهم من الوصّية لم مطلقًا ؛ ألهّنا تستلزم املوّدة ، وهي حمّرمة بالنّسبة 
ِخِر 

ْ
َْوِم ال  يُْؤِمُنوَن بِاهلل َوالْ

ً
ْوما

َ
ُِد ق

َ
 ت

َ
إىل الكافر مطلقًا ؛ لقوله تعاىل : } ل

)1) سورة املمتحنة 60 : 8 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 122.

)3) هتذيب األحكام 9 : 201 ـ 202 صدر الديث 804 . 
)4) انظر ابن إدريس يف السائر الاوي 3 : 186 . 

)5) املقنعة : 671 ، النّهايُة ونكتها 3 : 147 ، الكايف يف الفقه : 364 . 
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ْبَناَءُهْم { )1( . وفيه تأّمل . 
َ
ْو أ

َ
ْو اَكنُوا آبَاَءُهْم أ

َ
ُ َول

َ
وَن َمْن َحادَّ اهلل َوَرُسول يَُوادُّ

جوازها ؛  عدم  فاألظهر  للحريب  الوصّية  أعني  الّثاني (  ) وأّما   
ِف  ْم 

ُ
وك

ُ
اتَل

َ
ق ِيَن 

َّ
ال َعِن  اهلل  َيْنَهاُكُم  } إِنََّما  تعاىل :  ولقوله  اآلية ،  لذه 

إطالقها  نعم  لذلك ،  نفَسُه  ناصٌب  والريّب  اآلية ،  ي��ِن ... { )2( ، 
ِّ

ال
َمنحْ   » ...ِصلحْ   قوله × :  عموم  عليه  ويدّل  الفاسق ،  القريب  يتناول 

َقَطَعك ... « )3( . 
َدَقِة َعَل ِذي َرِحٍم َكاِشٍح « )4( .  ُ الصَّ وقوله × »َخريحْ

 :  َلِة َوَلِد َأيِب َعبحِْد اهلل × ، َقاَلتحْ وما رواه الّشيخ ، َعنحْ َساملََِة )5( َموحْ
َأَفاَق  َفلامَّ  َعَليحِْه ،  ِمَي  َفُأغحْ َوَفاُة  الحْ هُ   تحْ َحَضَ َعبحِْد اهلل × ِحنيَ   َأيِب  ِعنحَْد  ُكنحُْت 
َفحَْطُس  األحْ وُهَو  َعيِلٍّ ×   ِن  بحْ َسنيحِْ  الحُْ ِن  بحْ َعيِلِّ  َن  بحْ َسَن  الحَْ ُطوا  »َأعحْ َقاَل : 

َسبحِْعنَي ِدينَارًا « . 
َرِة ؟ .  فحْ طِي َرُجاًل مَحََل َعَليحَْك بِالشَّ ُقلحُْت َلُه : أُتعحْ

آَن « .  ُقرحْ َرِئنَي الحْ َِك أَما َتقحْ َفَقاَل : »َوحيحْ
 ُقلحُْت : َبل . 

)1) سورة املجادلة58 : 22 . 
)2) سورة املمتحنة 60 : 9 . 

)3) من ل حيضه الفقيه 4 : 177 ضمن الديث 5403 . وفيه : » عن الباقر × « . 
)4) الكايف 4 : 2/10 ، من ل حيضه الفقيه2 : 1739/68 ، هتذيب األحكام4 : 301/106 . 
َكاِشح « .  ِحِم الحْ َدَقِة َأفحَْضُل ؟ . َقاَل : َعَل ِذي الرَّ ويف مجيعها : » ُسِئَل َرُسوُل اهلل ‘ َأيُّ الصَّ

بن عبد  ابراهيم  روى عنها  إمامّيٌة .  حمّدثٌة  الّصادق × .  وقيل سلمى مولة المام  )5) ساملة ، 
الميد ، وهشام بن أمحر ، وابراهيم بن هاشم . رجال الطويّس : 341 . تنقيح املقال 3 : قسم 

النساء : 80 . معجم رجال الديث 23 : 191 . 
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َمَر اهلل 
َ
وَن ما أ

ُ
ِيَن يَِصل

َّ
َل اهلل َعّز  وَجّل : } َو ال ِت َقوحْ َقاَل : »َأ َما َسِمعحْ

َِك 
َ

ول
ُ
ِساِب  ... إل قول ... أ

ْ
وَن ُسوَء ال

ُ
ْن يُوَصَل  وَيَْشْوَن َربَُّهْم  وَياف

َ
بِِه أ

 { )1( « )2( . ونحو ذلك من الّروايات .  ارِ ُهْم ُعْقَب الَّ
َ
ل

 ) الخامسة ( : ] إطالق الوصّية لألقربين يقتضي الّتسوية بينهم [ 

تفضيل ،  غري  من  بينهم  الّتسوية  يقتيض  لألقربني  الوصّية  إطالق 
وابن  » النّهاية « )3( ،  يف  الّشيخ  منهم  مجاعة  وذهب  األكثر  ذهب  وإليه 
اجلنيد )4( ، وابن الرّباج )5( إىل أّنه يقّسم بينهم عل كتاب اهلل ، فلو أوىص 
ألعاممه وأخواله كان لألعامم الّثلثان ولألخوال الّثلث ، ويدّل عل ذلك 
َرُجٍل  » الفقيه « ، من صحيحة زرارة ، عن أيب جعفر ×يِف  ما رواه يف 

َوالِِه ؟ .  اَمِمهِ  َوَأخحْ ىَص بُِثُلِث َمالِهِ  يِف  َأعحْ َأوحْ
َوالِِه الثُُّلث  « )6( .  اَمِمِه الثُُّلَثاِن ،  وأِلَخحْ َفَقاَل : »أِلَعحْ

ٌد  ٍد × ، َرُجٌل َلُه ُولحْ مَّ  ، إىَِل َأيِب حُمَ َدِميُّ ِن ِزَياٍد األحَْ ِل بحْ ويف مكاتبة َ َسهحْ
َا َبيحْنَُهمحْ َعَل ِسَهاِم اهلل  ُكرحْ َأهنَّ حْ َيذحْ ِدِه ،  ومَل َا لُِولحْ ُذُكور َوإَِناٌث َفَأَقرَّ بَِضيحَْعٍة َأهنَّ

ُنحَْثى فِيِه َسَواٌء ؟ .  َكُر  واألحْ َوَفَراِئِضِه الذَّ
ى  حْ َيُكنحْ َسمَّ مَل َفإِنحْ  ى ،  َأبِيِهمحْ َعَل َما َسمَّ »ُينحِْفُذوَن َوِصيََّة  َع × :  َفَوقَّ

)1) سورة الّرعد13 : 22 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 249/ 954 . 

)3) النّهاية : 614 . 
)4) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 6 : 384 . 

)5) مل نقف عليه يف كتابه املهذب ، نعم حكاه عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 6 : 384 . 
)6) من ل حيضه الفقيه 4 : 5483/208 . 
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وَها َعَل ِكَتاِب اهلل َعزَّ  وَجلَّ إِنحْ َشاَء اهلل  « )1( .  َشيحْئًا َردُّ
أّن الوصّية كانت بام كان عليه  الّروايتنِي وما يف معنامها عل  ومحُل 
ويف ذّمته من حّق للورثة استحّقوه كذلك ، ل أهّنا وصّية ترّبع با بعيٌد . 

 ] } 
ً
 ) الّسادسة ( : ] تفسير قوله تعالى : } بالعروف حّقا

حال  بمقّدر  أو  بالوصّية ،  متعّلق  الّظرف  } بالعروف {  قوله :   
عنها . 

وخّصهم  املذكور ،  للمضمون  مؤّكد  مصدر   } 
ً
} حّقا وقوله : 

بالّذكر بعد دللة أّول الكالم عل الّتعميم تشيفًا لم ؛ وألهّنم املراعون 
لمتثال األوامر . 

النّهج الّشعي والّطريق العدل ،  وامُلراد باملعروف هنا ما كان عل 
فلو أوىص بإخراج بعض الورثة أو بأزيد من الّثلث أو بشء من ماله أو 
كّله وعليه دين مستغرق ، أو أوىص بشء ملعونة الّظاملني أو نحو ذلك ممّا 

فيه معصية مل يكن ذلك من املعروف ، وتقع الوصّية باطلة . 
ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف السن ، عن حمّمد بن قيس ، عن 
ىَص باَِملِِه  َ َوَأوحْ ِمننَِي × يِف َرُجٍل ُتُويفِّ أيب جعفر × قال : »َقىَض َأِمرُي امُلؤحْ
ِ امُلنحَْكِر ، َفَمنحْ َظَلَم  ُروِف  َغريحْ َثِرِه ، َفَقاَل َلُه : الوصّية ُتَردُّ إىَِل  امَلعحْ ِه َأوحْ َأكحْ ُكلِّ
ِل  ُك أِلَهحْ َ ُروِف ، َوُيرتحْ َا ُتَردُّ إىَِل امَلعحْ َنََف َفإهِنَّ َسُه َوَأَتى يِف َوِصيَّتِِه امُلنحَْكَر َواجلحْ َنفحْ

  . )2( » ...  املحْرَِياِث ِمرَياُثُهمحْ

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 5484/208 . 
)2) هتذيب األحكام9 : 773/192 ، الستبصار4 : 453/119 . 
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ُجُل  ىَص الرَّ ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « ، قال الّصادق × : »إَِذا َأوحْ
ِضيَها عل ما أوىص ، فإِلَّ  َ َوِصيَّتُة ، َبلحْ ُيمحْ بَِوِصيٍَّة َفاَل حَيُِل  لِلحَْوِصِ  َأنحْ ُيَغريِّ
ِلَم ، َفامُلوىَص إَِليحِْه َجاِئٌز  ِصَ يِف الوصّية  وَيظحْ ِ َما َأَمَر اهلل َفَيعحْ َأنحْ ُيوِصَ بَغريحْ
ِض  ُه لَِبعحْ َعُل َماَلُه ُكلَّ َلُه َوَرَثٌة َفَيجحْ ِمثحُْل َرُجٍل َيُكوُن   ،  َقِّ ُه إىَِل الحْ َيُردَّ َلُه َأنحْ 
ُلُه :   ،  وُهَو َقوحْ َقِّ ُه إىَِل الحْ َوِصُّ َجاِئٌز َلُه َأنحْ َيُردَّ ضًا ، َفالحْ ِرُم َبعحْ َوَرَثتِِه ،  وحَيحْ
ُم  ثحْ ِ ِض َوَرَثتَِك ُدوَن َبعحٍْض ،  واإلحْ َنَُف امَليحُْل إىَِل َبعحْ ً { ، َفاجلحْ ما

ْ
ْو إِث

َ
 أ
ً
} َجَنفا

َمَل  ِكِر ، َفَيِحلُّ لِلحَْوِصِّ َأنحْ َل َيعحْ َاِذ امُلسحْ َأنحْ َتأحُْمَر بِِعاَمَرِة ُبُيوِت النِّرَياِن ،  واتِّ
بَِشحْ ٍء ِمنحْ َذلِك  « )1( . ونحو ذلك من األخبار . 

 ) الّسابعة ( : ] تنفذ الوصّية في الثلث فقط [ 

 ظاهر اآلية يدّل بإطالقه عل جواز الوصّية بأّي قدر شاء من املال ، 
من  واإلمجاع  املستفيضة  األخبار  من  وغريه  املذكور  الديث  ولكّن 
أيضًا  األخبار  ودّلت  الّثلث ،  عن  زاد  بام  جوازها  من  منع  األصحاب 
املال والّربع منه ، وظاهر  الّثلث كاخلمس من  عل رجحان نقصها عن 
حديث » من ال يحضره الفقيه « املذكور )2( عن سامعة حتديد األقل بثلث 

الّثلث أي تسع املال . 
بذلك  الوصّية  رجحان  يف  فرق  ل  أّنه  عل  أيضًا  بإطالقها  وتدّل 
أو  فقراء  واألقربني  الوالدين  كون  بني  ول  وغناهم ،  الورثة  فقر  بني 
أغنياء ، ول يبعد تقييد الّرجحان بمالحظ املصلحة والاجة والفضيلة 

)1) تفسري القّمّي 1 : 65 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 259.
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الغنى ،  مرتبة  يف  واألقربون  الوالدان  كان  فلو  ذلك ،  ونحو  والّصالح 
تلك  يف  للوصية  رجحان  فال  والحتياج  الفقر  مرتبة  يف  الوارث  وكان 
الال لغري الوراث ، ورّبام يدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، عن أيب بصري ، 
َوَلُد َيَسُعهُ  َأنحْ جَيحَْعَل  ُجُل َيُكوُن َلهُ  الحْ عن أيب عبد اهلل × قال : ُقلحُْت َلُه الرَّ

َماَلُه لَِقَراَبتِِه ؟ . 
ت ، إِنَّ لَِصاِحِب امَلاِل  نَُع بِِه َما َشاَء إىَِل َأنحْ َيأحْتَِيُه امَلوحْ َقاَل : »ُهَو َماُلُه َيصحْ
َق بِِه ،   َمَل باَِملِِه َما َشاَء َما َداَم َحّيًا ، إِنحْ َشاَء َوَهَبُه ،  وإِنحْ َشاَء َتَصدَّ َأنحْ َيعحْ
ىَص بِِه َفَليحَْس َلُه إِلَّ الثُُّلُث ، إِلَّ  ُت ، َفإِنحْ َأوحْ وإِنحْ َشاَء َتَرَكُه إىَِل َأنحْ َيأحْتَِيُه امَلوحْ

َل يِف َأنحْ َل ُيَضيَِّع َمنحْ َيُعوُلُه ،  وَل ُيِضَّ بَِوَرَثتِه   « )1( .  َفضحْ َأنَّ الحْ
ولعّله ل يبعد استفادة ذلك من صحيحة حمّمد بن مسلم )2( املتضّمنة 
يشعر  فإّنه  ماعرفت ،  عل  السني ’  بن  وعيّل  بالسن ،  ذلك  لفعل 

بمراعاة املصلحة واألصلح واألحوج . 
محزة  ابن  وفّصل  فكذلك .  الوارث  لغري  الوصّية  يف  الكم  وأّما 
فقال : إنحْ كان الورثة أغنياء كانت الوصّية بالّثلث أوىل ، وإنحْ كانوا فقراء 

فباخلمس ، وإنحْ كانوا متوّسطني فبالّربع )3( . 
وفصل العاّلمة يف » الّتذكرة « فقال : ول يبعد عندي الّتقدير ، بأّنه 
ألّن  الوصّية ؛  يستحّب  ل  الورثة  غني  عن  يفضل  ل  املرتوك  كان  متى 
النّبّي ‘ علل املنع من الوصّية بقوله : إنحْ ترك خريًا ؛ لئن ترتك ورثتك 

)1) هتذيب األحكام 9 : 188/ 755 ، الستبصار4 : 121 462/122 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 257.

)3) الوسيلة : 375 . 
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القريب املحتاج خري من  أغنياء خري من أنحْ تدعهم عالة ، وألّن أعطاء 
يبلغ املرياث غناهم كان تركه لم كعطيتهم ،  إعطاء األجنبي ، فمتى مل 
حسن ،  الّتفصيل  وهذا  لغريهم )1( .  الوصّية  من  أفضل  ذلك  فيكون 

ولعّله ل يبعد استفادته من عمومات بعض األخبار . 

 ) الّثامنة ( : ] عدم جواز تغيير الوصّية [ 

عل  وصفها  باملعروف  الوصّية  تغرّي  جواز  عدم  من  تضّمنته  ما   
ذلك  عل  ويدّل  لغريه ،  ول  للوص  ذلك  جيوز  ل  به  أمر  الذي  الوجه 

األخبار املستفيضة . 
إثم  وعليه  عنده  وحتّققه  بذلك  إليه  العلم  وصول  بسامعه  وامُلراد 
ه ، ويدّل عل ذلك ما رواه يف  ذلك إذا غرّي وبّدل ، ويكون ضامنًا ملا َغريَّ
» الكافي « ، عن أيب سعيد )2( ، عن أيب عبد اهلل × قال : ُسِئَل َعنحْ َرُجٍل 

ٍة ، َفَجَعَلَها َوِصيُّهُ  يِف  َنَسَمٍة ؟ .  ىَص بَِحجَّ َأوحْ
اهلل  َفإِنَّ  بِِه ،  ىَص  َأوحْ َكاَم  ٍة  َحجَّ يِف  َعُلَها  َوجَيحْ وصّيه ،  َرُمَها  »َيغحْ َفَقاَل : 
ِيَن 

َّ
ال َعَ  ُمُه 

ْ
إِث إِنَّما 

َ
ف َسِمَعُه  ما  َبْعَد  لُ  بَدَّ } َفَمْن  َيُقوُل :  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك 

ونَه { « )3( . 
ُ
ل ُيَبدِّ

واعلم أّن يف هذا اخلرب ، وصحيحة حمّمد بن مسلم املذكورة سابقًا )4( 

)1) تذكرة الفقهاء 2 : 480 ، ) الّطبعة الجرّيـة ( . 
)2) هذا العنوان مشرتٌك بني ) ثابت بن عبد اهلل أبو سعيد البجيّل (  و) أيب سعيد النهدّي ( . 

)3) الكايف 7 : 2/22 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة  257.
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] الّتبديل  بتحريم  الكم  عموم  اآلية  من  امُلراد  أّن  عل  دللًة  ونحومها 
حتريم  عل  با  استدّلوا  بل  األصحاب [ )1( ،  ذكره  كام  الوصايا  مجيع  يف 
الّتبديل يف الوقف وغريه ، وإذا ثبت ذلك فنقول : مقتىض انحصار اإلثم 
بالواجبات  الّتكليف  عهدة  عن  املوىص  خروج  يقتيض  للوصية  باملبدل 
التي تركها بموته بعد وصيته با كالّج والّزكاة والّدين ونحو ذلك من 
عل  عزم  من  يف  يتّم  وهذا  بذلك ،  عليه  إثم  ل  وأّنه  الواجبة ،  القوق 
أدائه واإلتيان به ومل يتمّكن منه ثّم ادركه املوت وأوىص به ، فيكون إثمه 
حينئٍذ عل املبّدل للوصية ، وأّما من متّكن من اإلتيان به ، وأمهل مقرّصًا 
بذلك فالّظاهر أّن اإلثم عليه بسبب تقصريه ، وإنحْ إثم املبّدل أيضًا ، وكذا 
يف من مل يوص أو أوىص إىل فاسق ، نعم لو ضمنه الول أو مترّبع آخر 
فإّن ذّمة امليت تربأ بذلك ، كام يدّل عليه ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، 
ٌن  َديحْ َوَعَليحِْه  َيُموُت ،  ُجِل  الرَّ الّصادق ×يِف  عن عبد اهلل بن سنان ، عن 

َمنُهُ  َضاِمنٌ  ؟ .  َفَيضحْ
ُة امَليِّت  « )3( .  ُغَرَماُء [ )2( َفَقدحْ َبِرَئتحْ ِذمَّ َفَقاَل : »إَِذا َريِضَ بِِه ] الحْ

 ] } 
ً
 ِمْن ُموٍص َجَنفا

َ
 ) الّتاسعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َفَمْن َخاف

ً { إلخ ، قرأ أهل الكوفة غري حفص   ِمْن ُموٍص َجَنفا
َ

 } َفَمْن َخاف
ويعقوب ) ُمّوص ( بالّتشديد ، والباقون بالّتخفيف ، واألّول من وىص ، 

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 392/187 . 
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والّثاين من أوىص )1( . 
والجنف : حرمان بعض الورثة )2( . 

واالثم : الوصّية لبيوت النرّيان كام دّل عليه اخلرب املذكور )3( . 
وقيل : اجلنف فعل ذلك خطأ ، واإلثم فعله عمدًا . 

و } َمْن { كناية عن الوص ، أو هو والاكم . وضمري } بينهم { 
يرجع إىل الورثة وأموالم . واإلصالح رّدها إىل املعروف ، وقد مّر بيان 
ذلك يف اخلرب املروّي عن الّصادق × )4( ، وقضاء أمري املؤمنني × )5( . 

ِن ،  مححَْ الرَّ َعبحِْد  ِن  بحْ ُيوُنَس  َعنحْ   ،  ّ الّصحيح  يف  » العلل « ،  يف  وُروي 
ل 

َ
 ... إل قول ... ف

َ
لِِه َتَعاىل : } َفَمْن خاف َرَفَعُه إىَِل َأيِب َعبحِْد اهلل ×   يِف َقوحْ

ْيهِ  { . 
َ
َم َعل

ْ
إِث

َتَدى  يِف  الوصّية ... « )6( .  نِي إَِذا اعحْ َقاَل : »َيعحْ
 ويف » الكافي « ، عن عيّل بن إبراهيم ، عن رجاله قال : قال : »إِنَّ 

)1) قوله تعاىل : } من موص { يقرأ بفتح الواو وتشديد الصاد ، وباسكان الواو وتفيف الصاد ، 
فالّجة ملن شدد أنه أخذه من وىص ، ودليله قوله : } وما وصينا به إبراهيم { ، والّجة ملن 
خفف أنه أخذه من أوىص ودليله قوله : } يوصيكم اهلل { . ) الّجة عل القراءات السبع - 

ابن خالويه : 69 ( . 
ماّدة   307 ) النّهاية1 :  وجاَر .  مال  إذا  وأجنف :  جنف  ويقال :  واجلور .  امليل  اجلنف :   (2(

جنف ( . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 265.
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 264.
)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 265.

)6) علل الّشائع 2 : 4/567 . 



270...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

ُروف ، َوَكاَن  حْ  َتُكنحْ بِامَلعحْ َ الوصّية إَِذا مَل َلَق لِلحْوىص َأنحْ ُيَغريِّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َأطحْ
َ  ... { اآلية « )1( . 

لِِه : } َفَمْن خاف ُروِف ؛ لَِقوحْ َها إىَِل امَلعحْ فِيَها َحيحٌْف ، َوَيُردَّ
َفٍر ×  َجعحْ َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  ِن ُسوَقَة )2( ،  بحْ ِد  مَّ َعنحْ حمَُ الّصحيح ،  ويف 
َعَ  ُمُه 

ْ
إِث إِنَّما 

َ
ف َسِمَعُه  ما  َبْعَد   ُ

َ
ل بَدَّ } َفَمْن  وتعاىل :  تبارك  اهلل  ِل  َقوحْ َعنحْ 

ونَُه { ؟ . 
ُ
ل ِيَن ُيَبدِّ

َّ
ال

نِي   ِمْن ُموٍص { إلخ ، َيعحْ
َ

َدَها ، } َفَمْن خاف تِي  َبعحْ  َفَقاَل : »َنَسَختحَْها الَّ
امُلوىَص إَِليحِْه إِنحْ َخاَف َجنَفًا ِمَن امُلوِص إَِليحِْه ] جنفًا يف ولده [ )3( ُثُلثه يِف َما 
َم َعَل امُلوىَص   ، َفاَل إِثحْ َقِّ ىَض به اهلل ِمنحْ ِخاَلِف الحْ ىَص بِِه إَِليحِْه مِمَّا َل َيرحْ َأوحْ

ري « )4( .  ىَض اهلل بِِه ِمنحْ َسبِيِل اخلحْ  ،  وإىَِل َما َيرحْ َقِّ َلُه إىَِل الحْ إَِليحِْه َأنحْ ُيَبدِّ
ذلك  ] بوقوع  العلم  بمعنى  هنا  اخلوف  أّن  عل  داّلة  األخبار  فهذه 
ما عرفت  عل  َسِمَعُه {  َما  } َبْعَد  قوله :  منه ، ولعّل يف  املخوف  األمر 
إشارة إىل ذلك )5( ، واستعامل اخلوف [ )6( بمعنى العلم وارد يف كالم اهلل 
نِْذْر 

َ
 يُِقيَما ُحُدوَد اهلل { )7( ، وقوله : } وَأ

َّ
ل

َ
ا أ

َ
اف ْن َيَ

َ
 أ

َّ
تعاىل كقوله : } إِل

)1) الكايف 7 : 1/20 . 
إماميٌّ حسُن  حمّدٌث  الكويّف .  اخلّزاز ،  املريّض ،  بالولء ،  البجيّل  )2) حمّمد بن سوقة اجلريرّي ، 
الال ، وقيل من الثقات . روى عن اإلمامني الّصادقني ’ . رجال الّطويّس : 290 . رجال 

اليّل 164 . معجم رجال الديث 16 : 166 . 
)3) ما بني املعقوفتني مل يرد يف املصدر . 

)4) تفسري العّيايّش 1 : 873/78 ، هتذيب األحكام 9 : 747/186 . 
)5) انظر الصفحة  267.

)6) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)7) سورة البقرة 2 : 229 . 
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وا ... { )1( ، ونحو ذلك .  ْن ُيَْشُ
َ
وَن أ

ُ
ِيَن َيَاف

َّ
بِِه ال

ونصب ) اجلنف ، واإلثم ( بذا الفعل ، واجلاّر متعّلق به ، أو باجلنف 
واإلثم ، وجيوز كونه متعّلقًا بمقّدر حال منهام أي جنفًا أو إثاًم كائنًا من موٍص . 
قيل : إّن األوصياء كانوا يمضون الوصّية بعد نزول قوله : } َفَمْن 
] ولو كانت الوصّية بمهام كانت ، ولو  ونَُه { ، 

ُ
ُ ... إل قول ... ُيَبّدل

َ
ل بَدَّ

 { إلخ [ )2( ، ويدّل عل ذلك  َ
باملال كّله ، فنسخت بقوله : } َفَمْن َخاف

ُت  ِن ُسوَقَة ، َقاَل : َسَألحْ ِد بحْ مَّ ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، َعنحْ حُمَ
إِنَّما 

َ
ُ َبْعَد ما َسِمَعُه ف

َ
ل ِل اهلل تبارك وتعاىل : } َفَمْن بَدَّ َفٍر × َعنحْ َقوحْ َأَبا َجعحْ

ونَُه { ؟ . 
ُ
ل ِيَن ُيَبدِّ

َّ
ُمُه َعَ ال

ْ
إِث

نِي   { إلخ ، قال : َيعحْ َ
َدَها ، } َفَمْن خاف تِي  َبعحْ  َفَقاَل : »َنَسَختحَْها اآليُة الَّ

ىَض اهلل ِمنحْ  امُلوىَص إَِليحِْه إِنحْ َخاَف َجنَفًا ِمَن امُلوِص يف ما أوىص به يف ما َل َيرحْ
ىَض اهلل   ،  وإىَِل َما َيرحْ َقِّ َلُه إىَِل الحْ َم َعَل امُلوىَص إَِليحِْه َأنحْ ُيَبدِّ َقِّ َفاَل إِثحْ ِخاَلِف الحْ

ري « )3( . ول بعد يف هذا القول لصّحة الّدال عليه .  بِِه ِمنحْ َسبِيِل اخلحْ
ويمكن أنَّ يكون  الّتخصيص بعد الّتعميم ، والّتقييد بعد اإلطالق 
جمازًا ، وهو األظهر ؛ ألّن استعامل النّسخ بذا املعنى كثري يف األخبار كام 

مّر )4( ، وسيأيت )5( . 

)1) سورة األنعام 6 : 51 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) تفسري العّيايّش 1 : 873/78 ، هتذيب األحكام 9 : 747/186 . 
)4) قد تقّدم ذكره يف الصفحة 258.

)5) سيأيت ذكره أيضًا يف الصفحة575.
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واعلم أّنه كام جيوز له تغيري الوصّية املشتملة عل الباطل بعد موت 
عليه  ويشري  موته ،  قبل  ذلك  عن  يمنعه  أنحْ  له  جيوز  كذلك  املوىص ، 
بالنّهج الّصحيح إذا ظهر له منه ذلك ، أو ظّن به ذلك ، فيكون اخلوف 
هنا مستعماًل يف ما مل يقع كام هو الغالب يف استعامله ، ونقله يف » مجمع 
واملروّي  األكثر ،  قول  األّول  أّن  غري  املفّسين ،  لبعض  قولً  البيان « 

عنهم صلوات اهلل عليهم )1( . 
ثّم إّنه تعاىل عرّب برفع اإلثم ، مع أّن تغيريها وتبديلها إىل املعروف 
ُمُه َع اّليَن 

ْ
لزٌم جريًا عل سياق اآلية األوىل ، حيث قال : } فإّنَما إث

ونَه { . 
ُ
ُيَبّدل

إّنام يسوغ يف هذا الال ملن قصد بذلك  الّتبديل  أّن  وفيه إشارة إىل 
امتثال أمر اهلل واستعامل سنّة نبيه ‘ . وأعقبه بقوله : } َغُفْوٌر رَِحْيٌم { 
وعدًا للمصلح إذا قصد ذلك ، ورجاء لدفع العقاب عن املوىص اجلائر 

يف وصّيته بسب هذا الفعل . 
* * * * *

الّثالثة : في سورة الّنساء

ْو َديٍْن { )2( . 
َ
 } ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِص بَِها أ

وقّيده  آيات )3( ،  ثالث  يف  مّرات  ثالث  الّلفظ  هذا  سبحانه  ذكر 

)1) جممع البيان 1 : 496 . 
)2) سورة النّساء 4 : 11 . 

)3) وفيه : مل يرد هذا اللفظ كام قال املصنّف ، بل ورد يف سورة النّساء يف آيتني فقط أربع مّرات 
َوِصيٍَّة  ِد  َبعحْ } ِمنحْ   ، ] 11 ] النّساء4 :  ٍن {  َديحْ َأوحْ  ِبَا  ُيوِص  َوِصيٍَّة  ِد  َبعحْ } ِمنحْ  بألفاظ خمتلفة ، 
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يوىص ،  ضمري  من  حال  وهو  ُمَضاّر {  } َغَي  بقوله :  منها  واحدة  يف 
والّظرف متعّلق بام تقّدمه من قسمة املرياث ، أي أّنه يقّسم ذلك بعد انفاذ 
الوصّية والّدين يف حال كونه غري مضاّر يف وصّيته ، بأن ليوىص بأزيد 

من الّثلث ، أو ل يقّر بدين ] ليس عليه ، يقصد حرمان الورثة . 
الوصّية  عن  املــرياث  تأخري  عل  ــة  داّل ونحوها  اآليــات  وهــذه 
والّدين [ )1( ، واألخبار الواردة بذلك مستفيضة ، وهو من املجمع عليه ، 
َفٍر × ، َقاَل :  ِن َقيحٍْس ، َعنحْ َأيِب َجعحْ ِد بحْ مَّ فروى الّشيخ ، يف السن ، َعنحْ حمَُ
َأَثِر  َعَل  الوصّيُة  ُثمَ   الوصّية ،  َقبحَْل   يحْنَ   الدَّ »إِنَّ  ِمننَِي × :  امُلؤحْ َأِمرُي  َقاَل 

َقَضاِء ِكَتاُب اهلل  « )2( .  َل الحْ َد الوصّية ، َفإِنَّ َأوَّ ِن ، ُثمَّ املحْرَِياث  َبعحْ يحْ الدَّ
َقاَل  َقاَل :  َأبِيِه × ،  َعنحْ  َفٍر ،  َجعحْ َعنحْ  ِزَياٍد ،  َأيِب  ِن  بحْ اَمِعيل  إِسحْ َعنحْ  و 
ُثمَّ  ُن ،  يحْ الدَّ ُثمَّ  َكَفُن ،  الحْ امَلالِ   ِمنَ   بِِه  ُيبحَْدُأ  َما  َل  َأوَّ »إِنَّ  اهلل ‘ :  َرُسوُل 

الوصّية ، ُثمَّ املحْرَِياث  « )3( . 
أبا  سمعت  قال :  قيس  بن  حمّمد  عن  العّياشّي « ،  » تفسير  ويف 
ُثمَّ  َقبحَْل  الوصّية ،  يحْنَ   الدَّ »إِنَ ّ  الّدين والوصّية فقال :  جعفر × يقول يف 

ِن ، ُثمَّ املحْرَِياث  « )4( .  يحْ الوصّية َعَل َأَثِر الدَّ

ٍن { ] النّساء 4 :  ِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَا َأوحْ َديحْ ٍن { ] النّساء 4 : 12 [ ، } ِمنحْ َبعحْ ُيوِصنَي ِبَا َأوحْ َديحْ
َ ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اهلل { ] النّساء 4 : 12 [ .  ٍن َغريحْ ِد َوِصيٍَّة ُيوىَص ِبَا َأوحْ َديحْ 12 [ ، } ِمنحْ َبعحْ

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) هتذيب األحكام9 : 675/166 ، الستبصار4 : 441/116 . 

)3) الكايف7 : 3/23 ، هتذيب األحكام6 : 398/189 . 
)4) تفسري العّيايّش 1 : 55/226 . 



274...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

»إّنكم  أّنه قال :  البيان « : ُروي عن أمري املؤمنني ×  » مجمع  ويف 
قىض  اهلل ‘  رسول  ] وإّن  ين ،  الدَّ قبل  الوصّية  اآلية  هذه  يف  تقرأون 

بالّدين قبل الوصّية « )1( . 
الكفن ،  سوى  ما  عل  مقّدم  الّدين  أّن  عل [ )2(  داّلة  األخبار  فهذه 
فلو كان مستغرقًا للرّتكة بطلت الوصّية واملرياث ، فهي املقّيدة لطالق 
اآلية ؛ ألّن ) أو ( فيها للّتنويع ، وتقديم أحدمها منفردًا يستلزم تقديمهام ، 
النّكتُة  وتكون  ومتفّرقني ،  جمتمعني  الّتوريث  عل  مقّدمان  أهّنام  فاملعنى 
لزومه ،  يف  شبهة  ل  الذي  الّدين  وعطف  الّذكر ،  يف  الوصّية  تقديم  يف 

وتقديمه عل الّتوريث الّتنبيَه عل أهّنا كذلك . 
كذا  أعطوهم  معنى  عل  ) إل (  بمعنى  هنا  ) أو (  تكون  أنَّ  وجيوز 
بعد انفاذ الوصّية إّل أن حيصل هناك دين فهو املقّدم ، وتكون األخبار 

املذكورة )3( قرينة لذلك . 
واآلية داّلة عل مشوعّيـة الوصّية وتقديمها عل املرياث ، وإطالقها 
الّسابقة واألخبار منعت من غري  انفاذها مطلقًا ، واآلية  يدّل عل لزوم 

املعروف )4( ، وما زاد عل الّثلث )5( ، كام مّر وهي املقّيدة لا . 

)1) جممع البيان 3 : 31 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 273.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 264.

)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 256.
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وهنا مسألتان : 

 ) األولى ( : ] استحقاق اإلرث ال يكون إاّل بعد الدين [ 

استحقاق  يكون  ل  أّنه  وغريها  املذكورة )1(  واألخبار  اآلية  ظاهر   
اإلرث إّل بعد الّدين ، ومقتىض ذلك أّنه إذا مات وكان الّدين مستغرقًا 
للرّتكة مل تنتقل إىل الوارث ، وكانت عل حكم مال امليت ، وإنحْ مل يكن 
ذهب  القول  هذا  وإىل  عنه ،  الفاضل  ملكهم  إىل  منها  انتقل  مستوعبًا 

الّشيخ )2( واألكثر من األصحاب )3( . 
بن  عباد  عن  املوّثق ،  يف  » الكافي « ،  يف  رواه  ما  أيضًا  عليه  ويدّل 
َراِج  َزَكاتِهِ  يِف َحَياتِِه ،  َط يِف  إِخحْ صهيب ، عن أيب عبد اهلل × يِف َرُجٍل َفرَّ
َكاِة ، ُثمَّ  َط فِيِه مِمَّا َلِزَمُه ِمَن الزَّ َوَفاُة َحَسَب مَجِيَع َما َكاَن َفرَّ ُه الحْ تحْ َفلامَّ َحَضَ

َفَع إىَِل َمنحْ جَتُِب َلُه ؟ .  َرَج َذلَِك َفُيدحْ ىَص بِِه َأنحْ خُيحْ َأوحْ
ِن َلوحْ  يحْ اَم ُهَو بَِمنحِْزَلِة الدَّ َرَج َذلَِك ِمنحْ مَجِيِع امَلاِل ، إِنَّ َقاَل : »َجاِئٌز ، أنحْ خُيحْ
َكاِة « )4( . فإّن  ىَص بِِه ِمَن الزَّ َوَرَثِة يَشحْ ٌء َحتَّى ُيَؤدَّى َما َأوحْ َكاَن َعَليحِْه َليحَْس لِلحْ

ظاهرها يعطي أّنه ل يدخل يف ملكهم . 
نَاٍد َلُه ، َعنحْ   ، بِإِسحْ ِن َأيِب َنرصحٍْ ويدّل عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، َعِن ابحْ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 273.
)2) املبسوط 2 : 213 . 

وقواعد   ، 67 والعاّلمة يف حترير األحكام 5 :   ، 818 )3) منهم املحقق يف رشائع اإلسالم 4 : 
األحكام 3 : 354 . 

)4) الكايف 3 : 1/547 . 
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ٌن أُينحِْفُق َعَليحِْهمحْ ِمنحْ َمالِِه ؟ .  َرُجٍل َيُموُت  وَتَرَك ِعَيالً ، َوَعَليحِْه َديحْ
 ،  ِذي  َعَليحِْه حُيِيُط بَِجِميِع امَلاِل َفاَل ُينحِْفقحْ َعَليحِْهمحْ َتيحَْقنَ  َأنَ  الَّ َقاَل : »إِنِ  اسحْ
ُينحِْفقحْ َعَليحِْهمحْ ِمنحْ َوَسِط امَلال  « )1( . وروى عبد الّرمحن بن  َتيحِْقنحْ َفلحْ حْ َيسحْ َوإِنحْ مَل

الّجاج ، عن أيب السن × مثله )2( . 
جلاز  وإّل  بوجه ،  إليهم  ينتقل  ل  أّنه  عليهم  النفاق  عدم  فظاهر 
كحال  عليهم ،  أنفق  بام  بقدر  للّديان  مؤّدين  ويكونون  عليهم  النفاق 
ملا  مستوعبًا  الّدين  كان  وإنحْ  ذلك ،  له  جيوز  فإّنه  موته ،  قبل  املديون 
يملكه . وأّما النفاق عليهم من وسط املال فللبناء عل الّظاهر من تعّلق 

ملكهم باملال يف اجلملة . 
يمنع  لكنّه  الوارث مطلقًا  إىل  انتقالا  إىل  وذهب بعض األصحاب 
من الّترّصف فيها إىل أنحْ يويّف الّدين كمنع الّراهن من الّترّصف يف ماله 
غريها ،  من  أو  منها  الوفاء  جهات  يف  خمرّيًا  الوارث  ويكون  املرهون ، 
واملنع يف الّروايات الّسابقة حيمل عل هذا . واستدّل عل ذلك باستحالة 
بقاء ملك بغري مالك وامليث ل يقبل امللك ؛ ألّنه مجاد ، والّديان ل ينتقل 
إىل ملكهم إمجاعًا ول إىل غري الوارث ، فتعنّي انتقالا إىل الوارث ، ومحل 

اآلية عل امللك املستقّر بعد أداء الّدين . 
وفيه نظر ؛ ألّن األصل عدم الّتقييد والمل ؛ ملنع البقاء بغري مالك 
ُقوَب ،  ِن َيعحْ بل هو عل حكم مال امليت ، كيف وظاهر صحيحة ُشَعيحِْب بحْ

)1) هتذيب األحكام9 : 672/164 ، الستبصار4 : 438/115 . 
)2) هتذيب األحكام9 : 673/165 ، الستبصار 4 : 439/115 . 
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ُجِل َيُموُت َما َلهُ  ِمنحْ  َمالِهِ  ؟ .  ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َعِن الرَّ َقاَل : َسَألحْ
تفيد ذلك ،  الاّلم  فإّن  َأيحْضًا « )1( .  َأِة  ولِلَمرحْ َمالِِه ،   ُثُلُث  »َلُه  َفَقاَل : 
وكذا نحوها من األخبار ، ويبقى عل حكم ملكه الكفن وما حيتاج إليه 
من مؤونة الّتجهيز ، ومن ثّم نقل يف » اإليضاح « عن بعض الفقهاء أّن 

عدم أهلية امليت للملك ممنوع )2( . 
ثّم قتل خطأ  بثلث ماله  أّنه لو أوىص  أيضًا ما ُروي من  له  ويشهد 
الّدية أيضًا )3( . وأّنه لو نصب شبكة حّيًا ثّم وقع فيها  نفذت وصّيته يف 
صيد بعد املوت فإّنه يكون ملكه )4( . وأّنه لو جنى عليه جان بعد موته 

كان أرش اجلناية له . 
وتظهر الفائدة يف الناّمء الادث بعد الوفاة وقبل وفاء الّدين ، فعل 

األّول يتبع العني ، وعل الّثاين يكون للوارث . 

 ) الّثانية ( : ] اعتبار القبول في الوصّية [ 

الوصّية إنحْ كانت جلهة عاّمة كالفقراء واملساجد ، ويف حكمه الوصّية 
بالّثلث يف وجوه الرّب أو يف العبادات ونحوها فهذه ل يعترب فيها سوى 

)1) الكايف7 : 3/11 ، من ل حيضه الفقيه4 : 5422/185 ، هتذيب األحكام9 : 770/191 ، 
الستبصار4 : 452/119 . 

)2) إيضاح الفوائد 2 : 476 . 
ىَص بُِثُلِث َمالِِه ُثمَّ ُقتَِل َخَطًأ َفإِنَّ ُثُلَث  ِمننَِي × َمنحْ َأوحْ )3) الكايف 7 : 7/11 ، وفيه : » َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ

ِدَيتِِه َداِخٌل يِف َوِصيَّتِه  « . 
النامء لذي  تبعّيَة  للمؤّثر  تابٌع  واألثُر  أثره ،  والصيُد  املّيت ،  فعُل  الشبكة  أّن نصَب  )4) ودليله : 

النامء . 



278...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

اإلجياب ، وموت املوىص ، ول يعترب فيها القبول ، بل تنتقل الوصّية إىل 
تلك اجلهة املعّينة بموت املوص بال خالف ، حيث تكون نافذة ، ويشهد 
لذلك إطالق اآلية والّروايات . وإنحْ كانت خلاّص كزيد مثاًل فال خالف 
يف توّقف دخولا يف ملك املوىص له عل اإلجياب ، واملوت أيضًا ، وهل 
يعترب مع ذلك قبوله لا أيضًا أم ل ؟ ، اختلفت يف ذلك العاّمة واخلاّصة . 
عل  يتوّقف  أّنه  إّل  تاّمًا ،  ملكًا  املوص  بموت  يملكها  إّنه  فقيل : 
حني  من  ملكه  يف  دخوله  عن  كاشفًا  كونه  باعتبار  اجلملة  يف  القبول 
املوت ، وهذا القول منقول عن ابن اجلنيد )1( ، والّشيخ يف بعض كتبه )2( ، 
واختاره يف » القواعد « )3( ، بل نسبه يف » المسالك « )4( إىل األكثر ، وبه 

قال الّشافعّي عل ما نقل عنه )5( . 
يف  رشط  ألّنه  إّما  القبول ؛  عل  ملكه  يف  دخولا  يتوّقف  ] وقيل :   
وقبل  ذلك [ )6(  يف  الّتام  الّسبب  ألّنه  أو  الّسبب ،  جزء  ألّنه  أو  ذلك ، 
انتقالً  الوارث  إىل  تنتقل  أو  امليت ،  مال  حكم  عل  تكون  حصوله 
قبلها ، وهذا  إذا  له  الوصّية ، وتنتقل إىل املوىص  برّده  فتستقّر  متزلزلً ، 
ابن  وعن  » الخالف « )7( ،  من  موضع  يف  الّشيخ  عن  منقول  القول 

)1) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 6 : 340 . 
)2) اخلالف 2 : 145 املسألة 180 . 

)3) قواعد األحكام 2 : 445 - 446 . 
)4) مسالك األفهام 6 : 118 . 

)5) األم 2 : 64  و66 ، وخمترص املزين : 54 ، واملجموع 6 : 138 . 
)6) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)7) اخلالف 3 : 27 . 
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» المختلف « )3( ، وبه قال  إدريس )1( ، وبه قال املحّقق )2( ، والعاّلمة يف 
بعض العاّمة )4( . 

وقيل : إّنه ل اعتبار للقبول أصاًل ، بل ينتقل امللك إليه بالوفاة عل 
حصوله  بمعنى  بل  بذلك ،  استقراره  بمعنى  ل  كاإلرث ،  القهر  وجه 
حينئٍذ  عنه  فينتقل  بالّرّد ،  استمراره  ويبطل  بالقبول ،  فيستقّر  متزلزلً 
الّشيخ يف  » اإليضاح « )5( ، عن  نقله يف  القول  وهذا  املوص ،  ورثة  إىل 
» المبسوط « ، )6( مذهبًا له ، ولبعضهم ، وعن العاّلمِة يف » الّتذكرة « )7( ، 

وبه قال أيضًا بعض العاّمة . 
وقيل : بالّتوّقف ، نقله العاّلمة )8( ، وولده )9( . 

ويشهد للقول األّول ظاهر إطالق اآلية ؛ حيث جعل ملك الوارث 
بعد الوصّية والّدين ومل يقّيدها بالقبول ، واإلضامر والذف عل خالف 
األصل ، فال جيوز انتقال متعّلقها من الّشكة إىل الوارث ، ول تبقى عل 
ملك املّيت لنتفاء أهلّيته له ، ول إىل ملك غري الوارث واملوىص له إمجاعًا ، 

)1) السائر الاوي 3 : 202 . 
)2) رشائع اإلسالم 2 : 468 . 
)3) خمتلف الشيعة 6 : 340 . 

)4) املبسوط ) الّسخيّس ( 13 : 42 ، املجموع 9 : 206 . 
)5) إيضاح الفوائد 2 : 474 . 

)6) املبسوط 4 : 28 . 
)7) تذكرة الفقهاء 2 : 481 ، ) الّطبعة الجرّية ( . 

)8) خمتلف الّشيعة 6 : 338 . 
)9) إيضاح الفوائد2 : 489 ، ) الّطبعة الجرّية ( 
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فيتعنّي النتقال إىل ملك ] املوىص له وإّل لزم بقاؤه بغري مالك وهو باطل . 
وفيه : أنَّ غاية ما ُيستفاد منها عدم دخوله يف [ )1( ملك الوارث ، أّما 
بقاؤه عل حكم مال امليت إىل أنحْ حيصل القبول فيدخل يف ملكه ، أو الّرد 

فيدخل يف ملك الوارث فال مانع ، منه كام يف املسألة الّسابقة . 
ويشهد للّثاين أّن امللك حادث ل بّد له من سبب ، وليس هو املوت 
وحده ؛ وإّل لكفى يف غري قبول ، ول اإلجياب وحده ؛ لذلك ، ول مها 
معًا ؛ ألهّنام لو كفيا ملا صّح الّرّد بعدمها قبل القبول ، كام ل يصّح بعده ، 
لكنّه يقع الّرّد بعدمها ، ول يقع بعد القبول ، وليس الفارق إّل حصول 
إّما عل حكم  القبول  الّثاين دون األّول ، فعل هذا يكون قبل  امللك يف 
مال املّيت ، أو يكون ملكًا للوارث لكنّه غري مستقّر كام عرفت . وجُياب 

عن اآلية بأّن امُلراد بعد وصّية مقبولة . 
وفيه : ما عرفت من أنَّ األصل عدم اإلضامر والذف . 

ويشهد للّثالث ظاهر اآلية عل نحو ما مّر ، ونمنع عدم حتّققها قبل 
القبول ، بل غايته عدم لزومها ، وألّن الوصّية مشابة لإلرث من حيث 
إّنه يملك بمجّرد املوت ، وإنحْ فارقته يف جواز إزالة ما حصل من امللك 

قهرًا برّد الوصّية . وُيعلم ما فيه ممّا مّر . 
واعرتضه  فيتوّقف .  ترجيح  بال  األدلة  تعارض  للّرابع :  ويشهد 
العاّلمة بأّن البحث عاّم يف نفس األمر ، والّتوّقف إّنام هو بالنّسبة إلينا )2( . 

)1) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) قواعد األحكام بحاشية إيضاح الفوائد . 
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املوىص  فائدة اخلالف يف مواضع : كفوائد  فتظهر  إذا عرفت ذلك 
به الاصلة بني املوت والقبول ، فإهّنا للموىص له عل األّول والّثالث ، 

وللورثة عل الّثاين ، ونحو ذلك كام هو مسطور يف الكتب املطّولة . 

 ) الّرابعة ( )1( : ] في ذكر حكم بعض الوصايا المبهمة [ 

يف الوصّية باملبهم الذي ل يعلم من الكتاب ، بل بالّتفسري والبيان الوارد 
عنهم ^ ، فمنها الوصّية باجلزء : وهو إّما أنحْ يضيفه إىل املال أو إىل ثلثه ، 
إليه مجاعة من  إليه عل ما ذهب  الّتقديرين هو عشما ُأضيف  وعل كال 
األصحاب ، وهو األقوى ؛ لدللة ما رواه الّشيخ ، يف املوّثق ، عن ُمَعاِوَيَة بحِْن 

ٍء ِمنحْ َمالِِه ؟ .  ىَص بُِجزحْ ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ َرُجٍل َأوحْ ٍر ، َقاَل : َسَألحْ َعامَّ
ٍة ، َقاَل اهلل تعاىل : } اْجَعْل َع  ُكِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ  ٌء ِمنحْ َعَشَ َقاَل : »ُجزحْ

ة « )3( .  َباُل َعَشَ ِ ُجْزءاً { )2( ، َوَكاَنِت اجلحْ
ُء  ُزحْ اجلحْ  « َفٍر × :  َجعحْ َأُبو  َقاَل  َقاَل :  ِلَب ،  َتغحْ ِن  بحْ َأَباِن  َعنحْ  ويف السن ، 
ونحومها  َبَعة « )4( .  َأرحْ والطُُّيوَر  ٌة ،   َعَشَ َباَل  ِ اجلحْ أِلَنَّ  ٍة ؛  َعَشَ ِمنحْ  َواِحٌد 
رواها  األخرية  ] والّرواية  سّيابة )6( ،  بن  الّرمحن  أيب بصري )5( ، وعبد  رواية 

)1) ذكر هذا البحث يف سياق آيات الوصية ليس مناسبًا . 
)2) سورة البقرة 2 : 260 . 

)3) هتذيب األحكام9 : 825/209 ، الستبصار4 : 495/132 . 
)4) الكايف7 : 3/40 ، هتذيب األحكام 9 : 826/209 ، الستبصار 4 : 496/132 . 

)5) هتذيب األحكام 9 : 827/209 ، الستبصار 4 : 132/ 497 . 
)6) الكايف7 : 1/39 ، هتذيب األحكام 9 : 824/208 . 

ببّياع  يعرف  وكان  البّزاز ،  البجيّل ،  الكويّف ،  سّيابة  بن  الرمحن  عبد  هو  سّيابة :  بن  الرمحن  وعبد 
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فيها  يذكر  بن سنان ومل  اهلل  الّصحيح ، عن عبد  » االستبصار « )1( ، يف  يف 
والّشهيد  » المختلف « )3( ،  يف  العالّمة  وصفها  ولذلك  سّيابة [ )2( ؛  ابن 
كتاب  من  سهو  فيه  ذكره  عدم  أّن  واألظهر  بالّصّحة ،  » الّدروس « )4(  يف 
» االستبصار « ؛ للّترصيح به يف » الكافي « ،  و» الّتهذيب « )5( ، ومها أضبط ، 
وألّنه من املستبعد أنحْ مثل ابن سنان سأل ابن أيب ليل )6( يف مثل هذا الّسؤال . 
يف  الّشيخ ،  رواه  ملا  سبعة ؛  من  واحد  اجلزء  أّن  إىل  مجاعة  وذهب 
ىَص  َسِن × َعنحْ َرُجٍل َأوحْ ُت َأَبا الحَْ ِن َأيِب َنرصحٍْ َقاَل : َسَألحْ الّصحيح ، َعِن ابحْ

ٍء ِمنحْ َمالِِه ؟ .  بُِجزحْ
 

ِّ
بْواٍب لُِك

َ
ا َسْبَعُة أ

َ
َفَقاَل : ] »َواِحٌد ِمنحْ َسبحَْعٍة إِنَّ اهلل َتَعاىَل َيُقوُل : } هل

باٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم { )7( « . 
ٍم ِمنحْ َمالِِه ؟ [ )8( .  ىَص بَِسهحْ  ُقلحُْت : َفَرُجٌل َأوحْ

ويونس بن  وعيل بن النعامن ،  روى عنه السن بن حمبوب ،  حمّدث إمامّي عادل ،  السابرّي . 
عبد الرمحن وغريهم . رجال الطويّس : 230 وفيه اسند عنه . معجم رجال الديث 9 : 332 . 

)1) الستبصار 4 : 494/131 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) خمتلف الّشيعة 6 : 349 . 
)4) الّدروس الّشعّية 2 : 312 . 

)5) قد مّرت اإلشارة إىل كال الكتابني يف تريج هذه الرواية فراجع . 
عل  تفّقه  الكوفة ،  قايض  األنصارّي ،  ليل  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  حمّمد  الرمحن ،  عبد  أبو   (6(
الّشعبّي ، والكم بن عيينة . وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري ، والسن بن صالح بن 

حي . مات 48 هـ . طبقات الفقهاء : 64 ، والتاريخ الكبري 1 : 162 . 
)7) سورة الجر 15 : 44 . 

)8) بني املعقوفتني اثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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ُفَق
ْ
لِل َدقاُت  الصَّ } إِنََّما  َقَرَأ :  ُثمَّ  َثاَمنَِيٍة ،  ِمنحْ  َواِحٌد  ُم  هحْ »السَّ َفَقاَل : 

عن  مّهام )3( ،  بن  إسامعيل  صحيحة  ونحوها   { )1( ... اآليــة « )2( .  راءِ
الّرضا × )4( ، وغريها )5( . 

والّشيخ محل هذه األخبار عل الستحباب أي أّنه يستحب للورثة انفاذها 
من سبعة )6( . وقال الّشافعّي )7( : ليس فيه مقدر ، واألمر فيه إىل الورثة . 

املذكور )8(  للخرب  ٌن ؛  ُثمحْ أّنه  واملشهور  بالّسهم ،  الوصّية  ومنها : 
وغريه ، وقيل : هو سدس ؛ ملا قيل : إّنه كذلك يف لغة العرب . 

وكأّنه  سدس ،  األصحاب  عند  وهو  بالّشء ،  الوصّية  ومنها : 
مأخوذ من آية اخلمس ، فإّنه يقسم سّتة أقسام ، وفيه تأّمل ، والاكم يف 
ذلك النّص عنهم ^ من أنَّ الّشء يف كتاب اهلل تعاىل واحد من سّتة )9( . 

* * * * *
)1) سورة النّوبة 9 : 60 . 

)2) هتذيب األحكام 9 : 828/209 ، الستبصار 4 : 498/132 . 
ام الكندّي بالولء ، أبو مّهام البرصّي ، صاَحَب المام أبا السن الرضا ×  )3) إسامعيل بن مهَّ
ثًا ، ثقًة ، وقع يف إسناد مجلٍة من الروايات عن أئّمة  وروى عنه ، وعن عيّل بن جعفر ، وكان حمدِّ
أهل البيت ^ تبلغ » 53 « موردًا . رجال الربقّي : 51 ، رجال الطويّس : 368 برقم 15 . 

)4) هتذيب األحكام 9 : 829/209 ، الستبصار 4 : 132/ 499 . 
)5) كرواية أبان بن تغلب ، التي أورده الّشيخ يف هتذيب األحكام 9 : 826/208 ، والستبصار 

 . 496/132 : 4
)6) انظر هتذيب األحكام 9 : 210 ذيل الديث 831 ، والستبصار 4 : 133 ذيل الديث 501 . 

)7) األّم 4 : 94 ، املجموع 15 : 475 . 
)8) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 282.

)9) الكايف7 : 1/40 ، من ل حيضه الفقيه4 : 5473/204 ، هتذيب األحكام 9 : 835/211 . 
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الخامسة : في سورة المائدة

َحَدُكُم الَمْوُت ِحنَي 
َ
يَُّها اِليَن آَمُنوا َشَهاَدةُ بَيْنُِكْم إَِذا َحَضَ أ

َ
 } يَا أ

ِف  ْبُتْم  َضَ ْنُتْم 
َ
أ إِْن  ْم 

ُ
َغْيِك ِمْن  آَخَراِن  ْو 

َ
أ ِمْنُكْم  َعْدٍل  َذَوا  َناِن 

ْ
اث الوصّية 

َفُيْقِسَماِن  ةِ 
َ

ل ْبُِسوَنُهَما ِمْن َبْعِد الصَّ
َ

َصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة الَمْوِت ت
َ
أ
َ
ْرِض ف

َ ْ
ال

 نَْكُتُم َشَهاَدَة اهلل إِنَّا 
َ

ْرىَب َول
ُ
ْو اَكَن َذا ق

َ
بِاهلل إِِن اْرتَبُْتْم ل نَْشَتِي بِِه َثَمًنا َول

آَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما 
َ
 ف

ً
ما

ْ
ا إِث نَُّهَما اْسَتَحقَّ

َ
إِْن ُعِثَ َعَ أ

َ
ثِِمنَي ، ف

ْ
ِمَن ال

َ
إًِذا ل

ِمْن  َحقُّ 
َ
أ َشَهاَدُتَنا 

َ
ل بِاهلل  َفُيْقِسَماِن  َاِن 

َ
ْول

َ
ال ْيِهُم 

َ
َعل اْسَتَحقَّ  ِيَن 

َّ
ال ِمَن 

َهاَدةِ  تُوا بِالشَّ
ْ
ْن يَأ

َ
 أ

َ
ْدن

َ
الِِمنَي ، َذلَِك أ ِمَن الظَّ

َ
َشَهاَدتِِهَما َوَما اْعَتَدْيَنا إِنَّا إًِذا ل

ْيَمانِِهْم ... { )1( . 
َ
ْيَماٌن َبْعَد أ

َ
ْن تَُردَّ أ

َ
وا أ

ُ
ْو َيَاف

َ
َعَ وَْجِهَها أ

 } شهادة { : مبتدأ حمذوف اخلرب ، أي عليكم شهادُة بينكم . 
) ليبك  } اثنان { : فاعل لفعل حمذوف ، أي يشهد ، عل حّد :  و 

يزيد ضارع خلصومة ( )2( ، وجيوز أنَّ يكون 
حذف  عل  اخلرب  هو  ويكون  اخلرب ،  مسّد  ساّدًا  فاعاًل  } اثنان «   
مضاف ، أي اإلشهاد الذي أمرتم به ، وتقام به القوق يف ما بينكم عند 
عند  وذلك  التساع ،  عل  الّظرف  إىل  فاإلضافة  اثنني ،  شهادة  الّكام 
حضور أمارات املوت واألمراض التي هي مظنّة لذلك ، أي ينبغي لكم 
منه ،  بدل  الوصّية « :  } وحني  فهو ظرف لالشهاد .  تفعلوا ذلك ،  أنحْ 

)1) سورة املائدة 5 : 106 - 108 . 
قائله هنشل بن حرى  » وخمتبط مّما تطيح الّطوايح « .  وعجزه :  )2) هذا شطر بيت من الشعر ، 
النهشيّل ، وقيل الارث بن هنيك النهشيل . . . ) عن شواهد العيني عل األشموين يف حاشية 

الّصبان 2 / 49 الّشاهد 75 وغريه ( 
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وفيه إشارة إل أنّه إنّما يفتقر إل ذلك حني إرادة اليصاء بالمور ؛ لكون 
 للحقوق الت يريدها ، وحيث اكن الغرض 

ً
 للمنازعة ، ومثبتا

ً
ذلك دافعا

من ذلك وصف الّشاهدين الأمور باشهادهما بكونهما من ذوي العدالة ، 
وكونهما من السلمني ، والخران من غيهم ف الّسفر عند فقد السلم ل 

 . وقول : } تبسونهما { إلخ صفة 
ً
مطلقا

 } آخران « . وجلة الّشط مع جوابه الحذوف الدلول عليه بقول : 
} أخران من غيكم { اعرتاض وفائدته الّدللة عل أّنه ينبغي أن يشهد 
منكم اثنان ، فإن تعّذر فمن غريكم ، وجيوز أنحْ تكون اجلملُة مستأنفًة ، 
الرتياب  حصول  مع  املسلمني  غري  بشهادة  العمل  كيف  قيل :  كأّنه 
أي متنعوهنام وتقفوهنام ألداء ذلك  } تبسونهما {  بشهادهتام ؟ . فقال : 
من بعد صالة العرص كام سيجيء إنَّ شاء اهلل من دللة الّرواية )1( ، وألّن 
النّاس كانوا يف أرض الجاز حيلفون بعدها ، وألّنه وقت اجتامع النّاس ، 
أو ألهّنا صالة أهل الّذّمة وهم يعظموهنا ، وقيل : امُلراد مطلق الّصالة . 

قوله : } فيقسمان { : عطف عل } تبسونهما { . 
وقوله : } ل نشتى به { : هو املقسم عليه . 

من  مقامه  يقوم  من  أو  الوارث ،  ارتياب  امُلراد  ارتبتم { :  } إْن   
األولياء ، وحيتمل األعّم منه ومن الّكام للّشع . 

 وفائدة اعرتاض الّشط الّتنبيه عل اختصاص القسم بحالة الّريبة ، 
واملعنى ل نستبدل باهلل ، أو القسم باهلل كذبًا ألجل نفع وغرض من الّدنيا 

)1) سيأيت ذكرها يف الصفحة 296.
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ولو كان املقسم له ) املشهود له ( حينئٍذ ذا قربى ، وجوابه حمذوف مدلول 
عليه بسابقه أي ل نشرتي . 

 } ولنكتم شهادة اهلل { : التي أمرنا بإقامتها مع علمنا بأّنا إذا كتمناها 
} من الثمني { ، وكان الّشعبّي )1( يقف عل شهادة ، ويبتدئ } اهلل { باملّد 
عل حذف حرف القسم ، وتعويضه بحرف الستفهام )2( . وقد ينقل عنه 

 . )3( )  بغري مّد عل حذف حرف القسم بغري عوض كقولم : ) ألفعَلنَّ
 { أي اّطلع عل أهّنام فعال ما يوجب إثاًم فشاهدان آخران   } فإْن ُعِثَ

يكونان من الورثة ، أو ممّن ييل أمرهم . 
 } اّلين اسُتحّق عليهم { : أي أثبتت الوصّية عليهم ، وأخذ عليهم 
منهم متعّلقها بسبب شهادة الّشاهدين الّلذين بان كذبام . وقرأ حفص 

استحق بالبناء للفاعل )4( . 
 } الّولان { : أي األحّقان بالّشهادة لقرابتهام ومعرفتهام بأحوال 
مبتدأ حمذوف ،  أو خرب  } يقومان { ،  بدل من ضمري  صاحبهام ، وهو 

)1) الّشعبّي : أبو عبد الرمحن ، عبد اهلل بن داود المدايّن ، اخلريبّي ، البرصّي ، الكويّف . حمّدث 
وّثقه العاّمة . كان كويفَّ األصل واملولد ، انتقل إىل البرصة ، وسكن اخلريبة منها فنسب إليها . 
تويّف بالكوفة يف شهر شوال سنة 213هـ ، عن » 87 « سنًة . رجال الطويّس : 228 ، معجم 

رجال الديث 10 : 183 . 
)2) جامع البيان ) تفسري الّطربّي ( 7 : 151 . 

)3) كنز العرفان 2 : 98 . 
)4) قوله تعاىل : } من الذين استحق { يقرأ بضّم التاء وكس الاء وبفتحها ، فالّجة ملن ضّم أنه 
جعله فعل ما مل يسّم فاعله ، والّجة ملن فتح أنه جعله فعال لفاعل . ) الّجة عل القراءات 

السبع - ابن خالويه : 110 ( . 
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أي مها ، أو خرب } آخران { أو بدل منهام . 
أّنه  عل  ) األّولين (  عاصم  عن  بكر ،  وأبو  ويعقوب ،  محزة ،  وقرأ 
صفة الذين ، أو بدل منه ، أي من األولني الذين استحّق عليهم . وقرئ 
أو عل  أعني ،  أي  بفعل حمذوف ،  وانتصابه  الّتثنية ،  عل  } الولني { 

املدح . وقرئ األّولن واعرابه إعراب األّوليان )1( . 
َحقُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما { : أي يمينًا أصدق 

َ
َشَهاَدُتَنا أ

َ
 } َفُيْقِسَماِن بِاهلل ل

وأوىل من يمينهام خليانتهام وكذبام ، فاطالق الّشهادة عل اليمني جماز ؛ 
لوقوعها موقعها كام يف الّلعان . وحيتمل أنَّ ُيراد نفس شهادهتام ودعوامها 
إذا  إّنا  وجتاوزنا الّق ،  اعتدينا {  } وما  يمينهام عل طبقها ،  التي كان 
تقّدم ،  الذي  أي الكم  الّظالني ذلك {  } لن  أنحْ نكون  لنعلم  اعتدينا 
أو حتليف الّشاهدين ، } أدن { : أي أقرب إىل } أْن يأتوا بالّشهادة ع 
وجهها { : عل نحو ما محلوها من غريحتريف وخيانة فيها } أو يافوا أْن 
ترّد أيمان بعد ايمانهم { : أي ترّد الكاذبة ، وإّنام مجع الّضمري ؛ ألّنه حكم 

يعّم الّشهود كّلهم . 

 ] في بيان سبب النزول [ 

الــّدارّي  أوس  بن  متيم  يف  نزلت  إهّنا  البيان « :  » مجمع  يف  قال 
وأخيه عدي ، ومها نرصانّيان ، وابن أيب مارّية ، موىل عمرو بن العاّص 

)1) قوله تعاىل : } األوليان { يقرأ بالتثنية واجلمع ، فالّجة ملن قرأه بالتثنية أنه رّده عل قوله : 
} فآخران { « فأبدله منهام دللة عليهام ، والّجة ملن قرأه باجلمع أنه رّده عل قوله : } يا أهيا 

الذين آمنوا { . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 110 ( . 
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ابن  مرض  الطريق ،  ببعض  كانوا  إذا  حّتى  مسلاًم ،  وكان  الّسهمّي )1( ، 
أيب مارية ، فكتب وصّيته بيده ، ودّسها يف متاعه ، وأوىص إليهام ، ودفع 
املال إليهام ، وقال : أبلغاه أهيل . فلاّم مات ، فتحا املتاع وأخذا ما أعجبهام 
املتاع ، فقدوا بعضه ،  القوم  فلاّم فّتش  الورثة .  إىل  املال  ثّم أرجعا  منه ، 

ونظروا إىل الوصّية ، فوجدوا املال فيها تاّمًا . 
روى ذلك الواقدّي )2( ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، وعن مجاعة 
» كنز  يف  نقل  ونحوه  جعفر × )3( .  أيب  عن  املرّوي  وهو  املفّسين ، 

العرفان « )4( . 
َراِهيَم ، َعنحْ ِرَجالِِه ، َرَفَعُه ، َقاَل :  ِن إِبحْ  وُروي يف » الكافي « ، عن َعيِلِّ بحْ
اِريُّ  يٌم الدَّ ُن أيَِب َماِرَيَة ، يِف َسَفٍر  وَكاَن مَتِ  ،  وابحْ ُن َبيحِْديٍّ  ،  وابحْ اِريُّ يٌم الدَّ َخَرَج مَتِ
ٌج فِيِه  اِريِّ ُخرحْ يٍم الدَّ  ،  وَكاَن َمَع مَتِ انِيَّنيحِْ ُن أيَِب َماِرَيَة َنرصحَْ  ،  وابحْ ُن َبيحِْديٍّ ِلاًم َوابحْ ُمسحْ

أبو حمّمد  ويقال :  عبد اهلل ،  أبو  بن سهم ،  بن سعيد  بن هاشم  وائل  بن  العاّص  بن  )1) عمرو 
الّسهمي . أسلم سنة ثامن قبل الفتح ، وقيل : بني الديبية وخيرب . وقد اختلفت األقوال يف 
وقيل غري ذلك وقد اتفق الشيخان  ) 63 ه  ( .  وقيل سنة  ) 42 ه  ( .  سنة  سنة وفاته فقيل : 

البخاري ومسلم عل ثالثة
أحاديث من أحاديثه فقط . هتذيب هتذيب األحكام 8 : 56 واملنهل العذب 1 : 86 . 

بخّط  » قرأت  أنه قال :  النديم :  ابن  عن  أبو عبداهلل السلمّي .  الواقدّي ،  بن عمر  )2) حمّمد 
رجلني ،  محل  منها  قمطر  كّل  كتبًا ،  قمطر  ستامئة  وفاته  بعد  الواقدّي  خّلف  قال :  عتيق ، 
دينار « .  بألفي  كتب  له  بيع  ذلك  وقبل  والنّهار ،  الّليل  يكتبان  مملوكان  غالمان  له  وكان 
ولد سنة 130 هـ ، ومات سنة 207هـ ، ودفن يف مقابر اخليزران . معجم رجال الديث 

 . 77 : 18
)3) جممع البيان 3 : 429 . 

)4) كنز العرفان 2 : 96 . 
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َبيحِْع ،  َعَرِب لِلحْ َواِق الحْ ِض أَسحْ َرَجَها إىَِل َبعحْ َهِب  وِقاَلَدٌة أَخحْ َمَتاٌع  وآنَِيٌة َمنحُْقوَشٌة بِالذَّ
ِن َبيحِْديٍّ   ُت َدَفَع َما َكاَن َمَعُه إىَِل ابحْ ُه امَلوحْ ًة َشِديَدًة ، َفلامَّ َحَضَ اِريُّ ِعلَّ يٌم الدَّ َتلَّ متَِ َفاعحْ
ا أَنحْ ُيوِصاَلُه إىَِل َوَرَثتِِه ، َفَقِدَما امَلِدينََة َوَقدحْ أََخَذا ِمَن امَلَتاِع  ِن أيَِب َماِرَيَة ،  وأََمَرمُهَ وابحْ
ِقاَلَدَة ،  نَِيَة َوالحْ ُم اآلحْ َقوحْ َتَقَد الحْ َصاَل َساِئَر َذلَِك إىَِل َوَرَثتِِه ، َفافحْ ِقاَلَدَة ،  وأَوحْ نَِيَة  والحْ اآلحْ
َفَق فِيِه َنَفَقًة َكثرَِيًة ؟ .  ُل مَتِيٍم : َهلحْ َمِرَض َصاِحُبنَا َمَرضاً َطِوياًل أَنحْ َفَقاَل َلاَُم أَهحْ
َق ِمنحُْه يَشحْ ٌء يِف َسَفِرِه َهَذا ؟ . َقال :  اماً َقاَلِئَل ، َقاُلوا : َهلحْ ُسِ َفَقال : ل ، إِلَّ أَيَّ
َنا أَفحَْضَل  َتَقدحْ اَرًة َخِسَ فِيَها ؟ . َقال : ل . َقاُلوا : َفَقِد افحْ َر جِتَ َ ل . َقاُلوا : َفَهِل اجتَّ
َهِر  وِقاَلَدًة ؟ . َفَقال : َما َدَفَع  َوحْ َلًة بِاجلحْ َهِب ُمَكلَّ يَشحْ ٍء َكاَن َمَعُه آنَِيًة َمنحُْقوَشًة بِالذَّ
َجَب َرُسوُل اهلل ‘  ا إىَِل َرُسوِل اهلل ‘ َفأَوحْ ُمومُهَ  . َفَقدَّ نَاُه إَِليحُْكمحْ إَِليحْنَا َفَقدحْ أَدَّيحْ
ِقاَلَدُة َعَليحِْهام ،  نَِيُة َوالحْ َيِمنَي ، َفَحَلَفا َفَخلَّ َعنحُْهام ، ُثمَّ َظَهَرتحْ تِلحَْك اآلحْ َعَليحِْهاَم الحْ
ِن  يٍم إىَِل َرُسوِل اهلل ‘ ، َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اهلل : َقدحْ َظَهَر َعَل ابحْ لَِياُء متَِ َفَجاَء أَوحْ
َتَظَر َرُسوُل اهلل ‘ ِمَن اهلل َعزَّ  وَجلَّ  ِن أيَِب َماِرَيَة َما ادََّعيحْنَاُه َعَليحِْهام . َفانحْ َبيحِْديٍّ  وابحْ
ِيَن آَمُنوا َشهاَدةُ بَيْنُِكْم 

َّ
يَُّها ال

َ
َزَل اهلل َتَباَرَك  وَتَعاىل : } يا أ َم يِف َذلَِك ، َفأَنحْ ُكحْ الحْ

ِكَتاِب َعَل الوصّية َفَقطحْ  ِل الحْ َلَق اهلل تعاىل َشَهاَدَة أَهحْ  ... { اآلية ، َفأَطحْ إِذا َحَضَ
ْبُِسوَنُهما 

َ
صاَبْتُكْم ُمِصيَبُة الَموِْت ت

َ
أ
َ
 : } ف ِلَمنيحِْ ِد امُلسحْ إَِذا َكاَن يِف َسَفٍر  وملَحْ جَيِ

ْرىب  
ُ
ْو اكَن ذا ق

َ
 َول

ً
لةِ َفُيْقِسماِن بِاهلل إِِن اْرتَبُْتْم ل نَْشَتِي بِِه َثَمنا ِمْن َبْعِد الصَّ

تِي َجَعَلَها  ُوىَل الَّ َهاَدُة األحْ ثِِمنَي { َفَهِذِه الشَّ
ْ

ِمَن ال
َ
َول نَْكُتُم َشهاَدةَ اهلل إِنَّا إِذاً ل

اَُم َحَلَفا َعَل َكِذٍب :  ً { أَيحْ أهَنَّ ما
ْ
ا إِث نَُّهَما اْسَتَحقَّ

َ
إِْن ُعِثَ َع  أ

َ
َرُسوُل اهلل ‘ ، } ف

ِيَن اْسَتَحقَّ 
َّ

ِعي  ، } ِمَن ال لَِياِء امُلدَّ نِي ِمنحْ أَوحْ آَخراِن َيُقوماِن َمقاَمُهما { : َيعحْ
َ
} ف

َوى ِمنحُْهام ،  عحْ ِذِه الدَّ اَُم أََحقُّ ِبَ ِلَفاِن بِاهلل أهَنَّ اِن َفُيْقِسماِن بِاهلل { حَيحْ
َ

ْول
َ ْ
ْيِهُم ال

َ
َعل
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َحقُّ ِمْن َشهاَدتِِهما  وَما اْعَتَديْنا إِنَّا 
َ
َشهاَدتُنا أ

َ
اَُم َقدحْ َكَذَبا يِف َما َحَلَفا بِاهلل } ل َوأهَنَّ

ِلُفوا بِاهلل َعَل  اِريِّ أَنحْ حَيحْ يٍم الدَّ لَِياَء مَتِ الِِمنَي { َفأََمَر َرُسوُل اهلل ‘ أَوحْ ِمَن الظَّ
َ
إِذاً ل

ِن  ِن َبيحِْديٍّ  وابحْ نَِيَة ِمِن ابحْ ِقاَلَدَة  واآلحْ َما أََمَرُهمحْ بِِه َفَحَلُفوا َفأََخَذ َرُسوُل اهلل ‘ الحْ
هاَدةِ َع   تُوا بِالشَّ

ْ
ْن يَأ

َ
ْدن  أ

َ
 ، } ذلَِك أ اِريِّ يٍم الدَّ لَِياِء مَتِ ا إىَِل أَوحْ أيَِب َماِرَيَة َوَردَّمُهَ

يْمانِِهْم { « )1( . 
َ
يْماٌن َبْعَد أ

َ
ْن تَُردَّ أ

َ
وا أ

ُ
ْو َياف

َ
وَْجِهها أ

ِل اهلل َعزَّ  ُت أَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ َقوحْ ٍد )2( َقاَل : َسَألحْ مَّ ِن حمَُ َيى بحْ َوعن حَيحْ
الَمْوُت  َحَدُكُم 

َ
أ َحَضَ  إِذا  بَيْنُِكْم  َشهاَدةُ  آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ } يا   :  َوَجلَّ

ْم { ؟ 
ُ
ْو آَخراِن ِمْن َغْيِك

َ
ناِن َذوا َعْدٍل ِمْنُكْم أ

ْ
ِحنَي الوصّية اث

ِكَتاِب  ِل الحْ ُكمحْ ِمنحْ َأهحْ ِ َذاِن ِمنحْ َغريحْ ِلاَمِن  واللَّ َذاِن ِمنحُْكمحْ ُمسحْ  َقاَل : »اللَّ
نَّ َرُسوَل اهلل ‘ َسنَّ يِف  ِكَتاِب َفِمَن امَلُجوِس ؛ أِلَ ِل الحْ ُدوا ِمنحْ َأهحْ َفإِنحْ ملَحْ جَتِ
ِض  ُجُل يِف َأرحْ إَِذا َماَت الرَّ َيِة ، َوَذلَِك  زحْ ِكَتاِب يِف اجلحِْ الحْ ِل  امَلُجوِس ُسنََّة َأهحْ
اَلِة  َد الصَّ َبَساِن َبعحْ ِكَتاِب حُيحْ ِل الحْ ِ ِمنحْ َأهحْ َهَد َرُجَلنيحْ ِ َأشحْ ِلَمنيحْ َبٍة َفَلمحْ جَيِدحْ ُمسحْ ُغرحْ
ُتُم َشهاَدَة  بى  َول َنكحْ ي بِِه َثَمنًا  وَلوحْ كاَن ذا ُقرحْ رَتِ ِسامِن بِاهلل َعزَّ  وَجلَّ ل َنشحْ َفُيقحْ
َشَهاَدهِتِاَم  يِف  امَليِِّت  َوِلُّ  َتاَب  ارحْ إَِذا  َوَذلَِك  َقاَل :  ثِِمنَي .  اآلحْ مَلَِن  إِذًا  ا  إِنَّ اهلل 
َباطِِل َفَليحَْس َلُه َأنحْ َينحُْقَض َشَهاَدهَتُاَم َحتَّى جَيِي َء  اَُم َشِهَدا بِالحْ َفإِنحْ َعَثَر َعَل َأهنَّ
ِسامِن بِاهلل َلَشهاَدُتنا َأَحقُّ  َفُيقحْ  ِ َلنيحْ َوَّ ِن األحْ اِهَديحْ َمَقاَم الشَّ َفَيُقوَماِن  ِن  بَِشاِهَديحْ

)1) الكايف 7 : 7/5 . 
)2) حييى بن حمّمد بن سعيد بن دينار الكويّف أبو الّشبل . حمّدث إمامّي . روى عنه عيل بن سامل ، 
321 وفيه :  قسم الياء :  تنقيح املقال 3 :   . 335 رجال الّطويّس :  ويونس بن عبد الرمحن . 
حييى بن حمّمد بن عبد بن سعيد بن دينار ،  و3 : باب الكنى : 19 . خامتة املستدرك 857 . 

معجم رجال الديث 20 : 89 . 
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ا إِذًا مَلَِن الظَّاملنَِِي َفإَِذا َفَعَل َذلَِك َنَقَض َشَهاَدَة  نا إِنَّ َتَديحْ ِمنحْ َشهاَدهِتِام َوَما اعحْ
ْن 

َ
أ ْدن  

َ
أ } ذلَِك   :  َوَجلَّ َعزَّ  َيُقوُل اهلل  ِن  َخَريحْ َشَهاَدُة اآلحْ َوَجاَزتحْ   ِ َلنيحْ َوَّ األحْ

يْمانِِهْم { « )1( . 
َ
أ َبْعَد  يْماٌن 

َ
أ تَُردَّ  ْن 

َ
أ وا 

ُ
َياف ْو 

َ
أ وَْجِهها  َع   هاَدةِ  بِالشَّ تُوا 

ْ
يَأ

ورواه الّشيخ ، أيضًا عن حمّمد بن الفضيل ، عن أيب السن × )2( . 
 إذا عرفت ذلك فقد استفيد من اآلية أحكام . 

 ) األّول ( : ] رجحان الوصّية ، واإلشهاد عليها [ 

اثنني  الّشهود  أقل  وكون  عليها ،  واإلشهاد  الوصّية ،  رجحان 
من  يفهم  وقد  وغريها .  املذكورة )3(  األخبار  ذلك  عل  وتدّل  عدلني ، 

اعتبار الثنينّية أّنه ل يكفي الواحد ، وقد مّر الكالم يف ذلك )4( . 
وقد ورد يف باب اإلشهاد عل الوصّية روايات متضّمنة قبول شهادة 
املرأة الواحدة يف ربع الوصّية ، والّثنتني يف النّصف ، والّثالث يف ثالثة أرباع ، 

واألربع يف الكّل )5( ، فهي كاملخّصصة لآلية الّشيفة وعليها العمل . 
خالف ،  فيه  ل ؟ .  أم  كذلك  الواحد  الّرجل  شهادة  يكون  وهل 

فقيل : يثبت نصف الوصّية ، وقيل : ربعها ، وقيل : ل يثبت يشء . 

)1) الكايف 7 : 6/5 ، وهتذيب األحكام 9 : 1/178 . سقطت هذه الّرواية من الّطبعة الجرّية 
واملطبوع . 

)2) هتذيب األحكام 9 : 716/179 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 290.
)4) قد تقّدم ذكره يف الصفحة 290.  

)5) الكايف7 : 3/156 ، من ل حيضه الفقيه3 : 3316/53 ، هتذيب األحكام6 : 720/268 ، 
الستبصار 3 : 92/29 . 
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َحاَق بحِْن  وُروي يف » الكافي « ،  و» الّتهذيب « ، يف املوّثق ، َعنحْ إِسحْ
ُتُه َعنحْ َرُجٍل َكاَنتحْ َلُه ِعنحِْدي َدَنانرُِي ،   ٍر ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َسَألحْ َعامَّ
يَن ِدينَارًا ،   ِ ِط ُفاَلنًا ِعشحْ وَكاَن َمِريضًا ، َفَقاَل ل : إِنحْ َحَدَث يّف َحَدٌث َفَأعحْ
ِلٌم  ُمسحْ َرُجٌل  َفَأَتايِن  َته ،  َموحْ َهدحْ  َأشحْ حْ  ومَل َفاَمَت   َنانرِِي ،  الدَّ َبِقيََّة  َأِخي  ِط  وَأعحْ
َأنحْ  ُتَك  َأَمرحْ تِي  الَّ َنانرَِي  الدَّ ُظِر  انحْ َلَك :  َأُقوَل  َأنحْ  َأَمَريِن  ُه  إِنَّ َفَقاَل ل :  َصاِدٌق 
ِلِمنَي  ول  امُلسحْ يِف  َها  ِسمحْ اقحْ َدَنانرَِي ،  ِة  بَِعَشَ ِمنحَْها  قحْ  َفَتَصدَّ َأِخي  إىَِل  َفَعَها  َتدحْ
ِمنحَْها  َق  َتَصدَّ َأنحْ  »َأَرى  َفَقاَل :  َشيحْئًا ؟ .  ِعنحِْدي  ] َلُه [ )1(  َأنَّ  َأُخوه   َلمحْ  َيعحْ
الوصّية بشهادة  انفاذ  داّلة عل  َقاَل « )2( . فهذه معتربة  َكاَم  َدَنانرَِي  ِة  بَِعَشَ

الواحد ، وليس يبعد العمل با يف الكّل ، فبالنّصف أوىل . 

 ) الّثاني ( : ] تخيير الموصي في اإلشهاد عليها بين المسلمين 
والكّفار [ 

والكّفارة  املسلمني  بني  الوصّية  عل  اإلشهاد  يف  الّتخيري  ظاهرها   
و) غريكم (  األقارب ،  ) منكم (  بضمري  ُيراد  أنحْ  واحتامُل  مطلقًا . 

األجانب ، كام ذكره بعض املفّسين )3( بعيٌد . 
املسلمني ،  ) منكم (  بضمري  امُلراد  كون  من  ماذكرنا  عل  ويذكر 
يف  رواه  ما  املذكورة ،  الّرواية  مع  الكّفار  من  غريهم  ) وغريكم ( 
َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ  ُت   ، َقاَل : َسَألحْ ِكنَايِنِّ الحْ بَّاِح  » الكافي « ، َعنحْ َأيِب الصَّ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 7 : 64/ 27 . 

)3) انظر جوامع اجلامع1 : 540 ، فقه القرآن 1 : 417 ، الربهان يف تفسري القرآن2 : 375 . 
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أْن  بَيْنُِكْم ... إل  َشهاَدةُ  آَمُنوا  اِليَن  يَُّها 
َ
أ } يا  َوَتَعاىل :  َتَباَرَك  اهلل  ِل  َقوحْ

 ؟ [ )1( .  ُكمحْ ِ ْم { ؟ . ] ُقلحُْت : َما آَخراِن ِمنحْ َغريحْ
ُ
ْو آَخراِن ِمْن َغْيِك

َ
قال ... أ

ا َكافَِراِن « .  َقاَل : »مُهَ
 ؟ .  ٍل ِمنحُْكمحْ ُقلحُْت : َذوا َعدحْ

ِلاَمن  « )2( .  َفَقاَل : »ُمسحْ
قبول  عدم  عل  دّلت  كام  البيت ^  أهل  عن  الواردة  والنّصوص 
فيها  شهادهتم  قبول  أّن  عل  دّلت  الوصّية  غري  يف  املسلم  غري  شهادة 
مَححَْزَة  َعنحْ  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عل  يدّل  ومّما  املسلم ،  بفقد  مشوط 
 :  ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ ُتُه َعنحْ َقوحْ َراَن )3( ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َسَألحْ ِن مُححْ بحْ

 ... { اآلية .  } َشَهاَدةُ بَيْنُِكْم إَِذا َحَضَ
ِكَتاِب ،  ِل الحْ ُكمحْ ِمنحْ َأهحْ ِ َذاِن ِمنحْ َغريحْ ِلاَمِن ، َواللَّ َذاِن ِمنحُْكمحْ ُمسحْ َفَقاَل : »اللَّ
 ِ َرُجَلنيحْ َفَطَلَب  َبٍة ،  ُغرحْ ِض  بَأرحْ ُجُل  الرَّ َماَت  إَِذا  َذلَِك [ )4(  اَم  إِنَّ ] َو  َقاَل : 
َوِصيَّتِِه  َعَل  هَد  فلُيشحْ  ِ ِلَمنيحْ ُمسحْ جَيِدحْ  َفَلمحْ  َوِصيَّتِِه  َعَل  ا  ِهَدمُهَ ُيشحْ  ِ ِلَمنيحْ ُمسحْ

َحاِبِم  « )5( .  ِ ِعنحَْد َأصحْ ِضيَّنيحْ ِكَتاِب َمرحْ ِل الحْ ِ ِمنحْ َأهحْ يَّنيحْ ِ ِذمِّ َرُجَلنيحْ

)1) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 7 : 1/3 . 

)3) محزة بن محران بن أعني الشيبايّن الكويّف ، روى عن أيب عبد اهلل × ، عّده الشيُخ من أصحاب 
 ، 177  ، 118 الطويّس :  رجال   ، 140 النجايش :  رجال  والّصادق × ،  الباقر  المامني 

الفهرست : 64 . 
)4) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر . 
)5) هتذيب األحكام 6 : 253/ 655 . 
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َكِم ، َعنحْ َأيِب  ِن الحَْ وما رواه يف » الكافي « ، يف السن ، َعنحْ ِهَشاِم بحْ
ْم { ؟ . 

ُ
ْو آَخراِن ِمْن َغْيِك

َ
ِل اهلل عّز وجّل : ] } أ َعبحِْد اهلل × يِف َقوحْ

ِلٌم َجاَزتحْ َشَهاَدُة َمنحْ  ُجُل يِف َبَلٍد َليحَْس فِيَها ُمسحْ  َقاَل [ )1( : »إَِذا َكاَن الرَّ
ِلٍم َعَل الوصّية « )2( .  َليحَْس بُِمسحْ

فهذه األخبار هي املقّيدة لظاهر إطالق القرآن ، وداّلة عل أّن امُلراد 
من ) غريكم ( أهل الكتا ب ل مطلق الكّفار ، ويدّل عل ذلك أيضًا ما مّر 

يف كتاب الّدين ، كصحيحة ضيس )3( ، وموّثقة سامعة )4( . 

 ) الّثالث ( : ] عدالة أهل الذّمة في مذهبهم [ 

يف  مذهبهم  يف  الّذّمة  أهل  عدالة  اعتبار  العطف  من  ُيستفاد  قد   
قبول شهادهتم يف ذلك ، ويدّل عل ذلك أيضًا رواية محران املذكورة )5( 

ونحوها . 

 ) الّرابع ( : ] اشتراط الّسفر في قبول شهادة الّذّمي في الوصّية [ 

الوصّية ،  يف  الّذّمي  شهادة  قبول  يف  الّسفر  اشرتاط  منها  يظهر  قد   
من  مجاعة  ذهب  وإليه  املذكورة )6( ،  األخبار  من  كثري  من  الّظاهر  وهو 

)1) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 7 : 3/4 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 135.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 135.

)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 293.

)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 292.
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أصحابنا منهم ابن اجلنيد )1( ، وأبو الّصالح )2( . 
أهّنا جرت  وذهب األكثر إىل عدم الشرتاط ، ونّزلوا األخبار عل 
قبول  أّن  ذلك  إىل  الّسفر ، ويرشد  املسلم يف حال  فقد  الغالب من  عل 
شهادة الكافر إّنام كان لئاّل يضيع مال املسلم ، حيث إّنه قد يكون له أو 
عليه حقوق وبرتكها تذهب القوق ، فمتى حصلت هذه العّلة جازت 

شهادهتم . 
ويؤّيد ذلك ما مّر يف موّثقة سامعة ، وصحيحة ضيس من تعليله × 

بذلك . 

 ) الخامس ( : ] تقديم المخالف العدل في دينه على الّذّمي [ 

 قد يظهر منها ومن األخبار تقديم املخالف العدل يف دينه عل الّذّمي 
عل  املسلمني  فّساق  يقّدم  وهل  العاّم ،  باملعنى  اإلسالم  حتت  لدخوله 

العدل الّذمي ؟ ، احتاملن ، وكذا فّساق اإلمامّيـة مع عدل املخالف . 

 ) الّسادس ( : ] الحلف إّنما ُيطلب مع حصول الريبة [ 

 يظهر منها ومن األخبار أّن الّشاهد الذي حيلف مع حصول الّريبة 
يف الّتهمة ل بدون ذلك ، وأّنه إذا حصلت أمارة أوجبت الّظّن بخيانتهام 
عل  ذلك  عل  املّطلعني  األولياء  من  مقامه  يقوم  من  أو  الوارث  حيلف 
منهام  ويأخذ  شهادهتام  فينقض  بذلك ،  العلم  نفي  أو  دعوامها ،  بطالن 

)1) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 504 . 
)2) الكايف يف الفقه : 436 . 



296...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

املال ، وهذا حكم خمتّص بالوصّية بدللة هذه األدّلة ، وهو املخّصص 
لقوله ‘ : »َو َمنحْ ُحِلَف َلُه فليصّدق )1( « )2( ، ونحوه من األخبار الّدالة 

عل أّنه بعد الحالف والكم ل تسمع الّدعوى . 
وأجيب أيضًا بأّن القّصة تضّمنت أّنه بعد أن ظهر عندمها ذلك املال 
اّدعيا أهّنام اشرتياه فهي دعوى ثانية جمّردة عن البّينة ، فاليمني حينئٍذ عل 
يقيض  اليمني  عن  نكال  إذا  أهّنام  يفهم  وقد  إنكاره ،  حيث  من  الوارث 

عليهام بالنّكول . 
العرص  صالة  بعد  حيلفا  بأن  باليمني  عليهام  الّتغليظ  جيب  وهل 
أّنه ‘ حّلفهام عند املنرب ؟ ، احتاملن . قال بعض  وباألمكنة ، كام نقل 
األصحاب باألّول )3( ، وقال األكثر بالعدم )4( ؛ محاًل للنّّص عل اإلرشاد . 

 ) الّسابع ( : ] ال تصّح شهادة الذمّي إاّل في الوصية يالمال [ 

 قد عرفت يف ما سبق أّنه ُيشرتط يف الّشاهد اإليامن والعدالة وإّنام جازت 
شهادة الّذمي يف الوصّية خاّصة بالنّّص ، والنّّص تضّمن املال فال تسمع 

شهادهتام يف غريه كالولية ، ونسبه يف » كنز العرفان « )5( إىل األصحاب . 
وفيه تأّمل ؛ ألّن كالم كثري من األصحاب مطلق ، وأكثر النّصوص 

ض  « بدل : » فليصّدق « .  )1) يف املصدر : » بِاهلل َفلحْرَيحْ
)2) الكايف 7 : 438 ضمن الديث 1 . وفيه : » عن عيل بن السني × « . 

)3) كالقايض ابن الرّباج يف املهّذب2 : 564 . 
)4) كالشيخ يف اخلالف6 : 287 املسألة 33 ، واملحقق يف رشائع اإلسالم 4 : 996 ، والعاّلمة 

يف إرشاد األذهان2 : 146 . 
)5) كنز العرفان 2 : 136 . 
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أيضًا مطلق ، بل اآلية مطلقة ، ويؤّيده ما عرفت من أّن جهة جواز ذلك 
حفظ القوق ، فالقول بالّتعميم له وجه وجيه ، وليس يف النّصوص ما 
القوق  بسائر  واعرتافه  إيصاءه  فيشمل  األموال ،  يف  الرص  عل  يدّل 

كتزوجيه وتزويج الولد الّصغري ونّصه عل وص ونحو ذلك ، فافهم . 
 ولنتبع ذلك بآيات لا تعّلق باملقام . 

األولى : في سورة الّنساء

وا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ  

َ
َول يِِّب  بِالطَّ َبِيَث  الْ وا 

ُ
ل تَتََبدَّ  

َ
َول ُهْم 

َ
ْمَوال

َ
أ ََتاَم  الْ } َوآتُوا   

بِياً { )1( . 
َ
 ك

ً
ْمَوالُِكْم إِنَُّه اَكَن ُحوبا

َ
 أ

َ
ُهْم إِل

َ
ْمَوال

َ
أ

 ] أحكام تتعّلق بأموال اليتامى [ 

يف » القاموس « ، اليتم : بالّضم النفراد ، وفقدان األب ، وحيّرك ، 
َيُتم  فقد  نظرُيه  َبُعَد  الفرد ، وكّل يشء  واليتيم  األّم ،  فقدان  البهائم  ويف 
كعلم وضب ُيتاًم ، ويفتح وهو يتم ويتامن ما مل يبلغ اللم ، اجلمع أيتام 
ويتامى )2( . ونحوه يف » الّصحاح « )3( ، فعلم من الّلغة أنَّ اليتيم إّنام يطلق 
عل ما دون البلوغ كام هو يف العرف ، ويف الّشع أيضًا لقوله ‘ : »َل 
ُُلم  « )4( . فاخلطاب ملن بيده ماُلم من ولٍّ ووصٍّ ونحوهم أن  َد الحْ ُيتحَْم َبعحْ

)1) سورة النّساء 4 : 2 . 
)2) القاموس املحيط 4 : 274 ، ماّدة يتم . 

)3) الّصحاح 5 : 2064 ، ماّدة يتم . 
)4) من ل حيضه الفقيه 4 : 361 ضمن حديٍث طويٍل عن رسول اهلل ‘ ، ومتامه : » َيا َعيِلُّ لَ 

تاَِلم « .  َد اححْ َد فَِطاٍم ،  وَل ُيتحَْم َبعحْ َرَضاَع َبعحْ
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يدفع إليهم مالم بعد البلوغ والّرشد كام يدّل عليه ما يأيت )1( . 
تسمية  قبيل  من  بالّصغر  العهد  لقرب  عليهم ؛  اليتيم  وإطالق 
إليهم ، وعدم  الّدفع  بام كان عليه ، وفيه إشارة إىل لزوم تعجيل  الّشء 
بابويه يف  ابن  رواه  ما  عليه  يدّل  كام  منه ،  إذا طلبوه  سّيام  الّتأخري  جواز 
َعبحِْد اهلل × يِف  َأيِب  َعنحْ  َرَواُه ،  نحْ  َعمَّ َقيحٍْس )2( ،  ِن  بحْ ِد  مَّ َعنحْ حمَُ » الفقيه « ، 
ُغاَلُم  وَذَهَب إىَِل  َرَك الحْ ٌن َصِغرٌي َفَأدحْ ىَص إىَِل َرُجٍل ، َوَلُه ابحْ َرُجٍل َماَت  وَأوحْ
َج ، َفَأَبى َعَليحِْه َفَذَهَب َحتَّى َزَنى ؟ .   ، َفَقاَل َلُه : ُردَّ َعيَلَّ َماِل أِلََتَزوَّ َوِصِّ الحْ
ِذي َمنََعُه امَلاَل  َوِصُّ الَّ ُجِل َذلَِك الحْ ِم ِزَنى َهَذا الرَّ َزُم ُثُلَثيحْ إِثحْ َقاَل : »ُيلحْ

ج  « )3( .  طِِه َفَكاَن َيَتَزوَّ حْ ُيعحْ َومَل
وجيوز أنَّ يكون املعنى أجروا عليهم النّفقة صغارًا ، وما بقى لم منه 
فادفعوا إليهم بعد انقطاع اليتم ، ويمكن أن يكون اخلطاب متوّجهًا إىل 
من قبض أموالم بغري وجه رشعي أنحْ يدفعوها إىل القّيم بأمورهم ، أو 

امُلراد ما يعّم ذلك كّله . 
تستبدلوا  فامُلراد ل  يِِّب { :  بِالطَّ َبِيَث  الْ وا 

ُ
ل تَتََبدَّ  

َ
} َول قوله :  وأّما 

الرام من أموالم بالالل من أموالكم ، فإّن الرام خبيث ، أي رديء 
يف اآلخرة ، أو املعنى ل تترّصفوا يف أموالم بدل ترّصفكم يف أموالكم ، 
فالنّهي عن الّترّصف فيها عل الوجه غري الّشعي ، أو املعنى ل تالفوا 
اخلري ،  إىل  إليصاله  اهلل  أمر  امتثال  فإّن  إليهم ،  دفعها  يف  تعاىل  اهلل  أمر 

َتاَم... {.
َ

وا اْل
ُ
)1) سيأيت ذكرها يف الصفحة 301، يف قوله تعاىل: } َواْبَتل

)2) كذا يف نسخ من ل حيضه الفقيه ،  ويف الكايف » حمّمد بن عيسى « مكان » حمّمد بن قيس « . 
)3) من ل حيضه الفقيه 4 : 5526/223 . 
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وخمالفته إليصالا إىل الّش . 
وقيل : إهّنم كانوا يأخذون الّطيب من أموالم وجيعلون بدله خبيثًا 
ل  أي  إلخ ،  ُوا { 

ل
ُ
تَأك  

َ
} َول بقوله :  أّكده  ثّم  ذلك ،  عن  فنهوا  رديئًا 

ل  أو  معًا ،  فتنفقوهنام  أموالكم  مع  أو  أموالكم ،  إىل  مضمومة  تأكلوها 
تسووا بينكم وبينهم يف النّفقة ، بل انفقوا عل قدر كفايتكم . 

كرهوا  اآلية ،  هذه  نزلت  مّلا  أنه  ُروي  البيان « :  » مجمع  يف  قال 
إىل رسول اهلل ‘ ،  ذلك  ذلك عليهم ، فشكوا  فشّق  اليتامى ،  خمالطة 
َخْيٌ  ُهْم 

َ
ل إِْصلٌح  ْل 

ُ
ق ََتاَم  الْ َعِن  ونََك 

ُ
ل
َ
} ... َويَْسأ سبحانه :  فأنزل 

الباقر ،  عن  املروّي  وهو  اآلية ،  إِْخَوانُُكْم ... { )1( ، 
َ
ف الُِطوُهْم 

َُ
ت َوإِْن 

والّصادق ’ )2( . 
ِل اهلل  ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ َقوحْ وروى الّشيخ ، َعنحْ َساَمَعَة َقاَل : َسَألحْ

إِْخوانُُكْم { ؟ . 
َ
الُِطوُهْم ف

ُ
تعاىل : } َوإِْن ت

ِرجحْ  ِرِه َفلحُْيخحْ َتاَم يِف َحجحْ َيحْ ُجُل َييِل األحْ َيَتاَمى إَِذا َكاَن الرَّ نِي الحْ  ] َقاَل [ )3( : »َيعحْ
ِر َما خُيحِْرُج لُِكلِّ إِنحَْساٍن ِمنحُْهمحْ َفُيَخالُِطُهمحْ   َتاُج إَِليحِْه َعَل َقدحْ ِر َما حَيحْ ِمنحْ َمالِِه َعَل َقدحْ

اَم ِهَي النَّار « )4( .  محْ َشيحْئًا إِنَّ َواِلِ َزئ ِمنحْ َأمحْ وَيأحُْكُلوَن مَجِيعًا  وَل َيرحْ
 ،  وُتحِْرُج ِمنحْ  ِفيِهمحْ ِر َما َيكحْ محْ َقدحْ َواِلِ ويف حديث آخر : »ُتحِْرُج ِمنحْ َأمحْ

ِفيَك ُثمَّ ُتنحِْفُقُه « .  َر َما َيكحْ َمالَِك َقدحْ

)1) سورة البقرة 2 : 220 . 
)2) جممع البيان 3 : 10 . 

)3) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر . 
)4) هتذيب األحكام 6 : 949/34 . 
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َوًة  َل ِكسحْ ُضُهمحْ َأعحْ َت إِنحْ َكاُنوا َيَتاَمى ِصَغارًا  وِكَبارًا ، َوَبعحْ ُقلحُْت : أَرَأيحْ
ُضُهمحْ آَكُل ِمنحْ َبعحٍْض ، َوَماُلُمحْ مَجِيعًا ؟ .  ِمنحْ َبعحٍْض ، َوَبعحْ

ا الطََّعاِم  َوتِِه ،  وَأمَّ َوُة َفَعَل ُكلِّ إِنحَْساٍن ِمنحُْهمحْ َثَمُن ِكسحْ ِكسحْ ا الحْ َفَقاَل : »َأمَّ
َكبرِي « )1( .  ِغرَي ُيوِشُك َأنحْ َيأحُْكَل ِمثحَْل الحْ َعُلوُه مَجِيعًا َفإِنحْ الصَّ َفاجحْ

وباجلملة امُلراد النّهي عن أكل أموالم ظلاًم الذي هو من الكبائر التي 
ْوَن 

َ
َوَسَيْصل وَن ِف ُبُطونِِهْم نَاراً 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
توّعد اهلل عليها بالنّار بقوله : } إِنََّما يَأ

بِياً ... { )3( ، أي ذنبًا 
َ
 ك

ً
} . . ُحوبا ] كان [  بأّنه  َسِعياً { )2( ، كام وصفه 

عل  الّداّلة  الكثرية  والّروايات  اآليتني  من  يأيت  بام  مقّيدة  فهي  عظياًم ، 
جواز األكل يف اجلملة والّترصف يف اجلملة . 

فلم  ومنضاّمً  منفردًا  اإلطالق ،  عل  حمّرم  اليتيم  مال  أكل  ُيقال :  ال 
 ؟ .  خّص النّهي بأكله منضاّمً

ألّنا نقول : قد دّل عل حتريم األكل منفردًا بأمره بالّدفع ، وهنيه عن 
الستبدال ، ثّم أشار إىل ما هو قبيل الفرد اخلفي الذي هو أكل أموالم 
بالّشكة والنضامم بالنفاق ، وبنّي أّنه عل هذا الوجه أيضًا حرام ، لكنّه 

مقّيد بام زاد عل قدر الكفاية وما حيتاجون إليه . 
ويمكن أن جُياب أيضًا بأّنه مّلا كان حتريمه عل جهة النفراد معلومًا 
َوَكَلُه إىل الّظهور ، فاقترص عل ذكر األكل مع النضامم . أو يقال : خّصه 

)1) الكايف 5 : 130 جزء من الديث 5 ، هتذيب األحكام 6 : 341 جزء من الديث 952 . 
)2) سورة النّساء 4 : 10 . 

)3) سورة النّساء 4 : 2 . 
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خّصه  يقال :  أو  أوىل ،  بطريق  منفردًا  الّتحريم  منه  يعلم  ألّنه  بالّذكر ؛ 
بالّذكر ملا فيه من الّتقريع والّتعيري والّتنبيه عل أّنه تعاىل قد أنعم عليكم 

بأمواٍل فال تعصوه ، ول تالفوه اىل ما حرم . 

فرٌع : 

إذا امتنع اليتيُم من قبض ماله أجربه عل ذلك ، يدّل عليه ما رواه 
َضا × : َعنحْ  ُت الرِّ اَمِعيَل )1( ، َعنحْ َأبِيِه َقاَل : َسَألحْ ِن إِسحْ ِد بحْ الّشيخ ، َعنحْ َسعحْ
َن َعَليحِْه  ِذي َلُمحْ َفَيأحَْبوحْ ِرُض َعَليحِْهمحْ َأنحْ َيأحُْخُذوا الَّ َتاُمُه َفَيعحْ ِرُك َأيحْ َتاٍم ُيدحْ َوِصِّ َأيحْ

نَُع ؟ .  َكيحَْف َيصحْ
 . )2( » ...  ِرُهُهمحْ  ،  وُيكحْ ُه َعَليحِْهمحْ َقاَل : »َيُردُّ

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

اْدَفُعوا 
َ
إِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً ف

َ
ُغوا انلَِّكَح ف

َ
ََتاَم َحتَّ إَِذا بَل وا الْ

ُ
 } َواْبَتل

 
ً
َغنِّيا اَكَن  َوَمْن  وا  يَْكَبُ ْن 

َ
أ َوبَِداراً   

ً
افا إِْسَ وَها 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ  

َ
َول ُهْم 

َ
ْمَوال

َ
أ ِْهْم  إِلَ

ُهْم 
َ
ْمَوال

َ
أ ِْهْم  إِلَ َدَفْعُتْم  إَِذا 

َ
ْل بِالَمْعُروِف ف

ُ
ك

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ف ِقياً 

َ
يَْسَتْعِفْف َوَمْن اَكَن ف

ْ
ل
َ
ف

 . )3( } ً َف بِاهلل َحِسيبا
َ
ْيِهْم َوك

َ
ْشِهُدوا َعل

َ
أ
َ
ف

)1) سعد بن إسامعيل بن عيسى ، قال املحّقق املامقايّن : مل أقف فيه إلَّ عل رواية أمحد بن حمّمد بن 
عيسى عنه عن أبيه عن الّرضا × يف عّدة مواضع من من ل حيضه الفقيه وهتذيب األحكام 

والستبصار وليس له ذكر يف كتب الرجال . تنقيح املقال 2 : 12 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 930/240 . 

)3) سورة النّساء 4 : 6 . 
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 ] أحكام تتعّلق بأموال اليتامى أيضًا [ 

هذه اآلية مقّيدة إلطالق اآلية الّسابقة ، حيث تضّمنت أّنه إّنام يدفع 
ضمن  يف  رشحها  ولنذكر  والّرشد .  البلوغ  حصول  بعد  إليهم  أموالم 

فوائد : 

 ) ] الفائدة [ األولى ( : ] دفع أموالهم مغّيى ببلوغهم ورشدهم [ 

اخلطاب لألولياء الذين بيدهم أموالم ، أو ملن كان بيده لم مال ، 
وإن مل يكن ولّيًا ول وصياًًّا . 

الذي  املكان  أهل  باختالف  خيتلف  وهو  اإلختبار ،  والبتالء : 
بالبيع والّشاء  نشأوا فيه وأحوالم ، فإنحْ كان من ذوي املكاسب خيترب 
واإلجارة مثاًل ، وإنحْ كان من أولد العلامء أو الوزراء أو الّرؤساء خيترب بام 
يناسب حاله وهكذا . ول يكفي موافقته لوضع الّشء موضعه وحفظه 
واصالحه له مّرة واحدة ، بل لبّد من الّتكرار إىل أنحْ حيصل العلم بأّنه 
بذه الّصفة ، وهو املراد بـ ) إيناس الّرشد ( أي ابصاره ، وقد يكتفي فيه 

بالّظن املتآخم للعلم . 
فحذفت  وجدتم  أي  أحسستم ،  بمعنى  ) أحّستم ( ،  وقرىء : 

ُهوَن { )1( ، أي ظللّتم . 
َّ
ُتْم َتَفك

ْ
إحدى الّسينني كام يف : } ... َفَظل

و } حت { : هنا حرف ابتداء ، وما بعدها مجلة مستأنفة ، وهي مجلة 
للّشط  رابطة  األوىل  فالفاء  جزاء ،  الّثانية  الّشطّيـة  واجلملة  الّشط ، 

)1) سورة الواقعة 56 : 65 . 
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األّول والّثانية للّثاين . 
ِل اهلل  ُه ُسِئَل َعنحْ َقوحْ اِدِق × َأنَّ روى ابن بابويه يف » الفقيه « ، َعِن الصَّ

ُهْم { 
َ
ْموال

َ
ِْهْم أ اْدَفُعوا إِلَ

َ
إِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً ف

َ
 : } ف َعزَّ َوَجلَّ

ُظ امَلال  « )1( .  ِد ِحفحْ شحْ  َقاَل : »إِينَاُس الرُّ
َفعحْ إَِليحِْه يَشحْ ٌء  حْ ُيدحْ ٌل مَل حْ َيُكنحْ َلُه َعقحْ َتَلَم ، َومَل ويف رواية أخرى : »َوإِِن اححْ

َأَبدًا « )2( . 

 ) ] الفائدة [ الّثانية ( : ] بيان المراد ببلوغهم النكاح [ 

املواقعة  عل  معه  يقدرون  الذي  الّد  بلوغ  النّكاح  ببلوغ  املراد   
بالبلوغ  املراد  وليس  الحتالم ،  فيه  يمكن  الذي  الّد  أو  واإلنزال ، 

الحتالم ؛ ألنَّ يف النّاس من ل حيتلم أو يتأّخر احتالمه . 
ويدل عل ذلك ما رواه يف » الكافي « ، ] والّشيخ ، وابن بابويه [ )3( ، 
ُغاَلُم  ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »إَِذا َبَلَغ الحْ يف السن ، َعنحْ َعبحِْد اهلل بحْ
َما  َعَليحِْه  َوَجَب  َسنًَة ،  َة  َ َعشحْ َبَع  َرحْ األحْ يِف  َوَدَخَل  َسنًَة ،  َة  َ َعشحْ َثاَلَث  ُه  َأُشدَّ
يَِّئاُت ، َوُكتَِبتحْ   ، َوُكتَِبتحْ َعَليحِْه السَّ َتِلمحْ حْ حَيحْ َتَلَم َأوحْ مَل َتِلِمنَي ، اححْ َوَجَب َعَل امُلححْ

ََسنَاُت ،  وَجاَز َلُه ُكلُّ يَشحْ ٍء إِلَّ َأنحْ َيُكوَن َضِعيفًا َأوحْ َسِفيهًا « )4( .  َلُه الحْ

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 5523/222 . 
221 آخر الديث 5518 ،   220 من ل حيضه الفقيه4 :  18 آخر الديث 3 ،  )2) الكايف7 : 

هتذيب األحكام 9 : 240 آخر الديث 931 . وفيها : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)4) الكايف7 : 7/69 . من ل حيضه الفقيه4 : 5519/221 ، هتذيب األحكام 9 : 739/183 . 
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َقاَل :  اهلل ×  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ   ،  َساملٍِ ِن  بحْ ِهَشاِم  َعنحْ  الّصحيح ،  ويف 
ٌد  َنسحْ ِمنحُْه ُرشحْ حْ ُيؤحْ َتَلَم َومَل ُه ، َوإِِن اححْ تاَِلُم ، َوُهَو َأُشدُّ َيتِيِم اِلححْ ِقَطاُع ُيتحِْم الحْ »انحْ

ِسكحْ َعنحُْه َولِيُُّه َماَله  « )1( .  ُيمحْ َوَكاَن َسِفيهًا َأوحْ َضِعيفًا َفلحْ
ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل :  وروى الّشيخ أيضًا ، َعنحْ َعبحِْد اهلل بحْ
 { ؟ .  هُ ُشدَّ

َ
َغ أ

َ
 : } َحتَّ إِذا بَل ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َسَأَلُه َأيِب َوَأَنا َحاِضٌ َعنحْ َقوحْ

تاَِلُم « .  َقاَل : »اِلححْ
ِوَها ؟ .   ،  وَنححْ َة ،  وَسبحَْعَة َعَشَ َ َتِلُم يِف ِستَّ َعشحْ َقاَل : َفَقاَل : حَيحْ

إَِذا  َل  َفَقاَل :  ُوَها ،  وَنححْ َسنًَة   َة  َ َعشحْ َثاَلَث  َعَليحِْه  َأَتتحْ  »إَِذا  َفَقاَل : 
يَِّئاُت ،   ََسنَاُت ،  وُكتَِبتحْ َعَليحِْه السَّ َة َسنًَة ُكتَِبتحْ َلُه الحْ َ َأَتتحْ َعَليحِْه َثاَلَث َعشحْ

ُرُه إِلَّ َأنحْ َيُكوَن َسِفيهًا َأوحْ َضِعيفًا « .  وَجاَز َأمحْ
ِفيُه ؟  َفَقاَل :  وَما السَّ

َعافِِه « .  َهَم بَِأضحْ رحْ ي الدِّ رَتِ ِذي َيشحْ َفَقاَل : »الَّ
ِعيُف ؟ .  َقاَل : َوَما الضَّ

َله  « )2( .  َبحْ َقاَل : » األحْ
فقوله : ) ل ( هو رّد لتحديد الحتالم باإلنزال وأن تأّخر إىل سبع 
عشة وبيان أّن املناط بلوغه الّزمان الذي يمكن فيه حصوله ، وهو ميض 

الّثالث عشة سنة ودخوله فيام زاد عليها . 
ٍد × ،  مَّ ِن حُمَ َفِر بحْ ٍد )3( ، َعنحْ َجعحْ ُن َزيحْ ويرشد إليه أيضًا ما رواه ِعيَسى بحْ

 : 9 األحكام  هتذيب   ، 5517/220  : 4 الفقيه  حيضه  ل  من   ، 2/68  : 7 الكايف   (1(
 . 737/183

)2) هتذيب األحكام 9 : 731/182 . 
من  الكويّف ،  العلوّي ،  ابن السني × الاشمّي ،  الّسجاد  أبو حييى عيسى بن زيد بن عيّل   (3(
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ٍع ،  اَلِة لِتِسحْ َمُر بِالصَّ بِيُّ لَِسبحٍْع ،  وُيؤحْ ِمننَِي × : »َيثَِّغُر الصَّ َقاَل َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ
ُطولِِه  َوُمنحَْتَهى  َة ،  َ َعشحْ َبَع  أِلَرحْ َتِلُم  َوحَيحْ  ،  ٍ لَِعشحْ امَلَضاِجِع  يِف  َبيحْنَُهمحْ  ُق  َوُيَفرَّ
التََّجاِرب  « )1( .  إِلَّ  يَن  ِ وِعشحْ لَِثاَمٍن   ِلِه  َعقحْ وُمنحَْتَهى  يَن ،   ِ َوِعشحْ َدى  ححْ إِلِ

ورواها أيضًا يف » الكافي « )2( . 
ُته  َسَألحْ َقاَل :  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َعنحْ   ،  اَباطِيِّ السَّ ٍر  َعامَّ َعنحْ  املوّثق ،  ويف 

اَلُة ؟ .  ُغاَلِم َمَتى جَتُِب َعَليحِْه الصَّ َعِن الحْ
َفَقدحْ  َذلَِك  َقبحَْل  َتَلَم  اححْ َفإِِن  َسنًَة ،  َة  َ َعشحْ َثاَلَث  َعَليحِْه  َأَتى  »إَِذا  َقاَل : 
َاِرَيُة ِمثحُْل َذلَِك إِنحْ َأَتى  َقَلُم .  واجلحْ اَلُة ،  وَجَرى َعَليحِْه الحْ َوَجَبتحْ َعَليحِْه الصَّ
اَلُة   الصَّ َعَليحَْها  َوَجَبتحْ  َفَقدحْ  َذلَِك  َقبحَْل  َأوحْ َحاَضتحْ  َسنًَة ،  َة  َ َثاَلَث َعشحْ َلَا 

َقَلم  « )3( .  وَجَرى َعَليحَْها الحْ
»إَِذا  ِن ِسنَاٍن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل :  بحْ ويف املوّثق ، َعنحْ َعبحِْد اهلل 
يَِّئُة  السَّ َعَليحِْه  َوُكتَِبتحْ  ََسنَُة ،  الحْ َلُه  ُكتَِبتحْ  َسنًَة  َة  َ َعشحْ َثاَلَث  ُغاَلُم  الحْ َبَلَغ 
حَتِيُض  َا  َأهنَّ َوَذلَِك  َفَكَذلَِك ؛  ِسننَِي  َع  تِسحْ َاِرَيُة  اجلحْ َبَلَغِت  َوإَِذا  َوُعوِقَب ، 

ِع ِسننِي  « )4( .  لِتِسحْ

وكان لسوء حّظه من املعادين لالمام  ثّوار بني هاشم الذين خرجوا عل الّسلطة العّباسّية ، 
الصادق × ، ومن املتجّرئني واملتطاولني عليه . عرف باخلبث وعدم الستقامة . تويّف سنة 
نشأ  وبا  122هـ  سنة  حدود  املنّورة  باملدينة  ولدته  وكانت  166هـ ،  سنة  وقيل  168هـ ، 

وترعرع . خامتة املستدرك 833 . معجم رجال الديث 13 : 187 . 
)1) هتذيب األحكام 9 : 738/183 . 

)2) الكايف 7 : 8/69 . 
)3) هتذيب األحكام2 : 1588/380 ، الستبصار 1 : 1560/408 . 

)4) الكايف7 : 6/69 ، هتذيب األحكام 9 : 741/184 . 
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َفٍر × َقاَل : ُقلحُْت َلُه ُجِعلحُْت  َزَة ، َعنحْ َأيِب َجعحْ ويف املوّثق ، عن أيب مَححْ
بحَْياِن ؟ .  َكاُم َعَل الصِّ َححْ ِري األحْ فَِداَك يِف َكمحْ جَتحْ

َة َسنًَة « .  َ َبَع َعشحْ َة َسنًَة ، َوَأرحْ َ َقاَل : »يِف َثاَلَث َعشحْ
َتِلمحْ فِيَها ؟ .  حْ حَيحْ ُقلحُْت : َفإِنحْ مَل

ِري َعَليحْه  « )1( .  َكاَم جَتحْ َححْ َتِلمحْ َفإِنَّ األحْ حْ حَيحْ َقاَل : »َو إِنحْ مَل
ُغاَلِم  ُجِل َقاَل : »إَِذا َتمَّ لِلحْ  ، َعِن الرَّ َوِزيِّ ٍص امَلرحْ ِن َحفحْ  وَعنحْ ُسَليحْاَمَن بحْ
َتمَّ  َوإَِذا  ُُدوُد ،  َوالحْ َفَراِئُض  الحْ َعَليحِْه  َوَجَبتحْ  َوَقدحْ  ُرُه ،  َأمحْ َفَجاِئٌز  ِسننَِي  َثاَمُن 
ِن َراِشٍد )3( ،  َسِن بحْ ُع ِسننَِي َفَكَذلِك  « )2( . ورواها أيضًا َعِن الحَْ لِلحَْجاِرَيِة تِسحْ
بدل  و» َسبحُْع «  َمالِِه « ،   يِف  ُرُه  َأمحْ » َفَجاِئٌز  وفيها :  َكِريِّ × ،  َعسحْ الحْ َعِن 

» تسع « )4( ، وهو الّظاهر بالنّسبة إىل املقام . 
َفٍر × قلُت له : َمتى جَيُِب  ُت َأَبا َجعحْ َراَن ، َقاَل َسَألحْ ِن مُححْ َزَة بحْ وَعنحْ مَححْ

َخَذ ِبَا ؟ .  ِة  وُيَقاَم ] َعَليحِْه [ )5(  وُيؤحْ ُُدوِد التَّامَّ َخَذ بِالحْ ُغاَلِم َأنحْ ُيؤحْ َعَل الحْ
َرَك « .  ُيتحُْم  وَأدحْ  َفَقاَل : »إَِذا َخَرَج َعنحُْه الحْ

َرُف ؟ .  ُقلحُْت : َفِلَذلَِك َحدٌّ بِِه ُيعحْ
َبَت َقبحَْل  َعَر َأوحْ َأنحْ َة َسنًَة ، أَو َأشحْ َ َتَلَم ، َأوحْ َبَلَغ مَخحَْس َعشحْ َقاَل : »إَِذا اححْ

)1) هتذيب األحكام 6 : 856/310 . 
)2) هتذيب األحكام 10 : 481/120 . 

 .  )3) أبو حمّمد السن بن راشد موىل بني العّباس ، كان وزير املهدي وموسى وهارون ، بغداديٌّ
عّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الصادق × ، مضيفًا إىل ما يف العنوان قوله : كويّف . رجال 

الطويّس : 167 ، جامع الرواة 1 : 197 ، تنقيح املقال 1 : 276 . 
)4) هتذيب األحكام 9 : 736/183 . 

)5) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر . 
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ُة ، َوُأِخَذ ِبَا ، َوُأِخَذتحْ ِمنحُْه « .  ُُدوُد التَّامَّ َذلَِك ، ُأِقيَمتحْ َعَليحِْه الحْ
َخُذ ِبَا  ُة ،  وُتؤحْ ُُدوُد التَّامَّ َاِرَيُة َمَتى جَيُِب َعَليحَْها الحْ  ] ُقلحُْت : [ )1(  واجلحْ

َخُذ َلَا ؟ .  َوُتؤحْ
َجتحْ  وُدِخَل  َاِرَيَة إَِذا ُزوِّ ُغاَلِم ، إِنَّ اجلحْ َاِرَيَة َليحَْستحْ ِمثحَْل الحْ َقاَل : »َفإِنَّ اجلحْ
ُرَها يِف  ُيتحُْم ،  وُدفَِع إَِليحَْها َماُلَا ،  وَجاَز َأمحْ ُع ِسننَِي َذَهَب َعنحَْها الحْ ِبَا  وَلَا تِسحْ
ُة ،  وُأِخَذتحْ ِبَا  وُأِخَذ َلَا ،  ُُدوُد التَّامَّ َبيحِْع ،  وُأِقيَمتحْ َعَليحَْها الحْ اِء َوالحْ َ الشِّ
ُيتحِْم َحتَّى َيبحُْلَغ  ُرُج ِمَن الحْ َبيحِْع  وَل خَيحْ اِء  والحْ َ ُرُه يِف الشِّ ُغاَلُم َل جَيُوُز َأمحْ َقاَل  والحْ

ِعَر َأوحْ ُينحْبَِت َقبحَْل َذلِك  « )2( .  َتِلَم َأوحْ ُيشحْ َة َأوحْ حَيحْ َ مَخحَْس َعشحْ
َاِرَيُة إَِذا َبَلَغتحْ  َفٍر × َقاَل : »اجلحْ  )3( ، َعنحْ َأيِب َجعحْ ُكنَايِسِّ وَعنحْ َيِزيَد الحْ
ُة  التَّامَّ ُُدوُد  الحْ َعَليحَْها  وُأِقيَمتحْ  َجتحْ   وُزوِّ ُيتحُْم   الحْ َعنحَْها  َذَهَب  ِسننَِي  َع  تِسحْ

َعَليحَْها َوَلَا « . 
ِرٍك  ُمدحْ  ُ ِلِه  وُهَو َغريحْ بَِأهحْ َأُبوُه  وَدَخَل  َجُه  َزوَّ إَِذا  ُغاَلُم  الحْ ُقلحُْت :  َقاَل : 

َاِل ؟ .  ُُدوُد  وُهَو َعَل تِلحَْك الحْ أُتَقاُم َعَليحِْه الحْ
َجاُل َفال ،  وَلِكنحْ  َخُذ ِبَا الرِّ تِي ُيؤحْ َكاِمَلُة الَّ ُُدوُد الحْ ا الحْ َقاَل : َفَقاَل : »َأمَّ
مَخحَْس   َ َبيحْنَُه  وَبنيحْ َما  بَِذلَِك  َخُذ  َفُيؤحْ ِسنِِّه ،  َمبحَْلِغ  َعَل  َها  ُكلِّ ُُدوِد  الحْ يِف  َلُد  جُيحْ

)1) ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر ، والّطبعة الجرّية . 
)2) الكايف 7 : 1/197 . 

)3) أبو خالد بريد ، وقيل : يزيد الكنايّس نسبة اىل كناسة الكوفة . حمّدث إمامي جمهول الال ، 
وأبو  سامل ،  بن  هشام  عنه  روى  والصادق ’  الباقر  المامني  صحب  السان ،  من  وقيل 
خامتة   . 164  : 1 املقال  تنقيح   . 158 الطويّس :  رجال  دراج .  بن  ومجيل  اخلّزاز ،  أيوب 

املستدرك 784 . معجم رجال الديث 3 : 293 . 
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ِلِمنَي  َتبحُْطُل ُحُقوُق امُلسحْ ِقِه ، َوَل  َتبحُْطُل ُحُدوُد اهلل يِف َخلحْ َة َسنًَة ، َوَل  َعشحَْ
َبيحْنَُهم  « )1( . 

وهنا أخبار أخر تتضّمن الّتحديد بعش سنني )2( ، وبعضها بخمسة 
فقد  والّصدقة ،  والعتق  كالوصّية  خاّصة  مواضع  يف  أهّنا  إّل  أشبار )3( ، 
له  حيصل  أنحْ  إىل  عليه  حمجور  الّصبي  أنَّ  والّروايات  اآلية  من  استفيد 

البلوغ والّرشد . 

 ] عالمات البلوغ [ 

إذا عرفت ذلك فيعرف البلوغ بأحد أمور ثالثة : 

 ) األّول ( : الّسن

ومّلا كانت األحاديث فيه خمتلفة كام عرفت اختلف فيه األصحاب : 
فقيل : هو مخس عشة سنة يف الّذكر ، وتسع يف األُنثى هاللية ؛ ألّنه 
أن  ] كاد  » المسالك « )4(  يف  قال  بل  بينهم ،  املشهور  هو  وهذا  املعهود 
يكون ذلك إمجاعًا ، قالوا ولبدَّ من استكامل الّسنة األخرية فيهام عماًل 
بالستصحاب وفتوى األصحاب ، كام نقله املحقق الّشيخ عيّل يف رشح 

)1) الكايف 7 : 2/198 . 
ُغاَلِم َعشحُْ  الحْ َعَل  َأَتى  » إِذحْ  َقاَل :  َفٍر ×  َجعحْ َأيِب  َعنحْ  ُزَراَرَة ،  َعنحْ  وفيه :   ، 1/28 الكايف 7 :   (2(

ُروٍف  وَحقٍّ َفُهَو َجاِئز « .  ىَص َعَل َحدٍّ َمعحْ َق  وَأوحْ َتَق  وَتَصدَّ ُه جَيُوُز َلُه يِف َمالِِه َما َأعحْ ِسننَِي َفإِنَّ
ِن َأيِب َعبحِْد اهلل َقاَل : َقاَل َأُبو َعبحِْد اهلل × : » إَِذا  ِن بحْ مححَْ )3) الكايف 6 : 8/238 ، وفيه : َعنحْ َعبحِْد الرَّ

َباٍر ُأِكَلتحْ َذبِيَحُته  « .  بِيُّ مَخحَْسَة َأشحْ َبَلَغ الصَّ
)4) مسالك األفهام 4 : 144 . 
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» القواعد « )1( ، وتبعه يف » المسالك « )2( [ )3( . 
عش  بثالث  وقيل :  عشة ،  بأربع  الّذكر  يف  بالكتفاء  وقيل : 
عبداهلل  لسنة  األقوى ؛  هو  وهذا  عش ،  األربع  يف  والّدخول  سنة ، 
بعيد ؛  غري  وهو  بالّصحة ،  » المدارك « )5(  يف  وصفها  بل  املذكورة )4( ، 
ألّنه ليس يف رجالا إّل السن بن الوشاء ، ونقل يف كتب الّرجال أّنه من 
وجوه هذه الّطائفة وعيوهنا ، والّق أّن مثل ذلك شهادة بالّتوثيق إنحْ مل 
يكن أوضح من قولم : ثقة ، ورّبام يشهد له أيضًا استجازة أمحد بن حمّمد 
أّنه  مع  عائذ )6(  بن  أمحد  إىل  الّطريق  العاّلمة  وتصحيح  عنه ،  عيسى  بن 

فيه ، وللّروايات األُخر املذكورة )7( ، وفيها املوّثق . 
ثمَّ  محزة  أيب  موّثقة  مضمون  نقل  عل  » المسالك «  يف  واقترص 
مل  بالبلوغ مع عدم صّحة سندها )8( . وكأّنه &  فيها ترصيح  ليس  قال : 
الّرواية  ظاهر  أنَّ  مع  عليها ،  الّدالِة  الّرواياِت  املسألة  حترير  حال  يتتبع 

)1) جامع املقاصد 5 : 182 . 
)2) مسالك األفهام 4 : 144 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 305.

)5) مدارك األحكام 6 : 159 . 
)6) أبو عيل أمحد بن عائذ بن حبيب العبيّس ، وقيل األمحيّس ، الكويّف ، البجيّل بالولء . حمّدث 
رجال  بغداد ،  سكن  كوفيًا  كان  صالًا ،  وكان  املجاهيل ،  من  بعُضهم  ويعّده  ثقة ،  إمامّي 

الّطويّس : 143 معجم رجال الديث 2 : 129 . 
يف  املتقّدمة  الساباطّي  عاّمر  وروايــة   ،305 الّصفحة  يف  املتقّدمة  محزة  أيب  ابن  كرواية   (7(

الصفحة 306.
)8) مسالك األفهام 4 : 145 . 
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أخذ  ومنها  له وعليه ،  التي هي  األحكام  اجراء مجيع  إرادة  املذكورة )1( 
ماله من الوص املنوط بالبلوغ . وباجلملة دللة الّروايات املذكورة عل 

ذلك واضحة . 
أّولً  عنه :  فيجاب  سنة  عشة  باخلمس  الّتحديد  عل  دلَّ  ما  وأّما 
هو  كام  الكاملة ،  بالدود  الّتخصيص  بإمكان  وثانيًا  الّسند .  بضعف 

كالرّصيح يف رواية الكنايّس )2( . 
والوصّية  بالّصدقة  أمره  جواز  تصيص  فيمكن  الّثامن  رواية  وأّما 
بعض  مذهب  هو  كام  ممّيزًا  يكون  أن  بعد  الرّب  وجوه  من  ونحومها 

األصحاب . كام خصص األكثر منهم روايات العش بذلك أيضًا . 
وأّما قوله × فيها : » وجبت عليه الفرائض « ، فاملراد ثبوهتا عليه 
مترينًا ، كام يراد بالدود الّتعزيرات فال منافاة ، عل أنَّ دللة رواية ابن 
دللة  قبيل  من  سنة  عشة  اخلمس  دون  بام  الّتحديد  نفي  عل  محران )3( 
إمكان  مع  املنطوق ،  يعارض  ل  حّجة  بكونه  القول  مع  وهو  املفهوم ، 

محله عل الّتقية ؛ ملوافقة بعض العاّمة . 
وأّما ما نقل من شهرة العمل با فهو بني املتأّخرين ، ومثله ل يعّد 
جابرًا للّضعف ، وأّما املتقّدمون فال يعلم منهم ذلك ، بل يظهر من ابن 
بابويه خالفه حيث نقل يف كتاب » من ال يحضره الفقيه « )4( رواية عبد 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 305.
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة  307.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 306.

)4) من ل حيضه الفقيه 4 : 5519/221 . 
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اهلل املذكورة )1( ، وظاهره العمل با كام ذكره يف أول الكتاب ، ونقل يف 
] كام هو مضمون  مترين الّصبي بالّصوم إىل أربع عشة أو مخس عشة 
رواية معاوية بن وهب )2( ، وظاهر أّن الرّتديد فيها من الّراوي ، فاملراد 
بـ  » الكافي «  ويف  إلكاملا .  عشة [ )3(  األربع  يف  الّدخول  حني  إىل 
» الواو « ، ودللتها حينئٍذ عل ما ذكرنا أوضح ، وهي رواية صحيحة . 
النّساء فهو املشهور بني األصحاب واألخبار  الّتسع يف   وأّما بلوغ 
الّداّلة عليه كثرية ، ونقل الّشيخ يف » المبسوط « )4( ، وابن محزة )5( القول 
بالعشة ، وعن ابن اجلنيد )6( أّنه ل يرتفع عن الجر إّل بالّتزويج ومها 

ضعيفان . 
عشة  باخلمس  الّتحديد  إىل  الّشافعّي :  فذهب  اخلالف  أهل  وأّما 
ثامن عش سنة ،  الّذكر  وأبوحنيفة وصاحباه : يف  واألنثى )7( .  الّذكر  يف 
البلوغ  واملرأة عندمها كالّذكر وعنده سبع عشة سنة )8( . وقال مالك : 
أن يغلظ الّصوت ، أو ينشق الغضوف وهو رأس األنف )9( ، وأّما الّسن 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 305.
)2) الكايف 4 : 2/125 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)4) املبسوط1 : 266 . 

)5) الوسيلة : 301 . ولكن فيه : » وبلوغ املرأة يعرف باليض ، أو بلوغها تسع سنني فصاعدا « . 
)6) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 5 : 432 . 

)7) األّم 1 : 87 ، فتح العزيز 10 : 278 . 
)8) بدائع الّصنائع 7 : 172 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 53 . 

)9) اجلامع ألحكام القرآن 5 : 35 . 
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فال تعّلق له بالبلوغ . قال داود : الكم بالبلوغ بالّسن )1( . 
 ورواية ابن عمر ، عن النّبّي ‘ أّنه رّده عن اجلهاد عام بدر ، وله ثالث 
عشة سنة ، ثّم رّده يف أحد وله أربع عشة سنة ، وعرض عليه يف اخلندق 
وله مخس عشة سنة ، فأجازه يف املقاتلة ، وأسهم له )2( . وأّما اخلنثى فال نّص 

عليها يف هذا اخلصوص ، فيلحق بالّذكر يف ذلك عمالً بالستصحاب . 

 ) الّثاني ( : ] انبات الّشعر الخشن على العانة [ 
عل  دليل  فإّنه  العانة ؛  عل  اخلشن  الّشعر  انبات  واملراد  اإلنبات ، 

البلوغ عند علامئنا أمجع ، قاله يف » الّتذكرة « )3( . 
وُألَق بذلك اخضار الّشارب يف الّدللة عل ذلك ، وقواه الّشهيد 

الّثاين يف » الّروضة « )4( ، ورّبام يشهد له إطالق الّرواية املذكورة )5( . 
قال :  الّرواية  من  أّنه  وظاهره  إبراهيم «  بن  علي  » تفسير  يف  وذكر 
إَِليحِْه  َفُع  َفَيدحْ َبَلَغ  َفَقدحْ  َفإَِذا َكاَن َذلَِك  َنبحِْت َعاَنتِِه ،  َأوحْ  إِبحْطِِه ،  َتَحُن بِِريِح  »ُيمحْ

َماَلُه إَِذا َكاَن َرِشيدًا « )6( . 
 أو لعّل يف إطالق هذا ، والّرواية املذكورة )7( إشعارًا بكون اإلنبات 

)1) عنه املجموع 13 : 362 ، واخلالف3 : 283 ، املسألة 2 ، ولكن فيه : » وقال داود : ل حيكم 
بالبلوغ بالسن « . 

)2) مسند أمحد 2 : 17 ، وعنه الّشيخ يف اخلالف 3 : 283 . 
)3) تذكرة الفقهاء 2 : 73 . 

)4) الّروضة البهية يف رشح الّلمعة الّدمشقّية 2 : 144 ، قال : » ويف إلاق اخضار الّشارب ، 
وإنبات الّلحية بالعانة قول قوّي « . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 307 .
)6) تفسري القّمّي 1 : 131 . 

)7) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 306.
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نفسه بلوغًا ، وبذلك ّصح بعض األصحاب ، واملشهور أّنه دليل عليه . 
تعليق  الّدالة عل  املذكورة )1(  والّروايات  اآليات  له إطالق  ورّبام يشهد 
اجراء  وتعليق  سنة ،  عشة  األربع  يف  والّطعن  الحتالم ،  عل  البلوغ 
األحكام عل ذلك . ] فلو كان اإلنبات بنفسه بلوغًا ملا كان للّتخصيص 

وجه . وفيه تأّمل . 
وقال  مطلقًا )3( ،  للبلوغ  عالمة  اإلنبات  كون  أبوحنيفة [ )2(  وأنكر 

الّشافعّي : هو دللة يف حكم املشكني ، وأّما املسلمون ففيه قولن )4( . 

 ) الّثالث ( : ] خروج المني [ 

خروج املاء الذي منه الولد من املوضع املعتاد ، لياًل أو هنارًا ، يقظة 
املحتمل  الّزمن  يكون ذلك يف  أنحْ  لكن لبدَّ  أو غريه ،  بجامع  نومًا ،  أو 
للبلوغ ، فقبله ل يكون دلياًل عل البلوغ ، وإنحْ كان بصفته ، وحّد الّزمن 
املحتمل يف جانب القّلة بالنّسبة إىل املرأة كامل الّتسع والّطعن يف العارشة ، 
كام هو ظاهر األخبار ، وّصح به بعض األصحاب ، وأّما الّرجل فليس 
يف الّروايات ما هو صيح الّدللة عليه . نعم قول أمري املؤمنني × يف 
الّرواية املذكورة : » وحيتلم ألربع عشة « فلو كان النبات بنفسه بلوغًا 
واإلعالم  اإلخبار  املراد  يكون  أي  ذلك ،  إلرادة  حمتمل  مطلقًا  كان  ملا 
الّطول  منتهى  بنّي  كام  اإلحتالم ،  فيه  يمكن  زمن  أقّل  بيان  بمجّرد 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 306.
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

)3) املجموع 13 : 364 ، املغني ) ابن قدامة ( 4 : 556 ، فتح العزيز 10 : 279 . 
)4) املصادر الّسابقة . 
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أّن موّثقة عاّمر )1( ، وإطالق رواية محران )2( منافية لذلك ؛  والعقل ، إلّ 
بيان  إرادة  عل  محله  أمكن  ثّم  فمن  ذلك ،  قبل  وقوعه  جواز  لتضّمنها 
زمان الّتكليف ، وإجراء األحكام كام يقتضيه ما قبله من قوله : ) يفّرق . 

ويؤمر . ويثغر ( فإهّنا بمعنى األمر . 
واألنثى  الّذكر  يف  الّتحديد  الّشافعي  عن  » الّتذكرة « )3(  يف  ونقل 

بتسع ، أو بعد ميض ستة أشهر من العارشة ، وهو بعيد . 
ولو قيل : إّنه بعد الّطعن يف اإلثني عشة أو متامها حمتمل له ، فال بعد 
فيه ؛ ملا نقل ل بعض الّثقات أّنه قد ولد لصبي ولد وهو ابن اثنتي عشة 
سنة ، وهذان األمران يشرتك فيهام الّرجال والنّساء ، وهو موضع وفاق 

عند األصحاب ، وبه قال أكثر العاّمة . 

 ) ] الفائدة [ الّثالثة ( : ] في بيان المراد من الرشد في اليتامى [ 

 دّلت اآلية عل اعتبار الّرشد ، وقد عرفت أنَّ معناه أن يكون له عقل 
يصلح به أمواله ، ول خيدع غالبًا يف املعامالت والّترّصفات الاّلئقة به . 

العاّمة ،  ومن  منّـا  األكثر  نفاه  عدلً ؟ ،  كونه  ذلك  مع  يعترب  وهل 
وأثبته الّشيخ )4( ، والّشافعي )5( . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 305.

)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 306.
)3) تذكرة الفقهاء 2 : 74 ، ) الّطبعة الجرّية ( . 

)4) اخلالف 3 : 283 املسألة 3 ، قال : » ول يفّك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره ، ويكون 
رشيدا وحّده : أن يكون مصلحا ملاله ، عدل يف دينه « . 

)5) األّم 3 : 215 . 
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َتام  ... { ،  الْ وا 
ُ
اْبَتل } َو  قوله :  إبراهيم «  بن  علّي  » تفسير  ويف 

تَِيُه َحتَّى َيبحُْلَغ  َيَتاَمى َفاَل جَيُوُز َلُه َأنحْ ُيؤحْ ِض الحْ َقاَل : َمنحْ َكاَن يِف َيِدِه َماُل َبعحْ
َفَراِئِض ، َوَل  ُُدوُد ، َوإَِقاَمُة الحْ َتَلَم َوَوَجَب َعَليحِْه الحْ َتِلَم َفإَِذا اححْ النَِّكاَح  وحَيحْ
َد َدَفَع إَِليحِْه  شحْ َيُكوُن ُمَضيِّعًا ، َوَل َشاِرَب مَخحٍْر ،  وَل َزانِيًا ، َفإَِذا آَنَس ِمنحُْه الرُّ

امَلاَل ... )1( وظاهر مقالته أهّنا من الّرواية ل فتواه . 
ويمكن أن يستدّل لذا القول بام رواه العّيايّش يف تفسريه ، َعنحْ َعيِلِّ 
} َو ل  لِه تعاىل :  َقوحْ َعنحْ  ُتُه  َسَألحْ َقاَل :  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َعنحْ  َزَة ،  مَححْ َأيِب  ِن  بحْ

ُكُم { ؟ . 
َ
ْموال

َ
َفهاَء أ تُْؤتُوا السُّ

ِمنحُْهُم  ِرُفوا  َتعحْ َحتَّى   )2( ]  َواَلُمحْ ] َأمحْ ُطوُهمحْ  ُتعحْ َل  َيَتاَمى  الحْ »ُهُم  َقاَل : 
َد « .  شحْ الرُّ

َواَلنَا ؟ .  َواُلُمحْ َأمحْ ُقلحُْت : َفَكيحَْف َتُكوُن َأمحْ
َواِرَث َلُم  « )3( .  َقاَل : »إَِذا ُكنحَْت َأنحَْت الحْ

ِل  َقوحْ ] َعنحْ  اهلل ×  َعبحِْد  َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  ُقوَب ،  َيعحْ ِن  بحْ ُيوُنَس  َوَعنحْ 
ُكُم { ؟ . 

َ
ْموال

َ
َفهاَء أ اهلل [ )4( : } َول تُْؤتُوا السُّ

َقاَل : » َمنحْ َل َتثُِق بِه  « )5( . 

)1) تفسري القّمّي 1 : 131 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) تفسري العّيايّش 1 : 221/ 24 . 
)4) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)5) تفسري العّيايّش 1 : 20/220 . 
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ِكَر َفُهَو َسِفيه « )1( .  ُب امُلسحْ َ ويف رواية أخرى : »ُكلُّ َمنحْ َيشحْ
إِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً ... { ، والفاسق موصوف 

َ
وقال تعاىل : } ... ف

أّنه  بَِرِشيٍد { )2( ، مع  فِْرَعْوَن  ْمُر 
َ
أ } ... َوَما  بالّرشد ، كام قال :  بالغّي ل 

متحقق  الّصغري  عل  الَجَر  وبأنَّ  وجه ،  أتمِّ  عل  الّدنيا  مصالح  يراعي 
فيستصحب حّتى يقوم الّدليل ، ول دليل . 

ويف الكّل نظر ؛ ملا عرفت من تفسري الّرشد يف اآلية بمن يكون له 
أنَّ  مع  أيضًا ،  واملعروف )3(  املفهوم  هو  كام  املال  واصالح  املعاش  عقل 
مورد الّرواية األوىل مع اإلغامض عن سندها خاّص ، وإمكان أن يراد 

سفه املعاش . 
وقد  املعاش ،  أمور  متعّلقهام  يكون  قد  والغواية  الّسفه  وباجلملة 
يكون أمور املعاد ، واملناط يف الّتحجري هو األّول دون الّثاين ، وقد دّلت 
للزم  الّرشد  يف  العدالة  اعتربنا  لو  أّنا  عل  زواله .  عل  والّروايات  اآلية 

الرج يف املعامالت . 

 ) الّرابعة ( : ] تقديم اختبار الرشد على البلوغ [ 

 قد يفهم من اآلية تقديم الختبار عل البلوغ ؛ ولعلَّ ذلك ألنَّ مناط 
البلوغ ؛ وألّنه حيتاج  الّرشد هو عقل املعاش ، ووجوده ل يتوّقف عل 
والمتحانات ،  املعارشة  بكثرة  الوثوق  لتحصيل  الّزمان  من  فسحة  إىل 
به  األمر  يقتضيه  كام  أهله  إىل  املال  دفع  إىل  املسارعة  ذلك  عل  ويرتّتب 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 22/220 . 
)2) سورة هود 11 : 97 . 

)3) ويف الّطبعة الجرّية : » من العرف « بدًل من » املعروف « . 
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أّنه إّنام يكون  اْدَفُعوا ... { ، وذهب بعض العاّمة )1( إىل 
َ
} ... ف يف قوله : 

أّنه تعاىل أوجب دفع أموالم بعد ايناس الّرشد ،  بعد البلوغ ؛ نظرًا إىل 
ألنَّ  ظاهر ؛  وضعفه  الوجوب .  فكيف  جاز  ملا  قبله  البتالء  كان  فلو 
الّدفع عن حصول العلم بالّرشد ل يستلزم وجوب تأخري  لزوم تأخري 

الّتحصيل عل البلوغ . 

 ) الخامسة ( : ] حكم تصّرفات الصبي الواقعة بإذن الولي [ 

 قد استدّل بعضهم باآلية عل صّحة ترّصفات الّصبي املميز الواقعة بإذن 
الول ؛ ألنَّ البتالء املأمور به قبل البلوغ ، وهو إّنام حيصل إذا أذن له الول يف 
البيع والّشاء ونحومها ليحصل الغرض املقصود من الختيار ، وفيه تأّمل . 

 ) الّسادسة ( : ] الفورية في دفع أموالهم إليهم بعد تحقق البلوغ 
والرشد [ 

إليهم ، بل وجوبه عل  املال   ظاهر إطالق اآلية يقتيض جواز دفع 
عل  بالّدفع  األمر  عّلق  ألّنه  وذلك  بالفاء ؛  الّتعقيب  يقتضيه  كام  الفور 
استيناس الّرشد ، فلو توّقف معه عل أمر آخر مل يكن الّشط صحيحًا ، 

وسيأيت متام الكالم يف ذلك يف اآلية الّرابعة إنحْ شاء اهلل تعاىل )2( . 
غري  من  األمرين  حصول  بعد  إليهم  دفعه  لزوم  أيضًا  ومقتضاها 
توّقف عل إذن الاكم ، وألنَّ املقتىض للحجر هو الّسفه فإذا ارتفع زال 

)1) املجموع 10 : 284 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الصفحة334.
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املقتيض فيجب أن يزول ، ويدلُّ عليه أيضًا ظاهر إطالق الّروايات ، فلو 
أمهل أثم وضمن سّيام عند الّطلب كام دّلت عليه مرسلة حمّمد بن قيس 

املذكورة )1( يف اآلية الّسابقة ، وإىل ذلك ذهب مجاعة من األصحاب . 
وذهب مجاعة منهم املحقق إىل أّنه يتوّقف زواله إىل حكمه )2( ؛ ألنَّ 
الجر حكم رشعّي ، ول يثبت ول يزول إّل بدليل رشعّي ، وأنَّ الّسفه 
أمر خفيٌّ واألنظار فيه تتلف ، فناسب أن يكون ذلك منوطًا بنظر الاكم . 

 ) الّسابعة ( : ] ال يدفع المال للسفيه ولو طعن في السّن [ 

 مقتىض مفهوم الّشط عدم جواز الّدفع إليهم عند عدم الّرشد ولو 
ُكُم { ، 

َ
ْموَال

َ
َفَهاَء أ  تُْؤتُوا السُّ

َ
طعن يف الّسن ، كام يدلَّ عليه قوله تعاىل : } َول

عل ماهو عليه يف رواية الّثامّل )3( ، وصحيحة هشام )4( املذكورتني ونحومها ،  
وبذلك قال األصحاب )5( ، وأكثر العاّمة )6( ، ونقل عن أيب حنيفة )7( أّنه يزاد 
عل زمان بلوغه سبع سنني ، ثمَّ يعطي ماله رشد أم ل ؛ وذلك ألنَّ الّسبع 
سنني مّدة يعترب فيها تغيري أحوال اإلنسان ، ومن ثمَّ أمر الّصبي بالّصالة 

والّصوم بعدها مترينًا ، وضعفه ظاهر . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 298.
)2) رشائع اإلسالم 2 : 353 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 306.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 304.
)5) منهم املحقق يف الّشائع 2 : 352 ، واملخترص : 140 ، واملحقق األردبييّل يف جممع الفائدة 

والربهان 9 : 203 . 
)6) املبسوط ) الّسخيّس ( 24 : 166 . 

)7) بدائع الّصنائع 7 : 170 . 
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 ) الّثامنة ( : ] تشديد النهي عن أكل مال اليتيم [ 

مكررًا  عنه  النّهي  وقع  وقد  اليتيم ،  مال  أكل  عن  النّهي  تضّمنت   
 . )1(  مشددًا فيه ، واملراد به مطلق الّترّصف كام مرَّ

والساف والبدار منصوبان عل الّتعليل ، واألّول إيامء إىل العقوبة 
األخروية ، فاملراد به اإلساف عل النّفس املوجب دخول النّار ، والّثاين 
والّشحناء  العداوة  فتقع  يكربوا  أن  من  حتّرزًا  أي  الّدنيوّية  العقوبة  إىل 
املورثة هالك األموال واألنفس كام سيجيء يف اآلية اآلتية )2( ، أو ألجل 

املبادرة إىل دفعها إليهم إذ كربوا ملا مّر من وجوبه عل الفور )3( . 
وقيل : املعنى ل تأكلوها لسافكم ومبادرتكم ، كربهم تفّرطون يف 
انفاقها ، وتقولون : ننفقها قبل أن يكربوا فينتزعوها منّا ، وتقييد األكل 
بام ذكر مع أّنه حمّرم عل اإلطالق ملا فيه من زيادة القبح ، وجيوز أن يكونا 
صفة ملصدر حمذوف بنّي اهلل تعاىل فيه نوعي األكل أي أكاًل إسافًا وأكاًل 
بدارًا من أنحْ يكربوا فيأخذوه ، فيكون } أْن يكبوا { يف حمّل النّصب 
عل الّتعليل للبدار ، وجيوز أنحْ يكون نصب اإلساف عل الال للبدار 

 ، أو كالمها عل الال مسفني ومبادرين كربهم .  كام مرَّ
خالف  هو  هنا  اإلساف  أنَّ  الّظاهر  األخريين  الوجهبن  وعل 
األكل  أنَّ  عل  بمفهومه  فيدلَّ  العرف ،  يف  املتبادر  هو  كام  املعروف 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 324.
)2) سيأيت ذكره يف الّصفحة 330.

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 318.
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باملعروف جائز كام هو املستفاد من األخبار اآلتية ، ومنها يعرف املعروف 
اجلائز فعله فيكون باقي اآلية من قبيل الّترصيح بام علم جوازه من طريق 

املفهوم والبيان . 

 ] أحكام تتعّلق بمن بيده مال اليتيم [ 

والّتفصيل أّن من بيده مال األيتام إّما أنحْ يكون غنّيًا أو يكون فقريًا ، 
فههنا أبحاث : 

 ) األّول ( : ] المقصود بالخطاب في اآلية الوصّي والقّيم [ 

املال وإصالحه  املتكّفل بحفظ  والقّيم  الوّص  املراد بذا اخلطاب   
ولو ترّبعًا ، ويدلُّ عل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن عبداهلل 
ْل 

ُ
ك

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
} ف عّزوجّل : :  اهلل  قول  يف  عبداهلل ×  أيب  عن  سنان ،  بن 

بِالَمْعُروِف { ؟ . 
محْ َما  َواِلِ َقيَِّم يِف َأمحْ َوِصَّ َوالحْ اَم َعنَى الحْ ُقوُت ، َوإِنَّ ُروُف ُهَو الحْ َقاَل : »امَلعحْ
» الكافي « ، يف الّصحيح ، عن عبد اهلل  ِلُحُهم  « )1( . ورواه أيضًا يف  ُيصحْ

بن سنان ، عنه × )2( . 
وأّما  املال ،  لفظ  جعله  الذي  الاكم  منصوب  ذلك  يف  ويدخل 
اليتيم هو فاقده ، وقد  أنَّ  األب فالّظاهر عدم دخوله فيه ملا عرفت من 

مّر )3( يف بحث املكاسب بياُن الكالم يف حكمه . 

)1) هتذيب األحكام 6 : 950/340 . 
)2) الكايف 5 : 3/130 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 302.
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 ) الّثاني ( : ] المراد بالغنى في الوصّي والقيم [ 

الغنّي  هو  بالقّوة  ولو  ولعياله  له  الّسنة  قوت  مالُك  بالغنّي  املراد   
الّشعي ، واحتمل بعُضهم أنَّ املراد الغنّي العريّف وهو ذو املالءة . 

 ) الّثالث ( : ] المراد بالمعروف في اآلية الكريمة [ 

 املراد باملعروف قدر القوت كام دّلت عليه الّرواية املذكورة )1( ، وقد 
يندرج فيه نحو وطي بساطهم واستخدام خادمهم والّشب من مائهم 

إذا كان يف ضمنه مصلحة لم . 
ويدخل يف ذلك أيضًا جواز القرتاض من مالم بعد أنحْ يكون ملّيًا ، 
وجواز الّتجارة لم باملم ملن كان ملّيًا ، بل يدخل فيه كّلام كان صالحه 
َتِيِم   َتْقَرُبوا َماَل الْ

َ
لم أكثر من فساده ، كام يدّل عليه قوله تعاىل : } َول

ْحَسُن ... { )2( . 
َ
ت ِهَ أ

َّ
 بِال

َّ
إِل

وقيل : هو أنحْ يأخذ بقدر عمله وأجرة مثله ، وهو املستفاد من رواية 
هشام اآلتية )3( . 

يبعد  ل  ولعّله  مثله ،  وأجرة  القوت  من  األمرين  أقّل  هو  وقيل : 
استفادته من اجلمع بني األخبار ، فافهم . 

 ) الّرابع ( : ] أخباٌر يبنى عليها الحكم [ 

يف ذكر يشء من األخبار التي يبني عليها الكم ، روى الّشيخ ، عن 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 320.
)2) سورة األنعام 6 : 152 . 

)3) سيأيت ذكرها يف الّصفحة325.
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َتاٍم  َسِن × َعنحْ َرُجٍل َيُكوُن يِف َيِدِه َماٌل أِلَيحْ ُت َأَبا الحَْ البزنطّي ، قال : َسَألحْ
ُه ؟ .  َتاُج إَِليحِْه َفَيُمدُّ َيَدُه َفَيأحُْخُذُه  وَينحِْوي َأنحْ َيُردَّ َفَيححْ

َف ، َفإِنحْ َكاَن ِمنحْ نِيَّتِِه  ِ َد  وَل ُيسحْ َقصحْ َقاَل : »َل َينحَْبِغي َلُه َأنحْ َيأحُْكَل إِلَّ الحْ
وَن 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِيَن يَأ

َّ
 : } إِنَّ ال ِذي َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُه إَِليحِْهمحْ َفُهَو بِامَلنحِْزِل الَّ َأنحْ َل َيُردَّ

 . )2( » )1( } ... ً ما
ْ
َتام  ُظل ْمواَل الْ

َ
أ

} َوَمْن   :  ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ وعن سامعة ، عن أيب عبداهلل × ، يِف َقوحْ
ْل بِالَمْعُروِف { ؟ . 

ُ
ك

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ِقياً ف

َ
اكَن ف

َفُهَو  ُيِقيُمُه  َما  َلُه  َليحَْس  حُمحَْتاٌج  َيَتاَمى ، َوُهَو  لِلحْ َييِل َشيحْئًا  »َمنحْ َكاَن  َقاَل : 
 ، َوإِنحْ َكاَنتحْ  فحْ ِ ٍر ، َوَل ُيسحْ َيأحُْكلحْ بَِقدحْ  ، َوَيُقوُم يِف َضيحَْعتِِهمحْ َفلحْ َواَلُمحْ َيَتَقاىَض َأمحْ

محْ َشيحْئًا « )3( .  َواِلِ َزَأنَّ ِمنحْ َأمحْ ِسِه َفاَل َيرحْ َغُلُه َعامَّ ُيَعالُِج لِنَفحْ َضيحَْعُتُهمحْ َل َتشحْ
ويف موّثقة حنان بن سدير ، عنه أبو عبد اهلل × قال : ] َسَأَلنِي ِعيَسى 
لُّ َلُه ِمنحَْها َفُقلحُْت [ )4( : »إَِذا َلَط  بِِل َما حَيِ ِ َتاِم يِف اإلحْ يحْ َقيِِّم لأِلحَْ ُن ُموَسى َعِن الحْ بحْ
َباَها )6( ، َفَلُه َأنحْ ُيِصيَب ِمنحْ َلَبنَِها  َتَها ،  وَهنََأ َجرحْ َضَها )5( ، َوَطَلَب َضالَّ َحوحْ

)1) سورة النّساء 4 : 10 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 946/339 . 

)3) الكايف5 : 1/129 ، هتذيب األحكام 6 : 948/340 . 
)4) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

طًا ، أي َمَلطته  وطّينته .   )5) لط حوضها : أي طّينها  وأصلحها ، يقال : ُلطحُْت الوض بالّطني َلوحْ
وأصله من الّلصوق . ) النّهاية 4 : 277 ماّدة لوط ( 

)6) يقال : هنأُت البعري أهنؤه ، إذا طليته باِلناء ،  وهو الَقطِران ،  ومنه حديث ابن عّباس يف مال 
باء : التي أصابا اجلرب ،   اليتيم : إن كنت هتنأ جرباها ، أي تعالج جرب إبله بالقطران .  واجلَرحْ
وهو خلط غليظ حيدث حتت اجللد من خمالطة البلغم امللح للدم ، يكون معه ُبثور  ورّبام حصل 
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ل  « )2( .  ٍع ،  وَل َفَساٍد لِنَسحْ ِ هَنحٍْك )1( لَِضحْ ِمنحْ َغريحْ
اكَن  } َوَمْن  اهلل :  ِل  َقوحْ يِف  اهلل ×  عبد  أيب  عن  الّصباح ،  أيب  وعن 

ِقياً ... { ؟ . 
َ
ف

َيأحُْكَل  َأنحْ  َبأحَْس  َفاَل  امَلِعيَشِة ،  َعِن  َسُه  َنفحْ حَيحْبُِس  َرُجٌل  »َذلَِك  َفَقاَل : 
 ، َفإِنحْ َكاَن امَلاُل َقِلياًل َفاَل َيأحُْكلحْ ِمنحُْه  َواَلُمحْ ِلُح َلُمحْ َأمحْ ُروِف إَِذا َكاَن ُيصحْ بِامَلعحْ

َشيحْئًا « )3( . ونحوه روى العّيايّش يف تفسريه ، عن زرارة )4( . 
وروي أيضًا عن إسحاق بن عامر ، عن أيب بصري ، عن أيب عبداهلل × 
َأوحْ  ٍث  َحرحْ َعَل  َيتِيِم  لِلحْ َسُه  َنفحْ حَيحْبُِس  َرُجٌل  »َهَذا  قال :  أّنه  اآلية  تفسري  يف 
يِف  َذلَِك  َلُه  َوَليحَْس  ُروِف ،  بِامَلعحْ ِمنحُْه  َيأحُْكلحْ  َفلحْ َسُه  َنفحْ فِيَها  َغُل  َوَيشحْ َماِشَيٍة ، 

ُضوَعة « )5( .  تِي ِعنحَْدُه َموحْ َراِهِم الَّ َنانرِِي َوالدَّ الدَّ
َعبحِْد  أِليَِب  ِقيَل  قال :  الكاهيّل  عن  السن ،  يف  الّشيخ ،  وروى 
ُعُد  َتاٍم ،  وَمَعُهمحْ َخاِدٌم ، َلُمحْ َفنَقحْ ُخُل َعَل َأٍخ َلنَا يِف َبيحِْت َأيحْ ا َندحْ اهلل × : إِنَّ
نَا فِيِه  اَم َطِعمحْ  ،  وُربَّ ُدُمنَا َخاِدُمُهمحْ  ،  وخَيحْ ُب ِمنحْ َماِئِهمحْ َ  ، َوَنشحْ َعَل بَِساطِِهمحْ

ل  ويطل به اإلبل  وغريها . ) النّهاية 5 :  معه ُهزال لكثرته . والقطران : ما يتحّلل من شجر األبحْ
277 ماّدة هنأ ، واملصباح املنري : 95 ماّدة جرب ،  وص 508 ماّدة قطر ( . 

إذا مل تبق يف ضعها  النّاقة حلبًا أهنُكها ،  هنكت  يقال :  أي من غري مبالغة ،  )1) من غري هنك : 
لبنًا ،  وهنك الّضع هنكًا ، إذا استوىف مجيع ما فيه .  والنّهك : التنّقص ،  واملبالغة يف كّل يش ء . 

) لسان العرب10 : 499  و500 ماّدة هنك ( 
)2) الكايف 5 : 4/130 . هتذيب األحكام 6 : 951/340 . 

)3) الكايف5 : 130صدر الديث 5 ، هتذيب األحكام 6 : 341 صدر الديث 952 . 
)4) تفسري العّيايّش 1 : 29/221 . 
)5) تفسري العّيايّش 1 : 31/221 . 
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 ، َفاَم َتَرى يِف َذلَِك ؟ .  الطََّعاَم ِمنحْ ِعنحِْد َصاِحبِنَا ،  وفِيِه ِمنحْ َطَعاِمِهمحْ
َفَقاَل : »إِنحْ َكاَن ُدُخوُلُكمحْ َعَليحِْهمحْ َمنحَْفَعًة َلُمحْ َفاَل َبأحَْس ،  وإِنحْ َكاَن فِيِه 
َل  ُتمحْ  َفَأنحْ بَِصَيٌة { )1( ،  َنْفِسِه  َع   ساُن 

ْ
اِلن } بَِل  محْ َفال ،  وَقاَل :  َلُ ٌر  َضَ

م  
َ
َيْعل َواهلل  إِْخوانُُكْم 

َ
ف الُِطوُهْم 

ُ
ت } َوإِْن  اهلل :  َقاَل  وَقدحْ    ،  َعَليحُْكمحْ َفى  خَيحْ

الُمْفِسَد ِمَن الُمْصلِح  { )2( « )3( . 
َيتِيٍم  َماَل  َوِلَ  َرُجٍل  َعنحْ  اهلل ×  عبد  أيب  عن  أخرى  رواية  ويف 

َرَض ِمنحُْه َشيحْئًا ؟ .  َتقحْ َفاسحْ
َتاٍم َكاُنوا  ِرُض ِمنحْ َماِل َأيحْ َتقحْ َسنيحِْ × َقدحْ َكاَن َيسحْ َن الحُْ َفَقاَل : »إِنَّ َعيِلَّ بحْ

ِرِه َفاَل َبأحَْس بَِذلِك  « )4( .  يِف َحجحْ
ويف » الكافي ، عن عيّل بن املغرية ، َقاَل : ُقلحُْت أِليَِب َعبحِْد اهلل × )5( 
َد َذلَِك  حْ ُء َفآُكُل ِمنحُْه ُثمَّ ُأطحِْعُمَها َبعحْ ِدَي َلَا الشَّ اَم ُأهحْ نََة َأٍخ َيتِيَمًة َفُربَّ إِنَّ ِلَ ابحْ

حْ َء ِمنحْ َماِل َفَأُقوُل َيا َربِّ َهَذا ِبََذا ؟ .  الشَّ
َفَقاَل × : » َل َبأحْس  « )6( . 

] هل يجوز أْن يتناول الغنيُّ شيئًا من مال اليتيم [ 

أن  للغنّي  جيوز  أّنه  إىل  األصحاب  بعض  فذهب  ذلك  عرفت  إذا 

)1) سورة القيامة 75 : 14 . 
)2) سورة البقرة 2 : 220 . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 947/339 . 
)4) الكايف5 : 8/132 ، هتذيب األحكام 6 : 953/341 . 

)5) يف املخطوط والّطبعة الجرّية : قلت أليب السن × ، وما أثبتناه موافٌق للمصدر . 
)6) الكايف 5 : 5/129 . 
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ذهب  وإليه  لذلك ،  املقتيض  األمر  لظاهر  اليتيم ؛  مال  من  شيئًا  يتناول 
الّشافعّي )1( . 

محاًل  مثله ؛  أجرة  مقدار  يتجاوز  ل  ولكن  ذلك ،  له  جيوز  وقيل :   
لألمر عل الستحباب ، كام يشعر به لفظ الستعفاف ، ويدلُّ عليه أيضًا 
ُت َأَبا َعبحِْد اهلل ×  إطالق مارواه الّشيخ ، عن هشام بن الكم قال : َسَألحْ

َيتِيِم َما َلُه َأنحْ َيأحُْكَل ِمنحُْه ؟ .  يِف َمنحْ َتَوىلَّ َماَل الحْ
ِر  بَِقدحْ َيأحُْكلحْ  َفلحْ َلُمحْ  ِر  َجحْ األحْ ِمَن  بِِه  َيُقوُم  ُه  ُ َغريحْ َكاَن  َما  إىَِل  »َينحُْظُر  َفَقاَل : 

َذلِك  « )2( . 
تقييدها  يبعد  ل  أّنه  إّل  ونحوها ،  الكاهيّل )3(  حسنة  إطالق  وكذا 
باألخبار املذكورة )4( الّدالة عل أنَّ ذلك إّنام هو للمحتاج املشتغل بإصالح 
أموالم ، بحيث يشغله ذلك عن مال نفسه ، وأن ل يكون املال قلياًل ، 
ماله ،  القّيم إلصالح  أو  الوّص ،  يستأجره  الذي  األجري  وهذا يف غري 
فإّنه لشكَّ يف جواز اعطاء األجرة له من ماله ، وكذا اجلعل ونحومها 
بذلك ،  مترّبع  يوجد  مل  إذا  لكن  الستيجار واجلعالة ،  الاكم يف جواز 

وإّل فال . 
وأّما املحتاج مع حصول القيود التي ذكرناها فال حرج عليه يف ذلك 
قطعًا مع عدم الساف واإلفساد ، لدللة اآلية والّروايات عل ذلك ، 

)1) األّم 5 : 156 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 960/343 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 323.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 323.
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ومراعاة أقّل األمرين من القوت وأجرة مثله أحوط ؛ ألنَّ فيه جيمع بني 
اليتيم ، كام يقتضيه قوله تعاىل :  األخبار ؛ وألّنه األحسن يف حفظ مال 

ْحَسُن ... { )1( . 
َ
ِت ِهَ أ

َّ
 بِال

َّ
َتِيِم إِل  َتْقَرُبوا َماَل الْ

َ
} َول

ثّم ظاهر اآلية واألخبار أّنه ل جيب رّد عوض ما أكل بعد اليسار ؛ 
ألّنه يف ذلك من قبيل األجري ، وهذا هو املشهور . 

وقيل : املعنى أنَّ من كان فقريًا فليأخذحْ قدَر الكفاية والاجِة قرضًا ، 
البيان « ، عن سعيد  » مجمع  نقله يف  إذا أيس .  أخذ  ما  يردُّ عوض  ثمَّ 
الّسلاميّن )4( ،  العالية )2( ، والّزهرّي )3( ، وعبيدة  بن جبري ، وجماهد ، وأيب 

قال : وهو مرويٌّ عن الباقر × )5( . 
تضّمنت  إهّنا  حيث  من  نقلها  ولعّله  عليها ،  أقفحْ  مل  الّروايُة  وهذه 

)1) سورة األنعام6 : 152 . 
أدرك  رياح ،  بني  من  امرأة  موىل  املقرئ  الرياحي  العالية  أبو  البرصّي ،  مهران  بن  رفيع   (2(
رسول ‘ يف اجلاهلية وأسلم بعد وفاته بسنتني ، روى عن عيّل × وعائشة وابن مسعود ، 
وروى عنه قتادة وخالد الّذاء وداود بن أيب هند والربيع وغريهم . مات سنة 93 ه  . وقيل : 

92 ه  ، وقيل : 106 . ه  . تذكرة الّفاظ 1 : 16 ، العرب 1 : 81 ، طبقات الافظ : 29 . 
)3) أبو بكر حمّمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن الارث القريّش 
بن  وسهل  عمر ،  ابن  عن  روى  املشهورين .  العالم  وأحد  السبعة  الفقهاء  أحد  الزهرّي 
سعد ، وسعيد بن املسيب ، وأيب أمامة . وروى عنه عطاء بن أيب رباح ، والزبيدّي ، وصالح 
بن كيسان ، واألوزاعّي والليث ، ومالك وغريهم . مات سنة 124 . وقيل 123 ه  . تذكرة 

الّفاظ 1 : 108 ، شذرات الذهب 1 : 162 ، وفيات العيان 4 : 177 . 
من  األّول  الباب  آخر  ويف  عيّل × .  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيُخ  عّده  السلاميّن :  عبيدة   (4(

اخلالصة : أنه من أولياء أمري املؤمنني × . رجال الشيخ : 14/71 ، اخلالصة : 192 . 
)5) جممع البيان 3 : 21 . 
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ألمكن  كذلك  ثبتت  ولو  خاّصة ،  والاجة  الكفاية  بقدر  األخذ  تقدير 
محُلها عل الستحباب ملخالفتها ملا ذكرنا . 

ورّبام استدّل لذا القول برواية البزنطّي املذكورة )1( . 
وجياب عنها مع ضعف سندها بأهّنا ليست برصحية يف ذلك ؛ جلواز 
أو  نفسه  ] لـ [  عليه  َديٍن  لقضاء  أخذه  إّنام  بل  القوت ،  لغري  أخذ  كونه 

لتجارة أو لنحو ذلك . 
ونقل عن بعض العاّمة قولً بأّنه ل جيوز األخذ من ماله مطلقًا عماًل 
ُهْم ... { )2( ، حّتى نقل بعض املفّسين أّنه 

َ
ْمَوال

َ
أ ََتاَم  بعموم : } َوآتُوا الْ

قال ابن عّباس : ليس هو األمر باألكل من مال اليتيم ، بل معناه فليأكل 
الوّص من مال نفسه بقدر الاجة حّتى ل يضطر إىل أكل مال اليتيم )3( . 
ورّبام يشهد لذا القول مارواه العّيايّش يف تفسريه ، عن رفاعة ، عن أيب 
»كان أيب يقول :  بِالَمْعُروِف  { ، قال :  ْل 

ُ
ك

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
} ف عبد اهلل × يف قوله : 

إهّنا منسوخة « )4( . 
وهذا القوُل ضعيٌف ؛ ألّنه خالف ظاهر اآلية وصيح الّروايات ،  
ول  للمعارضة  تصلح  فال  صحتها  تثبت  فلم  املذكورة  الّرواية  وأّما 
للنّسخ عل القول بجواز صحته بخرب الواحد ، مع أّنه يستفاد من كثري 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 322.
)2) سورة النّساء 4 : 2 . 

)3) نواسخ القرآن ) ابن اجلوزّي ( : 114 ، فتح القدير 1 : 428 ، الّدّر املنثور 2 : 121 ، اجلامع 
ألحكام القرآن ) القرطبّي ( 5 : 43 . 

)4) تفسري العّيايّش 1 : 33/222 . 
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ل  أّنه  عرفت  وقد  اإلطالق ،  تقييد  عل  النّسخ  إطالق  الّروايات  من 
يسّوغ األكل لكّل حمتاج ، بل إّنام يكون ملن مجع الّشوط املذكورة فيجوز 
محلها عل ذلك وقد مرَّ نظريه ، أو يقال : ظاهر األمر بالكل الوجوب 

فنسخ إىل اجلواز واإلباحة . 

 ) الّتاسـعة ( : ] األمـر باإلشـهاد عنـد الدفـع إليهـم علـى جهة 
الوجوب [ 

األمر باإلشهاد عند الّدفع محله بعضهم عل الوجوب ، وأّيد ذلك 
بأّن فيه مبادرة إىل حفظ املال وعدم الّتضييّع ؛ ألّنه قد ينكر اليتيم الّتسليم 
إليه ، واألظهر أّنه لالستحباب أو اإلرشاد إىل املصلحة كدفع الّتهمة عنه 

بأكله وسقوط الّضامن لو أنكر الّتسليم . 
ثّم ظاهر اآلية أّنه ل تسمع دعوى الول الّتسليم إّل بالبّينة ؛ وألّنه 
أفتى  وبذلك  األخبار ،  عموم  ذلك  عل  ويدّل  بذلك ،  عليه  كلفة  ل 
األصحاب ، وإليه ذهب الّشافعّيـة )1( ، وذهب النفّيـة )2( إىل أّنه يصّدق 

مع اليمني كسائر األمناء . 
وفيه : أّنه خالف ظاهر اآلية مع أّنه أمني من جهة الّشع ل من جهة 
اليتيم ، وليس له نيابة عاّمة كحاكم الّشع ، ول كامل الّشفقة كاألب ، 
مع أّنا نمنع أنَّ كّل أمني يصّدق كذلك . نعم إّنام يصّدق بدعوى الّتلف 
مثله  يف  الّتكليف  يف  ملا  الال ؛  هذه  يف  البّينة  يكّلف  ل  فإّنه  واإلنفاق ، 

)1) األّم 4 : 142 ، املجموع 14 : 148 . 
)2) بدائع الّصنائع 5 : 154 . 
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باإلشهاد من املشّقة ، وإلشعار تقييد الّدفع باإلشهاد بذلك . 
ً { إىل أنَّ اإلشهاد إّنام يدفع  َف بِاهلل َحِسيبا

َ
ثمَّ أشار بقوله : } ... َوك

األمور الّظاهرة ، وأّما اخللوص الباطنّي والرباءة للّذّمة من ذلك ، فهو 
تعاىل املتوّل لذلك ، والّشاهد عليه ، واملعاقب ملن رزء منه شيئًا ، ففيه من 

الّتحذير عل ما خيفى بام ل خيفى . 
* * * * *

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

ْيِهْم 
َ
َعل وا 

ُ
َخاف  

ً
ِضَعافا يًَّة  ُذرِّ ِفِهْم 

ْ
َخل ِمْن  وا 

ُ
تََرك ْو 

َ
ل ِيَن 

َّ
ال َْخَش  } َولْ  

 
ً
ما

ْ
ََتاَم ُظل ْمَواَل الْ

َ
أ وَن 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َسِديداً ، إِنَّ اِليَن يَأ ْولً 

َ
وا ق

ُ
َُقول َيتَُّقوا اهلل َولْ

ْ
ل
َ
ف

ْوَن َسِعياً { )1( . 
َ
وَن ِف ُبُطونِِهْم نَاراً َوَسَيْصل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
إِنََّما يَأ

 ] في بيان أحكام اليتامى أيضًا [ 

ً { : حال ، أو صفة  و} ظلما مجلة الّشط واجلزاء صلة املوصول .  
جواز  عل  دللة  ففيه  املعروف ،  خالف  وهو  ظلاًم ،  أكالً  أي  ملحذوف 
األكل باملعروف عل النّحو املذكور ، ففي » عيون األخبار « : يف ما كتب 
َكثرَِيٍة  لِِعَلٍل  اًم  ُظلحْ َيتِيِم  الحْ َماِل  َل  َأكحْ َم  »َوَحرَّ الّرضا × إىل حمّمد بن سنان : 
َفَقدحْ  اًم  ُظلحْ َيتِيِم  الحْ َماَل  نحَْساُن  ِ اإلحْ َأَكَل  إَِذا  ُه  َأنَّ َذلَِك :  ُل  َأوَّ َفَساِد ،  الحْ ُوُجوِه  ِمنحْ 
ِسِه ،  وَل َعِليٍم بَِشأحْنِِه   ٍن ،  وَل حُمحَْتِمٍل لِنَفحْ َتغحْ ُ ُمسحْ َيتِيُم َغريحْ َأَعاَن َعَل َقتحِْلِه ؛ إِِذ الحْ
ُه َقدحْ َقَتَلُه   ِه ، َفإَِذا َأَكَل َماَلُه َفَكَأنَّ ِفيِه َكِقَياِم َوالَِديحْ وَل َلُه َمنحْ َيُقوُم َعَليحِْه  وَيكحْ

)1) سورة النّساء 4 : 9 - 10 . 
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لِِه :  ُعُقوَبِة يِف َقوحْ َف اهلل  وَجَعَل ِمَن الحْ َفاَقِة ، َمَع َما َخوَّ ِر  والحْ َفقحْ ُه إىَِل الحْ َ وَصريَّ
ِل  َفٍر × : إِنَّ اهلل تعاىل َوَعَد يِف َأكحْ ِل َأيِب َجعحْ ْخَش ... { اآلية .  ولَِقوحْ

َْ
} َو ل

ِريِم َماِل  ِخَرِة ، َفِفي حَتحْ َيا ،  وُعُقوَبًة يِف اآلحْ نحْ  : ُعُقوَبًة يِف الدُّ ِ َيتِيِم ُعُقوَبَتنيحْ َماِل الحْ
َعِقِب َأنحْ ُيِصيَبُه َما  اَلَمُة لِلحْ ِسِه ،  والسَّ اَلُلُه بِنَفحْ تِقحْ َيتِيِم ،  واسحْ تِبحَْقاُء الحْ َيتِيِم اسحْ الحْ
َيتِيِم بَِثأحِْرِه  ُعُقوَبِة ، َمَع َما يِف َذلَِك ِمنحْ َطَلِب الحْ َأَصاَبُه ، ملَِا أَوَعَد اهلل فِيِه ِمَن الحْ

ا « )1( .  َضاِء َحتَّى َيَتَفاَنوحْ َبغحْ َعَداَوِة َوالحْ نَاِء  والحْ ححْ َرَك  وُوُقوِع الشَّ إَِذا َأدحْ
َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ   ،  َلبِيِّ الحَْ َعِن  الّصحيح ،  يف  األعمال « ،  » ثواب  ويف 
ِرُكُه  َسُيدحْ اًم  ُظلحْ َيَتاَمى  الحْ َماِل  آِكَل  َأنَّ  َعيِلٍّ ×  ِكَتاِب  يِف  »إِنَّ  َقاَل :  اهلل × 
ِدِه ؛ َفإِنَّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ َيُقوُل : } َو َلْخَش ... إل  َوَباُل َذلَِك يِف َعِقبِِه ِمنحْ َبعحْ
ِيَن 

َّ
ِخَرِة َفإِنَّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ َيُقوُل : } ال ا يِف اآلحْ  َسِديداً { ،  وَأمَّ

ً
ْول

َ
قول ... ق

ْمواَل اَلتام ... { اآلية « )2( . 
َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ

ُتُه َيُقوُل : »إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َوَعَد  ويف املوّثق ، َعنحْ َساَمَعَة ، َقاَل َسِمعحْ
ُعُقوَبُة  ا  النَّاُر ،  وَأمَّ ِخَرِة  اآلحْ َفُعُقوَبُة  ا  َأَحُدمُهَ ا  َأمَّ  :  ِ ُعُقوَبَتنيحْ َيتِيِم  الحْ َماِل  يِف 
َسِديداً { ،   

ً
ْول

َ
قول ... ق َْخَش ... إل  } َولْ  :  وَجلَّ َعزَّ   ُلُه  َقوحْ َفُهَو  َيا  نحْ الدُّ

َيَتاَمى  « )3( .  تِِه َكاَم َصنََع ُهَو ِبَُؤَلِء الحْ يَّ ُلَفُه يِف ُذرِّ َش َأنحْ َأخحْ نِي لَِيخحْ َيعحْ
َتَدَأ  نَا َعَليحِْه َفابحْ ِن ُخنَيحٍْس ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : ] َدَخلحْ وَعِن امُلَعلَّ بحْ
ِلُمُه  وَعَل َعِقبِِه ؛  َيتِيِم َسلََّط اهلل َعَليحِْه َمنحْ َيظحْ َفَقاَل [ )4( : » َمنحْ َأَكَل َماَل الحْ

)1) عيون أخبار اإلمام الّرضا × 2 : 92 . 
)2) ثواب األعامل : 233 ، باب : عقاب أكل مال اليتيم  . 
)3) ثواب األعامل : 234 ، باب : عقاب أكل مال اليتيم  ، 

)4) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
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ْولً َسِديداً { « )1( . 
َ
َْخَش ... إل قول ... ق َفإِنَّ اهلل َيُقوُل : } َولْ

ويف » الكافي « ، عن عبد األعل موىل آل سام ، عنه × : »َسلَِّط )2( 
اهلل َعَل َعِقبِِه َأوحْ َعَل َعِقِب َعِقبِه  « )3( . 

 ويف » تفسير علي بن إبراهيم « ، يف السن ، عن هشام بن سامل ، عن 
ُت  اَمِء ، َرَأيحْ َي يِب إىَِل السَّ ِ أيب عبد اهلل × قال : »َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ ملَّا ُأسحْ
 ، َفُقلحُْت : َمنحْ َهُؤَلِء َيا  َباِرِهمحْ َوافِِهُم النَّاُر  وَتحُْرُج ِمنحْ َأدحْ َذُف يِف َأجحْ مًا ُتقحْ َقوحْ

اًم « )4( .  َيتامى  ُظلحْ واَل الحْ ِذيَن َيأحُْكُلوَن َأمحْ ِئيُل ؟ . َفَقاَل : َهُؤَلِء الَّ َ َجربحْ
َوالنَّاُر  ِقَياَمِة ،  الحْ َم  َيوحْ »جَيِي ُء  جعفر × :  أيب  عن  » الكافي « ،  ويف 
ُه آِكُل  ِع َأنَّ َمحْ ُل اجلحْ ِرُف َأهحْ ُرَج َلَُب النَّاِر ِمنحْ فِيِه َيعحْ نِِه َحتَّى خَيحْ َتِهُب يِف َبطحْ َتلحْ

َيتِيِم ... « )5( .  َماِل الحْ
أحدمها ’  عن  مسلم ،  بن  حمّمد  عن  العياشّي « ،  » تفسير  ويف 

َيتِيِم النَّاُر ؟ .  ِل َماِل الحْ قال : ُقلحُْت : يِف َكمحْ جَيُِب أِلَكحْ
مَهَنيحْ  « )6( .  َقاَل : »يِف ِدرحْ

َيتِيُم « )7( .  ُن الحْ َهم ، َوَنححْ ويف رواية أيب بصري ، عن أيب جعفر × قال : »ِدرحْ

)1) ثواب األعامل : 234 ، عقاب أكل مال اليتيم  . 
)2)  يف املصدر : » يسّلُط « . 

)3) الكايف 2 : 13/332 . 
)4) تفسري القّمّي 1 : 132 . 

)5) الكايف 2 : 32 ضمن الديث 1 . 
)6) تفسري العّيايّش 1 : 40/223 . 
)7) تفسري العّيايّش 1 : 48/225 . 
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ويف » مجمع البيان « : سئل الّرضا × كم أدنى ما يدخل به آكل مال 
اليتيم حتت الوعيد يف هذه اآلية ؟ . فقال : »قليله وكثريه واحد إذا كان 
من نّيته أن ل يرّده إليهم « )1( . فليتقوا اهلل من هذا الّصنيع املوجب لاتني 
يفسدها ؛  أموالم ول  ما يصلح  يفعلوا  أي  } ولقولوا { :  العقوبتني . 
ألّنه كثريًا ما يطلق القول ويراد الفعل ، وجيوز أن يكون املراد أمرهم بأنحْ 
يقولوا لليتامى مثل مقالتهم ألولدهم أي بالّرمحة والّشفقة ، كام هو يف 

اآلية اآلتية ، وهو القول املعروف أي العّدة باإلحسان . 
} يأكلون ... ناراً { ، املراد سببها ، أي أهّنا سبب لدخول  وقوله : 
بقوله :  إليه  املشار  وهو  لدخولم ،  سببًا  يكون  كام  بطوهنم ،  النّار 

ْوَن َسِعياً { )2( ، كام دّلت عليه األخبار . 
َ
} ... َوَسَيْصل

لألوصياء  اآليتني  يف  والّتحذير  اخلطاب  أّن  األخبار  من  وظهر 
األوىل  اآلية  اخلطاب يف  إّن  اليتامى . وقيل :  أموال  بإصالح  والقائمني 
للذين جيلسون عند املريض ، ويقولون : إنَّ أولدك ل يغنون عنك من 
اهلل شيئًا ، فقّدمحْ ماَلَك يف سبيل اهلل ، فيفعل املريض بقولم ، فيبقى أولده 
ضائعني كاّلً عل النّاس ، فأمرهم أنحْ خيافوا اهلل يف هذه املقالة ، ويقّدرون 
هذا  ويؤّيد  به ،  أشاروا  ماهم  بم  ويفعلون  املخلفون  هم  أولدهم  أنَّ 

ْولً َسِديداً { . 
َ
وا ق

ُ
َُقول القوَل قوُله : } َولْ

* * * * *

)1) جممع البيان 3 : 26 . 
)2) سورة النّساء 4 : 10 . 
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الّرابعة : في الّسورة المذكورة

وُهْم 
ُ
 َواْرُزق

ً
ُكْم قَِياما

َ
ِت َجَعَل اهلل ل

َّ
ُكُم ال

َ
ْمَوال

َ
َفَهاَء أ  تُْؤتُوا السُّ

َ
 } َول

 . )1( } ً ْولً َمْعُروفا
َ
ُهْم ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
فِيَها َواك

 ] في بيان أحكام الّسفهاء [ 

قرأ نافع ، وابن عامر ، قياًم بغري ألف ، والباقون قيامًا باأللف . ونقل 
معاشكم  قوام  به  واملراد  وقوام ،  وقيم ،  قيامًا ،  لغات :  ثالث  فيه  أنَّ 

ومعادكم )2( . 
 )3( أّنه قد يكون متعّلقه أمر املعاش  والّسفه : خالف الّرشد ، وقد مرَّ

وقد يكون أمر املعاد . 
واختلف يف معنى اآلية عل أقوال : 

أموال  يمسكوا  أن  أمروا  لألولياء ،  فيها  اخلطاب  إنَّ  ) أحدها ( :   
اليتامى وجيروا عليهم النّفقة ، وما حيتاجون إليه ، وأنحْ يرفقوا بم بالقول 
وحسن املعارشة واملالئمة إىل البلوغ والّرشد ، فالّسفهاء هنا هم اليتامى . 
وإّنام أضاف األموال إليهم ؛ ألهّنا من جنس ما يقيم به النّاس معاشهم ، 
أو ألهّنا بأيديم وحتت ترصفهم ، واإلضافة يكفي فيها أدنى مالبسة ، أو 

)1) سورة النّساء 4 : 5 . 
 { يقرأ بإثبات األلف وطرحها ، ومها لغتان ، وأصل  )2) قوله تعاىل : } التي جعل اهلل لكم قياماً
الياء فيهام واو وقلبت ياء ؛ لكسة ما قبلها كام قالوا : ميعاد وميزان ، فالّجة ملن أثبت األلف 
ألّن  والّجة ملن طرحها أنه أراد مجع قيمة ؛  أّن اهلل تعاىل جعل األموال قيامًا ألمور عباده ، 

األموال قيٌم جلميع املتلفات . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 95 ( . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 316.
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ألنَّ منهم من يؤول إليهم كأن يكون هو الوارث جريًا عل الغالب من 
كون املتوّل لذلك يكون من األقرباء . ويدّل عل هذا القول ما نقلناه من 

» تفسير العياشي « ، عن عيّل بن أيب محزة ، عن أيب عبد اهلل × )1( . 
تضّمن  ملا  تعاىل  أنه  وذلك  لألولياء ،  أيضًا  اخلطاب  إّن  الّثاني : 
بذكر  إليهم عّقبه  األيتام  بدفع مال  الّسابق عل هذه اآلية األمر  كالمه 
من ل جيوز دفع املال إليه منهم ، وهو من بلغ سفيهًا ، فاملراد بالّسفيه 
عل هذين القولني من كان ناقص العقل وغري مصلح ألمواله . والنّهي 

للّتحريم . 
) الّثالث ( : إّن اخلطاب لسائر املكّلفني من املؤمنني أن ل يضّيعوا   
أموالم إىل من ل يوثق به يف الّديانة ، أو يف حفظ األموال ، وارجاعها 
إليهم أو انفاذها إىل ما يريدون ، أو عل ما يريدون ، فيكون املراد بالّسفيه 
من اتصف بأحد املعنيني املذكورين : الفسق ، وإفساد املال ، ويدّل عل 

هذا القول روايات متعددة : 
منها ما رواه العّيايّش يف تفسريه ، عن يونس بن يعقوب ، قال : َسَألحُْت 

ُكُم { ؟ . 
َ
ْموال

َ
َفهاَء أ لِه تعاىل : } َو ل تُْؤتُوا السُّ َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ َقوحْ

َقاَل : »َمنحْ َل َتثُِق بِه  « )2( . 
َهِذِه  َعنحْ  َفٍر ×  َجعحْ َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  ِميِد  الحَْ َعبحِْد  ِن  بحْ َراِهيَم  إِبحْ وَعنحْ 

َر َفُهَو َسِفيه  « )3( .  َمحْ َب اخلحْ َيِة فَقاَل : »ُكلُّ َمنحْ رَشِ اآلحْ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 315.
)2) تفسري العّيايّش 1 : 220/ 20 . 
)3) تفسري العّيايّش 1 : 22/220 . 
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ِن  َعَدَة بحْ ِلٍم )1( ، َعنحْ َمسحْ ُن ُمسحْ وما رواه يف » قرب اإلسناد « ، َهاُروُن بحْ
ُيِريُد  ُفاَلنًا  إِنَّ  َأَبِت ،  َيا  َيُقوُل أِلَبِيِه :  َسِن ×  َأَبا الحَْ ُت  ِزَياٍد ، َقاَل : َسِمعحْ

َيَمِن ؟  ا َعَصَب الحْ َي ِل ِبَ رَتِ ُد بِبَِضاَعٍة لَِيشحْ َيَمَن ، َأَفاَل ُأَزوِّ الحْ
 . »  َعلحْ  ، َل َتفحْ َفَقاَل َلُه : »َيا ُبنَيَّ

َقاَل :  ومِلَ ؟ . 
أِلَنَّ اهلل  َعَليحَْك ؛  ُتحَْلفحْ  حْ  ومَل َعَليحَْها   َجرحْ  ُتؤحْ حْ  مَل َذَهَبتحْ  إِذا  َا  أِلهَنَّ  « َقاَل : 
ُكُم { اآلية ، َفَأيُّ َسِفيٍه 

َ
ْموال

َ
َفهاَء أ َتَباَرَك  وَتَعاىَل َيُقوُل : } َو ل تُْؤتُوا السُّ

ِر « ؟ ! )2( .  َمحْ َد النَِّساِء ِمنحْ َشاِرِب اخلحْ َفُه َبعحْ َأسحْ
ونحوه روى عيّل بن إبراهيم يف تفسريه ، عن مّحاد بن بش ، عن أيب 
لِِه : } َو ل  َفٍر × يِف َقوحْ اُروِد ، َعنحْ َأيِب َجعحْ عبد اهلل قال : َويِف ِرَواَيِة َأيِب اجلحَْ
ُجُل  َوَلُد ، إَِذا َعِلَم الرَّ َفَهاُء النَِّساُء َوالحْ ُكُم { : » َفالسُّ

َ
ْموال

َ
َفهاَء أ تُْؤتُوا السُّ

ُيَسلَِّط  َأنحْ  َلُه  َينحَْبِغي  َل  ِسٌد ،  ُمفحْ َسِفيٌه  وَوَلَدُه  ِسَدٌة ،   ُمفحْ َسِفيَهٌة  َرَأَتُه  امحْ َأنَّ 
} َو  َقاَل :  َيُقوُل َمَعاشًا .  ِقيامًا  َلُه  ِذي َجَعَلُه اهلل  الَّ َمالِِه  ِمنحُْهاَم َعَل  َواِحدًا 
ُروُف العدة « )3( ،  ً { ، امَلعحْ ْولً َمْعُروفا

َ
ُهْم ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
وُهْم فِيها  واك

ُ
اْرُزق

لم  ذلك  حافٌظ  وأّنه  كربوا ،  إذا  إليهم  ماِلم  بتسليم  يعدهم  ما  أي 

اِلمام  أصحاب  من  مجاعة  أدرك  سامراء .  نزيل  األنبارّي ،  القاسم  أبو  مسلم  بن  هارون   (1(
الصادق × ، وكان حمّدثًا ، ثقة ، وجهًا ، صاحب تصانيف ، لقي اِلمام أبا السن الادي ، 
وأبا حمّمد العسكري ’ ، وعّد من أصحابام ، وُروي أّنه كاتب اِلمام املهدي املنتظر × . 
رجال الربقّي : 60 ، رجال الطويّس : 437 برقم 1 ، فهرست الّطويّس : 205 برقم 784 . 

)2) قرب اإلسناد : 315/ 1222 . 
)3) تفسري القّمّي 1 : 131 . 
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باعثًا  أخذه ، ويكون  يسليهم عن  ممّا  ونفقتهم ، ونحو ذلك  ملصلحتهم 
عل اطمئناهنم . واألخبار كثرية . 

 ويدخل يف هذا الكم الوصّية إليه ومن ثّم ذهب أكثر األصحاب 
إىل اشرتاط العدالة يف الوّص ؛ ألهّنا استيامن عل مال األطفال ، والفاسق 
ليس أهاًل لالستيامن عل الوجه ، وإنحْ كان أهاًل للوكالة لوجوب الّتثبيت 
من  إليه  ما أوص  فعل  باعتبار  إليه  الّركون  تتضّمن  عند خربه ، وألهّنا 
تفرقة املال وصفه يف الوجوه الّشعّيـة ، والفاسق ظامل ل جيوز الّركون 
ُكُم انلَّاُر { )1( ،  ُموا َفَتَمسَّ

َ
ِيَن َظل

َّ
 ال

َ
ُنوا إِل

َ
 تَْرك

َ
إليه ؛ لقوله تعاىل : } َول

وألهّنا استنابة عل مال الغري ل عل مال الوّص ، لنتقاله عنه بعد موته ، 
وولية الوّص إّنام حتصل بعد املوت ، فيشرتط يف النّائب العدالة كوكيل 

للوكيل . 
وذهب ابن ادريس إىل عدم اإلشرتاط )2( ، ورّجحه يف » النّافع « )3( ،  

و» المختلف « )4( ؛ ألهّنا استنابة تابعة لختيار املوص كالوكالة . 
ملعارضته ،  ذلك  صالح  وعدم  الّدليل  من  ذكرنا  ملا  نظر ؛  وفيه 

)1) سورة هود 11 : 113 . 
)2) السائر الاوي 3 : 189 ، قال : » وجيب أن يكون عدًل ؛ ألّن الوصّية أمانة ، ول يؤمن إلّ 

العدل « . 
)3) املخترص النّافع : 164 ، قال : » ويف اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أهنا ل تعترب « . يف رشائع 
السالم 2 : 482 : وهل يعترب العدالة ؟ ، قيل نعم ؛ لنَّ الفاسق ل أمانة له . وقيل ل ، لن 
فيتحقق  تابعة لختيار املوىص  وألهّنا ولية  الوكالة والستيداع ،  املسلم حمل األمانة كام يف 

بتعيينه . 
)4) خمتلف الّشيعة 6 : 395 . 
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وللفرق بني الوكالة والوصّية املتضّمنة للّتسليط عل مال الغري ، هذا لو 
قيل بجوازها يف ثلثه وخاّصة نفسه ؛ ألّنه مالك للّترصف فيه كيف شاء 

ومحل النّهي يف اآلية والّروايات عل الكراهية لكان له وجه ، فافهم . 
جعلها  جيوز  العدالة  أهل  من  كانت  إذا  املرأة  أنَّ  ذلك  من  ويفهم 
والنّساء ،  الّرجال  من  عدل  إىل  منضاّمً  كان  إذا  الّصبي  وكذا  وصّيـًا ، 

وعليه دّلت األخبار ، وبه أفتى األصحاب . 
ٍد × ،  مَّ حُمَ ِن  بحْ َفِر  َجعحْ َعنحْ   ،  ُكويِنِّ السَّ بابويه ، عن  ابن  رواه  ما  فأّما 
َأُة َل ُيوىَص  ِمننَِي × : »امَلرحْ َعنحْ َأبِيِه × ، َعنحْ آَباِئِه ^ َقاَل : َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ

َفهاَء أموالكم  { « )1( .  إَِليحَْها ؛ أِلَنَّ اهلل تعاىل َيُقوُل : } َو ل تُْؤتُوا السُّ
 : } َو ل تُْؤتُوا  ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ َفٍر × َعنحْ َقوحْ َويِف َخرَبٍ آَخَر ُسِئَل َأُبو َجعحْ
ِر ، َوَل النَِّساَء ، ُثمَّ َقاَل :  َمحْ ُتوَها َشاِرَب اخلحْ ُكُم { ؟ َقاَل : »َل ُتؤحْ

َ
ْموال

َ
َفهاَء أ السُّ

ر « )2( ، فيمكن محله عل الّسفيهة املفسدة  َمحْ َفُه ِمنحْ َشاِرِب اخلحْ َوَأيُّ َسِفيٍه َأسحْ
منهّن كام يشهد له رواية أيب اجلارود املذكورة )3( ، فيكون إطالق املرأة يف 
محله × الّسفه عليها جريًا عل الغالب ؛ فإنَّ الغالب يف النّساء الّسفه ، ويمكن 

محله عل الكراهة مجعًا بينها كام ذكره ابن بابويه )4( وغريه من األصحاب . 

)1) من ل حيضه الفقيه 4 : 5533/226 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 4 : 5534/226 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 335.
َأِة  تَِياِر امَلرحْ نِي َكَراَهَة اخحْ اَم َيعحْ )4) يف من ل حيضه الفقيه 4 : 226 ذيل الديث 5534 ، قال : » إِنَّ
َمُر بِِه  وُيوىَص إَِليحَْها فِيِه إِنحْ َشاَء اهلل  ِقَياُم بِالوصّية َعَل َما ُتؤحْ ىَص إَِليحَْها َلِزَمَها الحْ لِلحَْوِصيَِّة َفَمنحْ َأوحْ

َتَعاىل « .  
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وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] السفه عّلة تاّمة في الحجر [ 

 ذكر الّسفه يف اآلية منفردًا يشعر بأّنه نفسه عّلة تاّمة يف الجر واملنع 
من الّترصف سواء بلغ الّصبي مّتصفًا به ، أو حدث بعد البلوغ ، وبه قال 

األصحاب ، وظاهر إطالق األخبار ، وإليه يذهب كثري من العاّمة )1( . 

 ) الّثانية ( : ] هل يتوّقف الحجر على حكم الحاكم [ 

 تعليق الكم عل الوصف به يشعر بأّنه العّلة فيه ، فتدّل باطالقها 
أيضًا  عليه  ويدّل  الاكم ،  حكم  إىل  حيتاج  فال  ثبوته ،  يف  كاف  أّنه  عل 
إِْن اَكَن 

َ
إِْن آنَْسُتْم ... { )2( اآلية ، وقوله تعاىل : } ف

َ
مفهوم قوله : } ... ف

الولية  أثبت  حيث  اآلية ،   ، )3( } ً َضِعيفا ْو 
َ
أ  

ً
َسِفيها َقُّ  الْ ْيِه 

َ
َعل ِي 

َّ
ال

الكالم يف  إىل دليل ، وكذا  آخر حيتاج  أمر  فتوّقفها عل  الّسفه ،  بمجّرد 
زواله فإّنه ل حيتاج إىل الاكم كام ذكره يف اآلية الّثانية ، ولألصحاب فيها 

أربعة أقوال : 
أحدها : عدم الحتياج إليه فيهام . 

والّثاني : الحتياج فيهام . 
والّثالث : عدم الحتياج يف الّثبوت فقط . 

)1) املغني 4 : 570 - 571 ، الشح الكبري 4 : 562 - 563 . 
)2) سورة النّساء 4 : 6 . 

)3) سورة البقرة 2 : 282 . 
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والّرابع : عكسه . قال بعض املتأّخرين : ول نعلم قائل . 
 هذا ، وقيل : إنَّ موضَع النّزاع يف الّسفه الادث بعد البلوغ ، أّما من 
اّدعى بعُضهم  أّنه  بلغ سفيهًا فال ريب يف عدم توّقفه عل ذلك ، ونقل 

اإلمجاع عل ذلك ، وعبارة كثري منهم مطلقة . 

 ) الّثالثة ( : ] حجر السفيه مقصور على التصّرف المالي [ 

 ذكر األصحاب أنَّ الّسفه إّنام يمنع من الّترّصف املال ، وأّما غريه 
كالّطالق والقصاص فال . وقال يف » الكنز « : الّصبي والبالغ غري رشيد 

ممنوع من الّترّصف مطلقًا ، ول خيفى ما فيه )1( . 

وُهم ْفيَها { [ 
ُ
 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوارُزق

وُهْم فِيَها ... { ، دون أن يقول منها دللة 
ُ
 قيل يف قوله : } ... َواْرُزق

عل جواز الّتكسب لم فيها ، ] بل عل وجوبه ؛ لئاّل يفنيها اإلنفاق . 
مع  فيها ،  لم  الّرزق  جعل  تعاىل  أّنه  املعنى  كون  جلواز  نظر ؛  وفيه 
الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  يدّل  كام  للّضامن  موجب  فيها [ )2(  الّتكسب  أنَّ 
عن  املوّثق  ويف  عبداهلل × )3( ،  أيب  عن  اللبّي ،  عن  الّصحيح ،  يف 

)1) كنز العرفان 2 : 152 . 
)2) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 

َيتِيِم   ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : ُقلحُْت َلُه : يِف َماِل الحْ َلبِيِّ )3) هتذيب األحكام 4 : 60/26 ، َعِن الحَْ
ُح  بحْ ُضوعًا َفَليحَْس َعَليحِْه َزَكاٌة َفإَِذا َعِملحَْت بِِه َفَأنحَْت َضاِمٌن  والرِّ َعَليحِْه َزَكاٌة ؟ َفَقاَل : » إَِذا َكاَن َموحْ

َيتِيِم « .  لِلحْ
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الّصقيل )3( ،  منصور  وعن  الّسامن )2( ،  سعيد  عن  رواه  وما  سامعة )1( ، 
كّل  عل  مطلقًا  باملم  املّتجر  عل  الّضامن  لزوم  عل  بإطالقها  تدّل  فإهّنا 
حال ، وبذلك قال ابن بابويه يف » الفقيه « )4( ، واملفيد يف » المقنعة « )5( ، 
الّشيخ )6( نفى الّضامن  إّل أنَّ  الّظاهر أيضًا من مجاعة األصحاب ،  وهو 

َراَن ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : ُقلحُْت  ِن ِمهحْ )1) هتذيب األحكام 4 : 69/28 ، قال : َعنحْ َساَمَعَة بحْ
 « . ُقلحُْت َفَعَليحِْه َزَكاٌة ؟ .  َمنُُه ؟ . َقاَل : » َنَعمحْ َيتِيِم  وَيتَِّجُر بِِه أَيضحْ ُجُل َيُكوُن ِعنحَْدُه َماُل الحْ َلُه الرَّ

َكاَة . « .  اَمَن  والزَّ ِ الضَّ َلَتنيحْ َُع َعَليحِْه َخصحْ ِري َل َأمجحْ َقاَل : » َل َلَعمحْ
ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َيُقوُل : » َليحَْس  ِن َقاَل َسِمعحْ امَّ )2) هتذيب األحكام 4 : 65/27 ، َعنحْ َسِعيٍد السَّ
ِذي َيتَِّجُر بِه  « .  َيتِيِم  وإِنحْ ُوِضَع َفَعَل الَّ ُح لِلحْ بحْ َِر بِِه َفالرِّ َيتِيِم َزَكاٌة إِلَّ َأنحْ ُيتََّجَر بِِه َفإِِن اجتُّ يِف َماِل الحْ
َماِل  َعبحِْد اهلل × َعنحْ  َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  يحَْقِل  الصَّ َمنحُْصوٍر  َعنحْ   ، 71/29 )3) هتذيب األحكام 4 : 
ُح  وَأنحَْت َضاِمٌن لِلاَمِل   بحْ َمُل بِِه ؟ َقاَل : َفَقاَل : » إَِذا َكاَن ِعنحَْدَك َماٌل  وَضِمنحَْتُه َفَلَك الرِّ َيتِيِم ُيعحْ الحْ

ُغاَلِم  وَأنحَْت َضاِمٌن لِلاَمل  « .  ُح لِلحْ بحْ وإِنحْ َكاَن َل َماَل َلَك  وَعِملحَْت بِِه َفالرِّ
ومنصور الصيقل : هو منصور بن الوليد الّصيقل الكويّف يكنّى أبا حمّمد ، عّده الّشيخ يف رجاله 
من أصحاب الباقر والّصادق ’ ، ويف بعض روايات منصور يبدل بميمون الّصيقل ، قال 
 ، 138 الطَّويّس :  رجال  للوايف .  املوافق  الّصحيح  هو  منصور  أّن  الظَّاهر  اخلوئّي :  الّسّيد 

313 ، معجم رجال الديث 19 : 137 . 
َيتِيِم َزَكاٌة إِلَّ َأنحْ ُيتََّجَر بِِه َفإِِن  )4) من ل حيضه الفقيه 2 : 1599/16 ، قال : » َو َليحَْس َعَل َماِل الحْ

َيتِيِم  وَعَل التَّاِجِر َضاَمُن امَلال  « .  ُح لِلحْ بحْ َكاُة ، َوالرِّ َِر بِِه َفِفيِه الزَّ اجتُّ
)5) املقنعة : 238 ، قال : ول زكاة عند آل الّرسول ^ يف صامت أموال األطفال واملجانني من 
وحّركها وجب  فإنحْ اجّتر با ،  الّدراهم والّدنانري إّل أن يّتجر الوّل لم أو القّيم عليهم با ، 
ضمنه  خسان  فيها  حصل  وإنحْ  ألربابا ،  فهو  ربحًا  أفادت  فإذا  منها ،  الّزكاة  إخراج  عليه 

املّتجر لم با . 
َر بِِه َوَجَب فِيِه  يحِْخ & َفَمَتى اجتُِّ ُل الشَّ ا َقوحْ )6) هتذيب األحكام 4 : 27 ذيل الديث 64 ، قال : » َفَأمَّ
َ َأنحْ ُيتََّجَر  َق َبنيحْ ُه َل َفرحْ جَياِب ، أِلَنَّ ِ ِض  واإلحْ َفرحْ َباَب ُدوَن الحْ تِححْ َب  واِلسحْ اَم ُيِريُد بِِه النَّدحْ َكاُة . إِنَّ الزَّ
ِعَقاب  « .  ِكِه الحْ َتَحقُّ بِِه برَِتحْ ِذي ُيسحْ ِض الَّ َفرحْ َكاُة ُوُجوَب الحْ ُه َل جَتُِب فِيِه الزَّ بِِه َأوحْ َل ُيتََّجَر بِِه يِف َأنَّ
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واستدّل  األصحاب  من  مجاعة  وتبعه  لليتيم ،  النّظر  بذلك  قصد  عّمن 
عليه برواية أيب الّربيع )1( ، وهي مع ضعفها يمكن محلها عل أّن املال كان 

مشرتكًا بينهام ، وكان نظره إصالح املال . 
ومع ذلك فإّنام جيوز ملن يكون ملّيـًا كام يدلُّ عليه ما رواه الّشيخ ، 
ُقلحُْت :  اهلل ×  َعبحِْد  َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  َأبِيِه ،  َعنحْ   ، )2(  َساملٍِ ِن  بحْ َباِط  َأسحْ َعنحْ 

ِرِه َيتَِّجُر بِِه ؟ .  َأَلَك َعنحْ َماِل َيتِيٍم يِف َحجحْ َأِخي َأَمَريِن َأنحْ َأسحْ
َيتِيِم إِنحْ َتِلَف َأوحْ َأَصاَبُه يَشحْ ٌء  َقاَل : »إِنحْ َكاَن أِلَِخيَك َماٌل حُيِيُط باَِمِل الحْ

َيتِيم  « )3( .  ضحْ ملَِاِل الحْ َغِرَمُه ، َوإِلَّ َفاَل َيَتَعرَّ
ويف رواية أخرى وقد سأله عن الّضب به لليتيم ، وأّن ما حيصل من 

الّربح يسّلمه لليتيم ، ويضمن له ماله ؟ . 
َيتِيِم إِنحْ َتِلَف َفاَل َبأحَْس بِِه ، َوإّل  فقال : »إنحْ َكاَن َلُه َماٌل حُيِيُط باَِمِل الحْ

َيتِيم  « )4( . ونحو ذلك من األخبار .  ِرضحْ ملَِاِل الحْ َفاَل َيعحْ
كان  ملن  اجلواز  الّروايات  بني  اجلمع  من  يستفاد  ما  غاية  وباجلملة 

ُجِل  الرَّ َعِن  اهلل ×  َعبحِْد  َأُبو  ُسِئَل  َقاَل :  بِيِع  الرَّ َأيِب  َعنحْ   ، 70/29  28 األحكام4 :  هتذيب   (1(
َمُل بِِه َكاَم  َمَل بِِه ؟ َقاَل : » َنَعمحْ َيعحْ ُلُح َلُه َأنحْ َيعحْ َيُكوُن يِف  َيِدِه َماٌل أِلٍَخ َلُه َيتِيٍم  وُهَو َوِصيُُّه أَيصحْ

ُح َبيحْنَُهاَم َقاَل ُقلحُْت َفَهلحْ َعَليحِْه َضاَمٌن َقاَل َل إَِذا َكاَن َناظِرًا َله  « .  بحْ ِه  والرِّ ِ َمُل باَِمِل َغريحْ َيعحْ
املعروف ببيّاع الزّطي والعليم  موىل بني عدي ،  الكويّف ،  )2) أبو عيّل أسباط بن سامل الكندّي ، 
الّساج ، حمّدث إمامّي حسن الديث ، وله كتاب . روى عن المام الصادق والكاظم ’ . 
كان عل قيد الياة قبل سنة 183هـ . رجال الّطويّس : 153 . رجال النّجايّش 77 . فهرست 

الّطويّس : 38 . 
)3) هتذيب األحكام 6 : 954/341 . 
)4) الكايف 5 : 131 هناية الديث 1 . 
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ملّيـًا مع كونه ضامنًا ، فقوله يف » الكنز « : الق أّنه جيب استنامؤه قدر 
النّفقة )1( ، تبعًا للعاّلمة يف » القواعد « )2( إّل أّنه أشكل ، فأّما الّزيادة عل 
ذلك فندب . ول خيفى ما فيه ، مع أنَّ األصَل عدُمه ، وكراهة أنحْ يعّرض 

اإلنسان نفسه لشغل ذّمته بامل الغري . 
ويدّل عل ذلك ما رواه يف » الكافي « ، َعنحْ َأيِب َبِصرٍي ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد 
ِلِه َبأحٌْس ،  وَلُه َماٌل  آَن ، َوَليحَْس بَِعقحْ ُقرحْ ُتُه َعنحْ َيتِيٍم َقدحْ َقَرَأ الحْ اهلل × ، َقاَل : َسَألحْ
ُغاَلُم ؟ .  َمَل بِِه ُمَضاَرَبًة َفَأِذَن َلُه الحْ ِذي ِعنحَْدُه امَلاُل َأنحْ َيعحْ َعَل َيِد َرُجٍل ، َفَأَراَد الَّ
َفَع إَِليحِْه َماُلُه . َقاَل :  َتِلَم  وُيدحْ َمَل بِِه َحتَّى حَيحْ ُلُح َلُه َأنحْ ُيعحْ َفَقاَل : »َل َيصحْ

َفعحْ إَِليحِْه يَشحْ ٌء « )3( .  حْ ُيدحْ ٌل مَل حْ َيُكنحْ َلُه َعقحْ َتَلَم َومَل َوإِِن اححْ
فدلَّ هذا اخلرب باطالقه عل عدم اجلواز مع إذن املمّيز ، فغريه أوىل ، 

وأقّل مراتب النّهي الكراهة . 

 ] الخامسة : في سورة الّنحل [ 

عليهم  املحجور  من  شطر  ذكر  الوصايا  آيات  تضّمنت  وحيث   
كاملريض ملا زاد عن الّثلث ، والّصبي ، والّسفيه ، فلنتبعه بذكر آية خامسة 
 َيْقِدُر َعَ ْشٍء َوَمْن 

َ
 ل

ً
وك

ُ
يف سورة النّحل : } َضََب اهلل َمَثلً َعْبداً َمْمل

اً وََجْهراً َهْل يَْسَتُووَن ... { )4( .   َفُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه سىًّ
ً
 َحَسنا

ً
َناهُ ِمنَّا رِْزقا

ْ
َرَزق

)1) كنز العرفان2 : 152 . 
)2) قواعد األحكام 2 : 137 . 

)3) الكايف 7 : 3/68 . 
)4) سورة النّحل 16 : 75 . 
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 ] الحجر بالرّق [ 

 { خيرج الّر ؛ فإنَّ مجيَع النّاِسِ عبيُد اهلل . 
ً
فقوله : } مملوك

 َيْقِدُر َعَ ْشٍء { ، أي من الّترّصفات ، فاجلملة صفة 
َ

وقوله : } ل
أخرى للعبد ، خيرج با املأذون له ، واملكاتب . 

 { موصولة ، كناية عن الّر الّذي مّلكه اهلل  َناهُ
ْ
وقوله : } َوَمْن َرَزق

مالً ، وأفاض عليه نعمُه ، وأقدره عل الّترصف يف ذلك . 
بصيغة  عرّب  فلهذا  اجلنس ،  بالعبد  ويراد  لإلنكار ،  } هل { :  و 
اجلمع يف قوله : } يستوون { ، وهو مثل ضبه سبحانه ملا يشك به من 

األصنام ، فمّثل الّصنم بالعبد ، ونفسه تعاىل بالّر . 
وقيل : هو متثيل للكافر واملؤمن ؛ فإنَّ الكافر ل خري عنده ، واملؤمن 

يكسب اخلري . 
َماَواِت  السَّ ِف  َمْن  كُّ  } إِْن  لقوله :  الّصنم ؛  هو  العبد  إنَّ  وقيل : 
الّصنم مجاد  عابد  } ومن رزقناه {  َعْبداً { )1( ،  الرَّْحَِن  آِت   

َّ
إِل ْرِض 

َ ْ
َوال

ل يساوي الّثاين ، فكيف يساوي رّب العاملني . 
عليه  ويدّل  الّترصف ،  العبد ممنوع من  أنَّ  داّلة عل  اآلية  وباجلملة 
أيضًا األخبار الواردة عن معادن الوحي ^ ، فروي يف » الفقيه « ، يف 
َفٍر ،  وَأيِب َعبحِْد اهلل ’  نََة ، َعنحْ ُزَراَرَة ، َعنحْ َأيِب َجعحْ ِن ُأَذيحْ الّصحيح ، عن ابحْ

ِن َسيِِّدِه « .  ُلوُك َل جَيُوُز َطاَلُقُه  وَل نَِكاُحُه إِلَّ بِإِذحْ َقال : »امَلمحْ
َجُه بَِيِد َمِن الطَّاَلُق ؟ .  يَِّد َكاَن َزوَّ ُقلحُْت : َفإِنَّ السَّ

)1) سورة مريم 19 : 93 . 
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َع   َيْقِدُر  ل   
ً
وك

ُ
َمْمل َعْبداً  َمَثلً  اهلل  } َضََب  يِِّد ،  السَّ »بَِيِد  َقاَل : 

َشْ ٍء { والشئ الطَّاَلق  « )1( . 
ُت َأَبا  ِلٍم ، َقاَل : َسَألحْ ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ وروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنحْ حُمَ

ُق َبيحْنَُهاَم إَِذا َشاَء ؟ .  َعبحِْد اهلل × َعنحْ َرُجٍل ُينحِْكُح َأَمَتُه ِمنحْ َرُجٍل أُيَفرِّ
َيُقوُل :  َتَعاىَل  اهلل  إِنَّ  َشاَء  إَِذا  َبيحْنَُهاَم  قحْ  ُيَفرِّ َفلحْ مَمحُْلوَكُه  َكاَن  »إِنحْ  َفَقاَل : 
ِر ،  َمحْ َعبحِْد يَشحْ ٌء [ )2( ِمَن األحْ  ل َيْقِدُر َع  َشْ ٍء { ، ] َفَليحَْس لِلحْ

ً
وك

ُ
} َعْبداً َمْمل

َقُتَها « )3( .  ُجَها ُحّرًا َفإِنَّ َطاَلَقَها َصفحْ َوإِنحْ َكاَن َزوحْ
َسَأَلُه  َقاَل :  اهلل ×  َعبحِْد  َأيِب  َعنحْ  َخِدجَيَة ،  َأيِب  َعنحْ  الّصحيح ،  ويف 

َقَطَة ؟ .  ُلوِك َيأحُْخُذ اللُّ َذِريٌح امُلَحاِريِبُّ َعِن امَلمحْ
َفاَل  َشيحْئًا ،  ِسِه  َنفحْ ِمنحْ  ِلُك  َيمحْ َل  َقَطِة ؟ !  َواللُّ ُلوِك  لِلَممحْ »َوَما  َقاَل : 
َفَها َسنًَة يف جممع ، َفإِنحْ َجاَء َطالُِبَها  ُه َينحَْبِغي َأنحْ ُيَعرِّ ُلوُك َفإِنَّ ِرُض َلَا امَلمحْ َيعحْ
وملَِنحْ  لَِوَلِدِه   ِمرَياثًا  َكاَن  َماَت  َفإِنحْ  َمالِِه ،  يِف  َكاَنتحْ  َوإِلَّ  إَِليحِْه ،  َدَفَعَها 

َوِرَثُه ... « )4( ، الديث . 
دّل  ما  إّل  ترّصفه  انفاذ  عدم  عل  الّدالة  األخبار  ] من  ذلك  ونحو 
الّدليل عل استثنائه كجواز طالقه لمرأته إذا كانت حّرة أو مملوكة لغري 
الفّك .  بعد  به  ويتبع  برقبته  يتعّلق  فإّنه  إقراره  ذلك [ )5(  ونحو  موله ، 

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 4860/541 . بتفاوت . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)3) هتذيب األحكام 7 : 1392/34 . 

)4) الكايف5 : 23/309 ، هتذيب األحكام6 : 1197/397 ، الستبصار3 : 231/69 ، 
)5) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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عل  القدرة  لستدعائها  إليه  الوصّية  جواز  عدم  العموم  يف  ويدخل 
الّترصف يف ما أوىص به ، وهو غري قادر عل ذلك ، نعم إذا أذن له سّيده 

زال املانُع فتصحُّ حينئٍذ . 
وقد يستدّل با أيضًا عل أّنه ل يملك ، وإنحْ مّلكه موله ، فيدخل 
ممّن  له  املوىص  يكون  أنحْ  له ؛ ألنَّ رشطها  الوصّية  أيضًا عدم جواز  فيه 
ونفس  الفعل  إىل  القدرة  نفي  توّجه  يمكن  ل  أّنه  ذلك  ووجه  يملك ، 
املجازات  أقرب  إىل  صفه  فتعنّي  ضورة ،  باطل  ألّنه  حقيقة ؛  إجياده 

وهو نفي امللك ، أو ما هو أعّم من امللك وجواز الّترّصف . 

 ] البحث في ملكّية العبد [ 

من  مجاعة  فذهب  الكم  هذا  يف  والعاّمة  اخلاّصة  واختلف 
» اإليضاح « )1( ،  األصحاب أّنه يملك منهم ، الّصدوق عل ما نقله يف 
بامللك يف اجلملة لألكثر « )2( ، وإليه  » القول  » المسالك « :  بل قال يف 

ذهب مالك )3( . 
يف  قال  املتأّخرين .  أكثر  مذهب  وهو  مطلقًا ،  يملك  ل  وقيل : 

)1) إيضاح الفوائد 2 : 57 ، يف بحث الفصل الّثالث : يف اململوك قال : » واألقرب أّنه ل يملك 
شيئًا سواء كان فاضل الّضيبة وأرش اجلناية عل رأي أو غريمها ، وسواء ملّكه موله عل 
رأي أو ل « ، غري أّنا مل نقف عل نسبته القول بملكّية العبد اىل الّشيخ الّصدوق يف هذا املوضع 

وغريه ، واهلل العاملُ . 
)2) مسالك األفهام 3 : 382 . 

)3) الّشح الكبري6 : 472 ، البيان والّتحصيل ) ابن رشد ( 2 : 600 ، الستذكار ) القرطبي ( 
 . 276 : 6
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» الكنز « : » وبه قال الّشافعّي يف اجلديد وأمحد وأكثر أهل العلم « )1( . 
وقال الّشيخ يف » النّهاية « : يملك ما مّلكه موله ، وفاضل الّضيبة ، 

وأرش اجلناية )2( . 
» الّشرائع « : ولو قيل يملك مطلقًا ، لكنه حمجور  املحقق يف  وقال 

عليه بالّرق حّتى يأذن املوىل كان حسنًا )3( . 
أيضًا خمتلفة ، ولعّل  البيت ^  أهل  الواردة من طريق  والّروايات 
القول بجواز متّلكه إذا مّلكه موله أقوى . ويف حكمه فاضل الّضيبة ، 
املوىل ،  إّنام جاء من قبل  القدرة  نفي  منافاة لذلك ؛ ألّن  وليس يف اآلية 
وحيث حصل منه اإلذن يف ذلك زال املانع ، ومن ثّم لو أذن له يف جواز 

الوصّية إليه لزم ذلك . 
ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َعنحْ  ِن َيِزيَد َقاَل : َسَألحْ يدّل عل ذلك صحيحة ُعَمَر بحْ
يَبًة َفَرَضَها  َلُه َيأحُْخُذ ِمنحُْه َضِ تَِق مَمحُْلوكًا َلُه ،  وَقدحْ َكاَن َموحْ َرُجٍل َأَراَد َأنحْ ُيعحْ
ُلوُك ، َفَأَصاَب  ىَل  وَريِضَ بَِذلَِك امَلمحْ َعَليحِْه يِف ُكلِّ َسنٍَة ، َفَريِضَ بَِذلَِك امَلوحْ

يَبِة ؟ .  ِ َلُه ِمَن الضَّ طِي َموحْ اَرتِِه َمالً ِسَوى َما َكاَن ُيعحْ ُلوُك يِف جِتَ امَلمحْ
َفِريَضِة  َد الحْ َتَسَب َبعحْ َفَقاَل : »إَِذا َأدَّى إىَِل َسيِِّدِه َما َكاَن َفَرَض َعَليحِْه َفاَم اكحْ

)1) كنز العرفان 2 : 153 . 
فإنحْ ملّكه  » والعبد واململوك ل يملك شيئا من األموال ما دام رّقًا .  قال :   ، 543 )2) النّهاية : 
موله شيئًا ، ملك الترّصف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضيبة يؤّديا إليه ، 
وما يفضل بعد ذلك يكون له ، جاز ذلك . فإنحْ أّدى إىل موله ، كان له الترّصف يف ما بقي 
وحّل له  كان له ذلك ،  وكذلك إذا أصيب العبد يف نفسه بام يستحّق به األرش ،  من املال . 

الّترّصف فيه « . 
)3) رشائع اإلسالم 2 : 314 . 
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ُلوِك « .  َفُهَو لِلَممحْ
ِعَباِد َفَراِئَض ،  ُثمَّ َقاَل َأُبو َعبحِْد اهلل × : »َأ َليحَْس َقدحْ َفَرَض اهلل َعَل الحْ

ُمحْ َعامَّ ِسَواَها « .  َألحْ حْ َيسحْ َها إَِليحِْه مَل وحْ َفإَِذا َأدَّ
تِي  َفِريَضِة الَّ َد الحْ تَِق َبعحْ َتَسَب ، َوُيعحْ َق مِمَّا اكحْ ُلوِك َأنحْ َيَتَصدَّ ُقلحُْت : فِللَممحْ

َيا إىَِل َسيِِّدِه ؟ .  َكاَن ُيَؤدِّ
 ، َوأِجُر َذلَِك َله « .  َقاَل : »َنَعمحْ

َوَلُء  َيُكوُن  ملَِنحْ  َفِريَضِة  الحْ َتَسَب ِسَوى  اكحْ مِمَّا  مَمحُْلوكًا  َتَق  َأعحْ َفإِنحْ  ُقلحُْت : 
العتق ؟ . 

َلُه َكاَن  َهُب َفَيَتوىلَّ إىَِل َمنحْ َأَحبَّ َفإَِذا َضِمَن َجِريَرَتُه  وَعقحْ َفَقاَل : »َيذحْ
َلُه  وَوِرَثُه « .  َموحْ

َتَق .  َوَلُء ملَِنحْ َأعحْ ُقلحُْت : أَليحَْس َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : الحْ
َفَقاَل : »َهَذا َساِئَبٌة َل َيُكوُن َوَلُؤُه لَِعبحٍْد ِمثحِْلِه « . 

َزُمُه َذلَِك  وَيُكوُن  َتَقُه َجِريَرَتُه  وَحَدَثُه أَيلحْ ِذي َأعحْ ُقلحُْت : َفإِنحْ َضِمَن الَّ
َلُه َوَيِرُثُه .  َموحْ

َفَقاَل : »َل جَيُوُز َذلَِك ،  وَل َيِرُث َعبحٌْد ُحّرًا « )1( . 
يٍل ، َعنحْ ُزَراَرَة ، َعنحْ َأيِب  وما رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، عن مَجِ

َعبحِْد ؟ .  َتَق َعبحْدًا َلُه َماٌل ، ملَِنحْ َماُل الحْ َفٍر  وَأيِب َعبحِْد اهلل ’ يِف َرُجٍل َأعحْ َجعحْ
تِِق « .  َقاَل : »إِنحْ َكاَن َعِلَم َأنَّ َلُه َمالً َتبَِعُه َماُلُه ، َوإِلَّ َفُهَو لِلُمعحْ

 : 8 األحكام  هتذيب   ، 3474/126 الفقيه3 :  حيضه  ل  من   ، 1/190 الكايف6 :   (1(
 . 807/224
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َويِف َرُجٍل َباَع مَمحُْلوكًا  وَلُه َماٌل ؟ . 
حْ  ي ، َوإِنحْ مَل رَتِ ِذي َباَعُه َأنَّ َلُه َماًل َفامَلاُل لِلُمشحْ َلُه الَّ  َقاَل : »إِنحْ َعِلَم َموحْ
َباِئع  « )1( . ونحوها صحيحة عبد الّرمحن )2( ، وموّثقة  َباِئُع َفامَلاُل لِلحْ َلِم الحْ َيعحْ
ابن بكري ، عن زرارة ، عن أيب عبداهلل × )3( ، وجه الّدللة أّنه أضافه إليه 
بالاّلم وهي تفيد امللك ، وأنَّ البيع والعتق إّنام وقعا عل رقبة العبد ، فلو 
كان املال ملكًا للّسّيد مل ينتقل عنه بمجّرد إجراء الّصيغة عل العبد نفسه ، 

وإنحْ علم أّن له مالً . 
ال يقال : يلزم عل ما ذكرتم أّنه ل يكون للموىل ، وإنحْ مل يعلم به وهو 

خالف الّروايات املذكورة . 
يف  عليه  تسّلطًا  للموىل  أّن  إّل  ملاله ،  مالكًا  كان  وإّن  نقول :  ألّنا 
فملك  بالولء ،  يرثه  فهو  أعتقه  وإن  يرثه  فإّنه  مات  إذا  كام  اجلملة ، . 
العبد ملاله ليس عل حّد ملك الّر ، فحيث تعّلق البيع والعتق برقبته فمع 
عدم علم املالك بذلك وجهالته به يكون ما عند العبد ملوله الذي باعه 
فإّنه يكون  وأعتقه ، ول كذلك يف صورة علمه بذلك ، وعدم استثنائه 
للمشرتي ، أي للعبد املنتقل إليه بالّشاء ، أو للعبد املعتق ؛ لعدم جهالة 

البائع يف هذه الال . 
 وما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنحْ ُفَضيحٍْل َقاَل : َقاَل ُغاَلٌم ِسنحِْديٌّ 
طِيَك  ُأعحْ َوَأَنا  َهٍم ،  ِدرحْ بَِسبحِْعاِمَئِة  نِي  بِعحْ َلَي :  ملَِوحْ ُقلحُْت  إيِنِّ  َعبحِْد اهلل ×  يِب  أِلَ

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 3449/117 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 3451/117 . 
)3) من ل حيضه الفقيه 3 : 117/ 3450 . 
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َهٍم ؟ .  َثاَلَثاِمَئِة ِدرحْ
طحَْت َلَك َماٌل َفَعَليحَْك َأنحْ  َم رَشَ َفَقاَل َلُه َأُبو َعبحِْد اهلل × : »إِنحْ َكاَن َيوحْ

َمِئٍذ َماٌل َفَليحَْس َعَليحَْك يَشحْ ء « )1( .  حْ َيُكنحْ َلَك َيوحْ طَِيُه ،  وإِنحْ مَل ُتعحْ
الّدالة عل ذلك كثرية ،  امللكّية ، واألخبار  الّدللة عل  وهو ظاهر 

ومحُلها عل فاضل الّضيبة ، وما مّلكه موله طريُق اجلمع بينها . 
ومجع بينها يف » المسالك « بوجه آخر : وهو أنحْ حيمل األخبار الّدالة 
واألخبار  له ،  وإباحته  فيها  الّترصف  ملك  با  املراد  أنَّ  عل  امللك  عل 

الّدالة عل العدم عل أنَّ املراد عدم ملك رقبة املال )2( . 
يَاَم ِمْنُكْم 

َ ْ
نِْكُحوا ال

َ
} وَأ واستدلَّ لذا القول أيضًا بقوله تعاىل : 

ِمْن  اهلل  ُيْغنِِهُم  ُفَقَراَء  يَُكونُوا  إِْن  َوإَِمائُِكْم  ِعَباِدُكْم  ِمْن  اِلنَِي  َوالصَّ
يّتصف  إّنام  بالغنى ، وهو  أمّلهم  أّنه تعاىل  الّدللة  ْضلِِه ... { )3( ، وجه 

َ
ف

به الذي يصّح أنحْ يملك . وما جياب بأنَّ املراد أغناهم بالعتق فبعيٌد من 
الّظاهر ، وسيأيت الكالم فيها إنحْ شاء اهلل )4( . 

* * * * *

)1) هتذيب األحكام 7 : 315/74 . 
)2) مسالك األفهام 3 : 382 . 

)3) سورة النّور24 : 32 . 
)4) سيأيت ذكرها يف الصفحة . . . ) ان العبد يملك ( 
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كالوقف والّسكنى والّصدقة والبة  وغري ذلك ، وليس يف الكتاب 
آيات تدلُّ عل ذلك بخصوصه ، بل تدّل بعمومها وظواهرها عل فعل 

اخلريات ، فتتناول ما ذكرناه كقوله يف سورة آل عمران
ِبُّوَن ... { )1( . 

ُ
ا ت ِبَّ َحتَّ ُتْنِفُقوا ِممَّ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتَنال

َ
 } ل

 . )2( } ...  ْيِ
َ  الْ

َ
ٌة يَْدُعوَن إِل مَّ

ُ
َُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
وقوله : } َول

وقوله : } ... َويَُسارُِعوَن ِف اَلْيَاِت ... { )3( . 
اآلية  هذه   ، )4( } ...  يُْكَفُروهُ ْن 

َ
ل
َ
ف َخْيٍ  ِمْن  وا 

ُ
َيْفَعل } َوَما  وقوله : 

ُموا  تدّل عل عدم جواز اإلحباط ، ولقوله يف سورة المّزمل : } َوَما ُتَقدِّ
ْجراً { )5( ، ونحو 

َ
أ ْعَظَم 

َ
وَأ َخْياً  ُهَو  ِعْنَد اهلل  ُِدوهُ 

َ
َخْيٍ ت ِمْن  ْنُفِسُكْم 

َ
ِل

)1) سورة آل عمران 3 : 92 . 
)2) سورة آل عمران 3 : 104 . 
)3) سورة آل عمران 3 : 114 . 
)4) سورة آل عمران 2 : 115 . 

)5) سورة املزّمل 73 : 20 . 
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ذلك من اآليات ، وقد ذكرنا يف ما تقّدم بعض ما يدّل عل ذلك أيضًا ، 
ومتام الكالم يف فقه األمور املذكورة مستوىًف يف كتب الفقه . 

* * * * *



] النوع [ الّرابع عشر : الّنذر والعهد واليمين

وفيه أبحاث : 

األّول : الّنذر 

وفيه آيتان

األولى : في سورة البقرة

َوَما  ُمُه 
َ
َيْعل اهلل  إِنَّ 

َ
ف نَْذٍر  ِمْن  نََذْرُتْم  ْو 

َ
أ َنَفَقٍة  ِمْن  ْنَفْقُتْم 

َ
أ } َوَما   

نَْصاٍر { )1( . 
َ
الِِمنَي ِمْن أ لِلظَّ

ومجلة :  مبتدأ ،  الّشط  معنى  متضّمن  موصول  اسم  } ما { :   
ُمُه ... { خرب ، أي : أّنه عامل بام تفعلونه وبام قصدمتوه 

َ
إِنَّ اهلل َيْعل

َ
} ... ف

يف فعلكم من خري ورّش ل يفوته يشء من ذلك ، ففيها حّث عل الفعل 
به عل  اإلتيان  الّسعادة ، وحتذير عن  به  ينال  الذي  الوجه  وإيقاعه عل 
الِِمنَي ... { أي : املانعني  خالفه . ثمَّ ّصح بالوعيد بقوله : } ... َوَما لِلظَّ

)1) سورة البقرة 2 : 270 . 
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به ،  أمروا  الذي  الوجه  غري  يف  لا  الّصارفني  أو  الواجبة ،  الّصدقات 
والذين ل يوفون بالنّذر ، أو املراد األعّم من ذلك . 

فوائد : 

 ) األولى ( : ] مشروعّية النذر [ 
يف عطف النّذر عل النّفقة إرشاٌد إىل مشوعّيـة النّذر ، ويدّل عليه 

مع ذلك إمجاع األّمة واألخبار املستفيضة . 
قيل : بل تدّل عل رجحان النّذر ، وفيه تأّمل ؛ ملا ورد من كراهية أنحْ 
َحاَق ، عن  إِسحْ يوجب اإلنسان عل نفسه شيئًا مل يفرض عليه ، كموّثقِة 
ََضِ  يِهاَم يِف الحْ ُأَصلِّ  ِ َعَتنيحْ َركحْ يِس  َنفحْ َعَل  َجَعلحُْت  إيِنِّ  َقاَل :  أيب عبد اهلل × 

َفِر ؟ .  يِهاَم يِف السَّ َفِر َفُأَصلِّ َوالسَّ
جَياَب ... « )1( . وقد ذكرنا يف ما  ِ َرُه اإلحْ  . ُثمَّ َقاَل : إيِنِّ َأكحْ  َفَقاَل : »َنَعمحْ

سلف ما يدّل عل ذلك أيضًا . 

 ) الّثانية ( : ] وجوب الوفاء بالنذر [ 

مع  أيضًا  عليه  ويدّل  به ،  الوفاء  وجوب  عل  يدّل  بالوعيد  تعقيبه   
ذلك اإلمجاع ، واألخبار . 

 ) الّثالثة ( : ] ال ينعقد النذر إاّل من المكّلف [ 

البالغ  من  وينعقد  يلزم  إّنام  أّنه  عل  يدّل  أيضًا  بالوعيد  الّتعقيب   
القصد  وفاقد  واملكره  واملجنون  الّصبي  دون  القاصد  املختار  العاقل 

)1) الكايف 7 : 5/455 ، هتذيب األحكام 8 : 1128/303 . 
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بسكر أو إغامء أو عدم النّية ونحو ذلك ، ويدّل عليه أخبار وهو املفتى به 
بني األصحاب . 

 ) الّرابعة ( : ] ال ينعقد النذر إاّل إذا سّمى شيئًا ، وقال : هلل [ 

 النّذر عبادة متلّقاة من الّشارع ، وقد دّلت األخبار أّنه ل ينعقد حّتى 
 ،  َلبِيِّ يسّمي شيئًا ويقول هلل ، فروي يف » الكافي « ، يف السن ، َعِن الحَْ

ِه ؟ .  حْ ُيَسمِّ رًا  ومَل َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × يِف َرُجٍل َجَعَل هلل َعَليحِْه َنذحْ
حْ ُيَسمِّ َفَليحَْس َعَليحِْه يَشحْ ء « )1( .  ى ،  وإِنحْ مَل ى َفُهَو الَِّذي َسمَّ َقاَل : »إِنحْ َسمَّ
ُجِل  الرَّ َعِن  َعبحِْد اهلل ×  َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  َبِصرٍي ،  َأيِب  َعنحْ  والّشيخ ، 

ٌر ؟ .  َيُقوُل َعيَلَّ َنذحْ
َأوحْ  هلل ،  ٌم  َصوحْ َعيَلَّ  َفَيُقوَل :  َر ،  النَّذحْ َي  ُيَسمِّ َحتَّى  بَِشحْ ٍء  »َليحَْس  َقاَل : 

يًا ... « )2( .  تُِق ، َأوحْ ُيحِْدي َهدحْ ُق ، َأوحْ ُيعحْ دَّ َيصَّ
ِن َحاِزٍم ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : »إَِذا  ويف الّصحيح ، َعنحْ َمنحُْصوِر بحْ
ُي َكَذا   ٍة ، َأوحْ َعيَلَّ َهدحْ ُ إىَِل َبيحِْت اهلل  وُهَو حُمحِْرٌم بَِحجَّ ُجُل : َعيَلَّ امَلشحْ َقاَل الرَّ
ُ إىَِل َبيحْتِِه ... « )3( ، الديث .  وَكَذا ، َفَليحَْس بَِشحْ ٍء َحتَّى َيُقوَل : هلل َعيَلَّ امَلشحْ
َي  ُيَسمِّ َحتَّى  بَِشحْ ٍء  ُر  النَّذحْ » ...َليحَْس  َقاَل :  بَّاِح ،  الصَّ َأيِب  حْ  رواية   ويف 
يًا َأوحْ َحّجا « )4( . ونحو ذلك من األخبار .  َشيحْئًا هلل ِصَيامًا َأوحْ َصَدَقًة َأوحْ َهدحْ

)1) الكايف 7 : 10/441 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 1126/303 . 

)3) النّوادر األشعري 31 : 28 ، الكايف 7 : 1/454 ، من ل حيضه الفقيه 2 : 218/ 2216 . 
)4) الكايف 7 : 2/455 ، هتذيب األحكام 8 : 1125/303 . وفيه : » سألُت أبا عبداهلل × « . 
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فليتصّدق  نذر هلل ومل يسمِّ شيئًا  أنَّ من  وقد ورد يف بعض األخبار 
عن  الّشيخ ،  ذلك  وروى  يومًا .  يصوم  أو  ركعتني ،  يصلِّ  أو  بشء ، 
ِمننَِي ×ُسِئَل  امُلؤحْ َأِمرَي  »أنَّ  عبداهلل × :  أيب  امللك ، عن  عبد  بن  مسمع 
 ،  وإِنحْ َشاَء  ِ َعَتنيحْ إِنحْ َشاَء َصلَّ َركحْ َقاَل :  ُيَسمِّ َشيحْئًا ؟ .  حْ  َومَل َنَذَر  َعنحْ َرُجٍل 

َق بَِرِغيف  « )1( . ونحو ذلك من األخبار .  مًا ،  وإِنحْ َشاَء َتَصدَّ َصاَم َيوحْ
عل  والمل  بالوجوب ،  القول  األصحاب  بعض  إىل  وينسب 

الستحباب هو الّظاهر . 

 ) الخامسة ( : ] ال ينعقد النذر إاّل مع النطق بالصيغة [ 

النّية  مع  الّصيغة  يف  يشرتط  أّنه  اآلية  يف  النّذر  إطالق  من  املتبادر   
وهو  خاّصة ،  بالّضمري  بالقصد  ينعقد  فال  باللّسان ،  النّطق  والقصد 
الّظاهر من األخبار املذكورة )2( حيث عرّب بالقول الذي هو لغًة وعرفًا : 
عبارة عن الّلفظ . ويدّل عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن 
يِف  عبداهلل × :  أيب  عن  أصحابنا ،  من  واحد  غري  عن  عمري ،  أيب  ابن 
َرَأُتُه  وَتَغاُر َعَليحِْه ، َفَيُقوُل : ِهَي َعَليحِْك  ِذيِه امحْ َاِرَيُة َفُتؤحْ ُجِل َيُكوُن َلُه اجلحْ الرَّ

َصَدَقٌة ؟ . 
حْ َيُكنحْ  َرَبَا ،  وإِنحْ مَل َقاَل : »إِنحْ َكاَن َجَعَلَها هلل  وَذَكَر اهلل َفَليحَْس َلُه َأنحْ َيقحْ

نَُع ِبَا َما َشاء « )3( .  َذَكَر اهلل َفِهَي َجاِرَيُتُه َيصحْ

)1) هتذيب األحكام 8 : 308 1146/309 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 354.

)3) هتذيب األحكام 8 : 1179/317 . 
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وإليه ذهب ابن اجلنيد )1( ، وابن ادريس )2( ، ومجلة املتأّخرين )3( . 
وقال الّشيخ يف » النّهاية « : يكفي يف انعقاده النّّية والقصد )4( . وهو 
املنقول عن ابن الرّباج )5( ، وابن محزة )6( ، وهو ظاهر املفيد )7( ، وتوّقف يف 
اَمُل بِالنِّيَّات ،  اَم األَعحْ » إِنَّ » المختلف « )8( ، واحتّج له الّشيخ بقوله × : 
فهو  للّسببية ،  والباء :  للحرص ،  و» إّنما « :  َنَوى « )9( ،   َما  ِرٍئ  امحْ لكّل 
يف  األصل  وألنَّ  غريها ؛  عل  يتوّقف  فال  النّية ،  يف  الرص  عل  يدّل 

)1) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 195 ، قال : » وهو اختيار ابن اجلنيد فانه قال : ول يصّح 
له  معتقدًا  يقول : هلل عيّل ويكون  بأن  نفسه ،  بقصده هلل عل  النّاذر لفّظًا  يكون  النّذر حتى 

خمتارًا من غري اكراه ول اجبار « . 
)2) السائر الاوي3 : 58 ، قال مقالة ابن اجلنيد بلفظها . 

)3) املخترص النّافع : 237 ، هناية املرام 2 : 250 ، كفاية األحكام 2 : 492 . 
)4) النّهاية يف جمّرد الفقه : 562 ، قال : » ومتى اعتقد : أّنه متى كان شئ ، فلله عليه كذا وكذا ، 
كذا  يقول : هلل عيل  أن  وجرى ذلك جمرى  الّشئ ،  ذلك  به عند حصول  الوفاء  عليه  وجب 

وكذا « . 
فلله عيلَّ كذا كان  إن كان كذا  أّنه  بالنّذر واعتقد  يتلفظ  مل  » وإذا  قال :   ، 409 املهّذب 2 :   (5(

الوفاء بذلك واجبا عليه إذا حصل ذلك الّشئ وكان هذا كقوله : إن كان كذا « . 
)6) الوسيلة : 350 ، قال : » وإن نذر بالنّية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه 

ونوى « . 
إن عويف من مرضه ،  أنه  اإلنسان :  يعتقد  أن  فهو  الّطاعة  نذر  » فأّما  قال :   ، 562 املقنعة :   (7(
تعاىل عليه صيام يوم ،  كان هلل  أو كفى رّش عدّوه ،  أو ربح يف جتارته ،  أو رجع من سفره ، 
وما أشبه ذلك من أفعال  أو زيارة ،  أو حج ،  أو صدقة درهم أو دينار ،  أو سنة ،  أو شهر ، 

اخلري « . 
)8) خمتلف الّشيعة 8 : 195 . 

 : 1 داود  أيب  سنن   ، 4227/1413  : 2 ماجة  ابن  سنن   ، 2  : 1 البخارّي  صحيح   (9(
 . 2201/490
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فإّن  الّلفظ  وأّما  هذا ،  حتقق  وقد  والّضمري  العتقاد  الّلفظية  العبادات 
غايته إعالم الغري ما يف الّضمري ، واهلل تعاىل عامل بالّسائر ، فيتحقق عقد 

النّذر بعقد الّضمريعليه ، وإنحْ مل يوجد لفظ داّل عليه . 
كوهنا  ل  النّية  بدون  الّصحة  عدم  أفاد  إّنام  الرص  ألّن  نظر ؛  وفيه 
عّلة تاّمة لا ، إذ من اجلائز كوهنا جزء الّسبب كام هو املتبادر من ضميمة 
) مع ( ولدللة استقراء الّشع عل  األعامل ، مع أّنه جيوز كوهنا بمعنى 

تعليق األحكام باأللفاظ دون اإلعتقادات . 
 نعم لو أضمر شيئًا أو حكاه إلنسان أو كتب يف مكتوب ثّم قال : 
إنحْ فعلت ما اضمرته أو حكيته أو كتبته أل عتق رقبًة كان العتقاد وجهًا 

لصول تسمية النّذر صحيًا ، وتسمية تعّلقه كناية وإمجالً . 

 ) الّسادسة ( : ] يشترط في صّحة الّنذر إسالم الّناذر [ 

 حيث عرفت أّنه عبادة متلّقاة من الّشع ، واألخبار املذكورة دّلت 
أي :  القربة  نّيـة  من  لبّد  أّنه  منها  فيفهم  هلل ،  يكون  أنحْ  اشرتاط  عل 
يشرتط أنحْ يقصد بقوله هلل معناه ، وهذا مذهب األصحاب ، وعل هذا 
يتفّرع أّنه يشرتط يف صّحة النّذر إسالم النّاذر ، كام قاله األكثر ؛ نظرًا إىل 

عدم حتققها منه . 
ول يبعد القول بصّحته من الكافر املقّر باهلل إذا جرت منه الّصيغة 
املعتربة ، وقصد با الّتقّرب إىل اهلل ؛ ألنَّ املعترب من القربة إرادة الّتقّرب 

ل حصول الّتقّرب . 
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 ) الّسابعة ( : ] لزوم الّنذر المتبّرع به [ 

معرض  يف  الواردة  وغريها  املذكورة )1(  الّروايات  وظاهر  إطالقها ، 
البيان تدّل عل لزوم النّذر املترّبع به، أي الذي مل يعّلق عل رشط، واستشهد 
راً ... { )2( ،  َك َما ِف َبْطِن ُمَرَّ

َ
 نََذْرُت ل

ِّ
له أيضًا بإطالق قوله تعاىل : } ... إِن

وهو قول األكثر ، بل اّدعى عليه الّشيخ يف » الخالف « اإلمجاع )3( . 
مّدعيًا عل ذلك اإلمجاع  اإلنعقاد  بعدم  القوُل  املرتىض :  ونقل عن 
وعٌد  العرب  عند  النّذر  » إّن  ثعلب :  عن  روي  بام  ومستّدًل  أيضًا ، 

بشط « )4( ، واألصل عدم النّقل )5( . 
نقل عن  ما  بمثله ، ومعارضة  بمنع اإلمجاع ، ومعارضته  وأجيب : 
ثعلب بام نقل عنهم ^ . وأّما صّحة املعّلق عل رشط فال خالف فيه ، 

ونقل عليه اإلمجاع ، سواء كان الّشط شكرًا أو زجرًا واستدفاعا . 

 ) الّثامنة ( : ] اشتراط رجحان متعّلق النذر [ 
والبيان  مورد ،  كّل  يف  الّتعميم  يقتيض  بالنّذر  الوفاء  لزوم  إطالق 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 354.
)2) سورة آل عمران 3 : 35 . 

)3) اخلالف 6 : 192 املسألة 1 ، قال : » إذا قال ابتداء : هلل عيل أن أصوم ، أو أتصدق ، أو أحّج ، 
ومل جيعله جزاء عل غريه ، لزمه الوفاء به ، وكان نذرًا صحيحًا « . 

)4) حكاه الّشيخ يف اخلالف 6 : 192 املسألة 1 ، وأيضا ابن زهرة يف الغنية : 393 ، وابن قدامة 
والنّهاية    . 467 الكبري15 :  والاوي   ، 344 الكبري 11 :  والّشح   ، 334 املغني 11 :  يف 

لبن الثري 5 : 39 ، لسان العرب 5 : 2 0 0 - 2 0 1 ، ماّدة نذر . 
)5) اإلنتصار : 362 . 
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فروى  الّدنيا ،  أو  الّدين  يف  راجحًا  كان  بام  خّصه  الّشيعة  من  الوارد 
يِب َعبحِْد اهلل × : َأيُّ يَشحْ ٍء َل  الّشيخ ، يف املوّثق ، عن زرارة قال : ُقلحُْت أِلَ

ِصَيٍة ؟ .  َر يِف َمعحْ َنذحْ
َيا َفاَل ِحنحَْث َعَليحْك  « )1( .   َقاَل : »ُكلُّ َما َكاَن َلَك فِيِه َمنحَْفَعٌة يِف ِديٍن َأوحْ ُدنحْ
َر  يِب َعبحِْد اهلل × : َأيُّ يَشحْ ٍء َل َنذحْ ويف موّثقة له أخرى قال : ُقلحُْت أِلَ

فِيِه ؟ . 
ِحنحَْث  َفاَل  َيا  ُدنحْ َأوحْ  ِديٍن  يِف  َمنحَْفَعٌة  فِيِه  َلَك  َكاَن  َما  »ُكلُّ  َفَقاَل :  َقاَل : 

َعَليحَْك فِيه  « )2( . ورواها عنه يف » الكافي « يف السن )3( . 
َر يِف  ويف الّصحيح ، عن الّرضا × قال : »َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ َل َنذحْ

ِصَيٍة ،  وَل َيِمنَي يِف َقطِيَعِة َرِحم  « )4( .  َمعحْ
به من  الوفاء  الذي جيب  أّن  تدّل عل  معناها  فهذه األخبار وما يف 
النّذورهو ما كان راجحًا ، فلو كان مرجوحًا أو مباحًا فال ينعقد ، وهذا 

هو املشهور بني األصحاب . 
ظاهر  وهو  ودينًا ،  دنيًا  الّطرفني  متساوي  مباحًا  كونه  جيوز  وقيل : 
» الّدروس « )5( ، ويدّل عليه مفهوم موّثقة زرارة املذكورة )6( ، ومرسلة 

)1) هتذيب األحكام 8 : 300 1114/301 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 1157/312 ، الستبصار 4 : 154/45 . 

)3) الكايف 7 : 14/462 . 
)4) الكايف 7 : 4/440 . 

)5) الّدروس الّشعّية 2 : 150 ، قال : » ويف تعلَّق النّذر باملباح رشطًا أو جزاء نظر ، أقربه متابعة 
األوىل يف الّدين أو الّدنيا ، ومع الّتساوي جانب النّذر لرواية السن بن عيل . . . « . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف هذه الصفحة .
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رواه  وما  النّكاح ،  إباحة  مع  الّلزوم  لتضّمنها  الّسابقة ؛  عمري  أيب  ابن 
ِل  إِنَّ  َلُه :  ُقلحُْت  َقاَل :  َسِن ×  الحَْ َأيِب  َعنحْ  َعيِلٍّ  ِن  بحْ َسِن  الحَْ َعِن  الّشيخ ، 
َتِمُل الثََّمَن إِلَّ َأينِّ ُكنحُْت  َجاِرَيًة َليحَْس َلَا ِمنِّي َمَكاٌن  وَل َناِحَيٌة ،  وِهَي حَتحْ
َثَمنَِها  إىَِل  ويِب  َأَبدًا ،   َأبِيَعَها  َل  َأنحْ  َعيَلَّ  هلل  َفُقلحُْت :  بَِيِمنٍي ،  فِيَها  ُت  َحَلفحْ

َحاَجٌة ، َمَع َتحِْفيِف امَلؤوَنِة ؟ . 
لَِك َله  « )1( .  َفَقاَل : » ِف هلل بَِقوحْ

» حلفت  النّذر ، فيكون قوله :  » هلل عيّل « ظاهر يف صيغة  فقوله : 
فيها بيمني « عل ضب من املجاز ، فالّرواية منّزلة عل ما إذا مل يكن يف 
بيعها صالح دينّي أو دنيوّي ، واستوى األمران فيه عل حّد سواء ، كام 
قاله يف » االستبصار « )2( ، وبمضموهنا أفتى يف » النّهاية « )3( ، وتبعه ابن 

الرّباج )4( ، ويؤّيد هذا القول عموم إطالق اآلية إّل ما أخرجه الّدليل . 
ويمكن أنحْ جياب عن األّول : بأّن دللة املفهوم ضعيفة . 

مقاربتها  كون  عن  ظاهره  يأبى  ل  وبأّنه  باإلرسال ،  الّثاني :  وعن 
كانت مرجوحة ، وبإمكان المل عل الستحباب . 

وعن الّثالث : بضعف الّسند ، وبإمكان محلها عل أّن ترك البيع كان 

)1) هتذيب األحكام8 : 1149/310 ، الستبصار 4 : 157/46 . 
تَِفاِع  ارحْ َعَل  َأوحْ  َباِب  تِححْ اِلسحْ َعَل  ا  إِمَّ ُلُه  » مَححْ قال :   ، 157 الديث  ذيل   46 الستبصار4 :   (2(

نَاُه ُهنَاك  « .  ِن فِيِه َعَل َحدٍّ َسَواٍء َكاَم ُقلحْ َريحْ َمحْ تَِواِء األحْ َيِويٍّ  واسحْ َصاَلٍح يِف َبيحِْعَها ِدينِيٍّ  وُدنحْ
)3) النّهاية : 567 ، قال : » ومن نذرأل يبيع مملوكًا له أبدا ، فال جيوز له بيعه ، وإنحْ احتاج إىل ثمنه « . 
)4) املهّذب 2 : 412 ، قال : » وإذا كان له عبد فنذر أن ل يبيعه أبدا ، مل جيز له بيعه احتاج إىل 

ذلك أو مل حيتج إليه « . 
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األصلح له ، ورّبام كان يف تنكري الاجة إيامٌء إىل ذلك ، وبإمكان المل 
عل الستحباب ، عل أّن ظاهرها يعطي لزوم الوفاء ، وإنحْ كان الّصالح 

يف خالفه وهو مرتوك . 
ـ : ل خالف بني  املذكورة  الّشيخ  لفتوى  نقله  بعد  ابن إدريس  قال 
دنيوّي  أو  دينّي  صالٌح  َنَذَر  ما  خالِف  يف  كان  إذا  النّاذر  أّن  أصحابنا 
فليفعلحْ ما هو أصلُح له ، ول كّفارة عليه ، ثّم طرح الّروايَة بكوهنا خرَب 

واحٍد )1( . فتأّمل . 

 ) الّتاسعة ( : ] اشتراط القدرة في لزوم النذر [ 

 يف الوعيد عل املخالفة إشعاٌر بكونه إّنام يلزم النّذر إذا كان مقدورًا 
َفٍر ، َعنحْ َأِخيِه  ِن َجعحْ بحْ للنّاذر ، ويدّل عل ذلك ما رواه الّشيخ ، َعنحْ َعيِلِّ 
َبِة  َكعحْ ُجِل َيُقوُل ُهَو ُيحِْدي إىَِل الحْ ُتُه َعِن الرَّ َفٍر × َقاَل : َسَألحْ ِن َجعحْ ُموَسى بحْ

ِدُر َعَل َما ُيحِْديِه ؟ .  َكَذا َوَكَذا َما َعَليحِْه إَِذا َكاَن َل َيقحْ
َكاَن  وإِنحْ  َعَليحِْه ،   يَشحْ َء  َفاَل  ِلُكُه  َيمحْ وَل  رًا   َنذحْ َجَعَلُه  َكاَن  »إِنحْ  َقاَل : 
َفُيَطيُِّب بِِه  ى بَِثَمنِِه طِيبًا  رَتَ َباَعُه  واشحْ ِلُك ُغاَلمًا َأوحْ َجاِرَيًة َأوحْ ِشبحَْهُه  مِمَّا َيمحْ
ًة )2( َفَليحَْس َعَليحِْه يَشحْ ء « . )3( ونحوه من األخبار ،  َبَة ،  وإِنحْ َكاَنتحْ َدابَّ َكعحْ الحْ

وبه أفتى األصحاب . 

)1) السائر الاوي3 : 63 . 
)2) قوله » دابة « امُلراد هنا الفرس والبغل والامر ، وملا مل تكن قابلة ملصالح البيت وليست مّما 
تنتفع للحمها بطل نذرها ، بخالف غريها فإّن اجلارية والغالم يمكن جعلهام من اخلدم لذلك 

املكان يكون جواز بيعها لالستغناء عنها . ) من حاشية الّطبعة الجرّية ( . 
)3) هتذيب األحكام 8 : 310 ، الستبصار4 : 194/56 . 
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واملشهور  بالوفاء ،  الّتكليف  عموم  يقتيض  ] إطالقها  ) العاشر ( :   
بإذن  إّل  الّزوجة  ول  اململوك ،  نذر  ينعقد  ل  أّنه  األصحاب [ )1(  بني 
أي األب )2( ،  الوالد  بإذن  إّل  الولد  العاّلمة  به  والّزوج ، وألق  املالك 

وتبعه عل ذلك يف » الّدروس « )3( . 
يف  ورد  وإّنام  كّله ،  ذلك  عل  نّص  ول  » المسالك « :  في  قال 

اليمني )4( ، انتهى . 
يشء ،  عل  يقدر  ل  أّنه  املتضّمنة  باآلية  لألّول  يستدّل  وقد  أقول : 
ويف  » الّتهذيب « ،  يف  رواه  بام  وللّثاين  بمعناها ،  الواردة  وباألخبار 
» النّهاية « )5( ، يف الّصحيح ، عن عبد اهلل بن سنان ، عن أيب عبد اهلل × 
برٍِي ،   َتدحْ ِعتحٍْق ،  وَل َصَدَقٍة ،  وَل  يِف  ٌر  َأمحْ ِجَها  َزوحْ َمَع  َأِة  لِلَمرحْ »َليحَْس  قال : 
َأوحْ  َا  َوالَِديحْ بِرِّ  َأوحْ  َزَكاٍة  َأوحْ  ِجَها  َزوحْ ِن  بِإِذحْ إِلَّ  َماِلَا ،  يِف  ٍر  َنذحْ ِهَبٍة ،  وَل  وَل 

ِصَلِة رمحها )6( « )7( . 
ال يقال : متعّلقها ذلك املال خاّصة ، فال يلزم عدم الّصّحة يف غريه . 

)1) بني املعقوفتني أثبتناُه من الّطبعة الجرّية . 
يف  الّزوج  وإذن  واإلسالم ،  والعقل ،  البلوغ ،  » ورشطه :  قال :   ، 90  : 2 األذهان  إرشاد   (2(

املرأة يف الّتطّوعات ، والوالد يف الولد . . . « . 
)3) الّدروس الّشعّية 2 : 149 ، قال : » وللّزوج حّل نذر الزوجة يف ما عدا فعل الواجب وترك 

املحّرم ، حّتى يف اجلزاء عليهام . وكذا الّسّيد لعبده ، والوالد لولده عل الظاهر « . 
)4) مسالك األفهام 11 : 310 . 

)5) مل نقف عليه ، واهلل العامُل . 
)6) يف املصدر : » َقَراَبتَِها « بدل » رمحها « . 

)7) هتذيب األحكام 7 : 1851/463 . 
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ألّنا نقول : الّظاهر أّن ذكر املال عل ضب من الّتمثيل وألّنه إذا مل 
يصّح يف املال ل يصّح يف غريه ؛ لعدم القائل بالفصل ، وأّما الولد فلم 
األخبار  من  ذلك  يستنبط  قد  نعم  باخلصوص .  عليه  يدّل  ما  حيضين 
بن  هشام  عن  نشيط ،  عن  بابويه ،  ابن  رواه  ومّما  اليمني ،  يف  الواردة 
إذن  بدون  تطّوعًا  صامت  إذا  املرأة  »أّن  اهلل × :  عبد  أيب  عن  الكم ، 

زوج كانت عاصيًة ، والعبُد يكون فاسدًا ، والولُد يكون عاّقًا « )1( . 
أّن نذره فيه يكون حينئٍذ معصيًة فال ينعقد ، فيدّل عل  إذ ل ريب 

عدم انعقاد نذره يف غريه ؛ لعدم الفصل ، وفيه تأّمل . 
غري  امليقات  قبل  واإلحــرام  الّسفر ،  يف  املندوب  الّصوم  تتّمة : 
بانعقاد  مشوع )2( ، فال ينعقد نذر لذلك ، لكن قد ورد بعض األخبار 
يف  يكون  أن  يبعد  فال  األصحاب ،  بعض  قال  وبه  ذلك )3( ،  يف  النّذر 
َثّم انعقد النّذر  خصوص األمرين املذكورين مصلحة ل نعلمها ، فمن 

فيهام ، فافهم . 
* * * * *

ِن  بحْ ِهَشاِم  َعنحْ  َصالٍح ،  ُن  بحْ َنِشيُط  وَرَوى  قال :    ، 2014  /155  : 2 الفقيه  حيضه  ل  من   (1(
عًا  يحِْف َأنحْ َل َيُصوَم َتَطوُّ ِه الضَّ ََكِم ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : » ِمنحْ فِقحْ الحْ
ِرِه  وِمنحْ َصاَلِح  نِِه ، َوَأمحْ عًا إِلَّ بِإِذحْ ِجَها َأنحْ َل َتُصوَم َتَطوُّ َأِة لَِزوحْ ِن َصاِحبِِه ، َوِمنحْ َطاَعِة امَلرحْ إِلَّ بِإِذحْ
ِه َأنحْ  َوَلِد بَِأَبَويحْ َلُه ، َوِمنحْ بِرِّ الحْ ِن َموحْ عًا إِلَّ بِإِذحْ َلُه َأنحْ َل َيُصوَم َتَطوُّ َعبحِْد َوَطاَعتِِه  وَنِصيَحتِِه ملَِوحْ الحْ
َأُة َعاِصَيًة ،   يحُْف َجاِهال ،  وَكاَنِت امَلرحْ ا ،  وإِلَّ َكاَن الضَّ ِرمِهَ ِه  وَأمحْ ِن َأَبَويحْ عًا إِلَّ بِإِذحْ َل َيُصوَم َتَطوُّ

َوَلُد َعاّقا « .  َعبحُْد َفاِسدًا َعاِصيًا ، َوَكاَن الحْ وَكاَن الحْ
)2) انظر وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب املواقيت . 

)3) انظر وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب . 
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الّثانية : في سورة هل أتى

ُمْسَتِطياً { )1( . أي عظياًم  هُ  َشُّ اَكَن   
ً
يَْوما وَن 

ُ
َيَاف َو بِانلَّْذرِ  وَن 

ُ
} يُوف  

ُمذهبًا للعقول . 
ملا مرض السن والسني ’ نذر عيلٌّ وفاطمُة والسنان صلوات 
مشهور )2( ،  فيهم  الّسورة  ونزول  والقّصة  أّيام ،  ثالثة  صيام  عليهم  اهلل 
املرتّتب عل  اخلوف  الوفاء ، من حيث عطف  داّلة عل وجوب  واآلية 

ترك الوفاء به . 
* * * * *

)1) سورة اإلنسان 76 : 7 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 10 : 211 ، جممع البيان 10 : 209 ، تفسري الّسمرقندّي 3 : 504 ، 

تفسري الّسمعاين 6 : 116 . 



الّثاني : العهد

 وفيه آيات : 

األولى : في سورة بني إسرائيل

َعْهَد اكَن َمْسُئولً { )1( . 
ْ
َعْهِد إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
 } ... وَأ

النّاكُث له ، أو مطلوبًا من املعاهد أن يفي به ول  أي مسؤولً عنه 
يضّيعه ، أو املعنى أّن صاحب العهد مسؤولً عنه ، وبعض األخبار تدّل 

عل جتّسم األعامل )2( . 
* * * * *

)1) سورة اإلساء 17 : 34 . 
نََّة  اجلحَْ ُخُل  َيدحْ َمنحْ  ُل  » َأوَّ اهلل ‘ :  َرُسوُل  َقاَل   ، 1680/55  : 2 الفقيه  حيضه  ل  من  انظر   (2(
ِمُن  امُلؤحْ َلُه  َفَيُقوُل   . . . « املفيد &  أمال  ويف  َض « .  َوحْ الحْ َعيَلَّ  َيِرُد  َمنحْ  ُل  وَأوَّ ُلُه  وَأهحْ ُروُف   امَلعحْ
اهلل  ِمَن  َكَراَمِة  والحْ وِر   ُ بِالسُّ يِن  ُ ُتَبشِّ َت  ِزلحْ َما  ي  ِ َقربحْ ِمنحْ  َمِعي  َت  َخَرجحْ َاِرُج  اخلحْ َم  نِعحْ اهلل  َرمِحََك 
َأِخيَك  َعَل  َتُه  َخلحْ َأدحْ ِذي  الَّ وُر  ُ السُّ َأَنا  املحَِْثاُل  َلُه  َفَيُقوُل  َأنحَْت  َفَمنحْ  َذلَِك  َكاَن  َحتَّى  وَجلَّ  َعزَّ  
وَل    . . . «  ، 3/181 أيضًا :  املفيد  أمال  ويف  ك  « .  َ أِلَُبشِّ ِمنحُْه  اهلل  َخَلَقنَِي  َيا  نحْ الدُّ يِف  ِمِن  امُلؤحْ
ِّ َفإِنََّك َتَراُه َغدًا بَِحيحُْث  َتِقلَّ َقِليَل الشَّ َك ، َوَل َتسحْ ِ َفإِنََّك َتَراُه َغدًا َحيحُْث َيُسُّ رَيحْ َتِقلَّ َقِليَل اخلحْ َتسحْ

َيُسوُؤَك . . . « . وقد محلت هذه األخبار يف بعض توجيهاهتا عل نظرّية جتّسم األعامل . 
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الّثانية : في سورة األنعام

ُروَن { )1( . 
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
اُكْم بِِه ل وا َذلُِكْم َوصَّ

ُ
ْوف

َ
 } ... َوبَِعْهِد اهلل أ

َعٍب ،  ِن ُمصحْ روى ابن بابويه يف » الخصال « ، وغريه ، عن َعنحَْبَسَة بحْ
حْ جَيحَْعِل اهلل أِلََحٍد ِمَن النَّاِس  ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َيُقوُل : »َثاَلٌث مَل َقاَل َسِمعحْ
َفاِجِر ... « )2( . وقد مّر يف  رَبِّ َوالحْ ِد لِلحْ َعهحْ َصًة : ... منها : الَوَفاُء بِالحْ فِيِهنَّ ُرخحْ

بحث اإليداع )3( . 
يِن؟.  اِئِع الدِّ يِن بَِجِميِع رَشَ رِبحْ ِن اُلَسنيحِْ ×: َأخحْ ويف خرب آخر: قيل لَِعيِلِّ بحْ
ِل ، والوفاء بالعهد ، هذه مجيع رشائع الّدين « )4( .  ٌل بالَعدحْ َقاَل : »َقوحْ
املوجب  األمر  بالعهد ؛ لصيغة  الوفاء  داّلتان عل وجوب  فاآليتان 

للعقاب عند املخالفة ، وتعقيبه بالوصّية ، وتعليله باألذكار . 
* * * * *

الّثالثة : في سورة الّنحل

تَْوكِيِدَها  َبْعَد  ْيَماَن 
َ ْ
ال َتْنُقُضوا   

َ
َول َعَهْدُتْم  إَِذا  اهلل  بَِعْهِد  وا 

ُ
ْوف

َ
} وَأ  

وَن { )5( . 
ُ
ُم َما َتْفَعل

َ
ِفيلً إِنَّ اهلل َيْعل

َ
ْيُكْم ك

َ
ُتُم اهلل َعل

ْ
ْد َجَعل

َ
َوق

)1) سورة األنعام 6 : 152 . 
ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َيُقوُل : » َثاَلٌث  َعٍب َقاَل َسِمعحْ ِن ُمصحْ )2) اخلصال1 : 129/128 . عن حْ َعنحَْبَسَة بحْ
ِد  َعهحْ ِن ،  وَوَفاٌء بِالحْ ِن َكاَنا َأوحْ َفاِجَريحْ يحْ ِن َبرَّ َوالَِديحْ َصًة : بِرُّ الحْ حْ جَيحَْعِل اهلل أِلََحٍد ِمَن النَّاِس فِيِهنَّ ُرخحْ مَل

َفاِجر « .  رَبِّ  والحْ ََماَنِة إىَِل الحْ َفاِجِر ،  وَأَداُء األحْ رَبِّ  والحْ لِلحْ
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 222.

د « .  َعهحْ َوَفاُء بِالحْ ِل  والحْ َعدحْ ُم بِالحْ كحْ قِّ  والحُْ ُل الحَْ )4) اخلصال 1 : 90/113 ، وفيه بدل هذا : » َقوحْ
)5) سورة النّحل 16 : 91 . 
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 ) عهد الله ( : هنا أعّم من النّذر واليمني والعهد املصطلح ، كام يرشد 
ْيَماَن ... { ، بل يندرج يف ذلك مجيع ما 

َ ْ
 َتْنُقُضوا ال

َ
إليه قوله : } ... َول

املذكورة  الّرواية  عليه  تدّل  كام  الّتكاليف ،  من  خلقه  إىل  تعاىل  اهلل  عهد 
عن عيّل بن السني × ، وما ورد يف عّدة أخبار كثرية : أّنه مّلا أمر رسول 
اهلل ‘ النّاس بالّسالم عل أمري املؤمنني × بأمرة املؤمنني فقال له األّول 
حني أمره بذلك : من اهلل أو من رسوله ؟ ، فقال له النبّي ‘ : نعم من 
الّثاين ، فقاما وسّلام فخرجا ومها يقولن : ل ،  اهلل ومن رسوله ، وكذا 
واهلل ، ل نسّلم له أبدًا ، فأنزلت هذه اآلية )1( . ول خيفى ما يف اآلية من 

املبالغة يف الّتحذير عن املخالفة . 
* * * * *

الّرابعة : في سورة المؤمنين

َمانَاتِِهْم وََعْهِدِهْم َراُعوَن { )2( . 
َ
ِيَن ُهْم ِل

َّ
 } َوال

أهلها  إىل  وأدائها  وحفظها  األمانة  رعاية  أّن  مّر  ما  يف  ثبت  وقد 
اآليات  دللة  يف  ريب  ل  وباجلملة  كذلك ،  املعطوف  فالعهد  واجب ، 
البيان  قّيدها  لكن  اإلسالم ،  علامء  ذهب  وإليه  ذلك ،  عل  والّروايات 
ما عاهد عليه مرجوحًا كالواجب  مل يكن  بام  الوحي اإللي  من معادن 
كان  فلو  ذلك ،  ونحو  بليه  ودفع  واملكروه  املحّرم  واجتناب  واملندوب 

مرجوحًا مل ينعقد . 

)1) تفسري القّمّي 1 : 174 ، تفسري العّيايّش 2 : 64/268 . 
)2) سورة املؤمنون 23 : 8 . 
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أحدمها ’  عن  بصري ،  أيب  عن  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عل  يدّل 
ٍر هلل َطاَعًة َفَحنَِث َفَعَليحِْه ِعتحُْق  َد اهلل  وِميَثاَقُه يِف َأمحْ قال : »َمنحْ َجَعَل َعَليحِْه َعهحْ

ِكينًا « )1( .  ِ َأوحْ إِطحَْعاُم ِستِّنَي ِمسحْ ِن ُمَتَتابَِعنيحْ َريحْ َرَقَبٍة َأوحْ ِصَياُم َشهحْ
َرُجٍل  َعنحْ  ُتُه  َسَألحْ قال :  موسى ×  أخيه  عن  جعفر ،  بن  عيّل  وعن 

ِدِه ؟ .  حْ َيِف بَِعهحْ ِصَيٍة َما َعَليحِْه إِنحْ مَل ِ َمعحْ َعاَهَد اهلل يِف َغريحْ
ِن  َريحْ َشهحْ َيُصوُم  َأوحْ  بَِصَدَقٍة ،  ُق  دَّ َيصَّ َأوحْ  َرَقَبًة ،  تُِق  »ُيعحْ َقاَل : 

ُمَتَتابَِعنيحْ  « )2( . 
َسِن ×  الحَْ يِب  أِلَ ُقلحُْت  َقاَل :   ، )3(  اِئيِّ السَّ َعيِلٍّ  َعنحْ  الّصحيح ،  ويف 
َطيحُْت  َفَأعحْ ِبَا ،  ُت  وَتَشأَّمحْ ُتَها   َفَكِرهحْ امُلتحَْعَة  ُج  َأَتَزوَّ ُكنحُْت  إيِنِّ  فَِداَك  ُجِعلحُْت 
ِن  وَجَعلحُْت َعيَلَّ يِف َذلَِك ُنُذورًا  وِصَيامًا َأنحْ َل  كحْ َ امَلَقاِم  والرُّ دًا َبنيحْ اهلل َعهحْ
حْ َيُكنحْ بَِيِدي ِمَن  ُت َعَل َيِمينِي  ومَل َجَها ، ُثمَّ إِنَّ َذلَِك َشقَّ َعيَلَّ  وَنِدمحْ َأَتَزوَّ

َعاَلنَِيِة ؟ .  ُج بِِه يِف الحْ ِة َما َأَتَزوَّ ُقوَّ الحْ
ِصَينَّه  « )4( .  ُه َلَتعحْ حْ ُتطِعحْ َت اهلل َألَّ ُتطِيَعُه ،  واهلل َلِئنحْ مَل  َفَقاَل : »َعاَهدحْ

من  ومنهم  اليمني ،  حكم  العهد  حكم  جعل  من  األصحاب  ومن 

)1) هتذيب األحكام 8 : 1170/315 . 
 : 4 الستبصار   ، 1148/309  : 8 األحكام  هتذيب   ، 306 جعفر :  بن  عيّل  مسائل   (2(

 . 189/55
)3) عيّل بن سويد الّسائّي ينسب إىل قرية قريبة من املدينة يقال لا : الّساية ، روى عن أيب السن 
موسى × ، قاله النجايّش ، وعّده املفيد يف اإلختصاص من أصحاب موسى بن جعفر × ، 
 ، 8 الختصاص :  ثقة .  إّنه  وقال :  الّرضا ×  اإلمام  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيخ  وعّده 

رجال النجايّش : 276 ، رجال الطويّس : 380 . 
)4) النّوادر ) األشعرّي ( : 52/38 ، الكايف 5 : 7/45 . 
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جعله بحكم النّذر ، وتظهر فائدة اخلالف يف العهد عل املباح املتساوي 
ينعقد  األّول  فعل  الّشط ،  املجّرد عن  العهد  ودنيًا ، ويف  دينًا  الّطرفني 
كام يف اليمني عل ما سيجيء )1( إنحْ شاء اهلل تعاىل ، وعل الّثاين جيري فيه 

اخلالف املتقّدم ، وإلاقه باليمني أقوى . 
* * * * *

)1) سيأيت ذكره  يف الصفحة385.



الّثالث : اليمين

وفيه آيات : 

األولى : في سورة البقرة

وا َوَتتَُّقوا َوتُْصلُِحوا َبنْيَ  ْن َتَبُّ
َ
ْيَمانُِكْم أ

َ
وا اهلل ُعْرَضًة ِل

ُ
َْعل  تَ

َ
 } َول

انلَّاِس َواهلل َسِميٌع َعلِيٌم { )1( . 
قد تطلق الُعرضة وامُلراد با ما يعرض من دون الّشء فيحجز عنه ، 
األّول  عل  واملعنى  له ،  واملبذول  لألمر  املعرض  با  واملراد  تطلق  وقد 
فيكون  اخلري ،  أنواع  من  عليه  حلفتم  ملا  حاجزًا  باهلل  القسم  جتعلوا  ل 
قوله :  ويكون  املالبسة ،  لعالقة  عليه  املحلوف  وأراد  األيامن  أطلق  قد 
يتعّلق  والاّلم  األيامن ،  عل  البيان  عطف  قبيل  من  إلخ ،  تّبوا {  } أْن 
بالفعل ، أي : ل جتعلوا ملا حلفتم عليه من فعل الرّب والّتقوى واإلصالح 
} عرضه {  بـ  يتعّلق  أنحْ  باهلل حاجزًا ومانعًا ، وجيوز  القسم  النّاس  بني 
وعل هذا هو للّتقوية ، وجيوز أن تكون للّتعليل ، ويكون } أن تّبوا { 

)1) سورة البقرة 2 : 224 . 
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} عرضه { ، أي : ل جتعلوا اهلل عرضة ألنحْ  بـ  إلخ ، متعّلقًا بالفعل أو 
ترّبوا ألجل أيامنكم . 

 ] اطالق األيمان وارادة متعّلقها [ 

املجاز  من  أّنه  مع  متعّلقها  وإرادة  األيامن  إطالق  صّحة  ويدّل عل 
َسِعيٍد  َعنحْ  السن ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  النّقل  إىل  فيه  حيتاج  ل  الذي 
ى  َيِمنِي َفرَيَ ُجِل حَيحِْلُف َعَل الحْ ُت َأَبا َعبحِْد اهلل × َعِن الرَّ َرِج ، َقاَل : َسَألحْ عحْ األحَْ

ُكَها ؟ .  ُ َها َخِشَ َأنحْ َيأحَْثَم أَيرتحْ كحْ ُ حْ َيرتحْ َكَها َأفحَْضُل ، َوإِنحْ مَل َأنَّ َترحْ
َيِمينَِك  ًا ِمنحْ  َت َخريحْ َرَأيحْ َل َرُسوِل اهلل ‘ إَِذا  َت َقوحْ »َأَما َسِمعحْ َفَقاَل : 

َها « )1( .  َفَدعحْ
»َمنحْ  َقاَل :  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َرَواُه ، َعنحْ  نحْ  ِسنَاٍن ، َعمَّ ِن  بحْ ِد  مَّ حُمَ وعن 
اَرُة َيِمينِِه ، َوَلُه  ًا ِمنحَْها َفَأَتى َذلَِك َفُهَو َكفَّ َها َخريحْ َ َحَلَف َعَل َيِمنٍي َفَرَأى َغريحْ

َحَسنَة « )2( . ونحو ذلك ممّا اطلق فيه اليمني عل متعّلقها . 
» الكافي « ، يف املوّثق ،  ويدّل عل إرادة هذا املعنى هنا ما رواه يف 
 : } َو ل  ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ ٍر ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × يِف َقوحْ ِن َعامَّ َحاَق بحْ َعنحْ إِسحْ

ُوا ... { ؟ . 
َْعل تَ

ِ َفاَل َتُقلحْ َعيَلَّ َيِمنٌي َألَّ َأفحَْعل  « )3( .  ننَيحْ َ اثحْ َقاَل : »إَِذا ُدِعيَت لُِصلحٍْح َبنيحْ
مسلم ،  بن  وحمّمد  ومحران ،  زرارة ،  العياشي « : عن  » تفسير  ويف 

)1) هتذيب األحكام 8 : 1045/285 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 1044/284 . 

)3) الكايف 2 : 6/210 . 
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وا اهلل  { ؟ . 
ُ
َْعل

َ
لِِه َتَعاىل : } َول ت عن أيب جعفر ، وأيب عبد اهلل ’ يِف َقوحْ

َل  َأوحْ  َذلَِك  َبَه  َأشحْ َأَخاُه  وَما  َم  ُيَكلِّ َل  َأنحْ  حَيحِْلُف  ُجُل  الرَّ نِي  »َيعحْ َقاَل : 
ه  « )1( .  َم ُأمَّ ُيَكلِّ

ونحو ذلك من األخبار الّداّلة عل كون امُلراد بالعرضة الاجز واملانع 
عن ارتكاب فعل اخلري بسبب القسم باهلل ، فإّن يمينه هذه لغو ، كام يدّل 
وبه  وغريمها ،  املذكورتني  سنان )3(  ابن  ومرسلة  سعيد )2( ،  حسنة  عليه 
أيضًا )4( ،  فيه  الكّفارة  العاّمة بوجوب  أفتى األصحاب ، وقال كثري من 
ابتذاله يف األيامن ،  النّهي عن اللف وعن  الّثاين  واملعنى عل اإلطالق 
ألنحْ  أي :  ذلك ،  عن  للنّهي  عّلة  إلخ ،  تّبوا {  } أن  قوله :  ويكون 
تربوا أي تكونوا من أهل الرّب والّتقوى واإلصالح ؛ وذلك ألّن الغالب 
بالرّب  املخالفة ، فيسلب عنه التصاف  عل من كثر منه اللف حصول 
والّتقوى ، وألّنه جمرٍت عل اهلل تعاىل فيقُل وقُع كالِمه من قلوب النّاس ، 
فال يقبل قوله يف اإلصالح بني النّاس ، ول ينجع كالمه ، كام قال تعاىل : 

 تُِطْع ُكَّ َحلٍف َمِهنٍي { )5( . 
َ

} َول
كّل  يف  الّرجل  قول  هو  قال :  لآلية  إبراهيم «  بن  علّي  » تفسير  يف 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 339/112 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 371.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 371.

)4) حلية األولياء 3 : 386 ، املغني ) ابن قدامة ( 11 : 335 . ونسبه ابن رشد يف بداية املجتهد 
2 : 447 اىل أيب حنيفة وسفيان والكوفيني . 

)5) سورة القلم : 10 . 68 . 
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حالة : ل واهلل ،  وبل واهلل )1( . 
ويرشد إىل ما ذكرنا من حصول املخالفة ملقتىض يمينه غالبًا ما رواه 
يف » الفقيه « ، يف الّصحيح ، عن بكر بن حمّمد ، عن أيب بصري ، عنه × 
َتاَلُه اهلل َتَعاىَل َحتَّى  َاِئِط َلبحْ َفُه بِالحْ ُجُل َأنحْ َل حَيُكَّ َأنحْ أّنه قال : »َلوحْ َحَلَف الرَّ
َل  َاِئَط َلَوكَّ ُجُل َأنحْ َل َينحَْطَح بَِرأحِْسِه الحْ َاِئِط ،  وَلوحْ َحَلَف الرَّ َفُه بِالحْ حَيُكَّ َأنحْ

َاِئط « )2( .  اهلل بِِه َشيحَْطانًا َحتَّى َينحَْطَح بَِرأحِْسِه الحْ
ويدلُّ عل إرادة هذا املعنى من اآلية ما رواه عن عثامن بن عدّي )3( ، 
ِلُفوا بِاهلل َصاِدِقنَي  وَل  عن أيب أّيوب اخلّزاز ، عن أيب عبداهلل × : »َل حَتحْ
يْمانُِكْم { « )4( ، 

َ
وا اهلل ُعْرَضًة ِل

ُ
َْعل  : } َو ل تَ ُه َيُقوُل َعزَّ  وَجلَّ َكاِذبنَِي َفإِنَّ

وروى الّشيخ هذه الّرواية عن عثامن بن عيسى ، عن أيب أيوب اخلّزاز )5( . 
 وُروي عن الّسكويّن ، عن أيب عبد اهلل × قال : » َمنحْ َأَجلَّ اهلل َأنحْ 

ًا مِمَّا َذَهَب ِمنحْه  « )6( .  َطاُه اهلل َخريحْ حَيحِْلَف بِِه َأعحْ
ويف الّصحيح ، عن أيب سالم املتعّبد ) الّشيخ املتعّبد ( )7( : »َيا َسِديُر 

)1) تفسري القّمّي 1 : 73 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 2 : 4283/362 . 

)3) عثامن بن عدّي مل يذكرحْ يف كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل . 
)4) الكايف 7 : 1/434 ، ومن ل حيضه الفقيه3 : 362/ 4281 ، مل نعثرعليه بالّسند املذكوربـ : 

عثامن بن عدي . 
)5) هتذيب األحكام 8 : 1033/282 . 

 : 8 األحكام  هتذيب   ، 4299/370 الفقيه3 :  حيضه  ل  من   ، 2/434 الكايف7 :   (6(
 . 1034/282

)7) أبو سالم املتعّبد ، حمّدث أكثر أصحاب كتب الرجال والرتاجم مل يتعّرضوا لذكره . روى عنه 
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تعاىل  اهلل  إِنَّ  َأثَِم ،  َصاِدقًا  بِاهلل  َحَلَف  َوَمنحْ  َكَفَر ،  َكاِذبًا  بِاهلل  َحَلَف  َمنحْ 
يْمانُِكم { « )1( . 

َ
وا اهلل ُعْرَضًة ِل

ُ
َْعل َيُقوُل : } َو ل تَ

مقتضاها  أّن  إّل  األخبار ،  من  املعنى  هذا  تضّمن  ممّا  ذلك  ونحو 
الّداّلة عل اجلواز ، ومن  الّتحريم مطلقا ، وهو خمالف لألخبار الكثرية 

ثّم محلها مجاعة من األصحاب عل الكراهة مجعًا بينها . 
أنحْ يكون ذلك وقع  وأما ما وقع منهم صلوات اهلل عليهم فيمكن 
لبيان اجلواز ، أو أّن ذلك كان مع نّية الستثناء بمشيئة اهلل ، أو النّطق با 
فإّنه ل إثم ، ول كّفارة ، يف هذه الال ؛ لقول  ولو ّسًا ، أو بعد مّدة ، 
اَرَة « )2( .  َكفَّ وَل  ِحنحَْث   َفاَل  َيِمنٍي  يِف  َتثحْنَى  اسحْ َمِن   « املؤمنني × :  أمري 
إِنحْ  ّسًا :  قال  ُثمَّ  َحاَبُه ،  َوَأصحْ ُمَعاِوَيَة  ُتَلنَّ  قحْ أَلَ »َواهلل  صّفني :  يوم  وقوله 
َعٌة « )3( .  َب ُخدحْ َرحْ َت بَِذلَِك ؟ . َفَقاَل : »إِنَّ الحْ َشاَء اهلل « . فقيل له : َما َأَردحْ
أّنه كان ذلك منهم لاجة كتوكيد كالم أو تعظيم أمر ،  أو بالمل عل 
ِزَيار ، َقاَل : َكَتَب َرُجٌل  ِن َمهحْ فإّنه ل كراهة يف هذا ، ففي صحيحة َعيِلِّ بحْ
ِكي َلُه َشيحْئًا َفَكَتَب × إَِليحِْه : »َواهلل َما َكاَن َذاَك ،  وإيِنِّ  َفٍر × حَيحْ إىَِل َأيِب َجعحْ
نِي َأنحْ َيُقوَل َما  َواِل ، َوَلِكنَُّه َغمَّ َححْ َرُه َأنحْ َأُقوَل :  واهلل َعَل َحاٍل ِمَن األحْ أَلَكحْ

حييى بن ابراهيم عن أبيه عنه . معجم رجال الديث 21 : 175 . جامع الرواة 2 : 390 . 
توضيح الشتباه 311 . 

)1) الكايف 7 : 434 4/435 ، هتذيب األحكام 8 : 1035/282 . 
)2) الكايف7 : 5/448 ، هتذيب األحكام 8 : 1031/282 . 

)3) الكايف 7 : 1/460 . 
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حْ َيُكن  « )1( .  مَل
إىل األحكام اخلمسة : فتجب إلنقاذ  تنقسم  أهّنا  إىل  األكثر  وذهب 
مؤمن ، وحترم الكاذبة ظلاًم ، وتستحّب لدفع ظامل عن ماله املجحف به ، 
اكثرت ، وما عدا ذلك  إذا  أو  املال ،  وتكره مع عدم اإلجحاف ، وقّلة 

فمباح . 
ِض  َبعحْ َعنحْ  َكِم ،  الحَْ ِن  بحْ َعيِلِّ  َعنحْ  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  وروى 
َيُكنحْ  حْ  ومَل باَمٍل ،   َعَليحَْك  ِعَي  ادُّ »إَِذا  َقاَل :  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َعنحْ  َحابِنَا ،  َأصحْ
طِِه َوَل  مَهًا َفَأعحْ َداَر َثاَلثنَِي ِدرحْ َفَك َفإِنحْ َبَلَغ ِمقحْ لِّ َلُه َعَليحَْك يَشحْ ٌء ، َفَأَراَد َأنحْ حُيَ

طِه  « )2( .  ِلفحْ َوَل ُتعحْ َثَر ِمنحْ َذلَِك َفاححْ  ، َوإِنحْ َكاَن َأكحْ ِلفحْ حَتحْ
بام  أي : سميع ألقوالكم ، عليم  َعلِيٌم {  َسِمْيٌع  } َواهلل  ] وقوله :   
أمر  ممّا  للمخالف  ووعيد  للمطيع ،  وعد  ففيه  ضامئركم ،  عليه  انطوت 

وهنى [ )3( . 
* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة عقب اآلية اآلولى

بَِما  يَُؤاِخُذُكْم  ِكْن 
َ
َول ْيَمانُِكْم 

َ
أ ِف  ْغِو 

َّ
بِالل اهلل  يَُؤاِخُذُكُم   

َ
} ل  

وُبُكْم َواهلل َغُفوٌر َحلِيٌم { )4( . 
ُ
ل
ُ
َسَبْت ق

َ
ك

)1) هتذيب األحكام 8 : 1072/290 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 1072/290 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)4) سورة البقرة 2 : 225 . 
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ثّم  باليمني ،  لغوت  قال :  أي  لغوًا  يلغو  لغا  » الّصحاح « :  قال يف 
قال : والّلغو يف األيامن ما ل يعقد عليه القلب ، كقول الّرجل يف كالمه : 

بل واهلل ، ول واهلل )1( . 
 ويف » القاموس « : هو الّسقط وما ل يعتقد به من كالم وغريه )2( . 

ْغِو { أي : بالثم يف اللف إذا كفرتم . 
َّ
 يَُؤاِخُذُكُم اهلل بِالل

َ
 } ل

الّلغو الكالم الذي ل فائدة فيه ،  البيان « : أصل  » مجمع  ويف لغة 
ثّم قال يف بيان املعنى : اختلفوا يف يمني الّلغو ، فقيل : هو ما جيري عل 
عادة اللسان من قول : ل واهلل ، وبل واهلل من غري عقد عل يمني يقتطع 
با ماٌل ، ول يظلم با أحٌد ، عن ابن عّباس ، وعائشة ، والّشعبّي ، وهو 
املروّي عن أيب جعفر ، وأيب عبد اهلل ‘ وهو قول الّشافعّي . وقيل : هو 
أنحْ حيلف وهو يرى أّنه صادق ، ثّم يتبني أّنه كاذب فال إثم عليه ول كّفارة 
عن مجاعة ، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه . وقيل : هو يمني الغضبان . 

وقيل : كّل يمني ليس له الوفاء با فهو لغو ، انتهى )3( . 
الّلغو ،  عن  حالً  يكون  أن  وجيوز  لّلغو ،  أو  للفعل ،  صلة  واجلار 

والعامل الفعل . 
ِل اهلل   وروي يف » الفقيه « ، عن َأيب َبِصرٍي ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × يِف َقوحْ

يْمانُِكْم { ؟ . 
َ
ْغِو ِف أ

َّ
 : } ل يُؤاِخُذُكُم اهلل بِالل َعزَّ  وَجلَّ

)1) الّصحاح 6 : 2483 ، ماّدة لغا . 
)2) القاموس املحيط4 : 386 ماّدة لغا . 

)3) جممع البيان 2 : 93 . 
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َقاَل : »ُهَو َل  واهلل  وَبَل  واهلل  « )1( . 
ِن َصَدَقَة ، َعنحْ َأيِب  َعَدَة بحْ ويف » الكافي « ،  و» الّتهذيب « ، ] َعنحْ َمسحْ
ِقُد َعَل يَشحْ ء « )2( [ )3( .  َعبحِْد اهلل × : »هو َل  واهلل ،  وَبَل  واهلل ،  وَل َيعحْ

الّلغو ( هو ما جرى عل عادة  ) اليمني  بـ  امُلراد  أّن  فظهر من ذلك 
بالكّفارة  الّدنيا  يف  املؤاخذة  عدم  امُلراد  وأّن  قصد ،  غري  من  اللسان 
وأّن  النّفي ،  عموم  يقتضيه  كام  العقاب ،  بعدم  اآلخرة  ويف  والّتعزير ، 
ما  أي :  عليه ،  وعزمت  قصدته  ما  قلوبكم { :  كسبت  } بما  امُلراد 
وافق اللسان القلب فيه ، فدّلت عل أّنه يشرتط يف انعقاد اليمني النّّية ، 
الغضبان  ول  والنّائم  والّساهي  الّسكران  ول  املجنون  يمني  ينعقد  فال 
ول املجبور واملكره ، ول من سبق لسانه جريًا عل عادة اللسان ، أو يف 

الّلجاج أو العجلة ، ونحو ذلك ممّا جتّرد عن القصد . 
ِن  بحْ َواَن  ويدّل عل ذلك أيضًا ما رواه الّشيخ ، يف السن ، َعنحْ َصفحْ
 ِ ُجِل حَيحِْلُف  وَضِمرُيُه َعَل َغريحْ ُت َأَبا اَلَسِن × َعِن الرَّ َيى ، َقاَل : َسَألحْ حَيحْ

َما َحَلَف َعَليحِْه ؟ . 
ِمري « )4( .  َيِمنُي َعَل الضَّ َقاَل : » الحْ

َوُسِئَل  َيُقوُل  َعبحِْد اهلل ×  َأَبا  ُت  َقاَل َسِمعحْ ِن َصَدَقَة ،  بحْ َعَدَة  وَعنحْ َمسحْ
ِضٍع ، َوَل  َيِمنِي َفَقاَل : »جَيُوُز يِف َموحْ اَمِر يِف الحْ ضحْ ِ وُز ِمَن النِّيَِّة َعَل اإلحْ َعامَّ َل جَيُ

)1) من ل حيضه الفقيه 3 : 4279/361 . 
)2) الكايف7 : 1/443 ، هتذيب األحكام 8 : 1023/280 . 

)3) بني املعقوفتني أثبتناه الّطبعة الجرّية . 
)4) هتذيب األحكام 8 : 1024/280 . 
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َيِمنَي  ا َما جَيُوُز َفإَِذا َكاَن َمظحُْلومًا ، َفاَم َحَلَف بِِه  وَنَوى الحْ جَيُوُز يِف آَخَر ، َفَأمَّ
َيِمنُي َعَل نِيَِّة امَلظحُْلوم  « )1( .  ا إَِذا َكاَن َظاملًِا َفالحْ َفَعَل نِيَّتِِه ،  وَأمَّ

ُن  بحْ َفُر  َلَقدحْ َقاَل ِل َجعحْ بَّاِح ، َقاَل : َواهلل  َأيِب الصَّ  ، َعنحْ  َ ويف الّصحيح 
اهلل ‘  َرُسوُل  َمُه  َفَعلَّ َوالتَّأحِْويَل ،  التَّنحِْزيَل  َنبِيَُّه  َم  َعلَّ اهلل  »إِنَّ  ٍد × :  مَّ حُمَ
ُتمحْ َعَليحِْه  ُتمحْ ِمنحْ يَشحْ ٍء َأوحْ َحَلفحْ َمنَا اهلل ، ُثمَّ َقاَل : َما َصنَعحْ َعِلّيًا × َقاَل : َوَعلَّ

ُتمحْ ِمنحُْه يِف َسَعة « )2( .  ِمنحْ َيِمنٍي يِف َتِقيٍَّة َفَأنحْ
يِف  َيِمنَي  »َل  اهلل × :  َعبحِْد  أُبو  َقاَل  َقاَل :  ِسنَاٍن ،  ِن  بحْ اهلل  َعبحِْد  وَعنحْ 

َراٍه « .   ،  وَل يِف إِكحْ ٍ َغَضٍب ، َوَل يِف َقطِيَعِة َرِحٍم ،  وَل يِف َجربحْ
َراِه ؟ .  كحْ ِ ِ واإلحْ َربحْ َ اجلحْ ٌق َبنيحْ َلَحَك اهلل َفاَم َفرحْ َقاَل : ُقلحُْت : َأصحْ

ُمِّ  َواألحْ َجِة  وحْ الزَّ ِمَن  َراُه  كحْ ِ اإلحْ وَيُكوُن  لحَْطاِن ،   السُّ ِمَن   ُ َربحْ »اجلحْ َقاَل : 
َِب ، َوَليحَْس َذلَِك بَِشحْ ء « )3( .  َواألحْ

فحكم  العاّمة  بعض  ذلك  يف  وخالف  األصحاب ،  أفتى  وبذلك 
عل  يتوّقف  وإناّم  قال :  يقصد  مل  وإنحْ  الرّصيح  بالقسم  اليمني  بانعقاد 
والقدرة والكالم ونحو ذلك ،  بالّق  كالكناية  ليس برصيح  ما  القصد 

انتهى . وضعفه ظاهر . 
ثّم أعقب بذلك بقوله : } غفور { أي : أليامنكم الّلغو ، تنبيهًا عل 
أّن رفع املؤاخذة جمّرد إحسان منه تعاىل وامتنان ، حيث كان ذلك ممّا قد 

)1) هتذيب األحكام 8 : 1025/280 . 
)2) الكايف7 : 15/442 ، هتذيب األحكام 8 : 1052/286 . 

 : 8 األحكام  هتذيب   ، 4312/373 الفقيه3 :  حيضه  ل  من   ، 16/442 الكايف7 :   (3(
 . 1053/286
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يعس الّتحرز عنه غالبًا فيحلم عن مؤاخذتكم بذلك . 
وجيوز أنحْ يكون املعنى : أنحْ يغفر لكم ما كسبته قلوبكم بالكّفارة أو 

بالّتوبة أو مطلقًا بإحسانه اجلميل ، ولطفه اجلزيل . 

فائدة : 

ْر َربََّك إَِذا نَِسيَت ... { )1( ، 
ُ
ك

ْ
قوله تعاىل : } ... َواذ

ُجُل  روى الّشيخ يف عّدة أسانيد ، عن الّصادق × : » إَِذا َحَلَف الرَّ
َتثحِْن إَِذا َذَكر « )2( .  َيسحْ َتثحْنَِي َفلحْ َفنيَِسَ َأنحْ َيسحْ

مًا إَِذا َنيِس  « )3( .  َبِعنَي َيوحْ َ َأرحْ َتثحْنَِي َما َبيحْنَُه  وَبنيحْ وروى : »أّنِه َأنحْ َيسحْ
َتثحِْن  َيسحْ ًا ، َوَمنحْ َحَلَف َعاَلنَِيًة َفلحْ َتثحِْن ِسّ َيسحْ ًا َفلحْ وروى : »َمنحْ َحَلَف ِسّ

َعاَلنَِية « )4( . 
اَرة « )5( .  َتثحْنَى يِف َيِمنٍي َفاَل ِحنحَْث َعَليحِْه  وَل َكفَّ وروي : »أّن َمِن اسحْ

* * * * *

الّثالثة : في سورة المائدة 

بَِما  يَُؤاِخُذُكْم  ِكْن 
َ
َول ْيَمانُِكْم 

َ
أ ِف  ْغِو 

َّ
بِالل اهلل  يَُؤاِخُذُكُم   

َ
} ل  

ُتْطِعُموَن  َما  ْوَسِط 
َ
أ ِمْن  َمَساكنَِي  َعَشةِ  إِْطَعاُم  اَرتُُه  فَّ

َ
ك

َ
ف ْيَماَن 

َ ْ
ال ْدُتُم  َعقَّ

)1) سورة الكهف 18 : 24 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 1027/281 . 

)3) هتذيب األحكام 8 : 281/ 1028 ، وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)4) الكايف 7 : 7/449 ، هتذيب األحكام 8 : 1032/282 . وفيه : ) َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : 

َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ ( . 
ِمننَِي × ( .  )5) هتذيب األحكام 8 : 1031/282 . وفيه : ) َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ
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يَّاٍم َذلَِك 
َ
أ ِة 

َ
ث

َ
ل

َ
ِصَياُم ث

َ
ْم َيِْد ف

َ
ل َبٍة َفَمْن 

َ
ِْريُر َرق ْو تَ

َ
أ ْو كِْسَوُتُهْم 

َ
أ ْهلِيُكْم 

َ
أ

ُكْم 
َ
ل اهلل  يُبنَُي  َذلَِك 

َ
ك ْيَمانَُكْم 

َ
أ َواْحَفُظوا  ْفُتْم 

َ
َحل إَِذا  ْيَمانُِكْم 

َ
أ اَرةُ  فَّ

َ
ك

ُروَن { )1( . 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
آيَاتِِه ل

 ] في بيان كّفارة األيمان [ 

} َعَقْدتُم {  الكوفة غري حفص  ْدتُم { ، وأهل 
َ
ق
َ
} ع ابن عامر  قرأ 

بالّتخفيف ، والباقون بالّتشديد )2( . ومعنى الكّل واحد ؛ ألّن عاقد بمعنى 
عقد . 

َسَبْت 
َ
} بَما ك الّلسان والقلب ، كام مّر )3( يف  الّتعقيد موافقة  ومعنى 

وُبُكْم { ، أو أّن عّقد بالّتشديد هنا بمعنى عقد بالّتخفيف . وباجلملة 
ُ
ل
ُ
ق

ليس امُلراد الّتكثري ؛ ألّن املؤاخذة باليمني قد حتصل بالواحدة إمجاعًا . 
روى عيّل بن ابراهيم ، يف تفسريه ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن 
َحلَّ 

َ
ُموا َطيَِّباِت َما أ َرِّ

ُ
 ت

َ
بعض رجاله ، عن أيب عبد اهلل × : يف قوله : } ل

ِمننَِي × ، َوباَِلٍل ، َوُعثحْاَمَن  ُكْم ... { : »َنَزَلتحْ َهِذِه اآلحَْيُة يِف َأِمرِي امُلؤحْ
َ
اهلل ل

ا  يحِْل َأَبدًا ،  وَأمَّ ِمننَِي × َفَحَلَف َأنحْ َل َينَاَم بِاللَّ ا َأِمرُي امُلؤحْ ِن َمظحُْعوٍن )4( ، َفَأمَّ بحْ

)1) سورة املائدة 5 : 89 . 
)2) قوله تعاىل : } بم عقدتم { يقرأ بإثبات األلف وبالتخفيف ، وبطرحها والتشديد ، فالّجة 
ملن أثبتها أنه فعل من اثنني فام زاد ، والّجة ملن خّفف أنه أراد فعلتم ذلك من العقد ، والّجة 

ملن شّدد أنه أراد أّكدتم . ) الّجة عل القراءات السبع - ابن خالويه : 109 ( . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 377 .

)4) عثامن بن مظعون القريّش أبو الّسائل ، صحايبٌّ جليُل القدر ، أسلم بعد ثالثة عش رجاًل ، 
وهاجر إىل البشة هو وابنه الّسائب الجرة األوىل مع مجاعٍة من املسلمني ، وهو أّول رجٍل 
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ُه  َفإِنَّ َمظحُْعوٍن  ُن  بحْ ُعثحْاَمُن  ا  وَأمَّ َأَبدًا ،   بِالنََّهاِر  طَِر  ُيفحْ َل  َأنحْ  َحَلَف  ُه  َفإِنَّ باَِلٌل 
َرَأًة مَجِيَلًة ،  َرَأته َعَل َعاِئَشَة ، َوَكاَنِت امحْ َحَلَف َأنحْ َل َينحِْكَح َأَبدًا ، َفَدَخَلِت امحْ
ُن ، َفَو اهلل َما َقاَرَبنِي   : َوملَِنحْ َأَتَزيَّ َلًة ؟ . َفَقاَلتحْ َفَقاَلتحْ َعاِئَشُة : َما ِل َأَراِك ُمَعطَّ
َيا ،  نحْ َد يِف الدُّ َب َوَلبَِس امُلُسوَح ،  وتَزهَّ ُه َقدحْ َتَرهَّ ِجي ُمنحُْذ َكَذا  وَكَذا ، َفإِنَّ َزوحْ
اَلَة  الصَّ َفنَاَدى  َفَخَرَج  بَِذلَِك ،  َعاِئَشُة  ُه  تحْ رَبَ َأخحْ اهلل ‘  َرُسوُل  َدَخَل  َفلامَّ 
نَى َعَليحِْه ُثمَّ َقاَل : َما َباُل  َتَمَع النَّاُس َفَصِعَد املحِْنحْرَبَ َفَحِمَد اهلل َوَأثحْ َجاِمَعًة ، َفاجحْ
يحَْل ،  وَأنحِْكُح ،  وُأفحْطُِر  يَِّباِت ! َأَل إيِنِّ َأَناُم اللَّ ُفِسِهُم الطَّ ُموَن َعَل َأنحْ َواٍم حُيَرِّ َأقحْ
بِالنََّهاِر ، َفَمنحْ َرِغَب َعنحْ ُسنَّتِي َفَليحَْس ِمنِّي ، َفَقام َهُؤَلِء َفَقاُلوا : َيا َرُسوَل 
َية « )1( .  َزَل اهلل َتَعاىل : } ل يُؤاِخُذُكُم ... { اآلحْ نَا َعَل َذلَِك ، َفَأنحْ اهلل َقدحْ َحَلفحْ
الّذي ل يؤاخذ  الّلغو  اليمني داخل يف  أّن مثل هذا  فيظهر من هذا 
خريًا  خالفه  وكان  يشء  عل  حلف  من  كّل  أّن  منه  وُيفهم  بمخالفته ، 
منه فيمينه داخل يف الّلغو ، وأّنه ل كّفاره فيه حّتى لو طرأت األولوّيـة 
األصحاب .  أفتى  وبذلك  أيضًا ،  اليمني  انحّل  اليمني  بعد  واخلريّيـة 
ومرسلة  األعرج )2( ،  سعيد  كحسنة  الكثرية  األخبار  ذلك  عل  ويدّل 
ابن سنان )3( املذكورتني يف اآلية األوىل ، وما روي عن زرارة ، عن أيب 
َعَلَها مِمَّا َلُه فِيِه َمنحَْفَعٌة يِف  جعفر × قال : »ُكلُّ َيِمنٍي َحَلَف َعَليحَْها َأنحْ َل َيفحْ
ُجُل  واهلل  اَرُة يِف َأنحْ حَيحِْلَف الرَّ َكفَّ اَم الحْ اَرَة َعَليحِْه ، َوإِنَّ ِخَرِة َفاَل َكفَّ َيا  واآلحْ نحْ الدُّ

أنساب األرشاف 1 :  بالبقيع .  دفن  أّول من  وهو  سنة 2هـ ،  املهاجرين ،  باملدينة من  مات 
212 ، الطبقات الكربى 3 : 398 . 

)1) تفسري القّمّي 1 : 180 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 371.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 371.
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َأُخوُن ،   َل  َواهلل  ُق [ )1(  ِ ] َو اهلل َل َأسحْ َر ،  َمحْ ُب اخلحْ َ ين ،  واهلل َل َأرشحْ َأزحْ َل 
اَرُة فِيه  « )2( .  َكفَّ ص ، ُثمَّ َفَعَل َفَعَليحِْه الحْ َباِه َهَذا  وَل َأعحْ وَأشحْ

الّليل ،  ما حلف عليه أمري املؤمنني × ، وبالل من قيام  فإْن قيل : 
وعدم النّوم ، وصيام النّهار ، أمر راجح فكيف يكون من الّلغو ؟ . 

قلت : الّرواية مرسلة ، ولو قلنا بصّحتها يمكن أن ُيقال : إّن التزام 
للّسبات ، والنّهار للمعاش  الّليل  دائاًم مرجوح ؛ ألّنه تعاىل جعل  ذلك 
أمر  هي  التي  للّطاعات  والنّشاط  القّوة  حتصيل  ألجل  البدن  وراحة 
بالّصوم يدخل فيه األّياُم املحّرُم صوُمها ،  الّتأبيد  التزام  أّن  راجح . مع 
فاليمني املتعّلقة بام يشمل ذلك داخل يف قول أيب عبد اهلل × : »ل َيِمنَي 
ِصيَة اهلل « )3( . فكيف وقد روى يف » الفقيه « ، عن الّزهرّي ، عن  يف َمعحْ

ِر َحَرام  « )4( .  هحْ َم الدَّ عيّل بن السني × : » إّن َصوحْ

 ] من الّلغو في األيمان ترك النكاح [ 
يكون  وقد  مطلقًا ،  إليها  املندوب  النّبوّيـة  الّسنّة  فهو  النّكاح  وأّما 
الّدائمة ،  للّزوجة  أشهر  أربعة  ميض  وبعد  العنت ،  خوف  عند  واجبًا 

فاليمني عل تركه يكون من الّلغو . 
أيب  عن  الّصحيح ،  يف  تفسريه ،  يف  إبراهيم  بن  عيّل  رواه  ما  فأّما 
َك ... إل 

َ
ل اهلل  َحلَّ 

َ
أ ما  َرُِّم 

ُ
ت لَِم  انلَِّبُّ  يَُّها 

َ
أ } يا  قوله :  يف  اهلل ×  عبد 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف7 : 8/447 ، هتذيب األحكام8 : 1075/291 ، الستبصار 4 : 41 -142/42 . 

)3) هتذيب األحكام 8 : 1060/288 . 
)4) من ل حيضه الفقيه 2 : 1784/77 . 
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»اطََّلَعتحْ  َقاَل :  ْيَمانُِكْم ... { )1( ، 
َ
أ َة 

َّ
ل ِ

َ
ت ُكْم 

َ
ل اهلل  َرَض 

َ
ف ْد 

َ
قول ... ق

َصُة ، َعَل النَّبِيِّ ‘  وُهَو َمَع َماِرَيَة ، َفَقاَل النَّبِيُّ ‘ : َواهلل  َعاِئَشُة ، َوَحفحْ
َر َيِمينَه  « )2( . ونحوها روي يف » الكافي « ،  َرُبَا ، َفَأَمَرُه اهلل َأنحْ ُيَكفِّ َما َأقحْ
يف السن ، عن حمّمد بن قيس ، عن أيب جعفر )3( ، عنه × ، وعن زرارة ، 
عنه × )4( ، فال ينايف ما ذكرناه لتعّلق اليمني بمقاربة مارية خاّصة ، ومن 
مباحًا  كان  أو  وحفصة ،  عائشة  من  خش  ملا  مرجوحًا  كان  أّنه  اجلائز 
متساوي الّطرفني من حيث كوهنا جاريته ، وليست من األزواج وذوات 
كام  العسل  رشب  عل  حلف  كان  أّنه  أو  نسخ ،  ثّم  كان  أّنه  أو  العقد ، 
نقل )5( ، وأّن هذه األخبار خرجت خمرج الّتقّية ملا اشتهر عند العاّمة أّنه 
حّرم عل نفسه نكاح مارية )6( ، فمن ثّم استدّلوا باآلية عل أّن من قال 
مل  أّنه ‘  املفسين  بعض  عن  ونقل  ذلك ،  يقع  حرام  أنت  لزوجته : 

ر ، ولكنّه تعليم للمؤمنني .  يكفِّ

)1) سورة الّتحريم 66 : 1 - 2 . 
)2) تفسري القّمّي 2 : 375 . 

)3) مل نقف عليه ، واهلل العامُل . 
)4) الكايف 6 : 1/134 . 

)5) أورد الّشيخ يف التبيان يف تفسري القرآن10 : 45 عن عبداهلل بن شداد بن الالل : أّن النبّي ‘ 
كان رشب عند زينب رشاب عسٍل كانت تصلحه له ، فكان يطول مكثه عندها فكرهت ذلك 
عائشة وحفصة ، فقالت له : إنا نشم منك ريح املغافري -وهي بقلة متغرّية الرائحة ، يف قول 
املفسين ، وقال الزجاج : هي بقلة منتنة - فحّرم النبّي ‘ رشاب العسل الذي كان يشبه 

عند زوجته زينب بنت جحش . 
رسالة حول خرب   ، 25  : 2 ) اجلّصاص (  أحكام القرآن   ، 134  : 8 ) الّسخيّس (  )6) املبسوط 

مارّية ) الّشيخ املفيد ( : 27 . 
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 ] في بيان الّضابط في انعقاد اليمين [ 

واعلم أّن مذهب األصحاب أنَّ الّضابط يف انعقاد اليمني أن يكون 
متعّلقه راجحًا أو متساوي الّطرفني ، ومتى كان الّرجحان يف نقيضة دنيًا 
أو دينًا مل ينعقد ، واستدّلوا عل ذلك سوى ما مّر من األخبار )1( بام رواه 
ُتُه  ِن َأيِب َعبحِْد اهلل ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : َسَألحْ ِن بحْ مححَْ الّشيخ ، َعنحْ َعبحِْد الرَّ

اَرُة ؟ .  َكفَّ تِي جَتُِب فِيَها الحْ َيِمنُي الَّ َعِن الحْ
َيُه  رَتِ َيشحْ َيبِيَعُه  وَل  َل  َأنحْ  امَلَتاِع  َعَل  حَيحِْلُف  ِذي  الَّ يِف  اَرُة  َكفَّ »الحْ َفَقاَل : 
َياُنُه  ِذي َعَليحِْه إِتحْ ُر َعنحْ َيِمينِِه  وإِنحْ َحَلَف َعَل يَشحْ ٍء  والَّ ُثمَّ َيبحُْدو َلُه فِيِه َفُيَكفِّ
اَم َذلَِك ِمنحْ ُخُطواِت  اَرَة َعَليحِْه إِنَّ ٌ  وَل َكفَّ ِذي ُهَو َخريحْ َيأحِْت الَّ ِكِه َفلحْ ٌ ِمنحْ َترحْ َخريحْ
يحْطان  « )2( . حيث تضّمن الكّفارة يف البيع الّذي هو من املباح ، ونحوه  الشَّ

من األخبار . 
ِمَن  ُر  ُيَكفَّ َعامَّ  ُتُه  َسَألحْ فأّما صحيحة زرارة ، َعنحْ َأيب جعفر ×َقاَل :   

اَمِن ؟ .  َيحْ األحْ
َتُه َفَليحَْس  َعَلُه ثّم َفَعلحْ َت َأنحْ َل َتفحْ َعَلُه َفَحَلفحْ َفَقاَل : »َما َكاَن َعَليحَْك َأنحْ َتفحْ
َعَلُه  َتفحْ َل  َأنحْ  َت  َفَحَلفحْ َعَلُه  َتفحْ َأنحْ  َواِجبًا  َعَليحَْك  َيُكنحْ  حْ  مَل وَما  يَشحْ ٌء ،   َعَليحَْك 
اَرة « )3( . ونحوها صحيحة عبدالّرمحن )4( . فامُلراد  َكفَّ َتُه َفَعَليحَْك الحْ ُثمَّ َفَعلحْ
) ما مل يكن  ) ما عليه فعله ( ما يشمل فعل الواجب واملندوب ، وبـ  بـ 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 381.
)2) هتذيب األحكام 8 : 1043/284 . 

)3) الكايف 7 : 9/447 ، هتذيب األحكام8 : 1074/291 ، الستبصار4 : 145/42 . 
)4) هتذيب األحكام 8 : 1076/291 ، الستبصار 4 : 146/42 . 
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يف  النعقاد  عل  داّلة  فهي  واملباح ،  واملكروه  الرام  يشمل  ما  واجبًا ( 
املباح . 

َفٍر ،  وَأيِب َعبحِْد اهلل ×  يِب َجعحْ وأّما ما رواه عن محران ، قال : ُقلحُْت أِلَ
فِيِه  مِمَّا هلل  َعَليحِْه  َت  َحَلفحْ »َما  َفَقال :  اَرُة ؟ .  َكفَّ الحْ فِيَها  َزُمنِي  َتلحْ تِي  الَّ َيِمنُي  الحْ
مِمَّا هلل  َعَليحِْه  َت  اَرُة ،  وَما َحَلفحْ َكفَّ الحْ َفَعَليحَْك فِيِه  ُه  َعلحْ َتفحْ َفَلمحْ  َعَلُه  َتفحْ َأنحْ  َطاَعٌة 
ِصَيٌة  وَل َطاَعٌة َفَليحَْس ُهَو  حْ َيُكنحْ فِيِه َمعحْ ُكُه ،  وَما مَل اَرُتُه َترحْ ِصَيُة َفَكفَّ فِيِه امَلعحْ
ِذي فِيِه  بَِشحْ ء « )1( . وعن زرارة قال : قلت أليب عبد اهلل × : َأيُّ يَشحْ ٍء الَّ
اَرُة  َكفَّ رِبُّ َفَعَليحِْه الحْ َت َعَليحِْه مِمَّا فِيِه الحْ اَمِن ؟ . َفَقاَل : »َما َحَلفحْ يحْ اَرُة ِمَن األحَْ َكفَّ الحْ
اَرُة  َكفَّ ِصَيُة َفَليحَْس َعَليحَْك فِيِه الحْ َت َعَليحِْه مِمَّا فِيِه امَلعحْ حْ َتِف بِِه ، َوَما َحَلفحْ إَِذا مَل
ِصَيٌة َفَليحَْس  َت َعنحُْه ، َوَما َكاَن ِسَوى َذلَِك مِمَّا َليحَْس فِيِه بِرٌّ َوَل َمعحْ إَِذا َرَجعحْ
الّسابقة )3( ، وغريها ممّا يتضّمن عدم  بَِشحْ ء « )2( ، ونحومها رواية زرارة 
انعقاد اليمني باملباح ، فيمكن محلها عل ما إذا كان ذلك مرجوحًا ، ول 
خيفى ما فيه من الُبعد . واألظهر يف الّتوجيه أنحْ حتمل ) الّطاعة ، والرّب ( يف 
اخلربين عل ما يشمل الواجب واملندوب واملباح ،  و) املعصية ( عل ما 
يشمل الرام واملكروه ؛ فإّن تارك األوىل يسّمى عاصيًا ، ويراد بالقسم 
والنّائم  والّساهي ،  بّر ،  ما  الّلغو  كيمني  قصٍد  عن  ل  صدر  ما  الّثالث 

ونحو ذلك ، وظاهر » الّدروس « )4( دعوى اإلمجاع عل النعقاد فيه . 

)1) الكايف 7 : 3/446 ، هتذيب األحكام 8 : 1077/291 ، الستبصار 4 : 42/ 143 . 
)2) الكايف7 : 5/446 ، هتذيب األحكام 8 : 1078/291 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف هذه الصفحة .
)4) الّدروس الّشعّية 2 : 166 - 167 . 
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فائدة : 

للولد  الشمول  اجلمع  إىل  والعقد  الكسب  اسناد  من  يفهم  قد   
واململوك والّزوجة كام يشملهم يف سائر خطابات الّتكاليف ، وُيفهم ذلك 
أيضًا من إضافة الكّفارة إىل األيامن ، ومن قوله : } َواحفظوا أيمانكم { 
ومن قوله : } ) ول تنقضوا اليمان { )1( ، ومن عموم الّروايات إّل ما 

أخرجه الّدليل . 
فأّما ما رواه الّشيخ ، يف السن ، وابن بابويه يف الّصحيح ، عن منصور 
بن حازم ، عن أيب عبداهلل × قال : »قال رسول اهلل ‘ :  وَل َيِمنَي لَِوَلٍد 
ِجَها « )2( . وعن  َمَع َزوحْ َأِة  َلُه ،  وَل لَمرحْ َمَع َموحْ ُلوٍك  ملَِمحْ َوالِِدِه ،  وَل  َمَع 
ابن الّقداح ، عن أيب عبدا هلل × نحوه )3( ، فيمكن محله عل نفي الّلزوم ، 
ل نفي الّصّحة ، فيكون لألب والول والّزوج حّل اليمني ، فاإلذن رشط 
لّلزوم ل للّصّحة ، ويؤّيده أّن املانع هو حّق أحد الّثالثة ، فإذنه ليس سببًا 

للّصّحة ، ول عدم إذنه مانعًا ، وإّنام املانع يف القيقة هنيه . 
وفيه نظر ؛ ألّن الّدليل املذكور دّل عل النّفي ، وتوجيهه إىل القيقة 
أقربا إىل  املجازات متعّددًة تعنيَّ المل عل  غري جائز ، وحيث كانت 
القيقة ، وهو نفي الّصّحة فيقع بدون اإلذن باطاًل ، فاإلذن حينئٍذ يكون 
رشطًا يف الّصّحة فيبطل الّتأييد املذكور ، وهذا هو املشهور ، ويؤّيده ما 

ذكرنا يف عدم انعقاد نذرهم . 

)1) سورة النّحل 16 : 91 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 4273/359 . 

)3) هتذيب األحكام 8 : 1049/285 . 
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وتظهر فائدة القولني يف ما لو وقع اليمني منهم ثّم بعد ذلك حصل 
وموت  العبد ،  وعتق  الّزوج ،  بفراق  الولية  زالت  لو  ما  ويف  اإلذن ، 
ينعقد  األّول  فعل  متعّلقه ،  وقت  بقاء  مع  أو  املطلق  اليمني  يف  األب ، 

اليمني ، وعل الّثاين هي باطلة مطلقًا . 
وبعض األصحاب استثنى اليمني عل فعل الواجب وترك الرام ، 

وجعل النّزاع يف ما عدا ذلك ، ودليله غري واضح . 
وقد ورد يف بعض األخبار أّن اليمني عل ثالثة أقسام : يمني ليس 
ثّم فّس  النّار .  كّفارة ، ويمني غموس توجب  فيها  كّفارة ، ويمني  فيها 
األّول : باللف عل ترك الرّب فكّفارته فعله . والّثاين : باللف عل ترك 
املعصية ثّم يفعلها ففيه الكّفارة . والّثالث : باللف عل جحد حّق امرٍئ 

مسلم ظلاًم )1( . 
ويف حكم ذلك اللف عل رجل من املسلمني كاذبًا فيوّرطه أو يعنّي 
عليه فيذهب ماله أو نفسه ، وهذه من الكبائر التي توّعد اهلل عليها النّار 

لِيلً ... { )2( ، اآلية . 
َ
ْيَمانِِهْم َثَمًنا ق

َ
وَن بَِعْهِد اهلل وَأ يف قوله : } ... يَْشَتُ

وقال األصحاب : ل ينعقد اليمني عل املايض نفيًا أو إثباتًا ، وسواء 
كان  الّلغو ، وإن  فهو من  فإنحْ كان صادقًا  كاذبًا ،  أو  بيمينه  كان صادقًا 

َقاَل :  اهلل ×  عبد  َأيب  َعنحْ   ، 1/439 الكايف7 :  يف  الكلينّي  أورده  ما  إىل  اإلشارة  مقام  يف   (1(
َيِمنُي  اَرٌة  وَيِمنيٌ  َغُموٌس ُتوِجُب النَّاَر َفالحْ اَرٌة  وَيِمنٌي فِيَها َكفَّ اَمُن َثاَلٌث َيِمنٌي َليحَْس فِيَها َكفَّ َيحْ » األحْ
َيِمنُي  َعَلُه  والحْ اَرُتُه َأنحْ َيفحْ َعَلُه َفَكفَّ ُجُل حَيحِْلُف بِاهلل َعَل َباِب بِرٍّ َأنحْ َل َيفحْ اَرٌة الرَّ تِي َليحَْس فِيَها َكفَّ الَّ
اَرُة   َكفَّ َعُلُه َفَتِجُب َعَليحِْه الحْ َعَلُه َفَيفحْ ِصَيٍة َأنحْ َل َيفحْ ُجُل حَيحِْلُف َعَل َباِب َمعحْ اَرُة الرَّ َكفَّ تِي جَتُِب فِيَها الحْ الَّ

ِلٍم َعَل َحبحِْس َمالِه  « .  ِرٍئ ُمسحْ ُجُل حَيحِْلُف َعَل َحقِّ امحْ تِي ُتوِجُب النَّاَر الرَّ َغُموُس الَّ َيِمنُي الحْ والحْ
)2) سورة آل عمران 3 : 77 . 
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ول  باإلثم  أو  بالنّار  تغمسه  ألهّنا  بذلك  سّميت  الغموس ؛  فهي  كاذبًا 
كّفارة لا سوى الّتوبة والستغفار ، فإنحْ تضّمنت ظلاًم لّق امرٍئ مسلم 

أضاف إىل ذلك أداءه إليه . 
يَُؤاِخُذُكْم  ِكْن 

َ
} َول بقوله :  امُلراد  أّن  لك  ظهر  ذلك  عرفت  إذا 

ْيَماَن { )1( ، إذا حنثتم فحذف وقت املؤاخذة ؛ للعلم به ، 
َ
ْدُتُم ال بَِما َعقَّ

ولدللة سياق الكالم عليه ، وجيوز أن يكون املعنى بنكث ما عقدتم ، 
فحذف امُلضاف لدللة الّسياق عليه ، وملعلوميته أيضًا . 

اَرةُ  فَّ
َ
} ك قول :  وكذا  نكثه .  أو  حنثه  كّفارة  أي  } فكّفارته «   

ْفُتْم { ، أي : إذا حنثتم أو نكثتم ؛ ألهّنا ل جتب بنفس 
َ
ْيَمانُِكْم إَِذا َحل

َ
أ

اليمني ، بل إّنام جتب به وبالنث إمجاعًا وعليه دّلت األخبار ، ومقتىض 
ذلك عدم إجزاء الّتكفري قبل النث . وبه ّصح كثري من األصحاب )2( ، 
بل نسبه بعض إىل األصحاب مؤذنًا بدعوى اإلمجاع ، ويدّل عليه بعض 
األخبار ، ونقل عن الّشافعّي )3( القول بجواز تقديم املال دون الّصيام ، 
كجواز تقديم الّزكاة عل الول ، ولعّل يف إطالق اآلية دللًة عل ذلك ، 
إّل أّن اإلمجاع واألخبار الّداّلة عل نفي الوجوب قبل النث متنع ذلك ، 

فافهم . 
ْيَمانَُكْم { ، فمعناه : بّروا فيها ول حتنثوا ، 

َ
وأّما قوله : } َواْحَفُظوا أ

)1) املائدة 5 : 89 . 
وإرشاد األذهان2 :   ، 341 والعاّلمة يف حترير األحكام4 :   ، 570 النّهاية :  الّشيخ يف  )2) انظر 

10 ، والّشهيد يف غاية املراد 3 : 484 . 
)3) األّم 7 : 63 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 8 : 147 . 
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أحفظوها  أو  بالكّفارة ،  املؤاخذة  عنها  وادرؤوا  أنفسكم  احفظوا  أو 
أنفسكم با ول  ألزمتم  الّتي  والكيفّيـة  الذي حلفتم عليه ،  الوجه  عل 

تنسوها . 
ولنذكر بقية ما تضّمنته اآلية يف مجلة فوائد : 

 ) األولى ( : ] وجه تسمية الكفارة بالكّفارة [ 

وأصلها  الّتغطية ،  وهي  الكاف ،  بفتح  ر  الَكفحْ من  مشتّقة  الكّفارة   
» وتكفري  اجلوهري :  قال  الّذنب .  تسرت  لهّنا  بذلك  وسّميت  الّسرت ؛ 

اليمني فعل ما جيب بالنث فيها والسم الكّفارة « )1( . 
 وهل هي مسقطة للّذنب ، أو خمّفضة للعقوبة ؟ ، احتاملن ، يظهران 

من تتبع األخبار ، ولعّل األّول أظهر . 
وقيل : الكّفارة مطلقًا ل تكفي يف سقوط العقاب ، بل ل بّد مع ذلك من 
الّتوبة املشتملة عل النّدم والعزم عل عدم املعاودة ، وهو امُلستفاد من بعض 

األخبار ؛ وألّنه لول ذلك لوقع الستخفاف ، فالقول بذلك غري بعيد . 

 ) الّثانية ( : ] الكّفارة على الفور أو على التراخي [ 

أهّنا واجبة عل اإلطالق ل عل الفور ؛ لألصل ، وعدم دللة األمر 
عليه ، كام هو أصّح القولني . وقيل : إهّنا عل الفور ؛ ألهّنا باعتبار تضّمنها 
إسقاط الّذنب أو تفيفه كالّتوبة من الّذنوب التي هي واجبة عل الفور . 

وفيه نظر ؛ لصول الفرق باعتبار تعّلقها بالقوق املالية . 

)1) الّصحاح 2 : 808 ماّدة كفر . 
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 ) الّثالثة ( : ] بيان انقسام الكّفارة [ 

مرّتبة ،  ومنها  خمرّية ،  كّفارة  فمنها  أنواع :  إىل  تنقسم  الكّفارة   
وهي  والرّتتيب ،  الّتخيري  فيه  اجتمع  ما  ومنها  مجع ،  كّفارة  ومنها 
كّفارة اليمني كام هو ظاهر اآلية الّشيفة ، ويدّل عل اجتامع األمرين 
ُتُه َيُقوُل :  َفٍر × َقاَل َسِمعحْ َزَة ، َعنحْ َأيِب َجعحْ فيها ما رواه الّشيِخ ، َعنحْ مَححْ
يِف  َماِم  ِ اإلحْ إِىَل  َض  َفوَّ َكاَم  َيِمنِي  الحْ اَرِة  َكفَّ يِف  النَّاِس  إِىَل  َض  َفوَّ اهلل  »إِنَّ 
ْو { 

َ
} أ آِن  ُقرحْ الحْ يِف  يَشحْ ٍء  ُكلُّ  وَقاَل :  َشاَء ،   َما  نََع  َيصحْ َأنحْ  امُلَحاِرِب 

َيار « )1( .  ِ بِاخلحْ فِيِه  َفَصاِحُبُه 

َيِمنِي  الحْ اَرِة  َكفَّ يِف  َعبحِْد اهلل ×  َأيِب  َعنحْ   ،  َلبِيِّ الحَْ َعِن   ،  َ الّصحيح  ويف 
َدِقيٍق   ِمنحْ  ُمدٌّ  َأوحْ  ِحنحَْطٍة ،  ِمنحْ  ُمدٌّ  ِكنٍي  ِمسحْ لُِكلِّ  َمَساِكنَي  َة  َعَشَ »ُيطحِْعُم 
َذلَِك  يِف  وُهَو  َرَقَبٍة ،   ِعتحُْق  َأوحْ  َباِن ،  َثوحْ إِنحَْساٍن  لُِكلِّ  َوهُتُمحْ  ِكسحْ َأوحْ  نٌَة ،  وَحفحْ
َياُم َعَليحِْه  ِدرحْ َعَل َواِحٍد ِمَن الثَّاَلَثِة َفالصِّ حْ َيقحْ َياِر َأيَّ الثَّاَلَثِة َصنََع ، َفإِنحْ مَل ِ بِاخلحْ

ام  « )2( .  َثاَلَثُة َأيَّ

عل  مرّتب  فإّنه  الّصيام  يف  والرّتتيب  الّثالث  اخلصال  يف  فالّتخيري 
العجز عن اإلتيان بواحدة منها ، واألخبار بذلك مستفيضة ، وهو من 
املتفق عليه عند اخلاّصة والعاّمة ، وحيث كانت اخلصال يف هذه الكّفارة 

أربعًا فلنذكر بياهنا عل نمط اآلية الّشيفة . 

)1) هتذيب األحكام 8 : 1107/299 . 
)2) الكايف 7 : 1/451 ، هتذيب األحكام 8 : 1091/295 ، الستبصار 4 : 174/51 . 



391 ....................................... كتاب فيه مجلة من العقود / النّذر والعهد واليمني

 ] خصال الكّفارة [ 

فاألّول : اإلطعام

 وبيانه يف مسائل : 

 ) األولى ( : ] في بيان جنس الطعام [ 

 ظاهر إطالق اآلية يقتيض إطعامهم من اخلبز ونحوه ممّا يطعمه أهل 
بيته ، وُيستحّب أنحْ يضّم إىل ذلك شيئًا من األدام كاخلّل والّزيت ، ويدّل 
َأَبا  ُت  َسَألحْ َقاَل :  َبِصرٍي  َأيِب  َعنحْ  عل ذلك روايات كثرية ، ففي صحيحٍة 

 ؟ .   ِليُكمحْ َسِط ما ُتطحِْعُموَن َأهحْ َفٍر × َعنحْ َأوحْ َجعحْ
َسِط َذلَِك « .  َفَقاَل : »َما تعولون )1( بِِه ِعَياَلُكمحْ ِمنحْ َأوحْ

َسُط َذلَِك ؟ .  ُقلحُْت :  وَما َأوحْ
ًة  َمـرَّ بِـِه  ـبُِعُهمحْ  ُتشحْ ُبحْـُز ،  َواخلحْ ـُر ،  َوالتَّمحْ يحْـُت ،  َوالزَّ  ،  َـلُّ » اخلحْ َفَقـاَل : 

َواِحَدًة ... « )2( . 
َفُعُه  يحُْت ، َوَأرحْ  ،  والزَّ َلُّ َوَسُط اخلحْ يَلَة ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × » ...الحْ وَعنحْ َأيِب مَجِ

ِكنٍي ... « )4( .   [ )3( ِمنحْ ِحنحَْطٍة لُِكلِّ ِمسحْ َدَقُة ُمدٌّ ] ُمدٌّ ُم .  والصَّ ُبحُْز  واللَّححْ اخلحْ
 وصحيحة اللبّي املذكورة )5( وغريها تقتيض جوز الكتفاء بتسليم 

)1) يف املصدر : » َتُقوُتوَن « بدل » تعولون « . 
)2) الكايف7 : 14/454 ، هتذيب األحكام8 : 1095/296 ، الستبصار 4 : 178/52 . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)4) الكايف 7 : 5/452 ، هتذيب األحكام8 : 1097/296 ، الستبصار4 : 179/52 . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 390.



392...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

املّد لكّل مسكني ، إّل أّنه يعترب أن يكون ممّا يسّمى طعامًا كاخلبز والّدقيق 
والّسويق والّب ل الّسنبل ، فيكون خمرّيًا بني أن جيعل لم طعامًا ليأكلوا 

حّتى يشبعوا وبني أن يسّلم كّل مسكني مّدًا من الّطعام . 
ول يبعد تناول إطالق الّطعام يف اآلية لذلك ؛ ألّن اجلارَّ يف قوله : 
منصوب املحّل صفة ملصدر حمذوف ، أي : طعامًا من  } ِمْن أوسط { 
 ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×  َلبِيِّ أوسط ، أو خرب ملبتدأ حمذوف ، ويف حسنة ِ الحَْ

ْهلِيُكْم { ؟ . 
َ
ْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أ

َ
 : } ِمْن أ لِه َعزَّ َوَجلَّ يِف َقوحْ

َثَر ِمَن امُلدِّ  وِمنحُْهمحْ  َبيحِْت َمنحْ َيأحُْكُل َأكحْ ُه َيُكوُن يِف الحْ َقاَل : »ُهَو َكاَم َيُكوُن إِنَّ
ُم  ُدحْ مًا  واألحْ ُأدحْ َلُمحْ  َجَعلحَْت  ِشئحَْت  َذلَِك ،  وإِنحْ   َ َفَبنيحْ امُلدِّ  ِمَن  َأَقلَّ  َيأحُْكُل  َمنحْ 

م  « )1( .  َفُعُه اللَّححْ ُت  وَأرحْ يحْ َلُّ  والزَّ َسُطُه اخلحْ َناُه املحِْلحُْح َوَأوحْ َأدحْ
ويظهر من هذه الّرواية أّن األوسط باعتبار القدر ، ومن الّروايات 
الّسابقة أّنه باعتبار النّوع ، فيمكن أن يكون األّول للّتسليم ، والّثاين عند 

إطعامهم ، ومراعاة األمرين أوىل . 
يف  الّشيخ  قول  هو  طعامًا  ُيسّمى  ما  امُلــراد  أّن  من  ذكرناه  وما 
يف  الّشيخ  منهم  مجاعة  وذهب  األصحاب ،  من  ومجاعة  » الخالف « )2( 
» المبسوط « )3( إىل أّنه جيب أن خيرج ما يغلب عل قوته ، واستقرب يف 

)1) الكايف 7 : 7/453 ، هتذيب األحكام 8 : 1098/297 ، الستبصار 4 : 183/53 . 
)2) اخلالف 4 : 563 املسألة 66 ، قال : » كّل ما يسّمى طعامًا جيوز إخراجه يف الكفارة . 
وروى أصحابنا أّن أفضله اخلبز والّلحم ، وأوسطه اخلبز والّزيت ، وأدونه اخلبز وامللح « . 

)3) املبسوط 5 : 177 ، قال : » الواجب يف اإلطعام يف الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك يف 
زكاة الفطرة ، وقال قوم : جيب ممّا يطعم أهله ، وهو األقوى ، للظاهر « . 



393 ....................................... كتاب فيه مجلة من العقود / النّذر والعهد واليمني

» المختلف « )1( إجياب النطة والّدقيق واخلبز . وجزم يف » الّدروس « )2( 
بإجزاء الّتمر والّزبيب أيضًا . 

» الّتحرير « : )4( خيرجها من كّل  وقال ابن إدريس )3( ، والعاّلمة يف 
ما يسّمى طعامًا إل كّفارة اليمني ، فإّنه جيب أن خيرجها من الّطعام الذي 
فقّيد  أهليكم {  تطعمون  ما  أوسط  } من  تعاىل :  لقوله  أهله ؛  يطعمه 

تعاىل ذلك ، وأطلق يف باقي الكفارات . واألظهر ما قلناه . 

 ) الّثانية ( : ] قدر الطعام [ 

 ظهر من األخبار املذكورة )5( وغريها الكتفاء بتسليم املّد ممّا صدق 
أيضًا ، وهو املشهور بني  املتبادر من إطالق اآلية  الّطعام ، كام هو  عليه 

األصحاب ، وبه قال الّشافعّي )6( . 
أّنه جيب مّدان مع القدرة ، وإّل فمّد ، وبه قال  ويف بعض األخبار 
الّشيخ )7( ، ومحله األكثر عل الستحباب ، أو عل الّتقية ؛ ألّنه نقل عن 

أيب حنيفة )8( القول بأّن الواجَب مّدان من بّر ، وصاع من غريه . 

)1) خمتلف الّشيعة 8 : 239 . 
)2) الّدروس الّشعّية 2 : 186 ، قال : » يف كّفارة اليمني ، مّما يسّمى طعامًا ، كالنطة والشعري 

ودقيقهام وخبزمها « . 
)3) السائر الاوي 3 : 70 . 

)4) حترير األحكام 2 : 112 . 
)5) منها صحيحة اللبّي التي تقّدم ذكرها يف الّصفحة 390.

)6) األّم 5 : 284 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 7 : 16 . 
)7) اخلالف 4 : 560 املسألة 66 ، قال : » جيب أن ُيدَفع إىل كّل مسكني مّدان « . 

)8) املجموع 17 : 378 . 
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يِف  نَُة  َفحْ الحْ لَِتُكوَن  نٌَة ،  وَحفحْ ِحنحَْطٍة   ِمنحْ  » ُمدٌّ  هشام :  صحيحة  ويف 
نِِه َوَحَطبِه « )1( . فهي حممولة عل الستحباب أيضًا .  َطححْ

 ) الّثالثة ( : المسكين

 وهو من ل يملك قوت الّسنّة ، وقد تقّدم الكالم فيه يف الّزكاة )2( . 
 ) الّرابعة ( : ] عدم الفرق في الفقير بين الّذكر واألنثى والّصغير 

والكبير [ 

سواء  باملسكنة  اتصف  من  إطعام  جواز  يقتيض  إطالقها  ظاهر   
عل  ويدّل  ومنضّمني ،  منفردين  والكبري ،  والّصغري  واألنثى ،  الّذكر 
عن  الرمحان ،  عبد  بن  يونس  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك 
ِة َمَساِكنَي ،  اَرُة إِطحَْعاِم َعَشَ ُتُه َعنحْ َرُجٍل َعَليحِْه َكفَّ أيب السن × قال : َسَألحْ
ِكَباَر  ُل الحْ َجاَل ، َأوحْ ُيَفضِّ َغاَر َسَواًء ، َوالنَِّساَء َوالرِّ ِكَباَر  والصِّ أُيِعطي )3( الحْ

َجاَل َعَل النَِّساِء ؟ .  َغاِر ، َوالرِّ َعَل الصِّ
ِلِمنَي َوِعَيالهِتِمحْ مَتَاَم  ِدرحْ ِمَن امُلسحْ ُم إَِذا مَلحْ َيقحْ َفَقاَل : »ُكلُُّهمحْ َسَواٌء ، َوُيَتمِّ

ِف مِمَّنحْ َل َينحِْصب  « )4( .  عحْ َل الضَّ َزُمُه َأهحْ تِي َتلحْ ِة الَّ ِعدَّ الحْ
َفٍر ، َعنحْ َأبِيه ^ َأنَّ َعِلّيًا × َقاَل : »َمنحْ َأطحَْعَم   ، َعنحْ َجعحْ ُكويِنِّ وَعِن السَّ

َكبِار « )5( .  ِر َما َأَكَل الحْ ِغرَي بَِقدحْ ِد الصَّ ُيَزوِّ َيِمنِي ِصَغارًا  وِكَبارًا َفلحْ اَرِة الحْ يِف َكفَّ

)1) الكايف 7 : 9/453 ، هتذيب األحكام 8 : 1099/297 . 
)2) قد تقّدم ذكره يف: ج60/2. 

)3) يف املصدر : » أيطعم « . 
)4) هتذيب األحكام 8 : 1101/297 ، الستبصار 4 : 181/53 . 

)5) هتذيب األحكام 8 : 1113/300 . 
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َراِهيَم ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل ×َقاَل : »َل جُيحِْزُئ  ِن إِبحْ حْ ِغَياِث بحْ ويف موّثقة 
ِن بَِكبرِي « )1( .  َيِمنِي  وَلِكنحْ َصِغرَييحْ اَرِة الحْ ِغرِي يِف َكفَّ إِطحَْعاُم الصَّ

وقد عرفت أّن اإلطعاَم يتحقُق بتسليم املّد إىل املستحّق ، وبإشباعه 
مّرة واحدة ، ففي الّتسليم ل يفّرق بينهام قطعًا ، وكأّنه ل خالف فيه ، كام 
أن  الّصغري  يف  األوىل  نعم  و» المبسوط « )3( ،  » الخالف « )2( ،   يف  قاله 

يسّلم إىل ولّيه . 
وأّما اإلشباع فقال الّشيخ املفيد : ل يكون يف مجلتهم صبّي صغري ، 
أّنه قال :  إّل  اجلنيد )5(  ابن  قال  ول شيخ كبري ، ول مريض )4( ، ونحوه 
الّسكويّن  رواية  إىل  استند  وكأّنه  جاز ،  الّرجل  يأكل  ما  قدر  زّوده  إذا 
املذكورة . وقال األكثر جيوز منضّمني إىل الكبار . ولو انفردوا احتسب 

كّل اثنني بواحد . 
تنّزل  اللبّي )6( ، وعليه  اآلية ، وظاهر حسنة  إطالق  األّول  ودليل 

صحيحة يونس )7( ، أو عل الّتسليم . 
النفراد  حال  شاملٌة  مطلقٌة  أهّنا  إّل  غياث  رواية  الّثاين  ودليل 

)1) الكايف7 : 12/454 ، هتذيب األحكام8 : 1100/297 ، الستبصار 4 : 182/53 . 
كانوا  إذا  والكبار  الّصغار  إىل  الكّفارة  » جيوز صف  قال :  املسألة 68 ،   564 )2) اخلالف 4 : 

فقراء بال خالف « . 
)3) املبسوط 5 : 178 . 

)4) املقنعة : 568 . 
)5) عنه يف خمتلف الّشيعة 8 : 235 . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 392.

)7) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 394.
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بالعمل  القائل  لعدم  النفراد ؛  عل  فتحمل  الكبار ،  مع  واإلجتامع 
باطالقها ، ولو لشهرة العمل بمضموهنا كذلك . 

 ) الخامسة ( : ] في اشتراط اإليمان في مستحّق الكّفارة [ 
عل  للكّفارة  املستحّق  يف  اإليامن  اشرتاط  يف  األصحاب  اختلف   

أقوال : 
يكون  ل  حيث  اإلسالم ،  يكفي  بل  يشرتط  ل  أّنه  ) أحدها ( :   
املذكورة )1(  يونس  وصحيحة  اآلية ،  لعموم  كالنّاصب ؛  بكفره  حمكومًا 
ِة  َراِهيَم × َعنحْ إِطحَْعاِم َعَشَ ُت َأَبا إِبحْ ٍر ، َقاَل : َسَألحْ ِن َعامَّ َحاَق بحْ وموّثقة إِسحْ
َطاُه ؟ .  نحَْساٍن َواِحٍد ُيعحْ ِكينًا ، أجُيحَْمُع َذلَِك إِلِ َمَساِكنَي ، َأوحْ إِطحَْعاِم ِستِّنَي ِمسحْ

طِي إِنحَْسانًا إِنحَْسانًا ، َكاَم َقاَل اهلل َتَعاىل « .  َقاَل : »ل ،  وَلِكنحْ ُيعحْ
ُجُل َقَراَبَتُه إِنحْ َكاُنوا حُمحَْتاِجنَي .  طِيِه الرَّ ُقلحُْت : َفُيعحْ

 . »  َقاَل : » َنَعمحْ
َوَلَيِة ؟ .  ِل الحْ ِ َأهحْ طِيِه ُضَعَفاَء ِمنحْ َغريحْ ُقلحُْت : َفُيعحْ

َوَلَيِة َأَحبُّ إَِلّ  « )2( .  ُل الحْ  ،  وَأهحْ َقاَل : »َنَعمحْ
 ) وثانيها ( : اشرتاطه مع اإلمكان ، فإنحْ مل جيد متام العّدة كذلك جاز 

إعطاء املستضعف من املخالفني . 
 ) وثالثها ( : اشرتاط اإليامن كذلك والعدالة . 

أن  إىل  أّخرها  جيد  مل  لو  حّتى  مطلقًا  اإليامن  اشرتاط  ) ورابعها ( :   

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 394 .
)2) هتذيب األحكام 8 : 1103/298 ، الستبصار4 : 185/53 . 
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يتمّكن . 
 ) وخامسها ( : اشرتاط اإليامن كذلك والعدالة [ )1( ، والقول األّول 

أظهر ، والّرابع أقوى ، واخلامس ضعيف . 

 ) الّسادس ( : ] لزوم اعتبار العدد [ 

 تعليق الكم عل العدد يدّل عل لزوم اعتباره ، فال جيزي إعطاء ما 
دون العدد ، وإن كان بقدر إطعام العدد دفعه إمجاعًا أو مكررًا يف عدده 
من األيام ، وخالف أبو حنيفة )2( يف الّثاين ، فجّوز إطعام املسكني الواحد 
وملوّثقة  اآلية ،  من  الّظاهر  خالف  ألّنه  ضعيف ؛  وهو  يومًا ،  ستني  يف 

إسحاق املذكورة )3( . 
املشهور  بالّتكرار كام هو  الّتمّكن وأّما مع عدمه فال بأس  وهذا مع 
 ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل :  ُكويِنِّ بني األصحاب ، ويدّل عليه رواية ِ السَّ
رحْ  ُيَكرِّ ِ َفلحْ ُجَلنيحْ ُجَل  والرَّ اَرِة إِلَّ الرَّ َكفَّ حْ جَيِدحْ يِف الحْ ِمننَِي × : إِنحْ مَل »َقاَل َأِمرُي امُلؤحْ
طِيِهمحْ َغدا « )4( . وهذه  َم ُثمَّ ُيعحْ َيوحْ طِيِهُم الحْ َة ، ُيعحْ َعَشَ ِمَل الحْ َتكحْ َعَليحِْهمحْ َحتَّى َيسحْ
الّرواية وإنحْ كانت ضعيفة إّل أهّنا منجربة بالّشهرة بالعمل بمضموهنا بني 

األصحاب . 
* * * * *

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
)2) املبسوط ) الّسخيّس ( 7 : 17 ، املجموع 17 : 377 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 396.
)4) الكايف 7 : 10/453 ، هتذيب األحكام 8 : 1102/298 ، الستبصار 4 : 184/53 . 
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الّثانية : الكسوة

] في تقدير الكسوة ، وشروطها [

يواري  أهّنا ثوبان )1( ، ويف بعضها ثوب واحد  ففي بعض األخبار   
األكثر :  فقال  بينها  اجلمع  به عورته )2( ، واختلف األصحاب يف طريق 
وهو  الستحباب ،  عل  الّثوبني  رواية  ومحلوا  واحد  ثوب  الواجب 
رواية  طرح  من  ولسالمته  ولألصل ،  اآلية ،  إطالق  لظاهر  األقوى ؛ 

الّثوب الواحد . 
وقيل : الّثوبان عل القادر ، والواحد للعاجز . 

ومخار ،  درع  يف  إّل  صالهتا  تصّح  ل  ألّنه  للمرأة ؛  الّثوبان  وقيل : 
والواحد للّرجل ؛ لصّحة صالته فيه . 

وفيه  الواحد .  دّل عل  ملا  استضعافًا  مطلقًا ؛  الّثوبني  بلزوم  وقيل : 
نظر لصّحة مستنده . 

ولوقيل : إّن امُلراد بالواحد ما كان كبريًا ساترًا لكّل بدنه ، وبالّثوبني 
ما حصل من جمموعمها ] سرت مجيع البدن [ )3( ، لكان وجه مجٍع بينها . 

وهنا فوائد : 

فال  ساويَل ،  أو  رداًء  ولو  مساّمه ،  الّثوب  يف  يكفي  ) األولى ( :   
جتزي املنطقة ول القلنسوة ، ول النّعل . 

)1) انظر وسائل الّشيعة : الباب 12 من أبواب الكّفارات الديث 1 ، 9 ، 13 . 
)2) انظر وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب الكّفارات الديث 1 ، 5 . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة الجرّية . 
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 ) الّثانية ( : ل يشرتط كونه جديدًا ، بل يكفي ولو غسياًل بقيت أكثر 
منفعته ، نعم اجلديد أفضل . 

الّثوب عل قدر املكسّو ، فالكبري عل قدره ، والّصغري  ) الّثالثة ( :   
عل قدره ، ولو كان منفردًا ، فلو أعطى الكبري ما يواري الّصغري فالّظاهر 

عدم اإلجزاء ؛ لعدم صدق الكسوة عل مثله عرفًا . 
 ) الّرابعة ( : ُيعترب يف جنس الكسوة ما جرت به العادة ، وقال بعض 

األصحاب : جيب كونه من جنس ما ُيصيل فيه . 
 ) الخامسة ( : ل جيزي إعطاء القيمة ، بل ل بّد من إعطاء العني . 

* * * * *

الّثالث : الّرقبة

وظاهر اإلطالق يشمل الّذكر واألنثى ، والّصغري والكبري ، واملسلم 
والكافر . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] هل اإليمان شرط في الرقبة [ 

كّفاره  يف  بحكمه  من  أو  اإليامن  اشرتاط  عل  األصحاب  اتفق 
القتل ، واختلفوا يف ما سواه ، فذهب األكثر إىل اشرتاطه لقوله تعاىل : 
ِن َعِمرَيَة ، عن  بِيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن { )1( ، ولرواية َسيحِْف بحْ

َْ
ُموا ال  َتَيمَّ

َ
} َول

كًا ؟ . َقاَل :  ِ تَِق مَمحُْلوكًا ُمشحْ ِلِم َأنحْ ُيعحْ ُته أجَيُوُز لِلُمسحْ الّصادق × َقاَل : َسَألحْ

)1) سورة البقرة 2 : 267 . 
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»ل « )1( . وملا ذكره بعض أهل األصول من المل عل كّفارة القتل . 
ويف الكّل نظر ، ومن ثّم ذهب مجاعة منهم ابن اجلنيد )2( ، والّشيخ 
واألّول  الشرتاط ،  عدم  إىل  و» الخالف « )4( ،  » المبسوط « )3( ،   يف 

أحوط . 
والقائلون بالشرتاط اختلفوا يف ولد الّزنا . وعل القول بالشرتاط 
فامُلراد باإليامن هنا اإلسالم ، وهو اإلقرار بالّشهادتني ل معناه اخلاّص 
األخّص  معناه  ول  غالبًا ،  عليه  الطالع  لعدم  القلبّي  الّتصديق  أعني 
اشرتاط  متأّخر عن  أمر  الثني عش ؛ ألّنه  األئمة  بإمامة  العتقاد  وهو 
مع  وهو  باشرتاطه  قيل :  ورّبام  القرآن ،  يف  الكّفارة  يف  الوارد  اإليامن 

إمكانه أوىل وأحوط . 

 ) الّثانية ( : ] انفصاله حّيًا قبل االعتاق [ 

يعترب يف الّصغري انفصاله حّيًا قبل اإلعتاق ؛ ألّنه املتبادر من اآلية   
والّروايات ، وبه أفتى األصحاب . 

)1) من ل حيضه الفقيه3 : 3522/142 ، هتذيب األحكام 8 : 782/218 ، الستبصار 4 : 
 . 1/2

)2) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 8 : 229 . 
)3) املبسوط 6 : 212 ، قال : » ل يعترب اإليامن يف العتق يف مجيع أنواع الكفارات إلّ يف كّفارة 

القتل خاّصة وجوبًا ، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن ، وإنحْ كان املؤمن أفضل « . 
)4) اخلالف4 : 27/542 . قال : » إذا وجبت عليه الكّفارة بعتق رقبة يف كّفارة ظهار أو قتل أو 
مجاع أو يمني ، أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة ، فإّنه جيزي يف مجيع ذلك أنحْ ل تكون مؤمنة ، 

إّل يف القتل خاّصة « . 
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 ) الّثالثة ( : ] اشتراط الّسالمة من العيوب [ 

 ُيشرتط فيها الّسالمة من العيوب املوجبة للعتق ، كاجلذام واإلقعاد ؛ 
ألّنه جيب فيها استناد العتق إىل الّتكفري ، فال بّد فيه من النّية والقصد إىل 
ذلك ، وهذه األسباب موجبة للعتق ، فيكون سابقًا عل اإلعتاق ونحوه 

من ينعتق عليه كاألب . 
* * * * *

الّرابع : الّصوم

أنحْ  فيها  وُيشرتط  الّشيفة ،  اآلية  صيح  هو  كام  أّيام  ثالثة  وهو 
أفتى  الذي  وهو  األئّمة ^ )1( ،  عن  النّص  به  ورد  كام  متوالية  تكون 
مالك )4( ،  وذهب  حنيفة )3( .  أبو  يذهب  وإليه  األصحاب )2( ،  به 

والّشافعّي )5( ، إىل جواز تفريقها . 

تتمة : 

] بَِم يتحقق العجُز عن العتق لينتقل الفرض اىل الصوم ؟ [ 
ْم َيِْد { ، امُلراد مل جيد األشياء املذكورة ول أثامهنا ، 

َ
 قوله : } َفَمْن ل

)1) انظر وسائل الّشيعة : الباب 12 من أبواب الكّفارات الديث 4 ، 8 ، 12 ، 15 . 
)2) انظر الّصدوق يف الداية : 281 ، والقايض ابن الرّباج يف املهّذب1 : 200 ، وحييى بن سعيد 

يف اجلامع للشائع : 418 . 
)3) املبسوط ) الّسخيّس ( 24 : 170 . 

)4) أحكام القرآن ) ابن العريب ( 2 : 654 . 
)5) األّم 7 : 66 . 
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اَرِة  ُتُه َعنحْ َكفَّ َراِهيَم × َقاَل : َسَألحْ ٍر ، َعنحْ َأيِب إِبحْ َحاَق بن َعامَّ ويف موثقة إِسحْ
 ،  جَيِدحْ حْ  مَل َما َحدُّ َمنحْ  يَّاٍم { 

َ
أ ِة 

َ
لث

َ
ث ِصياُم 

َ
ف َيِْد  ْم 

َ
ل } َفَمْن  لِه :  َقوحْ َيِمنِي يِف  الحْ

ِه  وُهَو جَيُِد ؟ .  َأُل يِف َكفِّ ُجَل َيسحْ َوإِنَّ الرَّ
ٌل َعنحْ ُقوِت ِعَيالِِه َفُهَو مِمَّنحْ مَل جَيِد « )1( .  حْ َيُكنحْ ِعنحَْدُه َفضحْ َفَقاَل : »إَِذا مَل

وامُلراد أّنه مل جيد أحد اخلصال الّثالث كاملة ، فلو وجد بعض أحدها 
انتقل إىل الّصوم . 

ُكْم آياتِِه { 
َ
َذلَِك { أي : مثل ذلك البيان ، } يُبنَّيُ اهلل ل

َ
قوله : } ك

ُكْم { إذا علمتم با كام بنّي لكم ، 
ّ
َعل

َ
أي : أحكامه وإعالم رشائعه ، } ل

البيان  نعمة  تشكرون  أو  الّشاكرين ،  من  تعّدون  أي :  ُروَن { 
ُ
} تَْشك

املسّهل لكم املخرج واخلالص ممّا ألزمتم به أنفسكم . 
* * * * *

)1) الكايف7 : 2/452 ، هتذيب األحكام 8 : 1096/296 . 



الخامس عشر : العتق وتوابعه

وفيه آيتان : 

األولى : في سورة األحزاب

ْيِه [ ... { )1( . 
َ
ْنَعْمَت َعل

َ
ْيِه وَأ

َ
ْنَعَم اهلل َعل

َ
ِي أ

َّ
 َتُقوُل لِل

ْ
 } ] َوإِذ

ْيِه { ، 
َ
ْنَعْمَت َعل

َ
ْيِه { باإلسالم ، } وَأ

َ
ْنَعَم اهلل َعل

َ
ي أ ِ

َّ
 َتُقوُل لِل

ْ
 } َوإِذ

بالعتق واخلالص من قيد الّرق ، واملشار إليه بذلك زيد بن حارثة ، وذلك 
أّنه نقل أّن زيدًا ُأس يف بعض الغزوات يف مجلة ُأسارى ، وكان قد وقع 
فقال  اهلل ‘ ،  رسول  من  افتكاكه  يريد  حارثة  فجاء  النّبي ‘ ،  بسهم 
أبى  أتاه  أرادك فهو لك بغري يشء ، فلام  إليه فإنحْ  له رسول اهلل : اذهب 
متابعته وكره مفارقة رسول اهلل ‘ فترّبأ منه أبوه ، فُخرّب رسول اهلل ‘ 

بذلك فأعتقه وجعله ولدًا ، فكان يدعى زيد بن حمّمد ‘ )2( . 
وروى عيّل بن إبرهيم ، يف تفسريه ، عن أبيه ، عن ابن عمري ، عن أيب 

)1) سورة األحزاب 33 : 37 . 
)2) جممع البيان 8 : 119 . 
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َج بـ ) َخِدجَيَة  عبد اهلل × قال : »َكاَن َسَبُب َذلَِك َأنَّ َرُسوَل اهلل ‘ ملَّا َتَزوَّ
دًا ُيَباُع ،  وَرآُه  ا ،  وَرَأى َزيحْ اَرٍة َلَ ِلٍد ( َخَرَج إىَِل ُسوِق ُعَكاٍظ يِف جِتَ بِنحِْت ُخَويحْ
اَلِم  سحْ ِ اُه ، َفلامَّ نبأ اهلل َرُسوَل اهلل ‘ دعاُه إىَِل اإلحْ رَتَ ُغاَلمًا َكيِّسًا خصّيًا )1( فاشحْ
اَحبِيَل  رَشَ َن  بحْ َحاِرَثَة  َبَلَغ  َفلامَّ  ٍد ‘  مَّ حُمَ بن  ٌد  َزيحْ َعى  ُيدحْ وَكاَن  َلَم ،   َفَأسحْ
َأَبا َطالٍِب ،  َفَأَتى  َة ، َوَكاَن َرُجاًل َجِليال ،  َقِدَم َمكَّ ٍد  َزيحْ َوَلِدِه  بِيَّ َخرَبُ  َكلحْ الحْ
ِن  ُه َصاَر إىَِل ابحْ بحُْي ، َوَبَلَغنِي َأنَّ نِي َوَقَع َعَليحِْه السَّ َفَقاَل : َيا َأَبا َطالٍِب ، إِنَّ ابحْ
َم َأُبو  تَِقُه ، َفَكلَّ ا َأنحْ ُيعحْ ا َأنحْ يعافيه )2( ، َوإِمَّ ا َأنحْ َيبِيَعُه  وإِمَّ ُه إِمَّ َأِخيَك ، َفَسلحْ
حيُث  َهبحْ  َيذحْ َفلحْ ُحرٌّ  ُهَو  اهلل ‘ :  َرُسوُل  َفَقاَل  اهلل ‘ ،  َرُسوَل  َطالٍِب 
فَِك َوَحَسبَِك ،  َقحْ بَِشَ ُبنَيَّ الحْ َيا  ٍد َفَقاَل :  َفَأَخَذ بَِيِد َزيحْ َفَقاَم َحاِرَثُة  َشاَء ، 
ُت ُأَفاِرُق َرُسوَل اهلل ‘َأَبدًا ، َفَقاَل َلُه َأُبوُه : َفَتَدُع َحَسَبَك   ٌد : َلسحْ َفَقاَل َزيحْ
ُت ُأَفاِرُق َرُسوَل اهلل ‘  ٌد : َلسحْ وَنَسَبَك َوَتُكوُن َعبحْدًا لُِقَريحٍْش ! ؟ َفَقاَل َزيحْ
ُت  َهُدوا َأينِّ َقدحْ َبِرئحْ َشَ ُقَريحٍْش اشحْ ُت َحّيًا ، َفَغِضَب َأُبوُه َفَقاَل : َيا َمعحْ َما ُدمحْ
َأِرُثُه  نِي  ابحْ دًا  َزيحْ َأنَّ  َهُدوا  َفَقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : اشحْ نِي ،  ابحْ َوَليحَْس ُهَو  ِمنحُْه ، 

ٍد ... « )3( ، الديث .  مَّ َن حُمَ َد بحْ َعى َزيحْ َوَيِرُثنِي ، َفَكاَن ُيدحْ
وسيأيت الكالم إنحْ شاء اهلل تعاىل يف بقية اآلية ، والغرض منها بيان 
مشوعية العتق ، واألخبار الّداّلة عل مشوعّيته ورجحانه وتؤّكد الّث 

عليه كثرية )4( ، وله أحكام مذكورة يف الكتب الفقهّيـة . 
* * * * *

)1) يف املصدر : » َحِصيفًا « بدل » خصّيًا « . 
)2) يف املصدر : » ُيَفاِدَيُه « بدل » يعافيه « . 

)3) تفسري القّمّي 2 : 172 . 
)4) انظر وسائل الشيعة : كتاب العتق الباب 1 استحبابه . 
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الّثانية : في العتق والمكاتبة : 

 وهي في سورة النّور
َكتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم 

َ
ْيَمانُُكْم ف

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ا َمل ِكَتاَب ِممَّ

ْ
ِيَن يَبَْتُغوَن ال

َّ
 } َوال

ِي آتَاُكْم { )1( . 
َّ

فِيِهْم َخْياً َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اهلل ال
 } الكتاُب { : والكتابة مصدران من املزيد فيه من الكتب ، وأصله 
الّضم واجلمع ، وسمي هذا النّوع بذلك لنضامم النّجوم فيها ، أو ألهّنا 

توّثق بالكتابة من حيث كوهنا تقع منّجمة مؤّجلة بأوقات . 
} ما {  بـ  والكناية  تقّدمه ،  ملا  بيان  إلخ  ملكت {  } مّما  وقوله : 

عمن يعقل جائزة ، وكأّنه لإلشارة إىل حّط رتبتهم عن اآلخر . 
الفاء  دخول  وصّح  خرب ،  } وكتبوهم { :  مبتدأ ،  } واّلين { :   
لتضّمنه معنى الّشط ، وجيوز نصبه عل رشيطة الّتفسري ، وأضاف امللك 

إىل اليمني ألهّنا أرشف ، أو ألن الكسب با أكمل . 
ِي 

َّ
و } إْن { : رشٌط ، وجزاؤه حمذوف لدللة األّول عليه ،  و} ال

آتَاُكْم { : صفة للمضاف إليه ، أي الذي خّولكم النّعم ، وجيوز كونه 
صفة للمضاف ، ومفعوله الّثاين حمذوف أي أعطاكموه . 

وهنا أحكام

 ) األّول ( : ] مشروعية الكتابة [ 

عليه  جممع  وهو  اجلملة ،  يف  الكتابة  مشوعّيـة  عل  اآلية  دّلت   
طلبها  وإذا  مطلقًا .  واألنثى  الّذكر  ذلك  يف  سواء  اإلسالم ،  علامء  بني 

)1) سورة النّور 24 : 33 . 
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اململوك فهي مستحّبة تنزياًل لألمر عل ذلك ؛ ألّنه شائع فيه ، وإلمجاع 
عل  النّاس  تسّلط  عل  الّداّلة  األخبار  ولعموم  ذلك ،  عل  األصحاب 
الوجوب .  عدم  وألصالة  الّروايات )2( ،  بعض  وخصوص  أموالم )1( ، 
ونقل عن بعض العاّمة القول بالوجوب )3( ، وّصح كثري من األصحاب 

باستحبابا من دون الّطلب ، ويف استفادته من األخبار تأّمل . 

 ) الّثاني ( : ] استحباب المكاتبة مطلقًا [ 

ظاهر إطالقها يدّل عل الستحباب سواء طلبها بالقيمة أو بأزيد   
أو بأنقص ، ويدّل عل ذلك إطالق كثري من األخبار أيضًا ، ويف األخري 

سّيام إذا كان فيه إجحاف ، تأّمل . 

 ) الّثالث ( : ] جواز المكاتبة مقّيد بحصول العلم بالخير [ 

 دّلت عل تقييد ذلك بحصول العلم باخلري ، وقد ُفّس اخلرُي بالّدين 
َعاَلِء بن رزين ، َعنحْ  والّدينا ، فروى يف » الفقيه « ، يف الّصحيح ، عن الحْ
كتُِبوُهْم 

َ
 : } ف ِل اهلل َعزَّ  وَجلَّ ِلٍم ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × يِف َقوحْ ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ حمَُ

إِْن َعلِْمُتْم فِيِهْم َخياً { ؟ . 
دًا َرُسوُل اهلل ‘ ،  مَّ َهَد َأنحْ َل إَِلَه إِلَّ اهلل ، َوَأنَّ حُمَ ريحُْ َأنحْ َيشحْ َقاَل : »اخلحَْ

َفة « )4( .  َتِسُب ، بِِه َأوحْ َيُكوَن َلُه ِحرحْ َوَيُكوَن بَِيِدِه َعَمٌل َيكحْ

)1) عوال اللئال 1 : 222 الديث 99 . 
)2) انظر وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب املكاتبة . 

)3) عنهم يف جممع البيان 7 : 245 ، قال : » وقيل : إنه أمر حتم وإجياب ، إذا طلبه العبد ، وعلم
فيه اخلري ، عن عطا ، وعمر بن دينار ، والّطربّي « . 

)4) من ل حيضه الفقيه 3 : 3491/132 . 
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اهلل ×  عبد  أيب  عن  اللبّي ،  عن  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  ويف 
ُتمحْ َلُمحْ ِدينًا  وَمالً « )1( .  قال : »إِنحْ َعِلمحْ

قال  وبه  الّشيخ )2( ،  منهم  األصحاب  من  مجاعة  أفتى  وبــذا 
واكتفى  الكافر ،  مكاتبة  تصّح  ل  هذا  فعل  ومالك )4( ،  الّشافعّي )3( ، 
بعضهم باملال ، ويدّل عليه ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن اللبّي ، 
ونحوه  َمال « )5( .  َلُمحْ  ُتمحْ  َعِلمحْ إِنحْ  »َكاتُِبوُهمحْ  َقاَل :  اهلل ×  عبد  أيب  عن 
مكاتبة  تصّح  هذا  فعل  أحدمها ’ )6( .  عن  مسلم ،  بن  حمّمد  روى 

الكافر ، واكتفى بعضهم بالّدين . 
ويدّل عل ذلك ما رواه يف » الكافي « ، يف املوّثق ، عن سامعة قال : 

َلُم َأنحْ َليحَْس َلُه َقِليٌل  وَل َكثرٌِي ؟ .  َلُه  وُهَو َيعحْ َعبحِْد ُيَكاتُِبُه َموحْ ُتُه َعِن الحْ َسَألحْ
ِل  نَُعُه امُلَكاَتَبَة ِمنحْ َأجحْ َأل  النَّاَس ،  وَل َيمحْ َقاَل : »ُيَكاتُِبُه  وإِنحْ َكاَن َيسحْ
ِمُن ُمَعاٌن ،  َضُهمحْ ِمنحْ َبعحٍْض ، َوامُلؤحْ ِعَباَد َبعحْ ُزُق الحْ ُه َليحَْس َلُه َماٌل ، َفإِنَّ اهلل َيرحْ َأنَّ

ِسُن ُمَعاٌن « )7( .  َوُيَقاُل َوامُلححْ
الستحباب ،  تقّدم عل  ما  أقرب ؛ إلمكان محل  القول  هذا  ولعّل 
تأّماًل ؛ ألّن  الكافر  املنع من كتابة  اآلية والّروايات عل  أّن يف دللة  إّل 

)1) الكايف 6 : 10/187 . 
)2) املبسوط 6 : 73 ، قال : » . . . وقال آخرون هو األمانة والكتساب وهو مذهبنا « . 

)3) األّم 8 : 31 ، حلية األولياء 6 : 196 . 
)4) املغني ) ابن قدامة ( 12 : 340 . 

)5) هتذيب األحكام 8 : 975/268 . 
)6) الكايف 6 : 7/186 . 

)7) الكايف 6 : 11/187 . 
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غاية ذلك عدم الّرجحان وهو أعّم من اإلباحة واملنع ، سّيام عل القول 
يكون  أن  حمتملة  الكتابة  ألّن  أوىل ؛  هنا  اجلواز  فإّن  الكافر  عتق  بجواز 
عتقًا بعوض ، أو بيعًا للعبد من نفسه ، أو معاملة مستقّلة كام هو األظهر ، 
فعل األخريين ل وجه للمنع . وأّما قوله : } وآتوهم { إلخ ، فال دللة 

له أيضًا عل ذلك كام سيجيء بيانه إنحْ شاء اهلل تعاىل . 

تتّمة : 

لشيوع  القوّي  والّظّن  الّشعّي ،  العلم  مايشمل  هنا  بالعلم  يراد 
األمور  من  الّدين  ألّن  األخري ؛  القول  عل  سّيام  ذلك ،  يف  استعامله 

اخلفّيـة . 

 ) الّرابع ( : ] اشتراط كون المكاتب مكّلفًا [ 

 يف تعليق األمر بالكتابة عل البتغاء إشعاٌر باشرتاط كون اململوك 
مكّلفًا ، وكأّنه من املجمع عليه بني األصحاب ، ويؤّيده ظاهر الّروايات 
املتضّمنة لكيفّيـة الكتابة ، والّشوط الواقعة فيها ، فإهّنا مشعرة بكوهنا 
فيها اشرتاط كونه مكّلفًا ، كام دّل عل اشرتاط كون  الاّلزم  العقود  من 

املالك مكّلفًا جائز الّترّصف أيضًا ، واشرتاط اإلسالم ضعيف . 
نعم لوّل اليتيم أنحْ يكاتب عنه إذا كان ذلك موافقًا ملصلحته كام هو 
املشهور بني األصحاب ، ويدّل عل ذلك مع العمومات ما رواه الّشيخ ، 
ٍب ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × َقاَل : ُقلحُْت َلُه :  ِن َوهحْ يف الّصحيح ، َعنحْ ُمَعاِوَيَة بحْ
طحُْت َعَليحَْها إِنحْ ِهَي َعَجَزتحْ َفِهَي َردٌّ يِف  رَتَ َتاٍم َلنَا ، َواشحْ إيِنِّ َكاَتبحُْت َجاِرَيًة أِلَيحْ
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ُت ِمنحِْك ؟ .  قِّ َوَأَنا يِف ِحلٍّ مِمَّا َأَخذحْ الرِّ
ُطَك ،  وَسُيَقاُل َلَك ، إِنَّ َعِلّيًا × َكاَن َيُقوُل :  َقاَل : َفَقاَل : »َلَك رَشحْ
ِل  اَم َكاَن َذلَِك ِمنحْ َقوحْ ِر َما َأدَّى ِمنحْ ُمَكاَتَبتِِه ، َفُقل : إِنَّ َتُق ِمَن امُلَكاَتِب بَِقدحْ ُيعحْ

 . »  ُطُهمحْ َط النَّاُس َكاَن َلُمحْ رَشحْ رَتَ ِط ، َفلامَّ اشحْ حْ َعيِلٍّ × َقبحَْل الشَّ
ِز ؟ .  َعجحْ َفُقلحُْت َلُه : َما َحدُّ الحْ

إىَِل  َم  النَّجحْ َر  ُيَؤخِّ َأنحْ  امُلَكاَتُب  َعَجَز  إِنحْ  َيُقوُلوَن :  ُقَضاَتنَا  »إِنَّ  َفَقاَل : 
ُل « .  َوحْ َخِر َحتَّى حَيُوَل َعَليحِْه الحْ ِم اآلحْ النَّجحْ

ُقلحُْت : َفاَم َتُقوُل َأنحَْت ؟ . 
اًم َعنحْ َأَجِلِه إَِذا َكاَن َذلَِك  َر َنجحْ َفَقاَل : »ل ،  وَل َكَراَمَة َليحَْس َلُه َأنحْ ُيَؤخِّ

طِه  « )1( .  يِف رَشحْ

 ) الخامس ( : ] الكتابة مطلقٌة ومشروطٌة [ 

 تضّمنت اآلية الكتابة ، وقد ورد البيان عنهم ^ أهّنا تكون منّجمة 
يشرتط  أن  وهي  ومشوطة ،  مطلقة  نوعني  عل  وأهّنا  أكثر ،  أو  بوقت 
« ، واألظهر أّن حّد العجز تأخري النّجم  عليه:»إنحْ َعَجَز َفُهو َردٌّ يف الّرقِّ

عن حمّله ، كام دّل عليه اخلرب املذكور )2( وغريه . 
يشء  منه  يتحرر  ل  واملشوطة  أّدى ،  ما  بقدر  منه  يتحرر  واملطلقة 

حّتى يؤّدي اجلميع . 
لزوم  عل  دّل  ما  لعموم  مطلقًا ؛  الاّلزمة  العقود  من  أهّنا  واألقوى 

)1) هتذيب األحكام 8 : 968/266 ، الستبصار 4 : 113/33 . 
)2) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة 408، وهو خرب معاوية بن وهب.
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تبطل  ول  صّح ،  الّتقايل  عل  اتفقا  لو  نعم  الّروايات ،  وظاهر  الوفاء ، 
بموت املوىل ، فيقوم مقامه الوارث يف املطالبة بامل املكاتبة ، أّما لو مات 
املكاتب فإنحْ كانت مشوطة بطلت ، وكذا لو كانت مطلقًة ومل يؤدِّ شيئًا ، 
ذلك ،  عل  مرياثه  م  وُقسِّ بقدره ،  أولده  ومن  منه  حترر  شيئًا  أّدى  ولو 

وعل أولده أن يؤّدوا بقية مال الكتابة ، فإذا أّدوا ذلك حترروا . 

 ) الّسادس ( : ] تفسير قوله تعالى : } وآتوهم { [ 

َعاَلِء   يف بيان قوله : } وآتوهم { إلخ ، فروي يف » الكافي « ، َعِن ] الحْ
لِه : } ... َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اهلل  ُفَضيحِْل ، َعنحْ َأيِب َعبحِْد اهلل × يِف َقوحْ بحِْن [ )1( الحْ

ِي آتاُكْم { ؟ . 
َّ

ال

حْ َتُكنحْ ُتِريُد َأنحْ َتنحُْقَصُه ِمنحَْها ،  وَل  تِي مَل َقاَل : »َتَضُع َعنحُْه ِمنحْ ُنُجوِمِه الَّ
ِسَك « .  َق َما يِف َنفحْ َتِزيُد َفوحْ

 ؟ .  َفُقلحُْت : َكمحْ
فًا ِمنحْ ِستَِّة آَلف  « )2( .  َفٍر × َعنحْ مَمحُْلوِكِه َألحْ َفَقاَل : »َوَضَع َأُبو َجعحْ

َت  َمرحْ ِذي َأضحْ ا × [ )3( َقال : »الَّ ِلٍم ، ] َعنحْ َأَحِدمِهَ ِن ُمسحْ ِد بحْ مَّ وَعنحْ حمَُ
فًا ، َوَلِكِن انحُْظرحْ  ُرُك َلُه َألحْ َسِة آَلٍف ، َوَأتحْ َأنحْ ُتَكاتَِبُه َعَليحِْه َل َتُقوُل ُأَكاتُِبُه بَِخمحْ
طِِه ِمنحْه  « )4( . ونحو ذلك روى يف » الفقيه « ،  َت َعَليحِْه َفَأعحْ َمرحْ ِذي َأضحْ إىَِل الَّ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 6 : 17/189 . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)4) هتذيب األحكام 8 : 986/271 . 
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عن القاسم بن سليامن )1( ، عن أيب عبد اهلل × )2( . 
عنه  حيّط  أنحْ  هو  منه  بإتيانه  أمروا  اهلل  مال  أّن  الّروايات :  ومحّصل 
بعض مال الكتابة نجاًم أو أقّل أو أكثر ، قد تضّمنت الّرواية املذكورة )3( 
ربعًا ، روي ذلك عن أمري  البيان « :  » مجمع  الكتابة . ويف  سدس مال 
املؤمنني × )4( . وكّل ذلك عل جهة الستحباب كام تقتضيه الّروايات . 
جتب  ممّن  املوىل  كان  إنحْ  الّزكاة  من  إعانته  جتب  العاّمة :  أكثر  وقال 
عليه ، وإّل استحّب إعانته من مال نفسه )5( ، ونقل هذا القول عن كثري 
من  إيتاء  جيب  وقيل :  مطلقًا ،  اإلعانة  جتب  وقيل :  األصحاب )6( ،  من 
يموت مكاتبًا مطلقًا إذا كان املوىل ممّن وجبت عليه الّزكاة ، وهذا القول 

منسوب إىل ابن ادريس )7( إّل أّنه قّيده بام إذا كان عاجزًا . 
ل ،  أم  عاجزًا  كان  سواء  إعانته  ينبغي  أّنه  اإلطالق  ظاهر  فائدة : 
واألخبار  اِب ... { )8( ، 

َ
ق الرِّ } ... َوِف  تعاىل :  قوله  عموم  من  وُيستفاد 

)1) القاسم بن سليامن البغدادّي الكويّف ، من حسان حمّدثي المامّية ، وقيل من ضعفائهم ، وقيل 
معجم رجال   . 276 رجال الطويّس :  سكن الكوفة .  كان بغداديَّ األصل ،  من املهملني ، 

الديث 14 : 20 - 22 . 
)2) من ل حيضه الفقيه 3 : 132 133/ 3493 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 411.
)4) جممع البيان 7 : 247 . 

)5) املجموع 16 : 28 ، مغني املحتاج 4 : 521 . 
)6) املقنعة : 552 ، اخلالف 6 : 396 . 

)7) السائر الاوي 3 : 27 . 
)8) سورة البقرة 2 : 177 . 
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أّنه  إّل  وغريه ،  للموىل  الّزكاة  من  إعانته  استحباب  الّزكاة  يف  الواردة 
ُيشرتط كونه مؤمنًا بصفة الستحقاق ، ويمكن القول باستحباب اإلعانة 
َوالَّْقَوى ... { )1( ،  ِبِّ 

ْ
ال َعَ  } ... َوَتَعاَونُوا  تعاىل :  قوله  لعموم  مطلقًا ، 

ونحو ذلك من الّروايات . 
من  إيتاؤه  للوارث  استحّب  باقية  والكتابة  املوىل  مات  لو  فرع : 
املوىل  أو مطلقًا ، ولو من مال  املوىل شيئًا  يؤته  مل  إذا  الباقي  الكتابة  مال 
يف  قال  وبه  كالّدين ،  املوىل  تركة  من  ذلك  يتعنّي  وقيل :  اآلية ،  لعموم 

» الّدروس « )2( . 

)1) سورة املائدة 5 : 2 . 
)2) الّدروس الّشعّية 2 : 246 . 



كتاب الّنكاح





 ] في تعريف النكاح لغًة [ 

وهو لغًة : استعمل يف ) الوطئ ( ، ويف ) العقد ( ، ومن ثّم اختلف 
يف كونه حقيقة فيهام فيكون مشرتكًا ، أو يف األّول خاّصة ويف الّثاين جماٌز ، 

أو بالعكس . 
العقد )1( . ويف  الوطئ ، وقد يكون  النّكاح :  » الّصحاح « ،  قال يف 
» القاموس « : هو الوطئ والعقد له )2( . ونحو ذلك قال كثري من أهل 

الّلغة )3( ، وأهل الّتفسري )4( . 
وباجلملة استعامل العرب هلذا الّلفظ يف املعنيني ثابت ، فُيحتمل أّنه 

حقيقة فيهام ، فيكون مشرتكًا ، وأّنه حقيقة يف أحدمها ، جماز يف اآلخر . 
وأّما يف الّشع فقد ثبت استعامله فيهام أيضًا إّل أّن استعامله يف العقد 

)1) الّصحاح 1 : 413 مادة نكح . 
)2) القاموس املحيط 1 : 502 ماّدة نكح . 

)3) معجم مقاييس الّلغة 5 : 475 ، أساس البالغة : 989 . 
)4) انظر التبيان يف تفسري القرآن 2 : 217 ، جممع البيان 2 : 82 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 

 . 142 : 2
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أكثر وأشيع حّتى قيل : إّنه مل يستعمل يف القرآن إّل يف العقد ، وبعضهم 
 ... { )1( ، مع احتامل أن  َهُ  َغيرْ

ً
استثنى قوله تعاىل : } ... َحتىَّ َتنرِْكَح َزورْجا

ُيراد هبا العقد أيضًا ، ويكون استفادة اعتبار الوطيء من الّسنّة ، ومن ثّم 
اّدعى الّشيخ يف » الّتهذيب « )2( ،  و» العّدة « )3( أّنه حقيقة رشعية فيه )4( . 

)1) سورة القرة 2 : 230 . 
َباَرٌة َعنيِ اْلَعْقديِ يفيِ  )2) هتذيب األحكام 7 : 280 ذيل احلديث 1188 ، قال : » . . .  والنَِّكاُح : عيِ

 . »  ْساَلميِ يَعةيِ اْليِ رَشيِ
وجماز يف  النّكاح اسم للوطىء حقيقة ،  » إّن  قال :   . 170  169 الفقه 1 :  العّدة يف أصول   (3(

العقد ؛ ألّنه موصل إليه ، وإْن كان بعرف الّشع قد اختّص بالعقد « . 
النّكاح يف عرف الّشع هو  أّن  ل خالف  » وقال ابن ادريس :  الّطبعة احلجرّية زيادة :  )4) ويف 

العقد حقيقة « . 



وللنّكاح أنواع : 

] الّنوع [ األّول : 

في ما يدّل على شرعّيته وأقسامه وغير ذلك . 

 وفيه آيات : 

األولى : في سورة الّنور

اِلنَِي ِمنرْ ِعَباِدُكمرْ َوإَِمائُِكمرْ إِنرْ  يَاَم ِمنرُْكمرْ َوالصىَّ
َ رْ
نرِْكُحوا ال

َ
 } وَأ

لِِه َواهلل َواِسٌع َعلِيٌم { )1( .  ضرْ
َ
نِِهُم اهلل ِمنرْ ف يَُكونُوا ُفَقَراَء ُيغرْ

 } اليام { : مثل اليتامى يف كوهنا من املقلوب مجعي ) أّيم ، ويتيم ( 
وأصلها : ) أيايم ويتايم ( فجعلت الياء موضع امليم وبالعكس . وهو يف 

الّرجل من ل امرأة له ، ويف املرأة من ل زوج هلا ، بكرًا كانت أو ثيبًا . 
واخلطاب لألولياء واملوايل بأن ينكحوا من ل زوج له من األحرار 
والعبيد واحلرائر والماء ، وختصيص الّصاحلني بالّذكر اهتاممًا بشأهنم ، 

)1) سورة النّور 24 : 32 . 
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وإعالًء لقدرهم ، وملا يف ذلك من الرّتغيب يف الّصالح حيث يعلمون أّن 
له مثل هذه املزية والّرغبة يف تزوجيهم . 

من  هو  وقيل :  بحقوقه .  والقيام  للنّكاح  الّصاحلون  املعنى  وقيل : 
واجتنابًا  للّدين  إحرازًا  ذلك  يف  ألّن  إليه ؛  يؤول  بام  الّشء  تسمية  باب 

للمحرم ، وقرئ من عبيدكم )1( . 
من  متتنعوا  ل  معناه  قيل :  اآلية .  ُفَقَراَء {  يَُكونُوا  } إِنرْ  وقوله : 
كانوا  وإن  فإهّنم  فقرمها ،  ألجل  صاحلني  كانا  إذا  والّرجل  املرأة  إنكاح 
كذلك فإّن اهلل يغنيهم من فضله ، فإّنه واسع املقدرة ، كثري الفضل عليهم 
عليٌم بأحواهلم ، وبام يصلحهم ، فهو يعطيهم عىل قدر ذلك ، كذا قاله 
إىل  فقراء  يكونوا  إْن  معناه  قوم :  وقال  قال :  ثّم  » الّتبيان « ،  يف  الّشيخ 

النّكاح يغنيهم اهلل بذلك عن احلرام ، انتهى )2( . 
 والّظاهر أّن هذا وعٌد منه سبحانه ، وإخباٌر بأّن النّكاح يكون سببًا 
َشاميِ  لغناهم ، كام يدّل عليه ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، َعْن هيِ
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َجاَء َرُجٌل إيِىَل النَّبيِيِّ ‘ َفَشَكا إيَِلْيهيِ  ْبنيِ َسامليٍِ

َع َعَلْيه  « )3( .  َج ، َفُوسِّ ْج ، َفَتَزوَّ احْلَاَجَة ، َفَقاَل : َتَزوَّ
يُث  احْلَديِ اهلل × :  َعْبديِ  بيِ  أليَِ ُقْلُت  َقاَل :  ٍر ،  َعامَّ بنيِ  إيِْسَحاَق  وَعْن 
يهيِ النَّاُس َحقٌّ َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبيِيَّ ‘ َفَشَكا إيَِلْيهيِ احْلَاَجَة َفَأَمَرُه  ي َيْرويِ ذيِ الَّ
َأَمَرُه  َحتَّى   ،  يجيِ بيِالتَّْزويِ َفَأَمَرُه  احْلَاَجَة  إيَِلْيهيِ  َفَشَكا  َأَتاُه  ُثمَّ  َفَفَعَل ،  يجيِ  بيِالتَّْزويِ

)1) نقل هذه القراءة الّشهيد الثاين يف مسالك األفهام 3 : 171 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 7 : 432 . 

)3) الكايف 5 : 2/330 . 
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اٍت ؟ .  َثاَلَث َمرَّ
النَِّساءيِ   َمَع  ْزُق  الرِّ َقاَل :  ُثمَّ   ،  َحقٌّ »ُهَو  اهلل × :  َعْبديِ  َأُبو  َفَقاَل 

َيال  « )1( .  واْلعيِ
بن صبيح ، عن  اْلَوليِيديِ  َعنيِ  الّصحيح ،  » الفقيه « ، يف  رواه يف  وما 
يَج َمَاَفَة اْلَفْقريِ َفَقْد َأَساَء الظَّنَّ بيِاهلل  أب َعْبديِ اهلل ×قال : » َمْن َتَرَك التَّْزويِ
نِِهُم اهلل ِمنرْ   ، إيِنَّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ َيُقوُل : } إِنرْ يَُكونُوا ُفَقراَء ُيغرْ َعزَّ  وَجلَّ

لِه  { « )2( .  ضرْ
َ
ف

يفيِ  اخْلرَْييِ  »َأْكَثُر  وقال × :  نحوه )3( .  املوّثق  يف  » الكافي « ،  ويف 
النَِّساء « )4( . 

ُه َأْرَزُق َلُكْم « )5( . إىل غري ذلك من  يُِذوا اأْلَْهَل ؛ َفإيِنَّ وقال ‘ : » اختَّ
األخبار . 

وها هنا سؤال وهو أن يقال : إّنا نرى كثريًا من النّاس قد تزّوج ومل 
حتسن حاله ، بل قد كان غنّيًا وبعد الّتزويج قد افتقر ؟ . 

قلت : يمكن أن جياب بأّن الّتخّلف يف البعض قد يكون لسبب آخر 
أو حلكمة ومصلحة اقتضت الّتأخري كام يف استجابة الّدعاء كام مّر الكالم 

)1) الكايف 5 : 4/330 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4353/385 . 

)3) الكايف 5 : 5/330 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4353/385 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 

)5) الكايف 5 : 329 ، هناية احلديث 6 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4345/383 ، هتذيب األحكام 
7 : 239 هناية احلديث 1046 . وفيه : » عن أب عبداهلل × « . 
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فيه آنفًا )1( . أو ُيقال : إّن وعده سبحانه هنا مشوط باملشيئة ، كام دّل عليه 
لِِه إِنرْ  ضرْ

َ
نِيُكُم اهلل ِمنرْ ف  ُيغرْ

َ
َسورْف

َ
ًة ف

َ
ُتمرْ َعيرْل تعاىل يف قوله : } ... َوإِنرْ ِخفرْ

َشاَء ... { )2( . أو ُيقال : إهّنا قضية مهملة يف قّوة اجلزئية بأن حيصل إىل بعض 
الّزوجات دون بعض كام تشعر به الّرواية الّداّلة عىل تكراره النّكاح )3( . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] الطالق سبب للغنى أيضًا [ 

 كام دّل القرآن عىل أّن النّكاح سبب للغنى كذا دّل عىل كون الّطالق 
 ِمنرْ َسَعتِِه ... { )4( ، ويدّل 

اًّ
ل

ُ
ِن اهلل ك ا ُيغرْ

َ
كذلك لقوله تعاىل : } َوإِنرْ َيَتَفرىَّق

ْيٍد ، عن َأبيِ َعْبديِ اهلل × أّنه َأَتاُه َرُجٌل َفَشَكا إيَِلْيهيِ  ُم ْبُن ُحَ عليه ما رواه َعاصيِ
اَجُة ، َفَأَتى َأَبا َعْبديِ اهلل ×  ْت بيِهيِ احْلَ  ، َقاَل : َفاْشَتدَّ يجيِ اَجَة ، َفَأَمَرُه بيِالتَّْزويِ احْلَ
ْق ُثمَّ َأَتاُه َفَسَأَلُه  َ احْلَاَجُة . َفَقاَل َفَفاريِ ْت بيِ  ، َفَقاَل : اْشَتدَّ َفَسَأَلُه َعْن َحاليِهيِ
»إيِينِّ  اهلل × :  َعْبديِ  َأُبو  َفَقاَل  َحايل ،  َوَحُسَن  َأْثَرْيُت )5(  َفَقاَل   .  َحاليِهيِ َعْن 
اآلية ،   نرِْكُحوا ... { 

َ
أ } َو  تعاىل :  اهلل  َقاَل  يِام ،  هبيِ اهلل  َأَمَر  بيَِأْمَرْينيِ  َأَمْرُتَك 

 ِمنرْ َسَعتِه { « )6( . 
اًّ

ل
ُ
ِن اهلل ك وَقاَل : } إِنرْ َيَتَفرىَّقا ُيغرْ

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج217/2. 
)2) سورة الّتوبة 9 : 28 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 418.
)4) سورة النّساء 4 : 130 . 

الَثراء ،  وهو كثرة املال .  من  أو رصت ذا مال كثري ؛  أي كثر َثرائي ،  وهو املال ،  )5) أثريُت : 
) الّصحاح 6 : 2292 ؛ النّهاية 1 : 210 ماّدة ثرا ( . 

)6) الكايف 5 : 6/331 . 
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سببًا  يكون  قد  الّطالق  أّن  عىل  فدّل  طّلق ،  أي  ) ففارق (  قوله : 
به  تيّس  من  إىل  بالنّسبة  األوىل  أّن  اآليتني :  بني  اجلمع  ويكون  للغنى ، 
أخذ الّزوجات املتعددة ، والّثانية بالنّسبة إىل من ل يتمّكن ، أو أّنه بعد 
ثانية  الّتزويج  الّطالق وبني  الغنى يكون مرّيًا بني  أن تزّوج فلم حيصل 

وثالثة ، أي أّن كّل واحد منهام سبب تاّم يف حصول ذلك . 

 ) الّثانية ( : ] أدّلة استحباب النكاح [ 

بناًء  بالنكاح  األمر  عىل  دّلت  كام  بالنّكاح ،  األمر  اآلية  تضّمنت   
رواية  ذلك  عىل  ويدّل  الّشء ،  بذلك  أمر  بالّشء  باألمر  األمر  أّن  عىل 
»أمرتك بأمرين أمر اهلل هبام « ، فدّلت  عاصم املذكورة )1( ، حيث قال : 
اآلية عىل رجحان النّكاح ، كام دّل ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح 
ْهَراَن ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ :   ، َعْن َصْفَواَن ْبنيِ ميِ يِ
ْن  َمٍة ،  وَما ميِ ٍئ ُمْسليٍِم إيِْنَفاُق قيِيَمةيِ َأيِّ ْن َحظِّ اْمريِ ُجوا َأَل َفميِ ُجوا َوَزوِّ »َتَزوَّ
ْساَلميِ أحّب إىل اهلل  ْن َبْيٍت [ )2( ُيْعَمُر يفيِ اْليِ َشْ ٍء ] َأَحبَّ إيِىَل اهلل َعزَّ  وَجلَّ ميِ

 « )3( . احلديث .  من بيٍت يعمر يف السالم بيِالنَِّكاحيِ
ويدّل عىل ذلك أيضًا أخبار كثرية ، فروي عن أب جعفر × َقاَل : 
َن  ميِ َتَعاىَل  اهلل  إيِىَل  َأَحبُّ  ْساَلميِ  اْليِ يفيِ  بيِنَاٌء  ُبنيَِي  َما  اهلل ‘  َرُسوُل  »َقاَل 

يج « )4( .  التَّْزويِ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 420.
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) الكايف5 : 1/328 ، بتفاوت . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4343/383 . 
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وَعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، َعْن آَبائيِهيِ ^ َقاَل : َقاَل النَّبيِيُّ ‘ : » َما اْسَتَفاَد 
ُه إيَِذا َنَظَر  ْن َزْوَجٍة ُمْسليَِمٍة ، َتُسُّ ْساَلميِ َأْفَضَل ميِ اْمُرٌؤ ُمْسليٌِم َفائيَِدًة َبْعَد اْليِ
َها  وَماليِه « )1( .  َفُظُه إيَِذا َغاَب َعنَْها يفيِ َنْفسيِ إيَِلْيَها ، َوُتطيِيُعُه إيَِذا َأَمَرَها ،  وحَتْ

ُجوا َفإيِنَّ  نيِنَي × : » َتَزوَّ رُي امُلْؤميِ وَعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، َقاَل : َقاَل َأميِ
يج « )2( .  ْن ُسنَّتيَِي التَّْزويِ َرُسوَل اهلل ‘ َقاَل : َمْن َأَحبَّ َأْن َيتَّبيَِع ُسنَّتيِي َفإيِنَّ ميِ

 ] في اإلشارة الى بعض فوائد النكاح [ 

وفوائد  حسنة  مطلوبة  أمورًا  النّكاح  يف  أّن  أيضًا  ذلك  إىل  ويرشد 
مندوبًا إليها . 

ِّ ْبنيِ  فمنها تكثير الولد : كام رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، عن َعليِ
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم َأنَّ َأَبا َعْبديِ اهلل × َقاَل : »إيِنَّ َرُسوَل اهلل ‘  َئاٍب )3( ، َعْن ُمَمَّ ريِ
ْقَط  السِّ إيِنَّ  َحتَّى  َياَمةيِ  اْلقيِ يفيِ  َغدًا  اأْلَُمَم  بيُِكُم  ُمَكاثيٌِر  َفإيِينِّ  ُجوا ؛  َتَزوَّ َقاَل : 
َفَيُقوُل : ل ،  َلُه : اْدُخليِ اجْلَنََّة ،  َفُيَقاُل   ،  ي ُء ُمَْبنْطيِئًا )4( َعىَل َبابيِ اجْلَنَّةيِ َلَيجيِ

َحتَّى َيْدُخَل َأَبَواَي اجْلَنََّة َقْبل « )5( . 

 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4368/389  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/327  : 5 الكايف   (1(
 . 1047/240

)2) الكايف 5 : 5/329 . 
وأب  اهلل  عبد  أب  عن  روى  القدر ،  جليل  ثقة ،  كويّف  احلسن  أبو  ) رباب (  رئاب  بن  عّل   (3(
احلسن ’ . ذكره املسعودّي وقال : عّل بن رباب من َعلية علامء الّرافضة . رجال النّجاّش : 

189 ، والفهرست : 87 ، ومروج الّذهب 3 : 194 . 
)4) املحبنطئ : املستبطئ للّشئ ، وقيل : املمتنع امتناع طلبة ل امتناع إباء . ) النّهاية1 : 331 ( 

)5) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4344/383 . 
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َن  ويف خرب آخر عن الباقر × قال : َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ »َما َيْمنَُع امُلْؤميِ
ُل اأْلَْرَض بيِاَل إيَِلَه إيِلَّ اهلل  « )1( .  َذ َأْهاًل ، َلَعلَّ اهلل َأْن َيْرُزَقُه َنَسَمًة ُتْثقيِ َأْن َيتَّخيِ
َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  نَاٍن ،  سيِ ْبنيِ  اهلل  َعْبديِ  َعْن  احلسن ،  يف  » الكافي « ،  ويف 
اْسَتَطْعَت  َكْيَف  ي  َأخيِ َيا  َفَقاَل :  َأَخاُه  ُيوُسَف ×  لقي  »مّلا  َقاَل :  اهلل × 
اْسَتَطْعَت  إيِنيِ  َأَمَرين ،  وَقاَل :  َأبيِ  إيِنَّ  َفَقاَل :  ي ؟ .  َبْعديِ النَِّساَء  َج  َتَتَزوَّ َأْن 
ُل اأْلَْرَض بيِالتَّْسبيِيحيِ َفاْفَعْل « )2( ، ونحو ذلك ممّا يف  ٌة ُتْثقيِ يَّ َأْن َتُكوَن َلَك ُذرِّ

األولد من الفوائد األخروّيـة . 
ومنها دفع الوسوسةالّشيطانية : واخلالص من الوحدة املنهّي عنها ، كام 
 ، َولَيَتقيِ اهلل يف النّْصفيِ الباقي « )3( .  َج َأْحَرَز نيِْصَف ديِينيِهيِ روي : »أّن َمْن َتَزوَّ
ْنَيا َوَما فيِيَها ، َوَأينِّ  َ الدُّ بُّ َأنَّ يليِ ولعّله الّس يف قوله × : » ...َوَما ُأحيِ

بيِتُّ َلْيَلًة ، َوَلْيَسْت يليِ َزْوَجة ... « )4( . 
اب  « )5( .  ومنها ما ورد في ذّم العّزاب : كام قال × : »ُرَذاُل َمْوَتاُكُم اْلُعزَّ
اب  « )6( . إىل غري ذلك من الفوائد  اُر َمْوَتاُكْم اْلُعزَّ َ ويف خرب آخر : »رشيِ

املرتّتبة عىل النّكاح واحلّث عليه . 

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4340/382 . 
)2) الكايف 5 : 1/333 . 

رسول  » عن  وفيه :   . 4342/383  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 2/329  328  : 5 الكايف   (3(
اهلل ‘ « . 

)4) الكايف 5 : 6/329 ، هتذيب األحكام 7 : 1046/239 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
)5) الكايف 5 : 3/329 ، هتذيب األحكام 7 : 1045/239 . وفيه : » عن أب عبداهلل × « . 

)6) عوايل الّلئايل 2 : 344/12 . وفيه : » عن رسول اهلل ‘ « . 
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إذا عرفت ذلك ظهر لك ] فائدتان : 

 األولى : استحباب النكاح ثابت في حّق من لم يشتهه [ 

نفسه  اشتهت  وملن  والنّساء ،  للّرجال  ثابت  ذلك  استحباب  إّن 
للنّكاح ومن ل تشهيه ، وبه أفتى أكثر األصحاب . 

ذلك  نسب  يتّزوج ،  ل  أن  له  يستحّب  يشتهيه  ل  من  إّن  وقيل : 
حييى  عن  حكاية  تعاىل  بقوله  مستدّلً  » المبسوط « )1( ،  يف  الّشيخ  إىل 
أي :  حصورًا  نه  كو  عىل  مدحه  حيث  وحصوراً ... { )2( ،  } ... وسّيداً 
لِلنىَّاِس ُحبُّ  } ُزيَِّن  املتبادر من قوله تعاىل :  النّساء ، وبالّلوم  ل يشتهي 
 ... { )3( ، خرج منه ما أمجع املسلمون عىل رجحانه  َهَواِت ِمَن النَِّساءِ الشىَّ
عىل  الباعث  الّزوجّية  حقوق  لتحّمل  تعريضًا  فيه  وبأّن  الباقي ،  فبقى 

الشتغال عن كثري من املقاصد األخروّيـة . 
يدّل  ل  النّساء  يشتهي  ل  بكونه  مدحه  بأّن  األّول  عن  والجواب : 
عىل أّن كون الّتزويج مع ذلك مرجوحًا ، بل يفيد أّنه إذا مل يشته النّساء 
يتفّرغ للعبادة ، والّتوّجه إىل اهلل سبحانه بقلب فارغ من الّشهوة الّطبيعّيـة 
املانعة من ذلك غالبًا ، وإْن كان الّتزويج مع ذلك راجحًا أيضًا ، ملا فيه 

النّكاح ،  عىل  وقادر  للجامع ،  مشتٍه  رضب  رضبان ،  » والنّاس  قال :   ، 160  : 4 املبسوط   (1(
ل  أن  املستحّب  يشتهيه  ل  والذي  يتزّوج ،  أن  له  يستحّب  فاملشتهي  يشتهيه ،  ل  ورضب 
ل  الذي  وهو  حصورًا ،  كونه  عىل  فمدحه  وحصورًا { ،  } وسّيدًا  تعاىل :  لقوله  يتزّوج ؛ 

يشتهي النّساء « . 
)2) سورة آل عمران 3 : 39 . 
)3) سورة آل عمران 3 : 14 . 
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من الفوائد كام عرفت . 
رشعه  إىل  بالنّسبة  لعّله  بذلك  مدحه  بأّن  أيضًا  جُياب  أن  ويمكن 
وأهل زمانه ، بأْن يكون ذلك راجحًا بالنّسبة إليهم خاّصة دون رشعنا ، 
تاقت  الّرجحان مطلقًا ، وتقييدها بمن  الّداّلة عىل  ملا عرفت من األدّلة 

نفسه بعيد جّدًا ، بل يأباه بعضها . 
ويف هذا اجلواب نظر ؛ ملا تضّمنته حسنة ابن سنان املذكورة )1( من 
كونه راجحًا يف تلك املّلة أيضًا ، إّل أن ُيقال : إّن امُلراد الّشيعة التي كان 

فيها حييى × أعني رشيعة موسى × وعيسى × . 
دون  البهيمّيـة  للّشهوة  ذلك  بمحّبة  متّص  الّذّم  بأّن  الّثاين :  وعن 

إرادة الّطاعة ، وامتثال األمر ، وقصد الفوائد األخروّيـة . 
وعن الّثالث : بأن حتّمل تلك احلقوق يرتّتب عليها مطالب أخروية 

وثمرات دينية . 

 ) الّثانية ( : ] النكاح أفضل من التخّلي للعبادة [ 

عىل ماذكرنا من استحبابه ملن ل يشتهيه فهل هو أفضل من الّتخل 
للعبادة أم ل ؟ ، قولن ، أظهرمها األّول لدللة كثري من األخبار املذكورة 
ُج َأْفَضُل  اَم امُلَتَزوِّ عىل ذلك ، ويدّل عليه أيضًا قوله × : »َرْكَعَتانيِ ُيَصلِّيهيِ
يَها َأْعَزب  « )2( ، وأنَّ كثرة الّطروقة من الّسنن )3( ،  نَي َرْكَعًة ُيَصلِّ ْن َسْبعيِ ميِ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 423.
 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4346/384  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/328  : 5 الكايف   (2(

1044/239 ، وفيها : » عن أب عبد اهلل × « . 
)3) انظر وسائل الشيعة : الباب 1من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 1 استحبابه . 
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الّثالث  الوجه  بنحو  الّثاين  للقول  واحتّج  األخبار .  من  ذلك  ونحو 
وجوابه يعلم من جوابه . 

واعلم أّن النّكاح بالنّسبة إىل العوارض ينقسم إىل األحكام اخلمسة : 
فيجب عند خوف الوقوع يف الّزنا بدونه ، وحيرم إذا استلزم ترك واجب 
كاحلّج ، ومع الّزيادة عىل األربع ] يف الدائم [ ، ويكره عند عدم الّتوقان ، 
والّطول عىل قول ، وما زاد عىل الواحدة عند الّشيخ )1( ، وُيستحّب فيام 
ابن  وفرضه  املشهور ،  القول  عىل  له  حتقق  فال  املباح  وأّما  ذلك ،  عدا 
وجعله  بالعكس ،  أو  عليه ،  يقدر  ول  النّكاح ،  يشتهي  من  يف  حزة )2( 

مستحّبًا ملن مجع الوصفني ومكروهًا ملن فقدمها . 
إىل  بالنّظر  وهو  آخر ،  بنحو  األحكام  إىل  الّتقسيم  يفرض  وقد 
املنكوحة ، فاملكروه كنكاح العقيم ، ومن كانت رّضة ألّمه مع غري أبيه . 
والواجب  مجعًا .  أو  عينًا  حيرم  ممّا  ونحوها  الّزوجة  أّم  كنكاح  واملحّرم 
كنكاح األجنبية إذا علم وقوعها بالّزنا بدونه ، واملستحّب كنكاح القريبة 
القرابة  نكاح  ويكره  النّكاح ،  وأفضلّيـة  الّصّلة  بني  اجلمع  من  فيه  ملا 
القريبة ملا روي من النّهي عن ذلك املعلل بأّن الولد خيرج ضاويًا أي : 

نحيفًا )3( ، واملباح ما عدا ذلك . 

)1) املبسوط 4 : 160 ، وفيه : استحباب عدم الّتزويج . 
)2) الوسيلة : 289 ، قال : » الّرجل واملرأة ل خيلو حاهلام من أربعة أوجه : إّما يشتهي كّل واحد 
منهام النكاح ويقدر عليه ، أو ل يشتهي ول يقدر عليه ، أو يقدر عليه ول يشتهي . فاألّول 
يستحّب له النّكاح ، والّثاين يكره له ذلك ، والّثالث والّرابع ل يستحّب هلام ، ول يكره ، بل 

جيوز هلام ذلك « . 
)3) إحياء العلوم للغزايّل 2 : 41 . 
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 ) الّثالثة ( : ] اشتراط إذن الولّي في نكاح العبد واألمة والباكر [ 

أّن  عىل  دللة  بالنكاح  واملــوايل  األولياء  إىل  اخلطاب  توّجه  يف 
بدون  املرأة  املوىل ، ول  إذن  بالنّكاح من دون  يستبّدان  العبد واألمة ل 
الّداّلة عىل  الّثيب بدليل فبقيت البكر ، واألخبار  إذن ولّيها ، خرج عنه 
توّقف جواز نكاح اململوك واململوكة أو لزومه عىل إذن الّسّيد كثرية )1( ، 
وهو حكم ل شّك فيه ، إّل يف جواز متعة أَمة املرأة ، فإّنه ورد يف بعض 
األخبار جواز ذلك بدون إذهنا )2( ، وهو مؤّول كام سيجيء )3( الكالم فيه 

إْن شاء اهلل تعاىل . 
أعني  ولّيها  إذن  عىل  البكر  نكاح  توّقف  عىل  الّداّلة  األخبار  وأّما 
املسألة عىل  ثّم اختلف األصحاب يف  فيه متلفة ، ومن  له  األب واجلّد 
أقوال ، وإطالق اآلية يشعر باستبداد األب بذلك وإْن كرهت ، كاملوىل 
وهو  األصحاب )4( ،  من  كثري  قال  وبذلك  واجلارية ،  العبد  إىل  بالنّسبة 
 ، َعْن  َلبيِيِّ األظهر ، ويدّل عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنيِ احْلَ

نَْها ؟ .  ضًا ميِ ُجَها َأُبوَها بيَِغرْييِ ريِ َيةيِ ُيَزوِّ َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ اجْلَاريِ
َكاَنْت  َوإيِْن  نيَِكاُحُه ،  َجاَز  َأْنَكَحَها  إيَِذا  َأْمر  َأبيِيَها  َمَع  هَلَا  »َلْيَس  َقاَل : 

َهًة « .  َكاريِ

)1) انظر وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و . 
)2) الكايف 5 : 464/ 4 . 

)3) سيأيت ذكرها يف الصفحة 495.
الفقيه3 :  ومن ل حيرضه   ، 68 والّصدوق يف اهلداية :   ، 465 النّهاية :  الّشيخ يف  )4) وهو قول 

 . 1193/250
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َج ُأْخَتُه ؟ .  يُد َأْن ُيَزوِّ َقاَل : َوُسئيَِل َعْن َرُجٍل ُيريِ
ْجَها « )1( .  ُرَها َفإيِْن َسَكَتْت َفُهَو إيِْقَراُرَها  وإيِْن َأَبْت مَلْ ُيَزوِّ َقاَل : »ُيَؤاميِ

َسنيِ ×   )2( ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا احْلَ ْلتيِ ويف الّصحيح ، َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ الصَّ
ُجَها َأُبوَها أهَلَا َأْمٌر إيَِذا َبَلَغْت ؟ .  رَيةيِ ُيَزوِّ غيِ َيةيِ الصَّ َعنيِ اجْلَاريِ

َقاَل : » ل « . 
َو َسَأْلُتُه َعنيِ اْلبيِْكريِ إيَِذا َبَلَغْت َمْبَلَغ النَِّساءيِ أهَلَا َمَع َأبيِيَها َأْمٌر ؟ . 

َفَقاَل : »َلْيَس هَلَا َمَع َأبيِيَها َأْمٌر َما مَلْ تثيب  « )3( . 
» َل  َقاَل :  ا ’  َ مهيِ َأَحديِ َعْن  ُمْسليٍِم ،  ْبنيِ  ديِ  مَّ ُمَ َعْن  الّصحيح ،  ويف 
وَقاَل :  َأْمٌر .   اأْلَبيِ  َمَع  هَلَا  َلْيَس  َأَبَوْيَا  َبنْيَ  َكاَنْت  إيَِذا  َيُة  اجْلَاريِ ُتْسَتْأَمُر 

ُرَها ُكلُّ َأَحٍد َما َعَدا اأْلَب  « )4( .  َيْسَتْأميِ
َكاَنتيِ  »إيَِذا  َقاَل :  َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن  َمْيُموٍن )5( ،  ْبنيِ  يَم  إيِْبَراهيِ وَعْن 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1539/381 . 
مام أب احلسن  )2) عبد اهلل بن الصلت التَّْيمّي بالولء ، املحّدث أبو طالب القّمّي . أخذ العلم عن اليِ
الرضا × ، أدرك المام اجلواد × ، وبقي حتى لقيه ممد بن احلسن الصّفار ) املتوّف 290 
هـ ( وروى عنه . وكان مّدثًا ، ثقة ، مسكونًا إىل روايته . وقع يف اسناد مجلة من الروايات عن 
أئّمة أهل البيت ^ تبلغ أكثر من ثالثة وستني موردًا . رجال النّجاّش : 2 : 13 برقم 562 ، 

رجال الطويّس : 380 برقم 13  و403 برقم 5 ، فهرست الطويّس : 130 برقم 449
 ، 154/381 هتذيب األحكام 7 :  » تثب « .  بدل  » تكرب « ،  وفيه :   ، 6/394 )3) الكايف 5 : 

الستبصار 3 : 851/236 . 
)4) الكايف 5 : 2/235 ، هتذيب األحكام 7 : 1537/380 ، الستبصار 3 : 849/235 . 

)5) إبراهيم بن ميمون الكويّف بّياع اهلروّي ، عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب الصادق × يف 
موضعني ، مقترصًا يف أحدمها عىل اسمه واسم أبيه ، ويف اآلخر بـ » بّياع اهلروّي « ، وذكره 
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مَلْ  َجْت  َتَزوَّ َقْد  َكاَنْت  وإيَِذا  َأْمٌر ،   َأَبَوْيَا  َمَع  هَلَا  َفَلْيَس  َأَبَوْيَا  َبنْيَ  َيُة  اجْلَاريِ
نَْها « )1( .  ضًا ميِ ْجَها إيِلَّ بيِريِ ُيَزوِّ

وامُلراد باألبوين : األُب ، واجلّد لألب ، كام يرشد إليه ما رواه َ َعْن 
ُجُل اْبنََة اْبنيِهيِ َفُهَو  َج الرَّ ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »إيَِذا َزوَّ
َي َأُبوَها َرُجاًل ،   َجَها ، َفإيِْن َهويِ ْبنيِهيِ َأْيضًا َأْن ُيَزوِّ  ، َقاَل :  وليِ َجائيٌِز َعىَل اْبنيِهيِ
َيُة يفيِ َذليَِك إيَِذا َكاَنْت  َها ،  وَل ُتْسَتْأَمُر اجْلَاريِ َها َرُجاًل َفاجْلَدُّ َأْوىَل بيِنيَِكاحيِ وَجدُّ

َها « )2( .  َي َأْوىَل بيِنَْفسيِ َبنْيَ َأَبَوْيَا َفإيَِذا َكاَنْت َثيِّبًا َفهيِ
يف  نكرة  أّنه  مع  أمرها  نفى  أّنه ×  األخبار  هذه  يف  الّدللة  ووجه 
استبدادها  له فضاًل عن  النّفي ، وذلك رصيح يف نفي مشاركتها  سياق 

بذلك . 
َجْعَفٍر ×  َأَبا  ْعُت  َسميِ َقاَل  ُزَراَرَة ،  أيضًا صحيحة  ذلك  ويدّل عىل 
ب  « )3( ، ونحوها موّثقة ابن مسلم )4( .  َيُقوُل : » َل َينُْقُض النَِّكاَح إيِلَّ اأْلَ
فيخرج من هذا العموم الولد الّذكر البالغ والّثيب ؛ لدليل فيبقى الباقي ، 
فيدّل عىل نفي وليتها املختّصة واملشرتكة ، وإّل لكان نقضه يف اجلملة ، 

واألخبار الّداّلة عىل ذلك من طريق املنطوق واملفهوم كثرية جّدًا . 

الّصدوق يف مشيخته . رجال الّطويّس : 145 ، 154 ، من ل حيرضه الفقيه ) رشح املشيخة ( 
 . 63 : 4

)1) هتذيب األحكام 7 : 380/ 1536 ، الستبصار 3 : 848/235 . 
)2) الكايف5 : 2/395 ، هتذيب األحكام 7 : 1547/385 . 

)3) الكايف 5 : 8/392 ، هتذيب األحكام 7 : 1532/379 ، الستبصار3 : 846/235 . 
)4) الكايف 5 : 2/393 ، هتذيب األحكام 7 : 1537/380 . 
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وظهور  البلوغ ؛  قبل  حلاهلا  الستصحاب  أيضًا  ذلك  عىل  ويدّل 
الباكرة ،  سّيام  املرأة  رأي  لقصور  ذلك  يف  الولية  سلبها  يف  احلكمة 
وكوهنا عيلة عىل الويّل غالبًا ، فُجعلت له الولية ؛ ألّنه أعرف بالّصالح 
َدةُ  ِي بَِيِدهِ ُعقرْ

ىَّ
واألصلح غالبًا ، ويدّل عىل ذلك قوله سبحانه : } ... ال

انلَِّكِح ... { )1( ، كام سيأيت )2( إْن شاء اهلل حيث أضافه إليه . 
وهنا أخبار يظهر منها خالف الّروايات املذكورة : 

عن  املــروزّي ،  حفص  بن  سليامن  عن  الّشيخ ،  رواه  ما  فمنها : 
َوَجَبْت  َوَقْد  َأْمُرُه ،  َفَجائيٌِز  نيِنَي  سيِ َثاَمُن  ليِْلُغاَلميِ  َتمَّ  »إيَِذا  قال :  الّرجل × 
َفَكَذليِك  « )3( ،  نيِنَي  سيِ تيِْسُع  َيةيِ  ليِْلَجاريِ َتمَّ  َوإيَِذا  َواحْلُُدوُد ،  اْلَفَرائيُِض  َعَلْيهيِ 
قّيد  أّنه  إّل  العسكرّي × )4( ،  عن  راشد ،  بن  احلسن  عن  أيضًا  ورواه 

جواز أمره باملال . 
ٍ َعْن َسْعَداَن بنيِ ُمْسليٍِم )5( ، َعْن َرُجٍل ، َعْن َأبيِ َعْبديِ  ومنها : ما رواه 
ْن َغرْييِ إيِْذنيِ َأَبيها )6( « )7( .  َيْت ميِ يجيِ اْلبيِْكريِ إيَِذا َرضيِ اهلل × َقاَل : »َل َبْأَس بيَِتْزويِ
ومنها : ما رواه َعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : »إيَِذا َكاَنتيِ امَلْرَأُة 

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 617. 

)3) هتذيب األحكام 10 : 481/120 ، الستبصار 4 : 945/249 . 
)4) هتذيب األحكام 9 : 183/ 736 ، وفيه : » َسْبع  « بدل » تسع « . 

روى عن أب عبد اهلل وأب احلسن ’ ،  العامرّي ،  أبو احلسن  الكويّف ،  )5) سعدان بن مسلم 
وعّمر عمرًا طوياًل ، عّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الّصادق × ، وقال يف الفهرست : له 

أصل . رجال النجاّش : 192 ، رجال الطويّس : 206 ، الفهرست : 79 . 
)6) يف هتذيب األحكام 7 : 1095/254 ، » أبويا « ، بدل » أبيها « . 
)7) هتذيب األحكام 7 : 1538/380 ، الستبصار3 : 850/236 . 
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َا َما َشاَءْت  ْن َماهليِ ُد  وُتْعطيِي ميِ ي  وُتْعتيُِق  وُتْشهيِ َماليَِكًة َأْمَرَها َتبيِيُع  وَتْشرَتيِ
ُج إيِْن َشاَءْت بيَِغرْييِ إيِْذنيِ َوليِيَِّها ،  وإيِْن مَلْ َيُكْن َكَذليَِك َفاَل  َفإيِنَّ َأْمَرَها َجائيٌِز َتَزوَّ

جُيَها إيِلَّ بيَِأْمريِ َوليِيَِّها « )1( .  جَيُوُز َتْزويِ
اْلبيِْكُر  َيُة  »اجْلَاريِ َقاَل :  َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن  َمْرَيَم ،  َأبيِ  رواية  ومنها : 
َها  َْمريِ أليِ َماليَِكًة  َكاَنْت  إيَِذا  وَقاَل :  َأبيِيَها   بيِإيِْذنيِ  إيِلَّ  ُج  َتَتَزوَّ َل  َأٌب  هَلَا  تيِي  الَّ
غري  عىل  أّوهلا  وحيمل  آخرها  من  والّدللة  َشاَءت  « )2( .  َمَتى  َجْت  َتَزوَّ

املالكة ، وغري البالغة والّرشيدة ، ليلتئم أّول الكالم وآخره . 
َقاَل :  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  ٍم ،  َحازيِ ْبنيِ  َمنُْصوريِ  صحيحة  ومنها : 

َها « )3( .  َها ،  وَل ُتنَْكُح إيِلَّ بيَِأْمريِ »ُتْسَتْأَمُر اْلبيِْكُر  وَغرْيُ
َقْد  تيِي  الَّ »امَلْرَأُة  الباقر × قال :  الفضالء األربعة ، عن  ومنها حسنة 
ٍّ َجائيِز « )4( .  جَيَها بيَِغرْييِ َويليِ يَهةيِ  وَل امُلَوىلَّ َعَلْيَها إيِنَّ َتْزويِ فيِ َمَلَكْت َنْفَسَها َغرْيَ السَّ
فهذه األخبار تدّل بظاهرها عىل استبدادها بأمر نفسها ، وإليه ذهب 
مجاعة من األصحاب بل نقل عن املرتىض أّنه اّدعى عىل ذلك المجاع )5( . 
النّكاح  إضافة  عىل  الّداّلة  باآليات  أيضًا  القول  هذا  عىل  واستدّل 
 ، )6( } ...  َهُ  َغيرْ

ً
إليهّن من غري تفصيل كقوله تعاىل : } ... َحتىَّ َتنرِْكَح َزورْجا

)1) هتذيب األحكام 7 : 378/ 1530 ، الستبصار3 : 234/ 842 . 
)2) الكايف 5 : 391 2/392 . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 1535/380 . 
 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4397/397 الفقيه3 :  حيرضه  ل  من   ، 1/391  : 5 الكايف   (4(

1525/377 ، الستبصار 3 : 232 837/233 . 
)5) النتصار : 283 املسألة 158 . 

)6) سورة البقرة 2 : 230 . 
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وقوله :   ، )1( } ...  َواَجُهنىَّ زرْ
َ
أ َن  َينرِْكحرْ نرْ 

َ
أ وُهنىَّ 

ُ
ُضل َتعرْ  

َ
ل

َ
} ... ف وقوله : 

ُروِف ... { )2( ،  بِالَمعرْ ُفِسِهنىَّ  نرْ
َ
أ ِف  َن 

رْ
َفَعل فِيَما  يرُْكمرْ 

َ
َعل ُجَناَح   

َ
ل

َ
ف  . ... {

وهذا مفيد للعموم الّشامل لغري املدخول هبا ، وبأصالة عدم اشرتاط إذن 
الويل يف صّحة العقد ، مؤّيدًا بأّن البلوغ والّرشد هو مناط الّترّصف كام 

مّر )3( ، فتخصيص بعض الّترصفات دون بعض حتّكم . 

] تنقيح البحث في المقام [ 

سوى  الّسند  ضعف  يف  مشرتكة  فهي  األخبار  أّما  نظر ؛  الكّل  ويف 
اخلربين األخريين )4( ، ولو صّحت ألمكن حل اخلرب األّول عىل جواز 
أمرها عىل الّترّصف يف املال خاّصة كام وقع الّترصيح به ، مع أهّنا مطلقة 

يمكن تقييدها بغري ذات األب واجلد . 
وأّما الّثاني : فإلمكان حله عىل ما إذا عضلها عن الّتزويج بالكفوء ، 
مالفًا  كان  من  عىل  أو  منقطعة ،  غيبة  الغائب  عىل  أو  النكار ،  عىل  أو 
وهي مؤمنة وكان الّزوج مؤمنًا ، أو من مل يعلم منه النكار وعدم الّرضا . 

وأّما الّثالث : فإلمكان أن يراد غريالسفيهة من الثّيبات . 
وكذا الّرابع . 

وأّما الخامس : فهو وإْن كان صحيحًا إّل أّنه غري رصيح لمكان أن 

)1) سورة البقرة 2 : 232 . 
)2) سورة البقرة 2 : 234 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 301.
)4) صحيحة منصور بن حازم ، وحسنة الفضالء األخريتني . 



كتاب النكاح / يف ما يدّل عىل رشعّيته وأقسامه.......................................... 433

ُيراد بمن يستأمن غري األب واجلّد ، أو احلمل عىل الستحباب ، مع أّنه 
ل يدّل عىل استبدادها بذلك . 

بني  مجعًا  البكر  عليها  املوىّل  بغري  يراد  أن  فإلمكان  الّسادس :  وأّما 
الّروايات . وأّما المجاع فالكالم عليه مشهور ، وأّما اآليات فال دللة 
فيها ، لظهورها يف الّثيب مع إمكان ختصيصها بالّروايات املذكورة ، وأّما 

األصل فمدفوع والّتأييد بعد الوقوف عىل الّروايات غري مسموع . 
واجلّد هلام  إّن األب  ُيقال :  أن  بينها ، وهو  للجمع  آخر  هنا وجه  وها 
الستبداد بإنكاحها للكفوء ، وليس هلا أمر أي سلطان عىل نقض ما فعال وإْن 
كرهت ، لكن يستحّب هلام استئامرها . وأّما هي فيجوز هلا الستبداد أيضًا 

بنكاحها إأّل أّنه يشرتط عدم كراهتهام لذلك ، وهلام نقض ما فعلت وإبطاله . 

فرع : 

للحرج ،  دفعًا  اجلواز ؛  فاألظهر  منقطعًة  غيبًة  غائبًا  األب  كان  لو   
سّيام إذا انضّم إىل ذلك عدم املتكّفل بالنّفقة واملؤونة هلا وخوف الفساد ، 
كام يدّل عليه عموم صحيحة ابن مهزيار اآلتية )1( ، ومثله لو دّل شاهد 

احلال عىل الذن هلا باألكّفاء ، بل هذا أوىل . 
وأّما بقية أقوال املسألة : 

احلنفّيـة )2( ،  قالّت  وبذلك  الويل ،  بينها وبني  الّتشيك  ) فأحدها ( :   
ويدّل عليه بعض األخبار ، إّل أّنه يمكن حله عىل الستحباب أو عىل الّتقية . 

)1) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 436.
)2) املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 10 ، املجموع 16 : 149 . 
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املنقطع ،  الّدائم دون  لكن يف  الولية عليها ،  استمرار  ) الّثاني ( :   
إليها ،  يفيض  ل  أْن  بشط  لكن  » الّتهذيب « )1( ،  يف  الّشيخ  قول  وهو 
ويدّل عليه بعض األخبار )2( . إّل أّنه ضعيف الّسند ، ومعارض بأوضح 

منه سندًا . 
 ) الّثالث ( : عكسه ، وهو جمهول القائل كام ذكره بعض العلامء . 

 ) الّرابع ( : كاألّول ، إّل أّنه خّصصه بينها وبني األب دون غريه من 
األولياء . 

البالغة ،  غري  وأّما  الّرشيدة ،  البالغة  البكر  يف  كّلها  األقوال  وهذه 
أو البالغة غري الّرشيدة فال خالف يف ثبوت الولية عليها ، وأّما الّثيب 
األصحاب  بني  فاملشهور  ُقبلها  يف  باجلامع  بكارهتا  ُأزيلت  التي  وهي 
إذا كانت كاملة فال ولية عليها ، ويدّل عىل ذلك أخبار كثرية )3( ،  أهّنا 

ُصوصًا بيِنيَِكاحيِ امُلْتَعةيِ  )1) هتذيب األحكام 7 : 380 ذيل احلديث 1538 ، قال : » أْن َيُكوَن َهَذا مَْ
تيِي َذَكْرَناَها « .  ائيِطيِ الَّ َ ْخَصةيِ يفيِ َذليَِك بيِالشَّ َن الرُّ ْمنَاُه ميِ َعىَل َما َقدَّ

)2) أورد الّشيخ يف الّتهذيب 7 : 1097/254- 1098 ، والستبصار3 : 525/145- 526 
 ؟ َفَقاَل :  َن اأْلَْبَكاريِ اللََّوايتيِ َبنْيَ اأْلََبَوْينيِ يٍد َقاَل : ُسئيَِل َأُبو َعْبديِ اهلل × َعنيِ التََّمتُّعيِ ميِ َعْن َأبيِ َسعيِ
» َل َبْأَس ، َوَل َأُقوُل َكاَم َيُقوُل َهُؤَلءيِ اأْلَْقَشاب « . ويف معناها رواية احللبّي قال : َسَأْلُتُه َعنيِ 
َيْفَتضَّ َما ُهنَاَك ؛  َن اْلبيِْكريِ إيَِذا َكاَنْت َبنْيَ َأَبَوْيَا بيِاَل إيِْذنيِ َأَبَوْيَا ؟ َقاَل : » َل َبْأَس َما مَلْ  التََّمتُّعيِ ميِ
ليَِتعيِفَّ بيَِذليَِك « . واألقشاب : مجع قشب بكس الشني املعجمة ككتف ، وهو من ل خري فيه 

من الرجال ، يقال : رجل قشب خشب : أي ل خري فيه . 
نَاٍن َقاَل : َسَأْلُت  )3) منها ما أورده الّشيُخ يف هتذيب األحكام 7 : 1546/385 عن َعْبديِ اهلل ْبنيِ سيِ
ُتَويلِّ  َها ،  بيِنَْفسيِ َأْمَلُك  َي  هيِ » َنَعْم ،  َقاَل :  َها ؟  َنْفسيِ إيِىَل  خَتُْطُب  الثَّيِّبيِ  امَلْرَأةيِ  َعنيِ  َعْبديِ اهلل ×  َأَبا 

َنْفَسَها َمْن َشاَءْت ، إيَِذا َكاَن ُكْفوًا ، َبْعَد َأْن َتُكوَن َقْد َنَكَحْت  َزْوجًا َقْبَل َذليَِك « . 
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ابن أب عقيل )2( وهو  العاّمة )1( ، وإليه ذهب  وخالف يف ذلك كثري من 
شاّذ ضعيف . 

 ) الّرابعة ( : ] عدم اعتبار اليسار في الكفاءة [ 

من  الّتمكن  أي  اليسار  اعتبار  عدم  عىل  دللٌة  اآلية  إطالق  يف   
الّشيخ يف  أكثر األصحاب ، وذهب  الفعل ، وهو قول  أو  بالقّوة  النّفقة 

» المبسوط « )3( ، والعاّلمة يف » الّتذكرة « )4( ، إىل اعتباره . 
الكفاءة  اشرتاط  يف  كالم  ل  أّنه  احلكم  هذا  يف  الكالم  ومّصل 
املامثلة  هي  بعضهم :  فقال  تفسريها ،  يف  واختلفوا  النّكاح ،  صّحة  يف 
األخّص ،  باملعنى  اليامن  إضافة  إىل  األكثر  وذهب  خاّصة ،  بالسالم 
وأضاف بعضهم إىل ذلك اعتبار اليسار ، لكن مل جيعله رشطًا للّصّحة كام 
يف األولني ، ألّنه ل كالم يف جواز تزويج املرأة املؤمنة للمؤمن الفقري إذا 
كانت عاملة بحاله ، وإّنام جعله هذا القائل رشطًا للزوم العقد ، إذا كان 
العاقد الوكيل املطلق أو الويل ، أو هي مع جهالتها بحاله ، ويف وجوب 

)1) املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 10 . 
)2) عنه الّسّيد العامّل يف هناية املرام 1 : 69 ، قال : » الّثيب تزّوج نفسها ول ولية عليها ألب 
ول غريه إلخ ، هذا مذهب األصحاب ل نعلم فيه خالفًا سوى ما نقل عن ظاهر احلسن بن 

أب عقيل من ثبوت الولية عىل الثّيب كالبكر « . 
وعندنا هي اليامن مع  النّكاح ،  » الكفاءة معتربة بال خالف يف  قال :   ، 178 املبسوط 4 :   (3(

إمكان القيام بالنّفقة « . 
)4) تذكرة الفقهاء 2 : 603 ، الّطبعة احلجرّية ، قال : » ذهب أكثر علامئنا إىل أّن الكفاءة املعتربة 
بالنّفقة واقترص بعض علامئنا عىل األّول ،  القيام  وامكان  إّنام هي شيئان اليامن ،  النّكاح  يف 

واحلّق املجموع « . 
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الجابة فإّن هلا الفسخ عىل القول باعتباره ، وهلم رّد اخلاطب . 
متعّددة  روايات  اآلية  إطالق  مع  اعتباره :  بعدم  القول  عىل  ويدّل 
َأبيِ  إيِىَل  َجْعَفٍر ×  َأبيِ  كيَِتاَب  َقَرْأُت  َقاَل :  َياَر ،  َمْهزيِ ْبنيِ   ِّ َعليِ  ْ كصحيحة 
َتيُِد  َل  وَأنََّك  َبنَاتيَِك ،   َأْمريِ  ْن  ميِ َذَكْرَت  َما  ْمُت  »َفهيِ  : )1(  ْصَبَهاينيِِّ األَْ َشْيَبَة 
َك اهلل ، َفإيِنَّ َرُسوَل اهلل ‘ َقاَل : إيَِذا  ْثَلَك ، َفاَل َتنُْظْر يفيِ َذليَِك َيْرَحُ َأَحدًا ميِ
َتُكْن  َذليَِك  َتْفَعُلوا  إيِلَّ  إيِنَُّكْم  ُجوُه ،  َفَزوِّ ُخُلَقُه  وديِينَُه  َتْرَضْوَن  َمْن  َجاَءُكْم 
عن  اهلل )3( ،  عبد  بن  عيسى  ورواية  َكبيِرٌي « )2( .  وَفساٌد  ْرضيِ   اأْلَ يفيِ  فيِْتنٌَة 
مثله )4( ،  وذكر  اهلل ‘  رسول  قال  قال :  عّل ×  عن  جّده ،  عن  أبيه ، 

وعن احلسني بن بّشار )5( ، عن أب جعفر الّثاين × نحوه )6( . 
 وروى ممّد بن يعقوب ، مرساًل ، عن الّصادق × يف حديث أّنه 

ترّحم عليه أبو جعفر الثاين × . معجم رجال احلديث 22 :  )1) أبو شيبة األصبهايّن ممدوح ، 
 . 14395/202

)2) الكايف 5 : 2/347 ، هتذيب األحكام 7 : 1580/395 . 
)3) عيسى بن عبد اهلل بن مّمد بن عمر بن عّل بن أب طالب × اهلاشمّي ، من أصحاب المام 
مّيتًا .  منّا  وهو  حّيا ،  منّا ،  بأّنه :  إّياه  الّصادق ×  المام  مدح  الكّش  روى  الّصادق × ، 

 : 332 ، رجال النّجاّش : 295 ، رجال الطَّويّس : 257 .  رجال الكّشّ
)4) هتذيب األحكام 7 : 1578/394 . 

ثقٌة ،  مّدٌث ،  الواسطّي  املدائنّي ،  هـ   220 قبل  حّيًا  كان  ) يسار ( . . .  بّشار  بن  احلسني   (5(
صحيٌح . عّد من أصحاب الكاظم والرضا واجلواد ^ ، وروى عنهم عددًا من الروايات 
347  و373   رجال اّلشيخ الّطويّس :  تصحيف .  و) يسار (  موردًا ،    » 16 « يف الفقه تبلغ 

و400 . 
 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4381/393  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/347  : 5 الكايف   (6(

1585/396 ، وفيها : » بّشار « بدل » يسار « . 
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ُج ؟ .  قال رجل للنّبي ‘ : َمْن ُنَزوِّ
َفَقاَل : »اأْلَْكَفاَء « . 

َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهلل ، َوَمنيِ اأْلَْكَفاُء ؟ . 
نُوَن َبْعُضُهْم َأْكَفاُء َبْعٍض « )1( . ونحو ذلك من األخبار  َفَقاَل : »امُلْؤميِ

الّداّلة بعمومها وإطالقها عىل ذلك . 
واستدّل عىل القول باعتباره برواية مّمد بن الفضيل ، عّمن رواه ، 

نَْدُه َيَسار « )2( .  يفًا ، َوعيِ عن أب عبد اهلل × قال : »اْلُكْفُو َأْن َيُكوَن َعفيِ
أعىل  يراد  أن  وباحتامل  الّسند ،  الّرواية بضعف  واجلواب عن هذه 
مراتب الكفاءة ، فال ينايف إطالقها عىل من فقد اليسار ، ويؤّيده أّن الفقر 
وسيامء  الّصاحلني ،  شعار  هو  بل  النّقص ،  صفات  من  ليس  املؤمن  يف 
املؤمنني ، فال يكون رشطًا ، ول مسّلطًا هلا عىل الفسخ ، نعم له وجه يف 
عدم لزوم الجابة ؛ ألّن الّصرب عىل الفقر رضر ، سّيام إذا كانت من ذوي 

الّشف . 
وكذا اخلالف لو تدد عجزه وإعساره ، فقد قيل : إّن هلا الفسخ يف هذه 
َساٍن ... { )3( ؛  ورْ تَِسيٌح بِإِحرْ

َ
ُروٍف أ َساٌك بَِمعرْ إِمرْ

َ
احلال استنادًا إىل قوله : } ... ف

فتعنّي  املعروف ،  النّفقة عليها خالف  إجراء  بدون  المساك  وذلك ألّن 
اآلخر ، وإىل رواية ربعّي ، والفضيل بن يسار ، عن الّصادق × قال : »إيِْن 

)1) الكايف 5 : 337 آخر احلديث 2 ، هتذيب األحكام 7 : 397 آخر احلديث 1588 . 
 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4386/394  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/347  : 5 الكايف   (2(

 . 1577/394
)3) سورة البقرة 2 : 229 . 
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َق َبْينَُهام « )1( .  يُم َحَياهَتَا َمَع كيِْسَوٍة ،  وإيِلَّ ُفرِّ َأْنَفَق َعَلْيَها َما ُيقيِ
وهذا القوُل أشّد ضعفًا ؛ ألّن الّظاهر من اآلية والّرواية أّن املراَد أّنه 
إذا امتنع من النفاق مع قدرته عىل ذلك أجربه احلاكُم يف هذه احلال عىل 

الّطالق . 
 ) الخامسة ( : قد يستدّل بإضافة الغنى إليهم أّن العبد يملُك ، كام 

ذكرنا آنفًا )2( . 
وأجيب : أّن املراد أغناهم بالعتق ، وهو بعيٌد . 

الّترصف  يف  هلم  مواليهم  بإذنيِ  أغناهم  املراَد  بأّن  يجاُب :  وقد 
بأمواهلم ، ويف الكتساب . 

* * * * *

الثانية : في سورة النور

ِمنرْ  اهلل  نَِيُهُم  ُيغرْ َحتىَّ   
ً
نَِكاحا َيُِدوَن   

َ
ل ِيَن 

ىَّ
ال ِفِف  َتعرْ يَسرْ

رْ
} َول  

لِِه { )3( .  ضرْ
َ
ف

 ] استحباب االستعفاف لمن ال يقدر على النكاح [ 

الستعفاُف هنا : بمعنى العّفة ، وجيوز أْن يكون بمعنى طلبها عىل 
ما هو حقيقة الستفعال ، أي يطلُب من نفسه ذلك بزجرها عن ارتكاب 
املعايص ، أو يطلب األسباب التي تقمع الّشهوة وحتوُل بينه وبني ارتكاب 

)1) الكايف 5 : 7/512 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4530/441 . 
)2) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة  345.

)3) سورة النّور 24 : 33 . 
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أْن  وجيوز  كاملهر ،  أسبابه  بالنّكاح  واملراد  ونحوه ،  كالّصوم   الفاحشه 
يكون املراد املنكوحة احلّرة املوافقة له ،  واملناسبة حلاله أو األعّم . 

وحاصل املعني : أّنه تعاىل أمر الذين مل يتيّس هلم النّكاح بأن جيهدوا 
أْن  إىل  الّزنا  ارتكاب  وعدم  العزوبة ،   مقاساة  عىل  الصرب  عىل  أنفسهم 
ولينكحوا  املؤمنات ،   باحلرائر  التزويج  من  ويمّكنهم  هلم ،  اهلل  ييس 
نرْ 

َ
الماء ، كام يدّل عليه ما يأيت يف الية الّسادسة )1( ، من قوله : } ... وَأ

 ... { )2( ، فاألمر عىل هذا يكون لالستحباب .  ُكمرْ
َ
وا َخٌي ل ِبُ تَصرْ

ويمكن أْن ُيراد ما يعّم احلرائر والماء ، فاألمرحينئٍذ لإلجياب فال 
ينايف ما مّر )3( من أمر الفقراء بالّتزويج ، وكونه أرجح من الّتخل للعبادة ؛ 

ألّن ذلك ملن تّيس له النّكاح . 
ألجل  املؤمن  رّد  عن  للنّهي  وردت  األُوىل  بأّن  أيضًا  ُأجيب  وقد 
الفقري  ألمر  وهذه  فقرها ،  ألجل  املرأة  تزويج  ترك  عن  والنّهي  فقره ، 

بالّصرب عند عدم متّكنه من الّزواج . 
ول خيفى ما يف هذا اجلواب بعد معرفتك بام مّر )4( من األخبار الّداّلة 

عىل األمر بالّزواج يف هذه احلال، وكونه سببًا للغنى . 
َيَة ْبنيِ َوْهٍب ،  ويؤّيد ما ذكرناه ما رواه مّمد بن يعقوب ، عن ُمَعاويِ

ِفِف اِليَن ... { اآلية ؟  َتعرْ يَسرْ
رْ
َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َقْوليِه تعاىل : } َول

)1) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 483.
)2) سورة النّساء 4 : 25 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 418.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 418.
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ْن َفْضليِه  « )1( .  ُجوَن َحتَّى ُيْغنيَِيُهُم اهلل ميِ َقاَل : »َيَتَزوَّ
للغنى ،  سبب  الّزواج  وأّن  للّتعليل ،  هنا  } َحت {  أّن  منه  فعلم 
عليهم  صربت  أو  مهر ،  بال  النّساء  هلم  وبذلت  فقراء  كانوا  إْن  ومعناه 

باملهر فليتزّوجوا حّتى يغنيهم اهلل . 
وما رواه يف » الخصال « ، بإسناده ، إىل زيد بن ثابت ، قال : َقاَل يليِ 

ْجَت ؟ « .  َرُسوُل اهلل ‘ : » َيا َزْيُد َتَزوَّ
ُقْلُت : ل . 

ْج َتْسَتعيِفَّ َمَع عّفتك )2( « )3( . احلديث .  َقاَل : »َتَزوَّ
* * * * *

الّثالثة : في سورة الّنساء

ِمَن  ُكمرْ 
َ
ل َطاَب  َما  انرِْكُحوا 

َ
ف اَلَتاَم  ِف  ِسُطوا  ُتقرْ  

ىَّ
ل

َ
أ ُتمرْ  ِخفرْ } َوإِنرْ   

ترْ 
َ
ك

َ
َمل َما  ورْ 

َ
أ َواِحَدةً 

َ
ف وا 

ُ
ِدل َتعرْ  

ىَّ
ل

َ
أ ُتمرْ  ِخفرْ إِنرْ 

َ
ف َوُرَباَع  َث 

َ
ل

ُ
َوث َمثرَْن  النَِّساءِ 

 َ ِطبرْ إِنرْ 
َ
ف ًة 

َ
ِنرْل اتِِهنىَّ 

َ
َصُدق النَِّساَء  َوآتُوا  وا ، 

ُ
َتُعول  

ىَّ
ل

َ
أ  

َ
ن درْ

َ
أ َذلَِك  َمانُُكمرْ  يرْ

َ
أ

 . )4( } ً  َمِريئا
ً
وهُ َهنِيئا

ُ
ك

َ
 ف

ً
سا ٍء ِمنرُْه َنفرْ ُكمرْ َعنرْ شرْ

َ
ل

بالفتح  ُط  َيْقسيِ وَقَسَط  العدل ،  والقساط :  بالكس  القسط 
وُقْسوطًا : جار كذا يف » القاموس « )5( ، ومن األّول : } ... إِنىَّ اهلل ُيِبُّ 

)1) الكايف 5 : 7/331 . 
تيِك « بدل » به عّفتك « .  فَّ )2) يف املصدر : » َمَع عيِ

)3) اخلصال 1 : 98/316 . 
)4) سورة النّساء4 : 3 - 4 . 

)5) القاموس املحيط 2 : 558 ماّدة قسط . 
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َكنُوا 
َ
ف َقاِسُطوَن 

رْ
ال ا  مىَّ

َ
} وَأ الّثاين :  بالقسط ، ومن  ويأمر  ِسِطنَي { )1( ،  الُمقرْ

 تُقسطوا { معناه أّل تعدلوا ، من ) أقسط ( 
ّ

ً { )2( ، فقوله : } أل َلَهنىََّم َحَطبا
أي  اهلمزة لإلزالة ،  فيه  ذا قسط أي عدل ، وجيوزأْن يكون  بمعنى صار 
لزالة القسط ، وهو اجلور عىل نحو أشكيته أي : أزلت شكايته ، وقرئ 

بفتح الّسني ، وعليها تكون } ل { زائدة . 
ثبت  قد  ) من ( ؛ ألّنه  بمعنى  تكون موصولة  أن  } ما { : جيوز  و 
يف كالمهم إجراؤها عىل ما يعقل ، ولعّل النّكتة يف العدول إىل } ما { 
الشارة إىل نقص عقول النّساء ، كام ورد يف بعض األخبار )3( . ونقل عن 
أو  فاجلواب : رجل ،  ما عندك ؟  للجنس كقولك :  هنا  ) ما (  أّن  املرّبد 

أمرأة )4( . 
) ما ( ، ملا فيها من الهبام  مّلا كان املكان مكان إهبام جاءت  وقيل : 

كقول العرب : خذ من عندي ما شئت . وجيوز أن تكون مصدرية . 
وهو  احلالل ،  الّطيبات  انكحوا  أي :  حّل  بمعنى  } طاب { :  و 

 . )5( } ...  ُكمرْ َما َوَراَء َذلُِكمرْ
َ
ِحلىَّ ل

ُ
امُلشار إليه بقوله : } ... وَأ

)1) سورة املائدة 5 : 42 . 
)2) سورة اجلن 72 : 15 . 

)3) ورد يف هنج البالغة : 106 ) صبحي الصالح ( قول أمري املؤمنني × : » إيِنَّ النَِّساَء َنَواقيُِص 
نَّ َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتنْييِ َكَشَهاَدةيِ  ا ُنْقَصاُن ُعُقوهليِيِ  . . . وَأمَّ  ، َنَواقيُِص  اْلُعُقوليِ  ، َنَواقيُِص احْلُُظوظيِ ياَمنيِ اْليِ

 . » . . .  ديِ ُجليِ اْلَواحيِ الرَّ
)4) عنه الّشيخ يف التبيان يف تفسري القرآن 3 : 105 ،  والّرازي يف الّتفسريالكبري9 : 172 ، من 

دون ذكر املربد . 
)5) سورة النّساء 4 : 24 . 



442...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

وقيل : } طاب { : بمعنى ما وافق طباعكم . 
 { : بيانية ، أو تبعيضية ؛ ألّن من النّساء من ل حيّل .  و } ِمنرْ

 } ومثن { إلخ منصوب عىل البدلية من مفعول انكحوا ، أو عىل 
احلالية منه ، وهو معدول عن ثنتني ثنتني ، وثالثًا ثالثًا ، وأربعًا أربعًا ، 
وأتى بصيغة املعدول دون األصل رعاية لالختصار ، وأتى بام يدّل عىل 
الّتكرار ؛ ألّن الغرض هو الذن جلميع النّاكحني الذين يريدون اجلمع 
أي  األعداد ،  هذه  من  شاء  ما  منهم  واحد  كّل  ينكح  أن  النّساء  بني 
بأْن يكون وجود كّل عدد بدلً عن صاحبه  بينهم ،  الّتوزيع  عىل سبيل 
املال درمهني درمهني ،  اقتسموا هذا  مّتفقني ، كقولك :  أو  فيه  متفّرقني 
وثالثة ثالثة ، وأربعة أربعة ، حيث يكون امُلراد قسمته بني اجلامعة عىل 

هذا املنوال الذي أطلقته هلم ل أزيد . 
ولو أتيت بلفظ الفراد بأْن قلت : اقتسموه درمهني وثالثة وأربعة ، 
لرّبام أوهم جواز إرادة ما ينايف هذا الغرض ؛ ألّنه ل يمتنع فيه إرادة اجلمع 
بينها لوجود الواو الّداّلة عىل مطلق اجلمع ، مع عدم وجود الّصارف عن 

ذلك . 
فإْن قيل : الّصارف عن إرادة اجلمع موجود ، وهو الّتبادر من هذه 
يكون  الّتوزيع ل غريها ، وتويز مجعها  املخصوصة عىل جهة  األعداد 

تويزًا لإلتيان بعدد آخر غري تلك األعداد املخصوصة . 
قلت : هو كام ذكرت ، إّل أّنه مّلا قام فيه احتامل جواز اجلمع وإْن كان 
خالف الّظاهر ناسب الّتعبري بام ل يقوم فيه هذا الحتامل ، ومن ثّم قال 
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كثري من أهل الّتفسري )1( : أّن ) الواو ( يف اآلية ليست عىل أصلها ، بل هي 
بمعنى ) أو ( ، وإّل جلاز اجلمع بني الّتسع . 

داعي ،  بال  األصل  خالف  ارتكاب  فيه  ألّن  نظر ؛  قالوه  ما  ويف 
الفراد ، مع  الّتعبري بصيغة  يأيت يف صورة  إّنام  وما ذكروه من الحتامل 
) أو ( لقام فيه احتامل  أّنه خالف الّظاهر كام عرفت ، عىل أّنه لو عرّب بـ 
أّنه ل  يقتيض  والّثاين  الّتسع ،  يستلزم جواز  والّتخيري ، واألّول  الباحة 

يسوغ إّل نوٌع واحد من املراتب املذكورة . 
َقاَل :  َكميِ  احْلَ ْبنيِ  َشاميِ  هيِ َعْن  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  يف  وروي 
َعىَل  ةيِ  اْلُقوَّ يفيِ  َباديِ  اْلعيِ َمْقُدَرةيِ  َلليِ  ليِعيِ اْلَفْرَج  َأَحلَّ  وَتَعاىَل  تبارك  اهلل  »إيِنَّ 
ُكمرْ 

َ
ل طاَب  ما  انرِْكُحوا 

َ
} ... ف َفَقاَل :   ،  ْمَساكيِ اْليِ َعىَل  واْلُقْدَرةيِ  امَلْهريِ  

اآلية ،   ، )3( } ...  َتِطعرْ يَسرْ مرْ 
َ
ل } َوَمنرْ  َوَقاَل :  اآلية ،   ، )2( } ...  النِّساءِ ِمَن 

ُجناَح  ول  ِريَضًة  
َ
ف ُجوَرُهنىَّ 

ُ
أ آتُوُهنىَّ 

َ
ف ِمنرُْهنىَّ  بِِه  ُتمرْ  َتعرْ َتمرْ اسرْ } َفَما  َوَقاَل : 

َْهليِ  َفِريَضِة { )4( ، َفَأَحلَّ اهلل اْلَفْرَج أليِ
رْ
ِد ال يرُْكمرْ فِيما تَراَضيرُْتمرْ بِِه ِمنرْ َبعرْ

َ
َعل

 ، َأْرَبَعًة مليَِْن  ْمَساكيِ  ، َواْلُقْدَرةيِ َعىَل اْليِ يِْم َعىَل إيِْعَطاءيِ امَلْهريِ هتيِ ةيِ َعىَل َقْدريِ ُقوَّ اْلُقوَّ
ْر  َيْقديِ مَلْ  َوَمْن  َدٍة ،  وَواحيِ   ،  َواْثنََتنْييِ بيَِثاَلٍث ،  ُدوَنُه  ومليَِْن  َذليَِك ،   َعىَل  َقَدَر 
ْر  َيْقديِ إيِْمَساكيَِها ،  ومَلْ  َعىَل  ْر  َيْقديِ مَلْ   ،  وإيَِذا  نييِ اْلَيميِ ْلَك  ميِ َج  َتَزوَّ َدٍة  َواحيِ َعىَل 
 ،  يَج امُلْتَعةيِ اءيِ امَلْمُلوَكةيِ َفَقْد َأَحلَّ اهلل َتْزويِ َ  ،  وَل َعىَل رشيِ ةيِ يجيِ احْلُرَّ َعىَل َتْزويِ

)1) أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 2 : 69 ، تفسري الّسمعايّن 1 : 396 . 
)2) سورة النّساء 4 : 3 . 

)3) سورة النّساء 4 : 25 . 
)4) سورة النّساء 4 : 24 . 
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نُْهْم  يٍق ميِ  ،  وَل ُلُزوم َنَفَقٍة ، َوَأْغنَى اهلل ُكلَّ َفريِ َن امَلْهريِ ُر َعَلْيهيِ ميِ بيَِأْيَسيِ َما َيْقديِ
 ،  ْمَساكيِ َدةيِ يفيِ النََّفَقةيِ َعنيِ اْليِ  ، َواجْليِ ةيِ َعىَل إيِْعَطاءيِ امَلْهريِ َن اْلُقوَّ بيِاَم َأْعَطاُهْم ميِ
ةيِ  اْلُقوَّ َوإيِْعَطاءيِ   ،  امَلُعوَنةيِ قيَِبليِ اهلل يفيِ ُحْسنيِ  ْن  ميِ ُيْؤَتْوا  َوإيِلَّ   ،  اْلُفُجوريِ َوَعنيِ 
بيِهيِ َعنيِ احْلََراميِ فيِلام )1(  وَن  فُّ َيْسَتعيِ َما  َأْعَطاُهْم  مَلَا  َلَلةيِ َعىَل َوْجهيِ احْلَاَلليِ  َوالدَّ
نَْد َذليَِك َوَضَع  َ هَلُْم ، َفعيِ  ، َوبيِاَم َأْعَطاُهْم َوَبنيَّ َأْعَطاُهْم َوَأْغنَاُهْم َعنيِ احْلََراميِ
 ، َوَلْو مَلْ ُيْغنيِ اهلل ُكلَّ  ْجميِ َواللَِّعانيِ َواْلُفْرَقةيِ بيِ  والرَّ ْ َن الرضَّ ُم احْلُُدوَد ميِ َعَلْيهيِ
ْن  ْم َحّدًا ميِ بيِيَل إيِىَل ُوُجوهيِ احْلَاَلليِ مَلَا َوَضَع َعَلْيهيِ نُْهْم بيِاَم َجَعَل هَلُُم السَّ فيِْرَقٍة ميِ

 . )2( ... »  هيِ احْلُُدوديِ َهذيِ

وهنا مسائل : 

 ) األولى ( : ] في ربط قوله تعالى : } فانكحوا { بشرطه [ 

 يف ربط هذا اجلواب بالّشط ، فإّن جهة املناسبة بينهام غري واضحة ، 
» االحتجاج « ، بسنده إىل أمري املؤمنني × يف  فلهذا روى الّطربيس يف 
َتنَاُكريِ  َعىَل  ُظُهوُرَك  ا  الّزنادقة : ... »َوَأمَّ لبعض  فيه  يقول  طويل  حديث 
ُكمرْ ِمَن 

َ
انرِْكُحوا ما طاَب ل

َ
َتام  ف ِسُطوا ِف الرْ  ُتقرْ

ىَّ
ل

َ
ُتمرْ أ  : } َوإِنرْ ِخفرْ َقْوليِهيِ

النَِّساءيِ   ،  وَل ُكلُّ  النَِّساءيِ نيَِكاَح  اْلَيَتاَمى  ْسُط يفيِ  اْلقيِ ُيْشبيُِه  َوَلْيَس   }  النِّساءِ
 ،  وَبنْيَ اْلَقْوليِ  َن اْلُقْرآنيِ نَي ميِ ْن إيِْسَقاطيِ امُلنَافيِقيِ ْمُت ذيِْكَرُه ميِ َّا َقدَّ َأْيَتاٌم ، َفُهَو مميِ
ُثُلثيِ  ْن  ميِ َأْكَثُر  واْلقيَِصصيِ  َطابيِ   اخْليِ َن  ميِ النَِّساءيِ  نيَِكاحيِ  وَبنْيَ  اْلَيَتاَمى   يفيِ 
َّا َظَهَرْت َحَواديُِث ] بام جعل اهلل هلم الّسبيل   ، َوَهَذا  وَما َأْشَبَهُه مميِ اْلُقْرآنيِ

)1) يف املصدر : » يف ما « بدل » فلام « . 
)2) الكايف 5 : 2/363 . 
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َْهليِ  أليِ فيِيهيِ  نَي  امُلنَافيِقيِ عليهم حّدًا من هذه [ )1(  ملا وضع  احلالل  اىل وجوه 
ليِ َوَوَجَد امُلَعطُِّلوَن  وَأْهُل امْليَِلليِ امُلَخاليَِفةيِ ليِإْليِْساَلميِ َمَساغًا إيِىَل  النََّظريِ َوالتََّأمُّ
َّا  َل ، مميِ َف ،  وُبدِّ َط ،  وُحرِّ ْحُت َلَك ُكلَّ َما ُأْسقيِ  ،  وَلْو رَشَ اْلَقْدحيِ يفيِ اْلُقْرآنيِ

ي َهَذا امَلْجَرى َلَطاَل « )2( ، احلديث .  جَيْريِ
 ... إىل  ُتمرْ ِخفرْ } َوإِنرْ  قوله :  يف  إبراهيم « ،  بن  علّي  » تفسير  ويف 
ِف  ُتونََك  َتفرْ يَسرْ } َو  تعاىل :  قوله  مع  نزلت  قال :  قوهل ... َوُرباَع { ؟ . 
يَتاَم  ِف  ِكتاِب 

رْ
ال ِف  يرُْكمرْ 

َ
َعل ُيترْىل   وما  فِيِهنىَّ   تِيُكمرْ  ُيفرْ اهلل  ِل 

ُ
ق النِّساءِ 

انرِْكُحوا 
َ
نرْ َتنرِْكُحوُهنىَّ ف

َ
ُهنىَّ  وتَررَْغُبوَن أ

َ
تَِب ل

ُ
تُوَنُهنىَّ ما ك ِت ل تُؤرْ

ىَّ
النِّساءِ الل

فنصف اآلية يف أول السورة ،  ونصفها عىل رأسه   } ...  ُكمرْ
َ
ل ما طاَب 

يتيمة  يتزّوجوا  أْن  آية ،  وذلك أهنم كانوا ل يستحّلون  املائة  وعشين 
ُتونََك ف  َتفرْ قد رّبوها ، فسألوا رسول اهلل ‘ عن ذلك ، فأنزل اهلل : } يَسرْ

لَث  وُرباَع { )3( . 
ُ
 ... إىل قوهل ... َو ث النِّساءِ

فعىل ما ذكره من كون املعنى أهّنم كانوا ل يستحّلون ذلك ، لكون 
 . }  امُلراد الّرغبة عن النّكاح عىل حذف ) عن ( من } أنرْ

وذكر يف » مجمع البيان « سّتة أوجه أحدهما : أهّنا نزلت يف اليتيمة 
تكون يف حجر ولّيها ، يرغب يف ماهلا ومجاهلا ، ويريد أْن ينكحها بدون 
إكامل  يف  هلّن  يقسطوا  أن  إّل  ينكحوهّن  أْن  عن  فنهوا  مثلها ،  صداق 
عن  أربع  إىل  النّساء  من  سواهّن  ما  ينكحوا  أن  وأمروا  مثلهّن ،  مهور 

)1) ما بني املعقوفني مل يرد يف املصدر . 
)2) الحتجاج 1 : 254 . 

)3) تفسري القّمّي 1 : 130 . 
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بقوله :  مّتصلة  إهّنا  وقالوا :  أصحابنا ،  تفسري  يف  ذلك  وروي  عائشة ، 
} ... ويستفونك ... { ، اآلية )1( . 

 ) الّثانية ( : ] عدم جواز نكاح ما زاد على األربع [ 

القتصار عىل األربع يدّل عىل عدم جواز ما زاد عىل ذلك ، واألخبار 
الواردة بذلك من طرق العاّمة واخلاّصة كثرية ، وهو جممع عليه بني علامء 
السالم ، إلّ ما ينقل عن القاسمّية من الزيدّية )2( من جواز الّتسع ملكان 
الواو ، بل يلزمهم جواز ثامنية عش نظرًا إىل الّتكرار املدلول عليه بصيغة 

العدول ، وهو باطل كام عرف . 

 ) الّثالثة ( : ] هل يباح للمملوك نكاح أربع [ 

هلم  الذين  ألهّنم  لألحرار ؛  هو  إّنام  والباحة  الذن  هذا  ظاهر   
الذي ل يقدر  اململوك  القتدار عىل الختيار يف األعداد املذكورة دون 

عىل شء ، وهو الذي يظهر أيضًا من سياق اآلية كام ل خيفى . 
وقيل : مقتضاها العموم لسائر املكّلفني املخاطبني فيشمل اململوك ، 
وهو  مطلقًا ،  أربعًا  يتزوج  أْن  للعبد  العاّمة  من  مالٌك )3(  أجاز  ثّم  ومن 
ضعيف . نعم قد دّلت األخبار عىل أّنه إذا أذن له موله جاز له نكاح أربع 

)1) جممع البيان 3 : 14 . 
 ، 210  : 2 الّزيدّي (  ) يف فقه املذهب  ويف كتاب رشح األزهار  واهلل العامُل ،  )2) مل نقف عليه ، 
قال : » ونكاح ما زاد عىل األربع باطل بالمجاع ومالف لنّص الكتاب العزيز . . . والّرواية 

عن القاسم كذب وهبتان « . 
)3) الستذكار5 : 512 ، الّتاج والكليل2 : 463 . 
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إماء ، أو حّرتني ، أو حّرة وأمتني ، وهو عندنا موضع وفاق ، وخالف يف 
ذلك العاّمة فجّوز له بعضهم أربعًا مطلقًا ، وبعضهم اثنتني مطلقًا ، عىل 
النّصف من احلّر فال جيوز له الّزيادة عىل ذلك ، وبه قال الّشافعّي ، وأبو 

حنيفة وأصحابه ، وأحد )1( . 
ا ’ َقاَل : َسَأْلُتُه  َ مهيِ ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم ، َعْن َأَحديِ مَّ ويف الّصحيح ، َعْن ُمَ

ُج َأْرَبَع َحَرائيَِر ؟ .  َعنيِ اْلَعْبديِ َيَتَزوَّ
َج َأْرَبَع إيَِماء « )2( .   ،  وإيِْن َشاَء َتَزوَّ َتنْييِ ُج ُحرَّ َقاَل : »ل ،  وَلكيِْن َيَتَزوَّ

قال :  ابن سنان  إىل  الّرضا ×  ما كتب  األخبار « ، يف  » عيون  ويف 
ٍد ؛  ْن َواحيِ َج امَلْرَأُة َأْكَثَر ميِ يميِ َأْن َتَتَزوَّ ريِ ُجليِ َأْرَبَع نيِْسَوٍة ،  وحَتْ يجيِ الرَّ ُة تزويِ لَّ »عيِ
 ،  وامَلْرَأُة َلْو َكاَن  َج َأْرَبَع نيِْسَوٍة َكاَن اْلَوَلُد َمنُْسوبًا إيَِلْيهيِ ُجَل إيَِذا َتَزوَّ َنَّ الرَّ أليِ
ُكوَن يفيِ  ْن َذليَِك مَلْ ُيْعَرفيِ اْلَوَلُد مليَِْن ُهَو ، إيِْذ ُهْم ُمْشرَتيِ هَلَا َزْوَجانيِ  وَأْكَثُر ميِ
يجيِ  ُة َتْزويِ لَّ  . َوعيِ فيِ  ، َوامَلَعاريِ يثيِ  ،  وامَلَواريِ َها ، َويفيِ َذليَِك َفَساُد اأْلَْنَسابيِ نيَِكاحيِ
 ،   ،  والنَِّكاحيِ ُه نيِْصُف َرُجٍل ُحرٍّ يفيِ الطَّاَلقيِ َنَّ نُْه ؛ أليِ َأْكَثَر ميِ اْلَعْبديِ اْثنََتنْييِ َل 
 ،  وَيُكوَن ] َذليَِك [ )3(  ُق َمْوَلُه َعَلْيهيِ اَم ُينْفيِ َل َيْمليُِك َنْفَسُه ،  وَل َلُه َماٌل ، إيِنَّ
 . )4( »  َمَواليِيهيِ ْدَمةيِ  خيِ َعْن  ْشتيَِغاليِهيِ  ليِ  ،  َأَقلَّ َوليَِيُكوَن   ،  احْلُرِّ وَبنْيَ  َبْينَُه   َفْرقًا 

واألخبار الواردة هبذا املعنى كثرية . 
وأّما لفظ } النّساء { فهو عاّم للحرائر والماء ، فيخّصص باألخبار 

)1) املغني ) ابن قدامة ( 7 : 437 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 124 . 
)2) الكايف 5 : 476 ، هتذيب األحكام 8 : 746/210 ، الستبصار 3 : 775/213 . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)4) عيون أخبار المام الرضا × 2 : 95 . 
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الّداّلة عىل أّنه ل جيوز للحرِّ الّزيادة عىل الثنني من الماء  ، وهو موضع 
وإْن وجد  نكاح األمتني ،  له  أّنه جيوز  فتدّل عىل  وفاق بني األصحاب ، 
الّطول ومل خيف العنت كام هو أحد القولني يف املسألة ، وكذا حيّل له نكاح 

حّرتني وأمتني أو ثالث حرائر وأمة ، وقد دّلت عىل ذلك األخبار . 
وهذا كّله بالنّسبة إىل العقد الّدائم ، فأّما املنقطع فيجوز هلام ما شاء 
 ،  ٍد اأَلْزديِيِّ يدّل عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن َبْكريِ ْبنيِ ُممَّ
 ؟ . َفَقاَل : »ل « )1( .  َن اأَلْرَبعيِ َي ميِ َقاَل : َسَأْلُت َأَبا احَلَسنيِ × َعنيِ امُلْتَعةيِ أهيِ

ويف صحيحة زرارة : »حيلُّ كم شئَت « )2( . 
ُنَّ ُمْسَتْأَجَرات  « )3( .  نُْهنَّ َأْلفًا َفإيِهنَّ ْج ميِ ويف رواية أخرى : »َتَزوَّ

من  ليست  »إهّنا  اهلل × :  عبد  أب  عن  بصري ،  أب  عن  أخرى  ويف 
ْبعيِني  « )4( .  َن السَّ األربع ،  وَل ميِ

وغري ذلك من الّروايات ، فهي مّصصة لعموم اآلية ، وهو املشهور 
بني األصحاب ، وذهب ابن الرّباج )5( إىل أهّنا من األربع ، مستّدلً عىل ذلك 
 ؟ .   ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َعنيِ امُلْتَعةيِ اَباطيِيِّ ٍر السَّ بعموم هذه اآلية ، وموّثقةيِ َعامَّ

)1) الكايف 5 : 2/451 ، هتذيب األحكام 7 : 1117/258 ، الستبصار 3 : 535/147 . 
)2) الكايف 5 : 3/451 ، هتذيب األحكام 7 : 1118/258 ، الستبصار 3 : 536/147 . 

 . 538/147  : 3 الستبصار   ، 1120/258  : 7 األحكام  هتذيب   ، 7/452  : 5 الكايف   (3(
وفيها : » عن أب عبد اهلل × « . 

 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4594/461  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 4/451  : 5 الكايف   (4(
1119/258 ، الستبصار 3 : 537/147 . 

)5) املهّذب 2 : 243 ، قال : » ول جيوز للمتزّوج متعة أن يزيد عىل أربع من النساء وقد ذكر أن 
له أن يتزوج ما شاء واألحوط ما ذكرناه « . 
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َي َأَحُد اأْلَْرَبَعة « . )1(  َفَقاَل : » هيِ
ُجليِ َيُكوُن  َسنيِ × َقاَل : َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ  ، َعْن َأبيِ احْلَ وعن ايِْبنيِ َأبيِ َنرْصٍ

َج بيُِأْختيَِها ُمْتَعًة ؟ .  نَْدُه امَلْرَأُة أحَييِلُّ َلُه َأْن َيَتَزوَّ عيِ
َقاَل : » ل « . 

ُج  َيَتَزوَّ َماءيِ  اْليِ ْثُل  ميِ َي  اَم هيِ إيِنَّ ُزَراَرُة ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر ×  ُقْلُت : َحَكى 
َما َشاَء . 

َن اأْلَْرَبع  « )2( .  َي ميِ َقاَل : » ل ، هيِ
والجواب : أّن الّرواياتيِ األّوليِ أكثُر ، فالرّتجيح يف جانبها ، مع أهّنا 
حل  ويمكن  أرجح ،  الّتعليل  عىل  باملشتمل  والعمل  بالّتعليل ،  مقرتنة 
الّروايتني عىل النكار أو عىل كون امُلراد باألربع الّدائم واملنقطع وملك 
كثري ،  الكالم  ومّسنات  اخلطابات  يف  مثله  ووقوع  والّتحليل  اليمني 

ويمكن حلها أيضًا عىل التقاء عليهم . 

َواِحَدة { [ 
َ
 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

 { قرئ بالنّصب : أي أنكحوا واحدًة ، وبالّرفع :  َواِحَدةً
َ
 قوله : } ف

 . )3( }  } َواِحَدةً  { : عطف عىل  ترْ
َ
ك

َ
َمل َما  } أو  أي فحسبكم واحدٌة . 

والعدل يكون بالنّفقة والقسمة بينهن . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 259/ 1122 ، الستبصار 3 : 147/ 540 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1123/259 ، الستبصار 3 : 541/148 . 

وقرأ احلسن واجلحدرّي  بنصٍب .  العاّمة :  قرأ   ، 247 والبيان 3 :  الكشف  الثعلبّي يف  قال   (3(
وأبو جعفر : ) فواحدٌة ( بالّرفع ، أي فليكفيكم واحدٌة . 
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ُوا { أي أقرب من أْن ل متونوا ول تنفقوا ، من 
 َتُعول

ّ
 أل

َ
ن وقوله : } أدرْ

قوهلم : عال الّرجل عياله إذا ماهنم وأنفق عليهم ، أو أقرب من أْن متيلوا 
وتوروا ، من قوهلم : عال احلاكم يف حكمه إذا جار ، وعال امليزان إذا 
إِنرْ 

َ
مال ، وروى يف » الكافي « ، بسند صحيح ، عن الّصادق × : » } ف

نرْ 
َ
} ... َول َقْوُلُه :  ا  وَأمَّ   .  النََّفَقةيِ يفيِ  َيْعنيِي   ، }  واِحَدةً

َ
ف وا 

ُ
ِدل َتعرْ  

ىَّ
ل

َ
أ ُتمرْ  ِخفرْ

ةيِ  « )2( .   ... { )1( ، اآلية َيْعنيِي يفيِ امَلَودَّ َ النِّساءِ وا َبنيرْ
ُ
ِدل نرْ َتعرْ

َ
َتِطيُعوا أ تَسرْ

وحاصل املعنى : أّن كثرة النّساء ملا كان يلزمه القسمة بينهّن ، وإجراء 
النّفقة عليهّن ، وما حيتجَن إليه ، واستحباب املساواة يف امليل القلبّي ، كام 
دّلت عليه األخبار ، وكان ذلك مظنّة لوقوع اجلور وارتكاب عدم العدل 
اليمني ؛  أو ملك  واحدة  يقترص عىل  أْن  نفسه  يأمن  أمر سبحانه من ل 
ألّنه أخّف مؤونة وأسلم ، وذلك ألّن إماَءك ل قسمة هلّن كالواحدة من 
الّزوجات ، وجيوز العزل عنهّن ، ول يكّلف يف النفاق كتكليف النفاق 

عىل الّزوجات فيكون الذن يف األربع مقّيدًا بذلك . 

 ) الخامسة ( : ] خروج بعض النساء من اطالق حلية األربع [ 

 ُيستفاد من عموم اآلية أّن نكاح هذا العدد من النّساء مطلٌق ، إّل 
ما خرج بدليل كالكوافر والنّاصبة واملحّرمات النّسبّيـة أو الّسببّيـة ، كام 

سيجئ )3( بيانه إْن شاء اهلل تعاىل مفّصاًل . 

)1) سورة النّساء 4 : 129 . 
)2) الكايف 5 : 362 ضمن احلديث 1 . 

)3) سيأيت ذكره يف الّصفحة504 - 505.
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 ) الّسادسة ( : ] ال حصر لملك اليمين [ 
 إطالقها يدّل عىل أّنه ل حرص مللك اليمني ، وأّنه جيوز له نكاح ما 
شاء منهّن منفردات أو مع احلرائر عىل تفصيل ، ويدّل عىل ذلك األخبار 

املستفيضة )1( ، وهو جممع عليه بني املسلمني . 

 ) الّسابعة ( : ] األمر في اآلية يفيد اإلباحة [ 

ألّن  خطأ ؛  وهذا  الّتزويج ،  وجوب  عىل  األمر  بظاهر  استدّل  قد   
بالنّكاح هنا وقع مقيدًا بمثنى وثالث ورباع ، ول قائل بوجوب  األمر 

الثنتني والّثالث واألربع ول استحبابه ، فتعنّي رصفه إىل الباحة . 

ًَة { [ 
اتِِهنىَّ ِنرْل

َ
 ) الّثامنة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوآتُوا النَِّساَء َصُدق

 الّصدقُة بضم الّدال وفتحها ، والّصداق بفتح الّصاد وكسه : املهُر 
يف لغة أهل احلجاز . 

والنّحلة : العطية عىل غري جهة واملثامنة )2( . سّمي به املهر لشرتاك 
الّزوج والّزوجة يف الّلذة وسائر فوائد النّكاح ، فكان دفع املهر إليها من 
ذلك  يف  سلطانه  ألّن  دوهنا ؛  إليها  بالّدفع  هو  واختّص  العطية ،  قبيل 
أكمل ، كام يرشد إليه ما رواه يف » العلل « ، عن الّصادق × أّنه قال : 
َفإيِنَّ  دًا  فيِْعُلُهاَم َواحيِ َوإيِْن َكاَن   ،  امَلْرَأةيِ ُجليِ ُدوَن  َداُق َعىَل الرَّ اَم َصاَر الصَّ »إيِنَّ
َداُق  نَْها َقاَم َعنَْها ، َومَلْ َينَْتظيِْر َفَراَغَها ، َفَصاَر الصَّ ُجَل إيَِذا َقىَض َحاَجَتُه ميِ الرَّ

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب نكاح العبيد و . 
)2) النحل بالضم : مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحال . والنحىل : العطية ، عىل فعىل . 

ونحلت املرأة مهرها عن طيب نفس من غري مطالبة ، أنحلها . ) الصحاح5 : 1826 ماّدة نحل ( . 
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َعَلْيهيِ ُدوهَنَا ليَِذليِك  « )1( . 
والعامل :  املصدرّيـة ،  عىل  النّحلة  انتصاب  يكون  هذا  فعىل 
} آتوا { ؛ ألّنه بمعنى ) أعطوا ( ، وجيوز أن تكون منصوبًة عىل احلال من 
الفاعل ، أي ناحلني ، أو من النّساء ، أو من الّصدقات أي منحولت ، 

ويكون النّاحل هو اهلل تعاىل ، فيكون حالً من الّصدقات . 
وقيل : إّن النّحلة هنا بمعنى الفريضة ؛ لسلتزام أمره تعاىل بذلك 
الذي  الّصداق  األمر  متعّلق  كون  إىل  نظرًا  أو  والفرض ،  للوجوب 
فرضتموه عىل أنفسكم هلّن ، كام يشعر به لزوم العهدّيـة يف الضافة ، أو 

الذي جيب عليكم إعطاؤه كام يف مفّوضة البضع . 
جواب  يف  الّرضا ×  عن  » العلل «  يف  سنان  ابن  رواه  ما  ويؤّيده 
َجاليِ َمؤوَنَة  َنَّ َعىَل الرِّ املسائل : »أّنه جيُب عىل الّرجل املهر دون املرأةَ  ؛ أليِ
 ،  وَل َيُكوُن اْلَبْيُع بيِاَل َثَمٍن ،   ُجَل ُمْشرَتٍ َنَّ امَلْرَأَة َبائيَِعٌة َنْفَسَها ،  والرَّ  ؛ أليِ امَلْرَأةيِ
 . )2( »   ، َمَع َأَن النَِّساَء َمُْظوَراٌت َعنيِ التََّعاُمليِ اء بيَِغرْييِ إيِْعَطاءيِ الثََّمنيِ َ وَل الشيِ
عىل  نصبها  فيكون  له ،  والّطاعة  اهلل  من  الّديانة  معناها  وقيل : 

الّتعليل ، أو احلال من الّصدقات . 
واخلطاب لألزواج كام يرشد إليه اخلربان املذكوران )3( ، وغريمها ، 

بل هو املتبادر من الّسياق . 
اخلطاب لألولياء ردعًا هلم عاّم كانوا يفعلونه يف اجلاهلّيـة ،  وقيل : 

)1) علل الّشائع 2 : 2/513 . 
)2) علل الّشائع 2 : 500 1/501 . 

)3) قد تقّدم ذكرمها يف هذه الّصفحة وما قبلها.
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يف  قال  شيئًا ،  منه  يعطوهنن  ول  النّساء ،  مهور  يأخذون  كانوا  حيث 
» مجمع البيان « : وهو املروّي عن الباقر × رواه أبو اجلارود عنه )1( . 
أقول : ل منع لكون اخلطاب متوّجهًا إىل األولياء واألزواج معًا . 

ٍء ِمنرُْه { [ .  ُكمرْ َعنرْ َشرْ
َ
َ ل إِنرْ ِطبرْ

َ
 ] تفسير قوله تعالى : } ف

ٍء ِمنرُْه { .  ُكمرْ َعنرْ َشرْ
َ
َ ل إِنرْ ِطبرْ

َ
وكذا قوله : } ف

واهلنئ : الّطّيب الّسائغ احلالل الذي ل ينقصه شء )2( . 
الّتاّم اهلضم الذي ل يرّض ول يؤذي .  واملريء : املحمود العاقبة ، 
وامُلراد اهلبة إّل أّنه عرب بالّطيب للّتنبيه عىل أّنه إّنام يكون سائغًا هنيئًا إذا 
كان عن طيب نفس ، ل خلشونة وسوء معارشة ، وهلذا عّداه بـ } عن { 

املتضّمنة للّتجاوز والّصفح ، وليشمل البراء املتعّلق بالّذمة . 
ونّكر الّشء جريًا عىل الغالب ؛ لكوهنّن إّنام يتجاوزَن عن البعض 

دون الكّل ، وإّل فلو طابت نفسها عن اجلميع جلاز . 
لبيان اجلنس ، كام  الّتمييز ، ووّحده ألّنه  ً { : نصب عىل  } نفسا و 
يقال عشين درمهًا . ووّحد الّضمري املجروربـ ) من ( مع أّنه راجع إىل 
الّصدقات نظرًا إىل جانب املعنى ، من حيث كون املراد املهر املفروض 
هلّن ، ويمكن حل الّضمري هنا عىل نوع من الستخدام ، وهو أن يرجع 

إىل ما كان هلّن من املال ، وإن مل يكن من الّصداق . 

)1) جممع البيان 3 : 16 . 
)2) كل أمر يأتيك من غري تعب فهو هنئ . وكذلك امَلهنأ وامُلهنّأ ، واجلمع : املهانئ . ) النّهاية 5 : 

277 ماّدة هنئ ( . 
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ويدّل عىل ذلك ما رواه العّياّش يف تفسريه ، عن سامعة بن مهران ، 
إِنرْ 

َ
} ف اهلل عّز وجّل :  أب احلسن ×عن قول  أو  أب عبد اهلل × ،  عن 

ً { ؟ .   َمِريئا
ً
وهُ َهنِيئا

ُ
ُك

َ
 ف

ً
سا ُكمرْ َعنرْ َشرْ ٍء ِمنرُْه َنفرْ

َ
ِطَب ل

َمَلْكن  « )1( . ورواه  َّا  مميِ ييِنَّ  َأْيديِ تيِي يفيِ  الَّ َأْمَواهَلُنَّ  بيَِذليَِك  َيْعنيِي   « َقاَل : 
الّشيخ أيضًا يف » الّتهذيب « عن سامعة )2( . 

ُع   ويف » الكافي « ، عن زرارة ، عن أب عبد اهلل × قال : »َوَل َيْرجيِ
ْز ،  يَز َأْو مَلْ حُيَ َها ، حيِ  ،  وَل امَلْرَأُة يفيِ َما هَتَُب ليَِزْوجيِ ْمَرَأتيِهيِ ُجُل يفيِ َما َيَُب ليِ الرَّ
 ، )3( } ً ا آتَيرُْتُموُهنىَّ َشيرْئا ُخُذوا ِممىَّ

رْ
 تَأ

َ
َأَلْيَس اهلل َتَباَرَك  وَتَعاىَل َيُقوُل : } َول

ً { ، َوَهَذا   َمِريئا
ً
وهُ َهنِيئا

ُ
ك

َ
 ف

ً
سا ُكمرْ َعنرْ شرْ ٍء ِمنرُْه َنفرْ

َ
َ ل إِنرْ ِطبرْ

َ
َوَقاَل : } ف

َبة « )4( .  َداقيِ  واهْليِ َيْدُخُل يفيِ الصَّ
بيِ َعْبديِ اهلل × ... اْمَرَأٌة  ُقْلُت أليَِ وما رواه عن سعيد بن يسار َقاَل : 
 :  نَي َدَفَعْت إيَِلْيهيِ  ، َوَقاَلْت َلُه حيِ َا ليَِيْعَمَل بيِهيِ ْن َماهليِ َها َمالً ميِ َدَفَعْت إيِىَل َزْوجيِ
نُْه َحاَلل ... ) إىل أْن قال يف  نُْه ، َفإيِْن َحَدَث بيَِك َحَدٌث َفاَم َأْنَفْقَت ميِ ْق ميِ َأْنفيِ
َبْينََك َوَبْينََها  إيَِلْيَك فيِياَم  بيَِذليَِك  َا َقْد َأْفَضْت  َتْعَلُم َأهنَّ اجلواب ( : »إيِْن ُكنَْت 
إِنرْ 

َ
 : } ف اٍت َيُقوُل اهلل عّز وجّل يفيِ كيَِتابيِهيِ َوَبنْيَ اهلل َفَحاَلٌل َطيٌِّب َثاَلَث َمرَّ

 . )5( » } ً  َمِريئا
ً
وهُ َهنِيئا

ُ
ُك

َ
 ف

ً
سا ُكمرْ َعنرْ َشرْ ٍء ِمنرُْه َنفرْ

َ
َ ل ِطبرْ

)1) تفسري العّياّش 1 : 15/218 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 972/346 . 

)3) سورة البقرة 2 : 229 . 
)4) الكايف 7 : 30 آخر احلديث 3 . 

)5) الكايف 5 : 1/36 . 
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 ) الّتاسعة ( : ] ال تقدير للمهر قّلة وكثرة [ 

يف هذا الطالق دللةعىل أّن املهر ما تراضيا عليه قلياًل كان أو كثريًا ، 
السم ،  عليه  يصدق  ما  بأقّل  القّلة  جانب  يف  وحتديده  منفعة ،  أو  عينًا 
ول حتديد له يف جانب الكثرة كام هو املشهور ، ويدّل عليه روايات كام 

سيأيت )1( الكالم فيه إْن شاء اهلل تعاىل . 

 ) العاشرة ( : ] تملك المرأة المهر بالعقد [ 

متلك  أهّنا  عىل  دللة  هبا  باملدخول  تقييد  غري  من  النّساء  إطالق  يف 
املهر بمجّرد العقد ، كام هو أحد القولني يف املسألة ، وهو املشهور ، ويدّل 

عليه بعض األخبار )2( . 
متلكه  والباقي  النّصف ،  بالعقد  متلك  إّنام  أّنه  اجلنيد )3(  ابن  وذهب 

بالوقاع ، لدللة بعض األخبار )4( . 
واعتضاده  القرآن ،  لظهور  األّول  اخلرب  ملوافقة  أظهر ؛  واألّول 

بالّشهرة ، وإمكان حل الّثاين عىل الستقرار ؛ مجعًا بينها . 

)1) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 586.
بيِ َعْبديِ  )2) أورد الّشيُخ يف هتذيب األحكام 7 : 1491/368 ، َعْن ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة َقاَل : ُقْلُت أليَِ
َقَها  َفَطلَّ نَْدَها ،  َفَوَلَدْت عيِ َوَرقيِيقًا ،  َغناًَم  إيَِلْيَها  َفَساَق  َمْهرًا ،  َوَمَهَرَها  اْمَرَأًة  َج  َتَزوَّ َرُجٌل  اهلل × 
نَْدُه َفَلُه نيِْصُفَها َونيِْصُف  َا ؟ . َقاَل : » إيِْن َكاَن َساَق  إيَِلْيَها َما َساَق ، َوَقْد َحَْلَن عيِ َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ

 . »  َن اأْلَْوَلديِ نَْدَها َفاَل َشْ َء َلُه ميِ َها ، َوإيِْن َكاَن َحَْلَن عيِ َوَلديِ
)3) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 159 . 

)4)  أورد الّشيخ يف هتذيب األحكام 7 : 1859/464- 1860 َعْن ُيوُنَس ْبنيِ َيْعُقوَب َعْن َأبيِ 
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم   « . وَعْن ُمَمَّ َقاُع يفيِ اْلَفْرجيِ ُب  امَلْهَر إيِلَّ اْلويِ ْعُتُه َيُقوُل : »   َل ُيوجيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل َسميِ

َا « .  َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َمَتى جَييُِب امَلْهُر ؟ . َفَقاَل : » إيَِذا َدَخَل هبيِ
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وتظهر الفائدة يف الناّمء املتجدد بعده قبل الوقاع لو طّلقها ، ويف جواز 
ترّصفها بجميع املهر ، وفيام لو حصلت الفرقة بغري الّطالق كالفسخ يف 

الّرضاع ، والّرّدة ، واملوت ، ونحو ذلك . 

 ) الحادي عشر ( : ] هل للمرأة ان ال تمّكن من نفسها قبل قبض 
المهر ؟ [ 

 قد استدّل بعض األصحاب بإطالقها عىل جواز أْن متنع نفسها قبل 
قبضها املهر . 

وفيه نظر ؛ ألّن األمر بإعطائها املهر ولزومه ل يستلزم ذلك ، وإّنام 
ُيستفاد ذلك من دليل آخر ، وظاهر األصحاب التفاق عىل اجلواز قبل 
الّدخول يف غري املهر املؤّجل ، ويف املؤّجل لو حّل ومل يدخل هبا ، وأّما 

بعد الّدخول فلهم فيه خالف ، والقول بالعدم قوّي . 

 ) الّثانية عشر ( : ] عدم احتياج اإلبراء الى القبول [ 

 أْن يستدّل بإطالقها عىل أّن هبة ما يف الّذمة التي هي بمعنى البراء 
ل حتتاج إىل القبول ، وعىل صّحة تعّلق اهلبة بغري األعيان . 

صفات  من  هو  الذي  النّفس  بطيب  الّتعبري  ألّن  تأّمل ؛  الّثاين  ويف 
القلب أعّم من اهلبة والبراء ، فاملعنى : إْن وهبت لكم عينًا ، أو أبرأت 

لكم ذّمة ممّا هو دين ، وكان ذلك عن طيب نفس فكلوه . 
* * * * *
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الّرابعة : في سورة ) المؤمنون ( 

ترْ 
َ
ك

َ
َمل َما  ورْ 

َ
أ َواِجِهمرْ  زرْ

َ
أ َعَ   

ىَّ
إِل َحافُِظوَن ،  لُِفُروِجِهمرْ  ُهمرْ  ِيَن 

ىَّ
} َوال  

ُهُم  َِك 
َ

ول
ُ
أ
َ
ف َذلَِك  َوَراَء  َتَغ  ابرْ َفَمِن  وِمنَي ، 

ُ
َمل  ُ َغيرْ إِنىَُّهمرْ 

َ
ف َماُنُهمرْ  يرْ

َ
أ

َعاُدوَن { )1( . 
رْ
ال

 ] حصر إباحة الوطئ بالزواج وملك اليمين [ 

صوهنا  يف  واملبالغة  لالهتامم  وُقّدم  } حافظون { ،  بـ  متعّلق  اجلاّر 
وعدم كشفها للّزنا ، أو ما يشمل النّظر إليها . 

وروي يف » الكافي « ، عن أب عمرو الّزبريّي ، عن أب عبد اهلل × 
 { ؟ .  ُروَجُهمرْ

ُ
برْصارِِهمرْ  وَيرَْفُظوا ف

َ
وا ِمنرْ أ ِمننَِي َيُغضُّ لرْ لِلُمؤرْ

ُ
يف قوله : } ق

هيِ  َنا ، إيِلَّ َهذيِ ْن الزِّ ْفظيِ اْلَفْرجيِ َفُهَو ميِ ْن حيِ َقاَل : »ُكلُّ َشْ ٍء يفيِ اْلُقْرآنيِ ميِ
َن النََّظر « )2( .  َا ميِ اآْلَيَة َفإيِهنَّ

َعنَْها  اهلل ×  َعْبديِ  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  َساَرَة ،  َأبيِ  َعْن  إيِْسَحاَق ،  وَعْن 
َيْعنيِي امُلْتَعَة ؟ . 

َيُقوُل :  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  إيِنَّ  يَفًة ،  َعفيِ إيِلَّ  ْج  َتَتَزوَّ َفاَل  »َحاَلٌل  يل :  َفَقاَل 
} َواِليَن ُهمرْ لُِفُروِجِهمرْ حافُِظوَن { َفاَل َتَضْع َفْرَجَك َحْيُث َل َتْأَمُن َعىَل 

ديِْرمَهيِك  « )3( . 
عىل  إّل  يبدوها  ومل  يكشفوها  مل  أي  مقّدر ،  منفي  من  فالستثناء 

)1) سورة املؤمنون 23 : 5 - 7 . 
)2) الكايف 2 : 33 ضمن احلديث 1 . 

)3) الكايف 5 : 2/453 ، هتذيب األحكام7 : 1086/252 ، الستبصار3 : 512/142 . 
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حالئلهم وإمائهم ، أو املعنى إّل والني عىل أزواجهم ، فهو نصب عىل 
عن  إّل  يسرتوهنا  أو  ورساريم ،  أزواجهم  عىل  إّل  يالمون  أو  احلال ، 
أزواجهم ، أو حيفظوهنا يف كاّفة أحواهلم إّل يف حال أزواجهم ورساريم . 
} ما { ؛  بـ  وعرّب  الماء ،  أيمانهم { :  ملكت  } ما  بـ  هنا  وامُلراد 
ألهّنا قد تستعمل بمعنى ) من ( ، أو لإلشارة إىل إجرائهّن جمرى من ل 
يعقل ؛ لنقصان عقوهلّن كام مّر )1( ، أو ليدخل فيه ملك املنفعة كام سننبه )2( 

عليه إْن شاء اهلل تعاىل . 
وطلب نكاح ما وراء ذلك الذي أباحه تعاىل من  } فمن ابتغ {   
الّصنفني } فأولك هم العادون { الكاملون يف العدوان املتناهون فيه ؛ 

كام يعطيه ضمري الفصل ، وتعريف اخلرب . 
يُكوُن  َما  »َأْبَعُد  املؤمنني ×قال :  أمري  عن  » الخصال « ،  يف  روي 

ُه َفْرَجه وَبْطنَُه « )3( .  َن اهلل إيَِذا َكاَن مَهُّ اْلَعْبُد ميِ
وَعْن َنْجٍم ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : َقاَل يل : »َيا َنْجُم ُكلُُّكْم يفيِ اجْلَنَّةيِ 
ُه  وَبَدْت  رْتَ نُْكْم َأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة َقْد َهَتَك سيِ ُجليِ ميِ ُه َما َأْقَبَح بيِالرَّ َمَعنَا ، إيِلَّ َأنَّ

َعْوَرُتُه « . 
ْلُت فيَِداَك ،  وإيِنَّ َذليَِك َلَكائيٌِن ؟ .  َقاَل : ُقْلُت : ُجعيِ

َفْظ َفْرَجُه  وَبْطنَه  « )4( .  َقاَل : »َنَعْم ، إيِْن مَلْ حَيْ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 148.
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 459.

)3) اخلصال 2 : 630 . ضمن حديث طويل ، بتفاوت يسري . 
)4) اخلصال 2 : 25/ 88 . 
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فليس  إذا كان عن شبهة  النّكاح  بأّن  إشعاٌر  } ابتغ {  قوله :  ويف 
من العادين ، فال حّد عليه ، ول يكون زانيًا ، ويلحق به الولد ، كام هو 

مفّصل وسيأيت الّتنبيه عىل بعضه إْن شاء اهلل تعاىل )1( . 

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] المتعة والتحليل اإلماء هل يدخالن في التزويج ؟ [ 
ورد  وقد  املذكورين ،  الّصنفني  يف  الباحة  حرص  عىل  اآلية  دّلت   
بيِاَل  َونيَِكاٍح  رَياٍث ،  بيِميِ نيَِكاٍح  وجوٍه :  بيَِثاَلثيِ  حَتيِلُّ  اْلُفْروَج  »إّن  عنهم : 

 . )2( »  نييِ ْلكيِ اْلَيميِ رَياٍث ،  ونيَِكاٍح بيِميِ ميِ
بالّدليل  ثبت  قد  املنقطع ، وباجلملة  والّثاين  الّدائم ،  باألّول  وامُلراد 
داخل يف صنف  واألّول  للغري ،  األمة  وبتحليل  باملتعة ،  الفروج  إباحة 
إسحاق  روايــة  ودللــة  ورشعــًا ،  عرفًا  هلا  لتناوله  قطعًا ؛  األزواج 

املذكورة )3( وغريها عىل ذلك . 
َها َحدُّ الماء « )4( .  وقال عّل بن إبراهيم يف تفسريه : » امُلْتَعُة َحدُّ

 والّظاهر أّن مراده أهّنا يف حكم الماء  يف عدم حرصها يف األربع ، 
الّتاسعة ،  يف  الّتحريم  وعدم  الّثالث ،  يف  املحلل  إىل  الحتياج  وعدم 
العني ،  ملك  مع  املنفعة  مللك  اليمني  ملك  لشمول  الّثاين  يف  والّثاين 
وبدونه ، لكن يقّيد ملك املنفعة خاّصة بام إذا وقع الّتمليك عىل الوجه 

)1) سيأيت ذكره يف ج277/4 .
)2) الكايف 5 : 3/364 ، بتفاوت يسري . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 457. 
)4) تفسري القّمّي 2 : 89 . 
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املنقول عن صاحب الّشيعة ، فال يرد الّتمليك بالعارية والجارة فإّنه مل 
يثبت ، أو ُيقال : إّن ذلك خرج بدليل كالمجاع . 

وقيل : إّن الّتحليَل داخٌل يف الّصنف األّول ؛ ألّنه عقد . 
كان  ثبوته  عىل  الّدليل  دّل  مّلا  لكنّه  أحدمها ،  يف  داخل  غري  وقيل : 

مّصصًا لعموم املنع . 

اليمين سببًا  الزواج وملك  من  الملّفق  يكون  ] ال  ) الّثانية ( :   
للحّل [ 

 حيث دخل الّتحليل يف أحد الّصنفني كان احلرص فيهام عىل سبيل 
منع اخللّو ، ويمكن أْن يكون عىل جهة منع اجلمع أيضًا ، فتكون منفصلة 
سببًا ،  منها  امللّفق  يكون  فال  للّشكة ،  قاطع  الّتفصيل  ألّن  حقيقية ؛ 
وإن  املنفصلة  ألّن  معًا ؛  واخللّو  اجلمع  منع  إرادة  اآلية  من  املعلوم  إْذ 
غري  خاّصة  اخللّو  ومنع  متعني ،  املعنى  هذا  أّن  إّل  األمرين ،  احتملت 

متيقن ، واألصل حتريم الفروج بغري سبب ملل . 
وإذا احُتمل األمران وجب القتصار عىل املتحقق عنهام ، فتدّل عىل 
عدم جواز استباحة الفرج بالعقد وامللك معًا ، أو بامللك والّتحليل معًا ، 
فلو ملك بعض أمٍة ، وكان البعض اآلخر حّرًا أو ُملكًا لغريه فال حتّل له 

بالعقد عىل البعض اآلخر ول بالّتحليل . 

 ] وقوع النزاع في ثالثة مواضع [ 

وقد وقع النّزاع بني األصحاب هنا يف ثالثة مواضع : 
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أحدها : ] األمة المشتركة إذا حللها أحد الّشريكين لصاحبه [ 

عىل  فاألكثر  لصاحبه ،  الّشيكني  أحد  حللها  إذا  املشرتكة  األَمة   
إدريس )1(  ابن  وذهب  احلرص ،  مّل  عن  خارج  امللّفق  ألّن  الّتحريم ؛ 
ومجاعة إىل حّلها بذلك ، ملا ذكرنا من شمول امللك مللك املنفعة فال يكون 
الّسبب ملّفقًا ول خارجًا عن مّل احلرص ، ألّن الّتلفيق املمنوع إّنام هو 
إذا كان من الّسببني املذكورين ل مطلقًا وإّل لمتنع إباحة الّشيكني يف 
األَمة لثالث غريمها ، وملن ملك نصفها بالّشاء ، والنّصف اآلخر باهلبة ، 

وباجلملة الّتلفيق يف أحد الّسببني ل يقدح . 
الباقر ×يف  عن  مسلم ،  بن  مّمد  عن  الّشيخ ،  مارواه  عليه  ويدّل 

ا َفْرَجَها ليِشيكه ؟ .  َراَها مَجيِيعًا ، ُثمَّ َأَحلَّ َأَحُدمُهَ َيٍة َبنْيَ َرُجَلنْييِ َدبَّ َجاريِ
َصاَر  َفَقْد  بيِهيِ  َصاحيِ َقْبَل  َماَت  ُاَم  َوَأيُّ قال :  ثّم  َحاَلٌل ،  َلُه  »ُهَو  َقاَل : 

رًا « .  ي َماَت ،  ونيِْصُفَها ُمَدبَّ ذيِ ْن قيَِبليِ الَّ نيِْصُفَها ُحّرًا ميِ
َها ؟ .  نُْهاَم َأْن َيَمسَّ ُقْلُت : أَرَأْيَت إيِْن َأَراَد اْلَباقيِي ميِ

نَْها َمَتى َما َأَراَد « .  ضًا ميِ َجَها بيِريِ ْتَقَها  وَيَتَزوَّ َقاَل : » ل ، إيِلَّ َأْن ُيْثبيَِت عيِ
ُقْلُت : أَلْيَس َقْد َصاَر نيِْصُفَها ُحّرًا َقْد َمَلَكْت نيِْصف َرَقَبتيَِها  والنِّْصُف 

اآْلَخُر ليِْلَباقيِي منهام ؟ . 
َقاَل : »َبىل « . 

ْن فرجها أله ذلك ؟ .  لٍّ ميِ َي َمْوَلَها يفيِ حيِ  ُقْلُت : َفإيِْن َجَعَلْت هيِ
َقاَل : »َل جَيُوُز َذليَِك « . 

)1) السائر احلاوي2 : 603 . 
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إيِْن َأَحلَّ  نيِْصُفَها  َلُه  ي َكاَن  ليِلَّذيِ َأَجْزَت  َكاَم  َذليَِك  َلُه  َل جَيُوُز   َ ُقْلُت : مليِ
 ؟ .  يكيِهيِ َفْرَجَها ليَِشيِ

هَلَا  َوَلكيِْن  ُلُه ،  لِّ حُتَ َوَل  رُيُه ،  ُتعيِ َوَل  َفْرَجَها ،  هَتَُب  َل  َة  احْلُرَّ »إيِنَّ  َقاَل : 
َجَها ُمْتَعًة يفيِ اْلَيْوميِ  َرَها َيْوٌم ، َفإيِْن َأَحبَّ َأْن َيَتَزوَّ ي َدبَّ َها َيْوٌم ، َوليِلَّذيِ ْن َنْفسيِ ميِ

نَْها بيَِشْ ٍء َقلَّ َأْو َكُثر « )1( .  ي مَتْليُِك فيِيهيِ َنْفَسَها َفَيَتَمتَُّع ميِ ذيِ الَّ
وهذه الّرواية يف طريقها عىّل بن الّزبري )2( عىل ما يف » الفهرست « )3( 
إّل أّن الّظاهر أّنه من شيوخ الجازة ، فال تقدح  وهو وإْن كان جمهولً 

جهالته فيها ، فالّرواية من املعترب ، فام اختاره ابن إدريس قوّي . 
ويؤّيده أّن اآلية ليست نّصًا يف منع اجلمع ، بل هو متمل ؛ لمكان 
ورْ َديرٍْن { )4( ، 

َ
ِد َوِصيىٍَّة يُوِص بَِها أ أن تكون مثلها يف قوله تعاىل : } ِمنرْ َبعرْ

من حيث كوهنا من قبيل جالس احلسن أو ابن سريين ، فتكون الّرواية 
شاهدًة لرادة هذا املعنى ، ودافعة لرادة الّثاين . 

 ) الّثاني ( : ] ولو تزّوج أمًة بين شريكين ثّم اشترى حّصة أحدهما [ 

فاملشهور  أحدمها ،  حّصة  اشرتى  ثّم  رشيكني  بني  أمًة  تزّوج  ولو   

)1) هتذيب األحكام 7 : 1067/245 . 
األحكام7 :  وهتذيب   ، 4579/457 الفقيه3 :  حيرضه  ل  ومن   ، 3/482 الكايف5 :  يف   (2(

1067/246 : » عّل بن رئاب « . 
وعيّل بن الزبري : هو عّل بن الزبري القرّش : منسوب إىل جّده . وأبوه : مّمٌد . مستدركات علم 

الّرجال 5 : 373 . 
)3) مل نقف عىل » عّل بن الزبري « معنونًا يف الفهرست ، واهلل العامل . 

)4) سورة النّساء 4 : 11 . 
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بعد  العقد  األخري  الّشيك  أمىض  وإْن  وطؤها ،  عليه  حيرم  أّنه  بينهم 
البتياع اجلمع ؛ ألّن ملَك اجلزء مبطٌل لعقده ؛ لمتناع أْن يعقد النسان 
بقاء  لنفسه عىل أمته عقدًا ، وهو يستلزم بطالن الستدامة ، فال يمكن 
العقد يف اجلزء اآلخر ؛ ألّن العقد ل يتبّعض ، فتعنّي بطالنه يف اجلميع . 

ذلك  له  أمىض  إذا  أّنه  والقايض )2(  » النّهاية « )1( ،  يف  الّشيخ  وقال 
» المختلف « )3(  من  ويظهر  بذلك ،  وطؤها  له  حّل  البتياع  بعد  العقد 

امليل إىل ذلك . 
بمنزلة  الّسابق  بالعقد  النّصف  مالك  أّن رضا  مرادهم  لعّل  أقول : 

الّتحليل فيؤول األمر إىل املسألة األوىل ، وفيه تأّمل . 

 ) الّثالث ( : ] لو ملك نصفها ، وكان الباقي حّرًا ثّم هاياها [ 

لو ملك نصفها ، وكان الباقي حّرًا ثم هاياها )4( ، فهل جيوز له العقد 
عليها متعًة يف أّيامها أم ل ؟ ، األكثر عىل الّثاين ؛ ألهّنا ل خترج باملهاياة 

)1) النّهاية : 480 ، قال : » وإذا تزّوج الّرجل جاريًة بني رشيكني ، ثّم اشرتى نصيب أحدمها ، 
ذلك  فيكون  بالعقد ،  نصفها  مالك  يرىض  أو  اآلخر  النّصف  يشرتي  أْن  إل  عليه ،  حرمت 

عقدًا مستأنفًا « . 
ثّم اشرتى نصيب أحدمها  أمة بني رشيكني ،  تزّوج رجل  » وإذا  قال :   ، 219 املهّذب 2 :   (2(
حرمت عليه إّل أن يبتاع النّصف اآلخر أو يريض الّشيك بالعقد فتحّل له ، ويكون رىض 

الّشيك بالعقد ، عقدًا مبتدءًا « . 
)3) متلف الّشيعة 7 : 262 ، وفيه : » وباجلملة ل ختلو املسألُة من تعّسٍف ما « . 

)4) املهاياة يف كسب العبد : أهناّم ] املوىل والعبد [ يقسامن الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون
كسبه يف كّل وقت ملن ظهر له بالقسمة . ) جممع البحرين 1 : 485 هيا ( . 



464...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

عن امللك ، ومن ثّم مل جيز لغريه املتعة منها يف أّيامها اتفاقًا ، فال جيوز له 
العقد عىل ملكه ول تعدد الّسبب . 

ويؤّيده  املذكورة )2( ،  للّرواية  باجلواز  » النّهاية « )1(  يف  الّشيخ  وقال 
عموم بعض األخبار الّداّلة بأّن هلا يف يومها أْن تصنع ما تشاء . 

من  مّر  ملا  تأّمل  وفيه  الّسند ،  صّحة  بعدم  املتأّخرون  عنها  وأجاب 
اعتبار سندها . 

 ) الّثالثة ( : ] ظاهر الخطاب كون الحكم للّذكور [ 

دليل  من  مستفاد  النّساء  حكم  فيكون  للّذكور ،  اخلطاب  ظاهر   
آخر ، ول تدّل عىل جواز نكاح اململوك ملالكته ، وتدّل عىل جواز نكاحه 

ململوكته إْن قلنا بأّنه يملك ، وقد مّر الكالم فيه )3( . 
وقيل : املراد النّساء أيضًا إّل أّنه غّلب الّذكور فأتى بصيغته ، كام هو 
اململوك  نكاح  جواز  عدم  فيكون  القرآن ،  يف  الواردة  األحكام  أكثر  يف 

ملالكته مستفاد من دليل آخر . 

)1) النّهاية : 494 ، ولكن الّشيخ مل يكن قد فرض الكالم يف األمة التي هاباها مولها ، بل يف 
والنّصف  اجلارية ،  لنصف  مالكا  الّرجل  كان  » وإذا  قال :  إذ  حّرًا ،  نصفها  كان  التي  األمة 
اآلخر منها يكون حّرًا ، مل جيز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوٌم ، وهلا من نفسها يوم . 

فإن أراد العقد عليها يف يومها ، عقد عليها عقد املتعة وكان ذلك جائزًا « . 
ومّل  عن أب جعفر × ،  الّصفحة 461،  تقّدم ذكرها يف  التي  بن مسلم  )2) وهي رواية مّمد 
يتزّوجها  أْن  أحّب  فان  يوم ،  دّبرها  وللذي  نفسهايوم ،  هلا من  » ولكْن  قوله :  منها  الّشاهد 

متعًة يف اليوم اّلذي متلك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قّل او كثر « . 
)3) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة 346.
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 ) الّرابعة ( : ] مقتضى العموم شمول كّل زوجة ومملوكة [ 

ذكر  من  املستثنى  عدا  ما  تناول  منه  املستثنى  يف  العموم  مقتىض   
ما  إّل  تناول كّل زوجة ومملوكة  املستثنى  أّن  بإيقاب وغريه ، كام  وأنثى 
خرج بدليل كاملحّرمات النّسبّيـة والّسببّيـة ، ومن ذلك ما حّرم لعارض 

كالّرضاع واحليض واليالء ونحو ذلك ممّا تضّمنه البيان اآليت . 

 ) الخامسة ( : ] نكاح األمة بالعقد يكون من العدد [ 

 ُيستفاد من احلرص املذكور أّن نكاح األَمة بغري النّحو املذكور يكون 
ِن 

رْ
بِإِذ انرِْكُحوُهنىَّ 

َ
} ... ف قوله :  من  يأيت  ما  مع  عليه  ويدّل  العدد ،  من 

 ... { )1( ما رواه يف » الكافي « ، َعْن َأبيِ اْلعّباس َقاَل : َسَأْلُت َأَبا  لِِهنىَّ هرْ
َ
أ

ُج بيَِغرْييِ إيِْذنيِ َأْهليَِها ؟ .  َعْبديِ اهلل × َعنيِ اأْلََمةيِ َتَتَزوَّ
َنا « )2( . ومثلها رواية فضيل بن  ُرُم َذليَِك َعَلْيَها ، َوُهَو الزِّ » حَيْ َقاَل : 

عبد امللك ، عنه × )3( ، وغريمها من األخبار . 
عليه  فيرتّتب  زنا  ولد  ولدها  أّن  الّزنا (  ) هو  قوله :  من  وُيستفاد 
أحكامه ، وأّنه ملك ملوىل اجلارية ، إّل أْن يكون الّزوج ل علم له باحلال ، 

فإّن الّظاهر يف هذه احلال أْن يكون الولد ألبيه ، بقيمته يوم سقط حّيًا . 
وكذا الكالم يف الّشيك لو وطأها بغري إذن الّشيك اآلخر فإّنه زان 
بامله يف اجلملة ، لكن يسقط من احلّد بنسبة ما يملك من اجلارية ، والولد 

)1) سورة النّساء 4 : 25 . 
)2) الكايف 5 : 1/479 . 
)3) الكايف 5 : 2/479 . 
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هنا حّر ، وعليه أْن يدفع إىل الّشيك بقدر ما يستحّق من القيمة . وفروع 
هذه املسألة مذكورة يف كتب الفقه . 

 ) الّسادسة ( : ] ية والملكية أمر توقيفّي [ 

 حيث ذكر األزواج وملك اليمني ، فالبّد هلام من سبب وأمر به يتحقق 
هذا السم ويصدق ، ول يكفي فيه احلوالة عىل العرف بل هو توقيفّي ، 
وأسباب امللك املتلّقاة من الّشع كثرية كالّشاء والهتاب واملرياث واألخذ 
من دار احلرب ونحو ذلك ممّا هو مفّصل يف مواضعه ، وسبب الّزواج أمر 
واحد ، وهو العقد احلاصل من الجياب والقبول ، وهو امُلشار إليه يف ما 
رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، عن بريد َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعْن 

ً { )1( ؟ .   َغلِيظا
ً
َن ِمنرُْكمرْ ِميثاقا َخذرْ

َ
 : } ... وَأ َقْوليِ اهلل َعزَّ  وَجلَّ

ا َقْوُلُه : َغليِيظًا  َا النَِّكاُح ،  وَأمَّ َد هبيِ تيِي ُعقيِ َي اْلَكليَِمُة الَّ َقاَل : »امْليِيَثاُق هيِ
يهيِ إليها  « )2( .  ُجليِ ُيْفضيِ َفُهَو َماُء الرَّ

املشار  ومتعتك  وأنكحتك ،  زوجتك ،  ثالثة :  الجياب  وألفاظ 
َها ... { )3( ، } ... َحتىَّ َتنرِْكَح ... { )4( ،  َ

َناك إليها بقوله تعاىل : } ... َزوىَّجرْ
ُتمرْ بِِه ... { )5( .  َتعرْ َتمرْ } ... َفَما اسرْ

)1) سورة النّساء 4 : 21 . 
)2) الكايف 5 : 560 561/ 19 . 

)3) سورة األحزاب 33 : 37 . 
)4) سورة البقرة 2 : 230 . 

)5) سورة النّساء 4 : 24 . 
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رشوط  ولذلك  الّرضا ،  عىل  يدّل  لفظ  كّل  فيه  يكفي  والقبول : 
مذكورة يف الكتب الفقهّيـة . 

* * * * *

الخامسة : في سورة الّنساء

 َ َغيرْ مرِْصننَِي  َوالُِكمرْ  مرْ
َ
بِأ تَبرَْتُغوا  نرْ 

َ
أ َذلُِكمرْ  َوَراَء  َما  ُكمرْ 

َ
ل ِحلىَّ 

ُ
} وَأ  

ُجَناَح   
َ

َول ِريَضًة 
َ
ف ُجوَرُهنىَّ 

ُ
أ آتُوُهنىَّ 

َ
ف ِمنرُْهنىَّ  بِِه  ُتمرْ  َتعرْ َتمرْ اسرْ َفَما  ُمَسافِِحنَي 

 . )1( } ً  َحِكيما
ً
َفِريَضِة إِنىَّ اهلل َكَن َعلِيما

رْ
ِد ال يرُْكمرْ فِيَما تََراَضيرُْتمرْ بِِه ِمنرْ َبعرْ

َ
َعل

 ] في بيان زواج المتعة [ 

مّلا ذكر سبحانه املحّرمات أعقبه بذكر املحّلالت بقوله : } أحّل { . 
كتاب  به  انتصب  الذي  املقّدر  الفعل  عىل  عطفًا  للمعلوم ؛  بالبناء  ُقرئ 

اهلل ، وُقرئ بالبناء للمجهول عطفًا عىل } ُحّرمت { )2( . 
  و} ما { : موصولة بمعنى ) من ( يف مّل نصب عىل األّول ورفع 
عىل الّثاين ، أي من عّد املحّرمات املذكورة ، وهو عاّم له مّصصات من 
وبالّسنّة  َوافِِر ... { )3( ، 

َ
ك

رْ
ال بِِعَصِم  وا 

ُ
ِسك ُتمرْ  

َ
} ... َول كقوله :  الكتاب 

)1) سورة النّساء 4 : 24 . 
)2) قوله تعاىل : } وأحّل لكم { يقرأ بفتح اهلمزة وضّمها ، فاحلّجة ملن فتح قوله : » كتاب اهلل 
عليكم « ؛ ألّن معناه كتب اهلل كتابا عليكم وأحّل لكم ؛ ألّن ذلك أقرُب إىل ذكر اهلل تعاىل . 
واحلّجة ملن ضّم أنه عطفه عىل قوله : » ُحّرمت عليكم « ، وجاز له ذلك ؛ ألّنه إّنام يأيت مظور 
) احلّجة عىل  وأحّل بعد حرم أحسن وأليق بمعنى الكالم .  بعد مباح أو مباح بعد مظور ، 

القراءات السبع - ابن خالويه : 98 ( . 
)3) سورة املمتحنة 60 : 10 . 
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تيَِها َوَل عىل َخاَلتيَِها « )1( . ونحو ذلك  كقوله × : »َل ُتنَْكُح امَلْرَأُة َعىَل َعمَّ
ممّا قام الّدليل عىل حتريمه . 

 { ، وكونه  تَبرَْتُغوا { : جيوز كونه بدلً من } َما َوَراَء َذلُِكمرْ و } أنرْ 
مفعولً له بتقدير مضاف عىل معنى يبنّي لكم ما حّرم وما حلل إرادة ابتغائكم 

النّساء بأموالكم التي تبذلوهنا هلّن لكونكم مصنني غري مسافحني . 

 ] في بيان المراد باإلحصان [ 

والحصان : هنا العّفة عن الّزنا ، وهلذا ُسّمي من له فرج يغدو عليه 
ويروح مصنًا ؛ ألّنه حيصن نفسه باحلالل عن الّسفاح الذي هو الّزنا من 
الّسفح ، وهو صّب املني ؛ ألّن الّزاين ل حيصل له سوى ذلك ، فيكون 

ذكره بعد الحصان تأكيدًا . 

 ] }  َوالُِكمرْ مرْ
َ
 ] تفسير قوله تعالى : } بِأ

ويف إضافة األموال إليهم دللٌة عىل اشرتاط كون املهر من احلالل 
ل من احلرام ، ويدّل عىل ما رواه الّشيخ ، عن طلحة بن زيد َقاَل : َسَأْلُتُه 
نُْهاَم اْمَرَأًة َوَمَهَرَها َخْرًا َأْو  ٍد ميِ َج ُكلُّ َواحيِ ةيِ َتَزوَّ مَّ ْن َأْهليِ الذِّ َعْن َرُجَلنْييِ ميِ

يَر ُثمَّ َأْسَلام ؟ .  َخنَازيِ
 ،  يريِ ْن قيَِبليِ اخْلَْمريِ  واخْلَنَازيِ ُرُم ميِ َقاَل : »َذليَِك النَِّكاُح َجائيٌِز َحاَلٌل َل حَيْ
ُيْعطيَِياُها  َذليَِك  ْن  ميِ َشْيئًا  ا  إيَِلْيهيِ َيْدَفَعا  َأْن  اَم  َعَلْيهيِ َحُرَم  َأْسَلاَم  إيَِذا  َوَقاَل : 

أب  » عن  وفيها :   . 1369/333  : 7 األحكام  هتذيب   ، 2/425  424  : 5 الكايف   (1(
جعفر × « . 
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َصَداَقُها « )1( . أي قيمة ذلك أو مهر املثل . 
ٍد × :  مَّ ُمَ َأبيِ  إيِىَل  اُر ،  فَّ الصَّ َسنيِ  احلَْ ْبنيِ  ديِ  مَّ مَُ  َ عن  الّصحيح ،  ويف 
َقٍة  ْن رَسيِ َأْو ميِ يقيِ  َقْطعيِ الطَّريِ ْن  َأَخَذُه ميِ بيِاَمٍل  َأْو َخاديِمًا  ى َضْيَعًة  َرُجٌل اْشرَتَ
 ، َأْو حَييِلُّ َلُه َأْن َيَطَأ َهَذا  ْيَعةيِ هيِ الضَّ ْن َثَمَرةيِ َهذيِ َهْل حَييِلُّ َلُه َما َيْدُخُل َعَلْيهيِ ميِ

 ؟ .  يقيِ ْن َقْطعيِ الطَّريِ َقٍة َأْو ميِ ْن رَسيِ اُه ميِ ي اْشرَتَ ذيِ اْلَفْرَج الَّ
َع × : »َل َخرْيَ يفيِ َشْ ٍء َأْصُلُه َحَراٌم ،  وَل حَييِلُّ اْستيِْعاَمُله  « )2( .  َفَوقَّ

من  املهر  هذا  عوض  دفع  وعليه  حالل ،  له  الفرج  أّن  والّظاهر 
احلالل ، ويدّل عىل ذلك ما رواه عن الّسكويّن ، عن جعفر ، عن أبيه ، 
َيًة َأْو  َا َجاريِ ى هبيِ َق َأْلَف ديِْرَهٍم َفاْشرَتَ عن آبائه ^ قال : »َلْو َأنَّ َرُجاًل رَسَ

َأْصَدَقَها امَلْرَأَة َفإيِنَّ اْلَفْرَج َلُه َحاَلٌل ، َوَعَلْيهيِ َتبيَِعَة امَلال  « )3( . 
ويؤّيده أّن ذكر املهر ليس رشطًا يف صّحة النّكاح ، وهذا أحد القولني 

يف املسألة . 
العقد ، واألّول  املهر يوجب فساد  العقد ؛ ألّن فساد  يبطل  وقيل : 

أظهر كام عرفت . 
وقد استدّل احلنفّيـة )4( بظاهر اآلية عىل أّن املهر ل يكون إّل مالً ، 
ول جيوز أن يكون منفعًة ، وأّنه ل يكون أقلَّ من عشة دراهم ؛ ألّنه ل 

يسّمى مالً . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1447/355 . 
)2) الكايف 5 : 8/125 ، هتذيب األحكام 6 : 1067/369 . 

)3) هتذيب األحكام 6 : 1147/386 ، الستبصار3 : 223/67 . 
)4) املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 70 . 
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الّلقب ، وهو  إّنام هي بمفهوم  الّدللة  فألّن  أّما األّول :  وفيه نظر ؛ 
ليس بحّجة ، مع أّن ذكر األموال إّنام هو جرٌى عىل الغالب . 

أو  الّلغة ،  من  إّما  ألّنه  بذلك ؛  الّتحديد  نمنع  فألّنا  الّثاني :  وأّما 
مع  ذلك ،  من  بشء  الّتحديد  يثبت  ومل  الّشع ،  من  أو  العرف ،  من 
توزيع  فيقتيض  املخاطبني ،  مجيع  هبا  مقاباًل  القّلة  مجوع  من  األمواَل  أّن 
األفراد بأْن يبتغي كّل واحد منهم ما صدق اسم املال عليه قلياًل كان أو 
كثريًا ، ومن ثّم ذهب أصحابنا إىل جواز كونه منفعًة )1( ، وإىل أّنه ل حتديد 
له يف جانب القّلة ، وبه وردت الّروايات املستفيضة عن أهل البيت ^ ، 

ووافقنا عىل ذلك الّشافعّيـة . 

ُتمرْ بِِه ... { [  َتعرْ َتمرْ  ] تفسير قوله تعالى : } َفَما اسرْ

بمعنى  ـ : موصولة   } ...  ُتمرْ َتعرْ َتمرْ اسرْ } ... َفَما  قوله :  يف  } ما {  و 
لفظها .   إىل  بالنّظر  بالباء  املجرور  الّضمري  وتذكري  مّر )2( ،  كام  ) من ( 

كتعليم  احلّر ،  منافع  حتى  أْن يملك ،  ماٌل يصّح  ألهنّا  واملنفعة ؛  العني  بني  املهر  فرق يف  )1) ل 
 ، أو عمل ملل  َكميِ واآلدابيِ صنعة مللة ، أو سورة من القرآن ، أو بعضها ، أو غريه من احليِ
مقصود ، أو إجارة الزوج نفسه مّدة معينة ، سواء كان زماهنا مشّخصًا أم ل . ول خالف يف 
ذلك كّله إل يف العقد عىل منفعة الزوج مّدة معينة ، فقد منع منه الشيخ يف النّهاية : 469 ، 
 : 7 األحكام  هتذيب  يف  الشيُخ  أورده  ما  إىل  استنادًا   ، 201  : 2 املهّذب  يف  الرّباج  وابن 
ُج امَلْرَأَة ،  ُجليِ َيَتَزوَّ ٍد َعْن َأبيِ احْلََسنيِ × َقاَل : َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ 1483/366 ، عن َأْحََد ْبنيِ ُمَمَّ
طًا ، َفَكْيَف  ُه َسُيتيِمُّ َلُه رَشْ  ؟ . َفَقاَل : » إيِنَّ ُموَسى × َقْد َعليَِم َأنَّ َبيِيَها إيَِجاَرَة َشْهَرْينيِ ُط أليِ َوَيْشرَتيِ
ُج امَلْرَأَة َعىَل  ُجُل َعىَل َعْهديِ َرُسوليِ اهلل ‘ َيَتَزوَّ َي ، َوَقْد َكاَن الرَّ ُه َسَيْبَقى َحتَّى َيفيِ ََذا بيَِأْن َيْعَلَم َأنَّ هليِ

 . »  نَْطةيِ اْلَقْبَضةيِ ْرَهميِ َوَعىَل احْليِ  ، َوَعىَل الدِّ َن اْلُقْرآنيِ وَرةيِ ميِ السُّ
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 467. 



كتاب النكاح / يف ما يدّل عىل رشعّيته وأقسامه.......................................... 471

و} منهّن { بيان لـ } ما { . 
والستمتاع : هنا بمعنى املتعة ، بمعنى الّتمتع ، قاله اجلوهرّي )1( . 

كالّتنازع ،  للّتمتع  اسم  والكس  بالّضم  املتعة  » القاموس « :  ويف   
إىل  عمرًة  تضّم  وأن  سبيلها ،  خيّل  ثّم  أّيامًا  هبا  يتمّتع  امرأة  يتزّوج  وأن 

حّجك ، وقد متّتعت واستمتعت )2( . 
َشٍء  عىل  طًا  رَشْ امَلْرَأَة  ُط  ُيشاريِ ُجُل  الرَّ كاَن  » العباب « :  يف  وقال 
َفْرَجها ، ُثمَّ خُيَلِّ َسبيِيَلَها  لُّ بذلَك  َمْعُلوٍم ، وُيْعطيِيَها ذلك ، فَيسَتحيِ بأَجٍل 

مْن َغرْييِ َتْزويٍج ول َطالٍق )3( . 
من  به  انتفعتم  الذي  أي  النتفاع ،  فقيل :  هنا ،  امُلراد  يف  واختلفوا 
 } ...  ُجوَرُهنىَّ

ُ
آتُوُهنىَّ أ

َ
النّساء من اجلامع والّتقبيل والّلمس والنّظر ، } ... ف

أي مهورهن .  و} فريضة { : صفة ملصدر مذوف أي إتيانًا مفروضًا ، 
قبيل  من  فيكون  فريضة  ذلك  فرض  املعنى  أو  األجور ،  من  حال  أو 
امُلراد نكاح املتعة ، وهو العقد عليها بمهر  أّن  املصدر املؤّكد ، والّظاهر 
معنّي إىل أجل معني ؛ ألّن الستمتاع جاء بمعنى املتعة لغًة كام عرفت ، 
ولكثرة استعامله يف الّشع يف هذا املعنى ، حّتى صار هو املتبادر منه ، فهو 
إّما حقيقة رشعّيـة فيه ، أو جماز مشهور ، فهو مقّدم عىل املعنى اآلخر ، 
سّيام إذا ُأضيف إىل النّساء . ويرشد إىل ذلك الّتعبري باألجر فإّنه املتعارف 

يف عقد املتعة غالبًا ، وأّمأ يف الّدائم فيسّمى مهرًا . 

)1) الّصحاح 3 : 1282 ، ماّدة متع . 
)2) القاموس املحيط 3 : 118 ، ماّدة متع . 

)3) عنه يف تاج العروس 11 : 448 ، ماّدة متع . 
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يف  اشتباه  ول  حزازة  ل  فإّنه  الستمتاع  عىل  األجر  إعطاء  وتعليق 
لزوم ترّتب األجر عىل الستمتاع بمعنى املتعة ، بخالف ما لو كان امُلراد 
به الستلذاذ باجلامع ونحوه ، فإّنه يفهم منه أّنه لو مل حيصل الستلذاذ مل 
جيب إعطاء املهر ، وهو باطل ؛ ألّنه قد جيب باملوت والفسخ ، ونصفه 

بالّطالق إذا حصل شء من ذلك قبل الّدخول . 
ال يقال : جيوز إرادة املهر املستقّر ، ومعلوم أّنه ل يستقّر إّل بالّدخول ، 
فعرّب بالستمتاع عن الّدخول ، ويرشد إليه الضافة يف األجور املستلزمة 

لالستغراق والعموم . 
األّول  املعنى  بناء عىل  الستمتاع  الّظاهر ؛ ألّن  خالف  هذا  قلت : 
أعّم من الّدخول ، فيلزم عىل هذا استقراره بمجّرد النّظر والّتقبيل . وهو 

باطل . 
البيت ^ هم خزنة علم  أهل  ُروي عن  ما  أيضًا  ويدّل عىل ذلك 
أّن هذا  ليعلم  نبذًا من ذلك  نذكر  أّنا  كتابه ، وهو كثري غري  اهلل ، وحلة 
احلسن ،  يف  » الكافي « ،  يف  فروي  الّتشهي ،  من  ل  الّتلقي  من  املعنى 
َعْبديِ  َأَبا  َيْسَأُل  َحنيِيَفَة  َأَبا  ْعُت  َسميِ َقاَل :  اهلل  َعْبديِ  َأبيِ  ْبنيِ  نيِ  ْحَ الرَّ َعْبديِ  َعْن 

 ؟ .  اهلل ×َعنيِ امُلْتَعةيِ
َفَقاَل : »َأيَّ امُلْتَعَتنْييِ َتْسَأُل « ؟ . 

ي ؟ .   ، َفَأْنبيِْئنيِي َعْن ُمْتَعةيِ النَِّساءيِ أَحقٌّ هيِ  َقاَل : َسَأْلُتَك َعْن ُمْتَعةيِ احْلَجِّ
ُتمرْ  َتعرْ َتمرْ  : } َفَما اسرْ َفَقاَل : »ُسْبَحاَن اهلل ، َأَما َقَرْأَت كيَِتاَب اهلل َعزَّ َوَجلَّ

بِِه ... { اآلية « . 
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َا آَيٌة مَلْ َأسمعها )1( َقط )2( .  َفَقاَل َأُبو َحنيِيَفَة : َواهلل َفَكَأهنَّ
 )3( إيِىَل َأبيِ  ْيثيِيُّ ويف احلسن ، عن زرارة قال : َجاَء َعْبُد اهلل ْبُن ُعَمٍر اللَّ

 ؟ .  َجْعَفٍر × َفَقاَل َلُه : َما َتُقوُل يفيِ ُمْتَعةيِ النَِّساءيِ
َيْوميِ  إيِىَل  َحاَلٌل  َي  َفهيِ ليَِسانيِه )4(  َعىَل  كيَِتابيِهيِ  يفيِ  تعاىل  اهلل  َها  »َأَحلَّ َفَقاَل : 

 . »  َياَمةيِ اْلقيِ
َمَها ُعَمُر َوهَنَى َعنَْها ؟ .  ْثُلَك َيُقوُل َهَذا ، َوَقْد َحرَّ َفَقاَل : َيا َأَبا َجْعَفٍر ميِ

َفَقاَل : »َوإيِْن َكاَن َفَعَل « . 
َمُه ُعَمُر .  لَّ َشْيئًا َحرَّ ْن َذليَِك َأْن حُتيِ يُذَك بيِاهلل ميِ  َقاَل : إيِينِّ ُأعيِ

بيَِك ،  وَأَنا َعىَل َقْوليِ َرُسوليِ اهلل ‘ ،  َفَقاَل َلُه : »َفَأْنَت َعىَل َقْوليِ َصاحيِ
َقاَل  َما  اْلَباطيَِل  َوَأنَّ  اهلل ‘ ،  َرُسوُل  َقاَل  َما  اْلَقْوَل  َأنَّ  نَْك  ُأَلعيِ َفَهُلمَّ 

ُبَك « .  َصاحيِ
َوَبنَاتيَِك  نيَِساَءَك  َأنَّ  َك  َيُسُّ َفَقاَل :  ُعَمٍر  ْبُن  اهلل  َعْبُد  َفَأْقَبَل  َقاَل : 
َجْعَفٍر ×  أُبو  َعنُْه  َفَأْعَرَض  َقاَل :  َيْفَعْلَن ؟ .  َك  َعمِّ َوَبنَاتيِ  َوَأَخَواتيَِك 

ه  )5( .  نَي َذَكَر نيَِساَءُه َوَبنَاتيِ َعمِّ حيِ
 ؟ .  وعن أب بصري قال : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعنيِ امُلْتَعةيِ

)1) يف املصدر : » أقرأها « ، بدل » أسمعها « . 
)2) الكايف 5 : 6/450 . 

)3) مل يذكره أكثر أهل الرتاجم والّرجال ، ويبدو من الّرواية املذكورة يف املتن أّن الرجل عاّمي 
معانٌد متعّصب . 

)4) يف املصدر : » عىل لسان نبيه ‘ « ، بدل : » لسانه « . 
)5) الكايف 5 : 4/449 ، هتذيب األحكام 7 : 1081/250 . 
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 ، ثّم تال اآلية « )1( .  َفَقاَل : »َنَزَلْت يفيِ اْلُقْرآنيِ
َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن  َذَكَرُه ،  ْن  َعمَّ  ،  ُعَمرْيٍ َأبيِ  اْبنيِ  َعنيِ  ويف احلسن ، 
آتُوُهنىَّ 

َ
َجٍل ُمَسم ( ف

َ
 أ

َ
ُتمرْ بِِه ِمنرُْهنىَّ ) إىِل َتعرْ َتمرْ اَم َنَزَلْت : } َفَما اسرْ َقاَل : »إيِنَّ

أب  عن  تفسريه ،  يف  العّياّش  روى  ونحوها  ِريَضة { « )2( . 
َ
ف ُجوَرُهنىَّ 

ُ
أ

بصري ، عن أب جعفٍر × )3( . 
وما روي أيضًا عن مجاعة من الّصحابة منهم أب بن كعب )4( ، وعبد 
ُتمرْ بِِه ِمنرُْهنىَّ  َتعرْ َتمرْ اهلل بن عّباس ، وعبد اهلل بن مسعود أهّنم قرأوا : } َفَما اسرْ
ِريَضة { )5( ، ويف ذلك ترصيح بأّن 

َ
ُجوَرُهنىَّ ف

ُ
آتُوُهنىَّ أ

َ
َجٍل ُمَسم ( ف

َ
 أ

َ
) إىِل

امُلراد عقد املتعة . 
الّثعلبّي )6( يف تفسريه عن حبيب بن أب ثابت )7( ، قال :   وقد أورد 

)1) الكايف 5 : 1/448 ، هتذيب األحكام 7 : 1079/250 ، الستبصار 3 : 507/141 . 
)2) الكايف 5 : 3/449 . 

)3) تفسري العّياّش 1 : 88/234 . 
)4) ُأب بن كعب بن قيس أو قبيس النصارّي من أصحاب العقبة الثانية ، شهد بدرًا ، روى عن 
النبّي ‘ ، وروى عنه عمر وأبو أّيوب وعبادة بن الّصامت وغريهم . مات يف خالفة ُعمر سنة 

ـ  أو 22هـ ، وقيل يف خالفة عثامن سنة 30 ه  . أسد الغابة 1 : 51 ، الصابة 1 : 19 .  20 ه
)5) أحكام القرآن ) ابن العرّب ( 1 : 499 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 2 : 185 . 

)6) أبو إسحاق أحد بن ممد الثعلبّي النيسابورّي ، تـ : ) 427 هـ ( ، اقرتن واشتهر اسمه باسم 
كان  املشهور ،  » املفّس  خلِّكان :  ابُن  قال  القرآن ( .  تفسري  يف  والبيان  ) الكشف  تفسريه : 
أوحَد زمانه يف علم التفسري « ، وقال السمعايّن : » الثعلبّي أوالثعالبي لقب ل نسب ، وكان 

حافظًا عاملًا بارعًا يف العربية موّثقًا « . وفيات األعيان 1 : 79 80 ، معجم األدباء 5 : 36 . 
)7) حبيب بن أب ثابت - واسم أب ثابت : قيس بن دينار الكويّف ، فقيه الكوفة ومفتيها . مات 
 ، 116 احلّفاظ 1 :  تذكرة   ، 178 هتذيب هتذيب األحكام 2 :  وقيل 122 .  ه  ،  سنة 119 

العرب 1 : 115 . 
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يف  فرأيت  ُأب ،  قراءة  عىل  هذا  فقال :  مصحفًا ،  عّباس  ابن  أعطاين 
املصحف : } فما استمتعم به منهّن ) إىل أجل مسم ( { )1( . 

وبإسناده عن أب نرضة قال : سألت ابن عّباس عن املتعة ؟ . فقال : 
} فما استمتعتم به  أما تقرأ سورة النّساء ؟ قلت : بىل ، قال : فام تقرأ : 
منهّن ) إىل أجل مسم ( { ؟ . قلت : ل أقرأها هكذا . قال ابن عّباس : 
واهلل هكذا أنزهلا اهلل تعاىل ، ثالث مّرات )2( . ونحوه روى بإسناده عن 

سعيد بن جبري )3( . 
 وروى أيضًا بإسناده عن شعبة عن احلكم بن عيينة قال : سألته عن 
هذه اآلية : } فما استمتعتم به منهن { أمنسوخة هي ؟ . قال : ل . قال 
احلكم : قال عّل بن أب طالب × : »لول أّن عمر هنى عن املتعة مازنى 

إلّ شقي « )4( . 
وبإسناده عن عمران بن احلصني )5( قال : نزلت آية املتعة يف كتاب 
اهلل عّز وجّل مل تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا هبا رسول اهلل ‘ فتمتعنا 

مع رسول اهلل ‘ فامت ومل ينهنا ، فقال رجل برأيه ما شاء )6( . 

)1) الكشف والبيان ) الّثعلبّي ( 3 : 286 . 
)2) املصدر الّسابق . 
)3) املصدر الّسابق . 
)4) املصدر الّسابق . 

)5) عمران بن احلصني : عّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الرسول ‘ . ومن السابقني الذين 
 ، 34/43 الشيخ :  رجال  الفضل بن شاذان .  نقل ذلك عن  املؤمنني × ،  أمري  إىل  رجعوا 

رجال الكّش : 78/38 . 
)6) املصدر الّسابق . 
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اْبنيِ  َعنيِ  احلسن ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  املذكور  احلديث  معنى  ويف 
ٌّ × َيُقوُل : َلْو َل َما  ْعُت َأَبا َجْعَفٍر × َيُقوُل : »َكاَن َعليِ ُمْسَكاَن َقاَل َسميِ
ّي  « )2( ، نقله كثري بالقاف بعد  َسَبَقنيِي إيَِلْيهيِ ابن )1( اخلّطاب َما َزَنى إيِلَّ َشقيِ
الّشني ثّم الياء املشّددة ، وضبطه ابن إدريس يف » الّسرائر « )3( بالفاء ثّم 

األلف املقصورة أي : القليل ، نقله عن أهل الّلغة )4( . 
وقال ابن األثري )5( يف هنايته يف حديث ابن عّباس : َما َكاَنتيِ امُلْتَعُة إيِلَّ 
َنا  ُي ُعَمَر َعنَْها َما احتاج إيِىَل الزِّ ٍد ‘ ، َوَلْوَل هَنْ مَّ َة مَُ ا ُأمَّ َم اهلل هبيَِ ًة َرحيِ َرْحَ
إيِلَّ َشَفا : » أي إّل قليل من النّاس ، من قوهلم : غابت الّشمس إل شفًا ، 
أي إّل قليال عند غروهبا . وقال األزهرّي )6( : قوله إل شفى ، أي إل أن 
يشفى ، يعنى يشف عىل الّزنا ول يواقعه ، فأقام السم وهو الشفى مقام 
املصدر احلقيقّي ، وهو الشفاء عىل الشئ « )7( . باجلملة هذه األخبار من 

الّطرفني داّلة عىل أّن امُلراد من اآلية املتعة . 

 « ، بدل » ابن « .  )1) يف املصدر : » ُبنَيُّ
)2) الكايف 7 : 1080/250 ، الستبصار 3 : 508/141 . 

)3) السائر احلاوي2 : 626 ، قال : » عن أمري املؤمنني × : لول ما سبقني إليه ُبنيُّ اخلّطاب ما 
زنى إل شفا بالشني املعجمة والفاء - ومعناه إل قليل « . 

)4) قال : » والّدليل عليه حديث ابن عّباس ، ذكره اهلروّي يف الغريبني « . انظر كتاب الغريبني 
3 : 1018 ماّدة شفا . 

)5) املبارك بن مّمد الّشيبايّن امللّقب بمجد الّدين املعروف بـ » ابن األثري « . كان عاملًا فاضاًل وسّيدًا 
كامالً ، قد مجع بني علم العربية والقرآن والنحو والّلغة واحلديث وشيوخه وصّحته وسقمه والفقه 

وكان شافعيًا ، توّف سنة 606 هـ . إنباه الّرواة 3 : 257 ، وتاريخ األدب العرّب 6 : 135 . 
)6) هتذيب الّلغة2 : 175 ، ماّدة شفا . 

)7) النّهاية يف غريب احلديث 2 : 489 ، ماّدة شفا . 
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ال يقال : إهّنا من اآلحاد ، ول يثبت به القرآن . 
ألّنا نقول : ل نسّلم عدم جواز ثبوت بعض اآلية كالكلمة والكلمتني 
باآلحاد ، ولو سّلم نقول : ل منع من صّحة كونه قرينة لكون امُلراد من 
اآلية املتعة ، فكيف وقد ثبت أهّنم فعلوا املتعة مستندين باآلية املتلّقى من 

البيان منه ‘ . 
ويدّل عىل إباحتها أيضًا ما أورده مسلم بن احلّجاج )1( ، يف الّصحيح 
َنا  َأْخرَبَ  ، قال :  اقيِ زَّ الرَّ َعْبُد   ، قال : أخربنا  ْلَواينيُِّ احلُْ َسُن  احلَْ قال : أخربنا 
ْئنَاُه يفيِ  رًا َفجيِ َم َجابيُِر ْبُن َعْبديِ اهلل ُمْعَتميِ اْبُن ُجَرْيٍج )2( ، قال : َقاَل َعَطاٌء : َقديِ
اْسَتْمَتْعنَا  َنَعْم  َفَقاَل :  امُلْتَعَة ،  َذَكُروا  ُثمَّ  َأْشَياَء ،  َعْن  اْلَقْوُم  َفَسَأَلُه   ،  ليِهيِ َمنْزيِ

َعىَل َعْهديِ َرُسوليِ اهلل ‘ ، َوَأبيِ َبْكٍر ، َوُعَمَر )3( . 
َنْغُزو َمَع  ُكنَّا  وما أورده البخارّي ، ومسلم ، عن ابن مسعود قال : 

النّيسابورّي صاحب  )1) أبو احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشريّي 
الّصحيح ، رحل إىل احلجاز والعراق والّشام ، سمع حييى بن حييى وأحد بن حنبل وإسحاق 
اج  بن راهويه . وروى عنه الرّتمذي حديثًا واحدًا ، وإبراهيم بن أب طالب وابن خزيمة والّسّ
وغريهم . له كتب أمّهها : الّصحيح - مات سنة 261 هـ . تذكرة احلّفاظ 2 : 588 ، شذرات 

الّذهب 2 : 144 ، الفهرست لبن النّديم : 322 ، طبقات احلّفاظ : 264 . 
فقيهًا ،  وكان  هـ ( ،   150  -  80 ( بالولء  اأُلموّي  ُجريج  بن  العزيز  عبد  بن  امللك  عبد   (2(
المام  ُعّد من أصحاب  وقد  البيت ^ ،  َلهل  له مّبة وميل شديد  وكان  مصنّفًا ،  مفتيًا ، 
الّصادق × ، وروى عنه روايات يف رشعية املتعة منها ما يف املتن ، ومنها ما عن إسامعيل بن 
الفضل اهلاشمي أّنه قال : سألت أبا عبد اهلل × عن املتعة ، فقال : » إلق عبد امللك بن جريج 
اجلرح  استحالهلا « .  يف  كثريًا  شيئًا  عيّل  فأمىل  فلقيته  مّجًا ،  علاًم  منها  عنده  فإّن  عنها ،  فسله 

والتعديل 5 : 356 ، رجال الكش : 390 برقم 733 .  
)3) صحيح مسلم 4 : 134 . 
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َرُسوليِ اهلل ‘ َلْيَس معنَا نيَِساٌء ، َفُقْلنَا : َألَ َنْختص ؟ ، َفنََهاَنا َعْن َذليَِك ، 
َص َأْن نستمتع فكان أحدنا ينْكيُِح امَلْرَأَة بيِثْوبيِ اىل أجٍل ، ُثمَّ َقَرَأ عبد  ُثمَّ َرخَّ
 )2( . )1( } ...  ُكمرْ

َ
َحلىَّ اهلل ل

َ
ُموا َطيَِّباِت َما أ َرِّ

ُ
ِيَن آَمُنوا لَ ت

ىَّ
يَُّها ال

َ
اهلل : } يَا أ

اْبَن ُعَمَر  اميِ ْسَأَل  ْن َأْهليِ الشَّ ويف صحيح )3( الرّتمذّي )4( : أنَّ َرُجاًل ميِ
َي َحاَلٌل ،  جِّ َفَقاَل : َعْبُد اهلل ْبُن ُعَمَر [ )5( هيِ ة النّساء ] بيِاْلُعْمَرةيِ إيِىَل احْلَ َعْن متعيِ
ى َعنَْها ؟ َفَقاَل اْبُن ُعَمَر : َأَرَأْيَت إيِْن َكاَن َأبيِ   [ )6( : إيِنَّ َأَباَك هَنَ يُّ اميِ َفَقاَل ] الشَّ

ى َعنَْها ، َوَصنََعَها َرُسوُل اهلل ‘ أنرتك الّسنة ، وَنتَّبيُِع قول أب ؟ ! )7( .  هَنَ
فعلم من هذا أّن املحّرَم هلا عمر ، كام يرشد إليه أيضًا ما اشتهر أّنه قال : 
ام ، ُمْتَعُة  » ُمْتَعَتانيِ َكاَنَتا َعىَل َعْهديِ َرُسوليِ اهلل ‘ َأَنا َأحّرمهام ، َوُأَعاقيُِب َعَلْيهيِ
 « )8( . حيث أضاف الّتحريم إىل نفسه ومل يضفه إىل   ، وُمْتَعُة النَِّساءيِ احْلَجِّ

)1) سورة املائدة 5 : 87 . 
)2) صحيح البخارّي 6 : 119 ، صحيح مسلم 4 : 130 . 

)3) مراده سنن الرّتمذّي . 
)4) مّمد بن عيسى بن َسورة أبو عيسى الرّتمذّي الرّضير ، ) حدود 210 279 هـ ( ، صاحب 
سعيد ،  بن  قتيبة  مثل  شيوخه  بعض  يف  وشاركه  البخاري ،  عىل  تتلمذ  » اجلامع « .  كتاب 
وصنّف  األحاديث ،  ومجع  والعراق واحلرمني ،  إىل خراسان  العلم  وغريه ورحل يف طلب 
ي يف آخر عمره . وقيل : ُولد أعمى . صنّف كتاب » اجلامع « وهو أحد الكتب  الكتب ، وَعميِ
السّتة املعتمدة عند أهل السنّة ومُجْلُتُه مائة وواحد وخسون كتابًا ، رشح أحاديثه وبيَّنها ، ولذا 
قال  فائدته .  إىل  أحد  كّل  وصول  لسهولة  ومسلم ؛  البخاري  كتاب  من  أنفع  إّنه  عنه :  قيل 
صنّفُت هذا الكتاَب وعرضُتُه عىل علامء العراق واحلجاز وخراسان فَرضوا به .  الرتمذّي : 

الثقات لبن حبان 9 : 353 ، فهرست ابن النديم : 339 ، النساب للّسمعاين 1 : 459 . 
)5) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)6) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)7) سنن الرّتمذّي 2 : 159 . 
)8) الّسنن الكربى ) البيهقّي ( 7 : 206 ، بتفاوت . 
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اهلل ، ول إىل رسول اهلل ‘ ، ول يعدل عاّم ثبت يف زمنه إىل اجتهاد عمر ؛ 
معارضة  مع  فكيف  القيامة ،  يوم  إىل  ألّن حالله حالل ، وحرامه حرام 

ظاهر اآلية الّشيفة ، وشهادة مجع من أكابر الّصحابة كام عرفت . 
ويدّل عل إباحتها أيضًا مع إمجاع أهل البيت ^ إمجاع املسلمني ، فإّنه 
ل نزاع يف مشوعّيتها يف مبدأ األمر ، إّل أّن اخلصم يّدعي نسخها ، فثبوت 
الباحة دراية ، ودعوى النّسخ ] رواية ل تصلح للمعارضة ، مع منافاة ما 
نقل من أّن املحّرم هلا كان عمر لذلك ، فكيف يصّح العتامد عىل رواية 
النّسخ [ )1( مع حصول مثل هذا الضطراب ، مع أّن حكاية النّسخ عندهم 
رسول  عن  عّل × ،  إىل  املنسوبة  رواياهتم  بعض  ففي  مضطربة ،  أيضًا 

 . )2( »  يَّةيِ ْنسيِ ى َعْن ُمْتَعةيِ النَِّساءيِ َيْوَم َخْيرَبَ َوَعْن احْلُُمريِ اليِ اهلل ‘ : »أّنه هَنَ
َعْن  َيى )3( ،  حَيْ بن  أحد  ْبُن  ُد  مَّ ُمَ عن  الّشيخ ،  رواها  الّرواية  وهذه 
و ْبنيِ  َسنْييِ ْبنيِ ُعْلَواَن )5( ، َعْن َعْمريِ  )4( ، َعنيِ احْلُ ْوَزاءيِ َأبيِ َجْعَفٍر ، َعْن َأبيِ اجلَْ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة احلجرّية . 
)2) الّسنن الكربى ) البيهقّي ( 7 : 201 . 

)3) يف املصدر : » مّمد بن حييى « . 
)4) ُمنبِّه بن عبد اهلل التميمّي ، املعروف بأب اجلوزاء ، أخذ الفقه عن احلسني بن علوان الكلبّي الذي 
يروي كثريًا عن عمرو بن خالد عن زيد بن عّل عن آبائه عن أمري املَومنني × ، وقد روى عن 
الكلبّي مجلًة من الروايات ، بلغت » 60 « موردًا يف الكتب ، بعنوان ) أب اجلوزاء ( يف » 49 « 
موردًا ، وبعنوان ) منّبه بن عبد اهلل بن اجلوزاء ( يف » 6 « موارد ، وبعنوان ) املنّبه بن عبد اهلل ( يف 
موردين ، وبعنوان ) املنّبه بن عبيد اهلل ( يف مورد واحد ، وبعنوان ) املنّبه بن عبيد اهلل أب اجلوزاء ( 
يف موردين . رجال النجاّش : 233 برقم 1130  و442 ، إيضاح الشتباه 302 برقم 709 . 

أخو احلسن  نزيل بغداد ،  عامّي ،  أبو عّل الكويّف ،  ابن قدامة الكلبّي ،  )5) احلسني بن علوان ، 
مام الّصادق × ،  بن علوان . وكان له ميل ومّبة شديدة ألهل البيت ^ ، فقد صحب اليِ
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َم َرُسوُل  ٍّ × َقاَل : »َحرَّ  ، َعْن َعليِ  ، َعْن آَبائيِهيِ ٍّ َخاليٍِد )1( ، َعْن َزْيديِ ْبنيِ َعليِ
اهلل ‘ ... « )2( . 

ويف بعضها أّن إباحتها ونسخها كان يف حّجة الوداع )3( ، ويف بعضها 
عن عمر بن اخلّطاب أّن النّبي ‘ أباحها ثالثة أّيام ثّم حّرمها )4( . 

ويفهم من بعضها أّن الباحة كانت يومًا واحدًا أو ليلة واحدة . 
ونقل أيضًا أّنه كان الّرجل منهم يتمّتع أسبوعًا بثوٍب أو غري ذلك ، 
ويقيض وطره منها ثّم يّسحها ، وإذا كان األمر عىل مثل هذا الضطراب 
فكيف يصلح الّتعويل عليه يف العدول عن ظاهر القرآن املقرون بإمجاع 
لُّوا  ْكُتْم بيِهيِ َلْن َتضيِ ٌك فيِيُكُم َما إيِْن مَتَسَّ أهل البيت ، وما قال ‘ : »إيِينِّ َتاريِ

 . )5( »  َدا َعىَل احْلَْوضيِ َقا َحتَّى َيريِ يتيِ أهل بيتي ، َلْن َيْفرَتيِ رْتَ كيَِتاَب اهلل ، َوعيِ
ومن طلب احلّق ، وخلع العناد والّتقليد ، علم أّنه ليس لتحريمها ما 
يرُْكمرْ ِف َما تَرَاَضيرُْتمرْ بِِه 

َ
 ُجَناَح َعل

َ
يصّح الستناد إليه ، وعلم أّن معنى } َول

تبلغ  الّطاهرين  األئّمة  عن  الروايات  من  مجلة  اسناد  يف  ووقع  والفقه ،  احلديث  عنه  وأخذ 
النجاّش :  رجال   . 55 فهرست الطويّس :  رجال الطويس 171  و183 .  موردًا .   » 95 «

38 . معجم رجال احلديث 6 : 31 - 34  و23 : 136 . 
)1) عمرو بن خالد : أبو خالد الواسطّي ، عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب الباقر × قائال : 
عمرو بن خالد الواسطّي برتّي ، ورّصح الكش بأنه من رؤساء الزيديـّة . رجال النجاّش : 

288 ، رجال الطويّس : 131 ، رجال الكّش : 390 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1085/251 ، الستبصار3 : 511/142 . 

ْعُت َرُسوَل اهلل ‘ يفيِ  َسميِ َيُقوُل :  ْعُت َأب ،  َسميِ َة :  َربيِيع ْبن َسرْبَ عن   ، 404 )3) مسند أحد 3 : 
 .   : َينَْهى َعْن نيَِكاحيِ امُلْتَعةيِ ةيِ اْلَوَداعيِ َحجَّ

)4) الّسنن الكربى ) البيهقي ( 7 : 207 . 
)5) مسند أحد 3 : 14 ، جممع الّزوائد 9 : 163 ، املعجم الّصغري 1 : 131 . 
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َفِريَضِة { أي ل إثم يف أْن تزيدها يف األجر ، وتزيدك يف املّدة . 
رْ
ِد ال ِمنرْ َبعرْ

ُروي يف » الكافي « ، عن مّمد بن مسلم قال : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × 
 : } َول ُجناَح ... { اآلية ؟ .  َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َقْبَل  َكاَن  وَما  َجائيٌِز ،   َفُهَو  النَِّكاحيِ  َبْعديِ  ْن  ميِ بيِهيِ  َتَراَضْوا  »َما  َفَقاَل : 
ىَض بيِه  « )1( .  َضاَها ،  وبيَِشْ ٍء ُيْعطيِيَها َفرَتْ النَِّكاحيِ َفاَل جَيُوُز إيِلَّ بيِريِ

يفيِ  جعفر × ،  أب  عن  بصري ،  أب  عن  العّياشّي « ،  » تفسير  ويف 
ِد   ... إىل قوهل ... ِمنرْ َبعرْ ُتمرْ َتعرْ َتمرْ هيِ اآْلَيُة : } َفَما اسرْ  ، َقاَل : »َنَزَلْت َهذيِ امُلْتَعةيِ
يَدَك إيَِذا اْنَقَطَع اأْلََجُل َبْينَُكاَم  يَدَها  وَتزيِ َفِريَضِة { ، َقاَل : َل َبْأَس بيَِأْن َتزيِ

رْ
ال

 َ َتنَْقيضيِ َحتَّى  َك  ليَِغرْييِ حَتيِلُّ  نَْها ،  وَل  ميِ ًضا  بيِريِ آَخَر  بيَِأْمٍر  اْسَتْحَلْلُتكيِ  َفَتُقوَل 
هُتَا َحْيَضَتان  « )2( .  دَّ هُتَا ،  وعيِ دَّ عيِ

ً { بمصالح عباده ، وما يصوهنم عن ارتكاب  َما  } إّن اهلل َكَن َعلِيرْ
املحّرمات بتحليل املتعة كام يرشد إليه قوله × : »ما زنى إّل شقّي « )3( . 

 { حيث حيفظ بذلك األنساب واألموال . 
ً
َما } َحِكيرْ

فائدة : 

َأُبو  َسَأَل  قال :  رفعه ،  إبراهيم ،  بن  عّل  » الكافي « ، عن  ُروي يف 
 )4( ، َفَقاَل َلُه : َيا َأَبا َجْعَفٍر  َب الطَّاقيِ َد ْبَن النُّْعاَمنيِ َصاحيِ مَّ َحنيِيَفَة َأَبا َجْعَفٍر مَُ

َا َحاَلٌل ؟ .  َما َتُقوُل يفيِ امُلْتَعةيِ أَتْزُعُم َأهنَّ
)1) الكايف 5 : 2/456 . 

)2) تفسري العّياّش 1 : 86/233 . 
)3) الكايف 5 : 2/448 . 

)4) مّرت ترمجته بعنوان ) أبو جعفر األحول يف اجلزء الثاين فراجع ( . 
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َقاَل : َنَعْم . 
ْبَن َعَلْيَك .  َقاَل : َفاَم َيْمنَُعَك َأْن َتْأُمَر نيَِساَءَك َأْن ُيْسَتْمَتْعَن  وَيْكَتسيِ

َكاَنْت  وإيِْن  فيِيَها ،   ُيْرَغُب  نَاَعاتيِ  الصِّ ُكلُّ  َلْيَس  َجْعَفٍر :  َأُبو  َفَقاَل 
َحاَلًلً ، َوليِلنَّاسيِ َأْقَداٌر  وَمَراتيُِب َيْرَفُعوَن َأْقَداَرُهْم ،  وَلكيِْن َما َتُقوُل َيا َأَبا 

ُه َحاَلٌل ؟ .  َحنيِيَفَة يفيِ النَّبيِيذيِ أَتْزُعُم َأنَّ
َفَقاَل : َنَعْم . 

ْبَن  َفَيْكَتسيِ َنبَّاَذاٍت  احْلََوانيِيتيِ  يفيِ  نيَِساَءَك  َد  ُتْقعيِ َأْن  َيْمنَُعَك  َفاَم  َقاَل : 
َعَلْيَك ؟ . 

َيا  َلُه :  َقاَل  ُثمَّ  َأْنَفُذ .  َدٍة ،  وَسْهُمَك  بيَِواحيِ َدٌة  َواحيِ َحنيِيَفَة :  َأُبو  َفَقاَل 
 ،  يميِ امُلْتَعةيِ َل َسائٌِل ... { )1( ، َتنْطيُِق بيَِتْحريِ

َ
تيِي يف : } َسأ َأَبا َجْعَفٍر إيِنَّ اآْلَيَة الَّ

َها .  َواَيَة َعنيِ النَّبيِيِّ ‘ َقْد َجاَءْت بيِنَْسخيِ َوالرِّ
يٌَّة ،   َل َسائٌِل ... { َمكِّ

َ
َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفٍر : َيا َأَبا َحنيِيَفَة إيِنَّ ُسوَرَة } َسأ

ٌة .  ٌة َرديِيَّ َواَيَتَك َشاذَّ وآَيُة امُلْتَعةيِ َمَدنيِيٌَّة ،  وريِ
 .  َفَقاَل َلُه َأُبو َحنيِيَفَة :  وآَيُة امْليِرَياثيِ َأْيضًا َتنْطيُِق بيِنَْسخيِ امُلْتَعةيِ

رَياٍث .  َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر : َقْد َثَبَت النَِّكاُح بيَِغرْييِ ميِ
ْن َأْيَن ؟ .  َقاَل َأُبو َحنيِيَفَة : ميِ

ْن َأْهليِ  َج اْمَرَأًة ميِ نَي َتَزوَّ َن امُلْسليِميِ َلْو َأنَّ َرُجاًل ميِ َأُبو َجْعَفٍر :  َفَقاَل له 
َ َعنَْها َما َتُقوُل فيِيَها ؟ .  اْلكيَِتابيِ ُثمَّ ُتُويفِّ

)1) سورة املعارج 70 .  ومراده اآلية 31 منها حيث قال : » َفَمنيِ اْبَتغى  َوراَء ذليَِك َفُأولئيَِك ُهُم 
العاُدوَن « . 
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نُْه .  ُث ميِ َقاَل : َل َتريِ
َقا )1( .  رَياٍث . ُثمَّ اْفرَتَ َقاَل : َفَقْد َثَبَت النَِّكاُح بيَِغرْييِ ميِ

* * * * *

الّسادسة : في الّسورة المذكورة

ِمَناِت  الُمؤرْ َصَناِت  الُمحرْ َينرِْكَح  نرْ 
َ
أ لً  َطورْ ِمنرُْكمرْ  َتِطعرْ  يَسرْ مرْ 

َ
ل } َوَمنرْ   

بِإِيَمانُِكمرْ  ُم 
َ
ل عرْ

َ
أ ِمَناِت َواهلل  الُمؤرْ َفَتَياتُِكُم  َمانُُكمرْ ِمنرْ  يرْ

َ
أ ترْ 

َ
ك

َ
َمل َما  ِمنرْ 

َ
ف

ُروِف  ُجوَرُهنىَّ بِالَمعرْ
ُ
لِِهنىَّ َوآتُوُهنىَّ أ هرْ

َ
ِن أ

رْ
انرِْكُحوُهنىَّ بِإِذ

َ
ٍض ف ُضُكمرْ ِمنرْ َبعرْ َبعرْ

 َ َتنيرْ
َ
أ إِنرْ 

َ
ف ِصنىَّ  حرْ

ُ
أ إَِذا 

َ
ف َداٍن  خرْ

َ
أ ُمتىَِّخَذاِت   

َ
َول ُمَسافَِحاٍت   َ َغيرْ ُمرَْصَناٍت 

لَِمنرْ َخِشَ  َذلَِك  َعَذاِب 
رْ
ال ِمَن  َصَناِت  الُمحرْ َما َعَ  ُف  نِصرْ يرِْهنىَّ 

َ
َفَعل بَِفاِحَشٍة 

ُكمرْ َواهلل َغُفوٌر رَِحيم { )2( . 
َ
ٌ ل وا َخيرْ ِبُ نرْ تَصرْ

َ
َعَنَت ِمنرُْكمرْ وَأ

رْ
ال

 ] جواز زواج اإلماء  ، وشرائطه [ 
لقرهبا ،  } لم {  جزم لفظًا بـ   }  و} يستطعرْ } من { : رشطّيـة ،    
} ِمنرُْكم { : للّتبعيض ، أو للبيان .   يف   }  و} ِمنرْ   . }  } َمنرْ بـ  وماّلً 
و} طولً { : منصوب بنزع اخلافض أي : يقدر عىل طول ، أو يستطيع 
عىل معنى من مل جيد طولً ، وهو الغنى الذي يمكن جعله مهرًا أو نفقة 
وأصله  ذلك ،  ونحو  األمالك  وغّلة  احلرف  كذوي  القّوة  أو  بالفعل 
ومنه  وزيادة ،  فضل  أي :  طول  عّل  لفالن  يقال :  والّزيادة ،  الفضل 

تطّول عّل بكذا . 

)1) الكايف 5 : 8/450 . 
)2) سورة النّساء 4 : 25 . 
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ألجل  مالً  جيد  مل  من  أي :  بمحذوف ،  جمرور  ينكَح { :  } أنرْ  و 
أْن ينكح به املحصنات ، أو منصوب بفعل مقّدر صفة } طولً { ، أي 

طولً يبلغ به نكاح املحصنات . 
 ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابه ،  ُروي يف » الكافي « ، يف املوّثق ، َعنيِ اْبنيِ ُبَكرْيٍ
امَلْمُلوَكَة  احْلُرُّ  ُجُل  الرَّ َج  َيَتَزوَّ َأْن  َينَْبغيِي  »َل  َقاَل :  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن 
َتِطعرْ ِمنرُْكمرْ  مرْ يَسرْ

َ
 : } َوَمنرْ ل اَم َكاَن َذليَِك َحْيُث َقاَل اهلل َعزَّ  وَجلَّ اْلَيْوَم ، إيِنَّ

ةيِ اْلَيْوَم َمْهُر اأْلََمةيِ َأْو َأَقّل  « )1( .  َطورْلً { ، َوالطَّْوُل : امَلْهُر ،  وَمْهُر احْلُرَّ
وبـ  الّزنا ،  من  العفيفاُت  احلرائُر  } املحصنات { :  بـ  ــراد  وامُل
الّشط  جواب   }  ترْ

َ
ك

َ
َمل َما  ِمنرْ 

َ
} ف وقوله :  املسلامت ،  } املؤمنات { 

أي : يتزّوج من جنس اململوكات املؤمنات . 
والفتاة : األَمة ، وإْن كانت عجوزًا ؛ ألهّنا كالّصغرية يف أهّنا ل توقَّر 
توقري احلّرة ، وامُلراد إماء الغري يتزّوجها بعقد ؛ ألهّنا أخّف مؤونة ، وأقّل 

مهرًا ، وحيتمل أن ُيراد ما يشمل الّساري واملحّللة . 
هلم  ترغيٌب  اجلملتني  هاتني  وسط  إلخ ،  أعلم {  } واهلل  وقوله : 
إْن  ذلك  عن  الرّتفع  ألّن  ذلك ،  من  لالستنكاف  ودفاٌع  الماء ،  بنكاح 
كان جهته نقصان إيامهنّن فاهلل أعلم بذلك ، فقد يكون إيامهنا كاماًل أو 
آدم × ، ويمكن  فهو  فاألب واحد  النّسب  وإْن كان من جهة  أكمل ، 
وأّما  الّظاهرّي ،  باليامن  الكتفاء  إىل  لإلشارة  األوىل  اجلملة  تكون  أْن 

الباطن فال يعلمه سوى اهلل تعاىل ، واجلملة الّثانية لدفع الستنكاف . 

)1) الكايف 5 : 7/360 . 
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يف  الّشع  رّخص  ما  أو  عليه ،  تراضوا  ما  هو  } باملعروف { :  و 
جعله مهرًا ، أو هو احلالل ، وامُلراد إعطاؤه بال مطٍل ، ويمكن حله عىل 

األعّم . 
ها )1( ، حاٌل من مفعول  الّصاد ، وكسيِ ُقرئ بفتح  } مصنات {  و 

} انكحوهّن { ، وامُلراد العفائف . 
و } غي مسافحات { حال مؤّكدة . 

و } الخدان { : الخاّلء يف الس ، للّزنا هبا رّسًا . وامُلراد : انكحوا 
من مل تزنيِ جهرًا ول رّسًا . 

إذا  أي :  والّصاد ،  اهلمزة  بفتح  أيضًا  ُقرئ  حصّن { 
ُ
} أ وقوله : 

أحصَن أنفسهم بأخذ األزواج ، وقرئ بضّم اهلمزة وكس الّصاد ، أي : 
أحصنهّن األزواج . 

واهلالك  والثم  الفساد  هو  » القاموس « :  يف  قال  } العنت { :  و 
ودخول املشّقة عىل النسان والّزنا ونحوه )2( . 

أن  خش  أي :  والّزنا ،  الفجور  هنا  وامُلراد  » الّصحاح « :  يف  قال 
حتمله شّدة الّشبق عىل ذلك )3( . 

عبد  أب  عن  سنان ،  ابن  اهلل  عبد  عن  تفسريه ،  يف  العّياّش  روى 

)1) قوله تعاىل : } املحصنات { يقرأ بفتح الّصاد وكسها ، فاحلّجة ملن فتح أنه جعلهّن مفعوًل 
هبّن ؛ ألّن أزواَجهّن أحصنوهّن ، واحلّجة ملن كس أنه جعل الفعل هلّن أي أحصن أنفسهّن 

فهّن مصنات هلا أي عفيفات . ) احلّجة عىل القراءات السبع - ابن خالويه : 97 ( . 
)2) القاموس املحيط 1 : 331 ماّدة عنت . 

)3) الّصحاح 1 : 258 ماّدة عنت . 
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اهلل × قال سألته عن املحصنات من الماء ؟ . 
قال : »ُهنَّ امُلْسليِاَمُت « )1( . 

ينبغي  »ل  قال :  اهلل ×  عبد  أب  عن  صهيب )2( ،  بن  عّباد  وعن 
له  العنت ،  ول حيّل  إّل من خش  يتزّوج من الماء  أْن  املسلم  للّرجل 

من  إّل واحدة « )3( . 

 ] في بيان بعض األحكام من اآلية [ 

إذا عرف ذلك فاعلم أّنه يستنبط من اآلية أحكام : 

 ) األّول ( : ] في افتقار عقد النكاح الى المهر [ 

 ظاهر اآلية يدّل عىل أّنه لبّد للنّكاح من املهر ، وإْن مل يكن ذكره يف 
ديِ  العقد لزمًا ، ويدّل عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن ُمَمَّ
َفَقاَلْت  النَّبيِيِّ ‘  إيِىَل  اْمَرَأٌة  »َجاَءتيِ  َقاَل :  ُمْسليٍِم ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر ×  ْبنيِ 
 ؟ . َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل : َأَنا َيا َرُسوَل  هيِ َذيِ ْجنيِي . َفَقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : َمْن هليِ َزوِّ
ْجنيِيَها ، َفَقاَل : َما ُتْعطيِيَها ؟ . َفَقاَل : َما يليِ َشْ ٌء ؟ . َفَقاَل : ل ، َقاَل :  اهلل َزوِّ

)1) تفسري العّياّش 1 : 92/235 . 
)2) عّباد بن صهيب أبو بكر املازيّن ، التميمي ، الريبوعّي ، الكليبّي ، وقيل الكلبّي ، البرصّي ، 
من مّدثي العاّمة الّضعفاء ، وبعض العاّمة وّثقوه وصّدقوه ، وفريق آخر منهم ذّموه واهّتموه 
روى عن المام  برتيًا مرجئًا ،  كان  وبعض علامئنا وّثقوا حديثه .  بالكذب وتركوا حديثه ، 
املقال 2 :  تنقيح  131 و240 .  الطويّس :  رجال  تويّف حدود سنة 212 .  الصادقني ’ . 

121 . رجال النجاّش : 208 . نقد الرجال 178 . فهرست الطويّس : 120 . 
)3) تفسري العّياّش 1 : 97/235 . 
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 ، ُثمَّ َأَعاَدْت َفَقاَل  ُجليِ َفَأَعاَدْت َفَأَعاَد َرُسوُل اهلل ‘ َفَلْم َيُقْم َأَحٌد َغرْيُ الرَّ
َنَعْم ،  َقاَل :  َشْيئًا ؟ .  اْلُقْرآنيِ  َن  ميِ ُن  سيِ أحُتْ  :  الثَّاليَِثةيِ ةيِ  امَلرَّ يفيِ  اهلل ‘  َرُسوُل 

اه  « )1( .  َمَها إيِيَّ َن اْلُقْرآنيِ أْن تَعلِّ ُن ميِ سيِ ْجُتَكها َعىَل َما حُتْ َفَقاَل : َقْد َزوَّ
»إيَِذا  َقاَل :  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  رٍي ،  َبصيِ َأبيِ  َعْن  املعترب ،  الّسند  ويف 
َفاَم  ديِْرمَهًا  َشْيئًا  إيَِلْيَها  َيُسوَق  َحتَّى  َفْرُجَها  َلُه  حَييِلُّ  َفاَل  امَلْرَأَة  ُجُل  الرَّ َج  َتَزوَّ

ه  « )2( .  يٍق َأْو َغرْييِ ْن َسويِ ًة ميِ يَّ َفْوَقُه َأْو َهديِ
وامُلراد أّنه يسوق إليها شيئًا إّما بالفعل قبل أْن يدخل هبا ، أو يعدها 
اْبنيِ  َعنيِ  املعتربيِ  الّسند  يف  روي  ما  عليه  ويدّل  عليه ،  دينًا  فيكون  بذلك 
 )3( ، َعْن َأبيِ َعْبديِ  يديِ الطَّائيِيِّ ميِ  ، َعْن َعْبديِ احْلَ  ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابيِهيِ َأبيِ ُعَمرْيٍ

َا َوَل ُأْعطيِيَها َشْيئًا ؟ .  ُج امَلْرَأَة َوَأْدُخُل هبيِ اهلل × َقاَل : ُقْلُت َلُه : َأَتَزوَّ
َقاَل : »َنَعْم َيُكوُن َدْينًا هَلَا َعَلْيك  « )4( . 

الّدخول )5( ،  عىل  الّتقديم  استحباب  عىل  األّول  حل  والّشيخ 

)1) هتذيب األحكام 7 : 354 1444/355 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1452/357 ، الستبصار 3 : 799/220 . 

الباقر  األئّمة  من  ثالثًة  أدرك  الكسائّي .  الكويّف  الطائّي  عّواض  بن  احلميد  عبد  الّشهيد   (3(
الفقه .  يف  موردًا   53 من  أكثر  اسناد  يف  ووقع  عنهم ،  وروى  والكاظم ^ ،  والّصادق 
الطويّس :  رجال  العصمة .  بيت  لوّلئه ألهل  العّبايّس  يد هارون  استشهد عبد احلميد عىل 

128  و235  و353 ، جامع الرواة 1 : 440 . 
)4) الكايف 5 : 3/413 ، هتذيب األحكام 7 : 1453/357 ، الستبصار 3 : 798/220 . 

ا َقْبَل َأْن ُيْعطيَِيَها َشْيئًا  )5) هتذيب األحكام 7 : 357 ذيل احلديث 1453 ، قال : » َفإيِْن َدَخَل هبيَِ
 ،  وَقْد َبيَّنَّا   ،  وَوَجَب َعَلْيهيِ َتْسليِيُمُه إيَِلْيَها َأيَّ َوْقٍت َطاَلَبْتُه بيِهيِ تيِهيِ نََّة ،  وَكاَن امَلْهُر يفيِ ذيِمَّ َأْخَطَأ السُّ

 . »  هيِ َن امَلْهريِ َأويِ امَلْهريِ ُكلِّ ْ ءيِ ميِ يُم الشَّ نََّة َتْقديِ َأنَّ السُّ
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َسَها  ِمَنًة إِنرْ َوَهَبترْ َنفرْ ةً ُمؤرْ
َ
رَأ وسيأيت  هلذا ما يؤّكده يف بيان قوله : } ... َوامرْ

 ... { )1( ، اآلية إْن شاء اهلل .  لِلنىَِّبِّ

 ) الّثاني ( : ] رجحان الوطئ بالزواج على ملك اليمين [ 

 تشعر برجحان النّكاح مع الّتمكن من املهر ، وقد مّر الكالم فيه )2( . 

 ) الّثالث ( : ] شرطية َفْقِد الَطْوِل وخشية العنت [ 

 دّلت اآلية برصحيها عىل جواز نكاح األََمة بالعقد للحّر ملن َفَقَد الّطوَل 
وخشى العنت ، وهذا ل خالف فيه ، ويدّل عليه الّروايات املستفيضة . 

وتدّل من جهة املفهوم عىل أّنه ل جيوز ذلك مع فقد أحد الّشطني ؛ 
ألّن املفهوم األّول مفهوم رشط ، وهو حّجة عند أكثر املحّققني كام هو 
احلّق ، والّثاين ، وإْن كان من قبيل مفهوم الّصفة إّل أّنه ل يقرص يف هذا 
املقام عن دللة املنطوق من حيث الشارة والاّلم ، وإليه ذهب الّشيخ )3( ، 
يف أحد قوليه ، وكثري من املتأّخرين )4( ، وأكثر املتقّدمني )5( ، بل نقل عن 

)1) سورة األحزاب 33 : 50 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 420.

)3) اخلالف 4 : 313 املسألة 86 ، قال : » ل جيوز للحّر املسلم تزويج األمة إل بثالث رشوط : 
أن تكون مسلمًة أّولً ، ول جيد طولً ، وخيالف العنت « . 

)4) املهّذب2 : 215 ، الّشائع 2 : 291 . وغريمها . 
)5) املبسوط 4 : 214 ، املقنعة : 506 ، املهّذب2 : 215 . 
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الّشافعّي )2( ،  مذهب  وهو  ذلك ،  عىل  المجاع  دعوى  عقيل )1(  أب  ابن 
 ،  ويدّل عليه أيضًا ما رواه يف » الكافي « ، يف املوّثق ، َعْن ُزَراَرَة ْبنيِ َأْعنَيَ

ُج اأْلََمَة ؟ .  ُجليِ َيَتَزوَّ َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : َسَأْلُته َعنيِ الرَّ
َقاَل : » ل ، إيِلَّ َأْن ُيْضَطرَّ إيِىَل َذليِك  « )3( . 

ُج اأْلََمَة ؟ .  رٍي ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ احْلُرِّ َيَتَزوَّ وما رواهَ  َعْن َأبيِ َبصيِ
َقاَل : » َل َبْأَس إيَِذا اْضُطرَّ إيَِلْيَها « )4( . 

َج  يِ َأْن َيَتَزوَّ وما رواه يِ َعْن ُيوُنَس َعنُْهْم َقاَل : »َل َينَْبغيِي ليِلُمْسليِميِ امُلورسيِ
ْن َأْهليِ  َج اْمَرَأًة ميِ ًة ، وَكَذليَِك َل َينَْبغيِي َلُه َأْن َيَتَزوَّ اأْلََمَة إيِلَّ َأْن َل جَييَِد ُحرَّ

ًة  وَل َأَمة « )5( .  اْلكيَِتابيِ إيِلَّ يفيِ َحاليِ رُضوَرةيِ َحْيُث َل جَييُِد ُمْسليَِمًة ُحرَّ
َج  رٍي ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َل َينَْبغيِي ليِْلُحرِّ َأْن َيَتَزوَّ وَعْن َأبيِ َبصيِ
 . )6( »  َة َعىَل اأْلََمةيِ َج احْلُرَّ  ، ... َوَل َبْأَس َأْن َيَتَزوَّ ةيِ ُر َعىَل احْلُرَّ اأْلََمَة َوُهَو َيْقديِ
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم َقاَل : َسَأْلُت َأَبا  مَّ وما رواه الّشيخ ، بسند معترب ، َعْن ُمَ

ُج األمة )7( ؟ .  ُجليِ َيَتَزوَّ َجْعَفٍر × َعنيِ الرَّ

)1) عنه العاّلمة يف متلف الشيعة 7 : 247 ، قال : » ل حيّل للحّر املسلم عند آل الرسول ^ 
» عند آل الّرسول ^  فقوله :  أن يتزّوج األمة متعة ول نكاح إعالن إل عند الرضورة « ، 

مشعٌر بالمجاع « . 
)2) األّم 5 : 7 ، أحكام القرآن ) الّشافعّي ( 1 : 188 ، املجموع 16 : 237 . 

)3) الكايف 5 : 6/360 . 
)4) الكايف 5 : 1/359 . 
)5) الكايف 5 : 8/360 . 
)6) الكايف 5 : 9/360 . 

)7) يف املصدر : » اململوكة « . 
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َقاَل : » إيَِذا اْضُطرَّ إيَِلْيَها َفاَل َبْأس  « )1( . ويدّل عليه أيضًا ما سنذكره )2( 
يف النّوع اآلخر من رواية » الخصال « . 

وخوف  الطَّول ،  وعدم  احلّرة ،  عدم  جهة  من  يكون  والضطرار 
وذهب  كثريًا ،  احلرام  يف  يستعمل  ينبغي «  » ال  ولفظ  الّزنا ،  يف  الوقوع 
حنيفة )3(  أبو  ذهب  وإليه  كراهّيـة  عىل  اجلواز  إىل  األصحاب  من  مجاعة 
يَام ... { )4( ، اآلية وقوله : 

رَْ
نرِْكُحوا ال

َ
لألصل ، ولعموم قوله تعاىل : } وَأ

ُكمرْ َما َوَراَء ... { )6( ، دّل 
َ
ِحلىَّ ل

ُ
 ... { )5( ، } ... وَأ ِمَنٌة َخيرٌْ َمٌة ُمؤرْ

ََ
} ... َول

ابن  موّثقة  ذكرنا من  ما  أيضًا  ويدّل عليه  اجلواز ،  بعمومه وإطالقه عىل 
بكري )7( وغريها ، حيث إّنه × عرّب بلفظ ) ل ينبغي ( الّظاهر يف الكراهّيـة . 
وُأجيب عن اآلية بأّن دللتها من طريق املفهوم ول نسلم حّجيته ، 

ولو سّلم فال نسّلم جواز ختصيص عموم املنطوق به . 
وفيه نظر ؛ ألّن الّتحقيق أّنه حّجة وخيّصص به كام حّقق يف مّله ، ولكن 
يمكن أن جُياب بأّنه تعاىل مّلا أمر بالنّكاح وحّث عليه وأّنه ل ينبغي تركه كام 
تدّل عليه األخبار الّسابقة أرشدهم إىل أّنه ينبغي نكاح احلرائر ، وأّن من مل 

)1) الكايف 7 : 1371/334 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة503.

)3) بدائع الّصنائع 2 : 270 ، املبسوط 5 : 108 . 
)4) سورة النّور 24 : 32 . 

)5) سورة البقرة 2 : 221 . 
)6) سورة النّساء 4 : 24 . 

)7) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 484.
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يستطع ذلك فلينكح الماء ، وأّن هذا الّتأكيد إّنام هو بالنّسبة إىل من خش 
العنت ، وأّما من مل خيش فال يتأّكد له النّكاح ، بل الّصرب خري له ، أو املعنى 
أّن هذا واجب بالنّسبة إىل من خاف الوقوع بالّزنا ، كام مّر يف تقسيم النّكاح 
ُكم { )1( ، 

َ
ل  ٌ َخيرْ ِبُوا  تَصرْ } وإنرْ  قوله :  ويكون  اخلمسة ،  األحكام  إىل 

بالنّسبة إىل من يطيق الّصرب ، ويعلم من نفسه القّوة إىل مقاسات العزوبة ، 
 

َ
ل ِيَن 

ىَّ
ال ِفِف  َتعرْ يَسرْ

رْ
} َول تعاىل :  قوله  بيان  يف  الشارة  إليه  مّرت )2(  كام 

ً ... { ، فعىل هذا ل تدّل اآلية عىل عدم اجلواز مع فقد أحد  َيُِدوَن نَِكاحا
الّشطني ، وليست منافية لعموم ما دّل عىل اجلواز حّتى تكون مّصصة 
له ، والنّهي يف موّثقة زرارة )3( ممول عىل الكراهة ، والبأس الّذي فهم من 
رواية أب بصري أعّم من احلرام ، وبقية الّروايات ظاهرة يف الكراهة ، كام 

 . }  ُكمرْ
َ
وا َخٌي ل ِبُ نرْ تَصرْ

َ
يشعر به قوله : } وَأ

وباجلملة ل شّك يف دخول جواز نكاح الماء بالعقد مع فقد أحد 
والّروايات  اآلية  وهذه  الباحة ،  عىل  الّداّلة  العمومات  يف  الّشطني 
ذكرنا ،  ملا  ذلك  يف  رصاحتها  لعدم  للّتخصيص ؛  تصلح  ل  املذكورة 
ولمكان أن ُيقال : إهّنا جرت عىل الغالب ، فال يكون املفهوم هنا حّجة ، 

وظهور الّروايات يف الكراهة قرينة لذلك . 
وهو ختصيص  » الخالف « :  ويف املسألة قول ثالث نقله الّشيخ يف 

)1) سورة النّور 24 : 33 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 426.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 489.
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جعل  وحّجته  حّرة )1( ،  عنده  كانت  بمن  بالعقد  األمة  نكاح  من   املنع 
نقل )2( الّطول بالفعل رشطًا ل القدرة عليه ، كنكاح األخت واخلامسة ، 
يف  الّشيخ ،  رواه  وما  املذكورة )3( ،  بصري  أب  رواية  ذلك  عىل  ويدّل 
  ،  َة َعىَل اأْلََمةيِ جيِ احْلُرَّ  ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َتَزوَّ َلبيِيِّ احلسن ، َعنيِ احْلَ
ٍة َفنيَِكاُحُه َباطيِل  « )4( .  َج َأَمًة َعىَل ُحرَّ  ،  وَمْن َتَزوَّ ةيِ جيِ اأْلََمَة َعىَل احْلُرَّ وَل َتَزوَّ
الّظاهر ،  خالف  بالفعل  الّطول  فقد  ختصيص  ألّن  نظر ؛  وفيه 

والّرواية إّنام تدّل عىل إمكانه يف اجلملة ، ل عىل جوازه مطلقًا . 
واحلّق أّن هذه املسألة ليس هلا تعّلق بفقد الّطول وعدمه ، ول هي 
من فروعه ، بل هي مسألة برأسها ، وهي أّنه ل جيوز نكاح األمة بالعقد 
ملن عنده حّرة ، وجهة ذلك إكرام احلّرة وتفضيلها ، وليس ذلك عىل حّد 
حتريم اجلمع بني األختني واخلامسة ، فإّنه ل جيوز مطلقًا ، بخالف هذه 
فإّنه إذا استأذهنا ورضيت بذلك جاز له نكاحها ، كام يدّل عليه ما رواه 
َج  َتَزوَّ َرُجٍل  َعْن  َعْبديِ اهلل × ،  َأبيِ  َعْن  َساَمَعَة ،  َعْن  الّشيخ ، يف املوّثق ، 

ٍة ؟ .  َأَمًة َعىَل ُحرَّ

بشط  إل  له  حيّل  ل  وأصحابه :  حنيفة  أبو  » وقال  قال :   ، 86 املسألة   314  : 4 اخلالف   (1(
واحد ، وهو أن ل يكون عنده حّرة ، وإْن كانت حتته حّرة مل حيّل ، ] أحكام القرآن للجّصاص 
2 : 158 ، وبدائع الّصنائع 2 : 266 ، 267 [ ، وبه قال قوم من أصحابنا « ، ومل نقف عىل 

من قاله من أصحابنا يف حدود ما تتبعنا املصادر املتوّفرة لدينا . 
أّن األنسب وضع كلمة  واملظنون  واملطبوع ،  والّطبعة احلجرّية ،  املخطوط  كذا يف  » نقل «   (2(

» فقد « بدهلا . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 489.

)4) هتذيب األحكام 7 : 1408/344 . 
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َشاَءْت  وإيِْن  َأَقاَمْت ،   اأْلََمةيِ  َمَع  يَم  ُتقيِ َأْن  ُة  احْلُرَّ َشاَءتيِ  »إيِْن  َفَقاَل : 
َذَهَبْت إيِىَل َأْهليَِها « . 

َقاَل : ُقْلُت : َفإيِْن مَلْ َتْرَض بيَِذليَِك  وَذَهَبْت إيِىَل َأْهليَِها أَلُه َعَلْيَها َسبيِيٌل 
 ؟ .  إيَِذا مَلْ َتْرَض بيِامَلَقاميِ

نَي َتْعَلُم « )1( .  َقاَل : »َل َسبيِيَل َلُه َعَلْيَها إيَِذا مَلْ َتْرَض حيِ
ويف رواية ُحَذْيَفَة ْبنيِ َمنُْصوٍر ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن َرُجٍل 

ٍة مَلْ َيْسَتْأذيِهْنَا ؟ .  َج َأَمًة َعىَل ُحرَّ َتَزوَّ
ُق َبْينَُهام « .  َقاَل : » ُيَفرَّ

ُقْلُت : َعَلْيهيِ َأَدٌب ؟ . 
َوُهَو  اين ،  الزَّ َحدِّ  ُثُمُن  َونيِْصٌف ،  َسْوطًا  َعَشَ  اْثنَا  »َنَعْم ،  َقاَل : 

ر « )2( .  َصاغيِ
بذلك ،  ورضاها  علمها  مع  اجلواز  عىل  الّروايتان  هاتان  فدّلت 

فتكون حّجة للقول األّول . 
ُجليِ  َضا × َهْل جَيُوُز ليِلرَّ ويؤّيده صحيحة ابن بزيع َقاَل : َسَأْلُت الرِّ

ٌة ؟ .  َن امَلْمُلوَكةيِ بيِإيِْذنيِ َأْهليَِها ،  وَلُه اْمَرَأٌة ُحرَّ َأْن َيَتَمتََّع ميِ
ُة « .  َيتيِ احْلُرَّ َفَقاَل : »َنَعْم ، إيَِذا َكاَن بيِإيِْذنيِ َأْهليَِها ، إيَِذا َرضيِ

نَْها ؟ .  ُة َيَتَمتَُّع ميِ ُقْلُت : َفإيِْن َأذيَِنْت َلُه احْلُرَّ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1412/345 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 344 1411/345 ، الستبصار3 : 755/209 . 
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َقاَل : »َنَعم  « )1( . 
فظهر من هذه الّرواية دخول املتمتع هبا حتت عموم اآلية ، وأّنه × 
 { ، وإذا مل يمتنع ذلك يف  لِِهنىَّ هرْ

َ
ِن أ

رْ
انرِْكُحوُهنىَّ بِإِذ

َ
لمح قوله تعاىل : } ف

املتعة مل يمتنع يف الّدائم ، عماًل بمقتىض الّتعميم . 
وُعلم أّنه لو بادر إىل إدخاهلا عىل احلّرة بغري إذن فالعقد حينئٍذ يكون 
ثّم  يقع موقوفًا عىل رضاها ، ومن  أّنه  الّرواية ، وحُيتمل  باطاًل ؛ لدللة 
اختلف يف ذلك األصحاب . وكذا لو عقد عىل األَمة مع وجود الّطول ، 

فقد اختلف فيه كالم املانعني : 
فيبطل  العقد  ويتبعه  الوطئ  إىل  يتوّجه  النّهي  إّن  قال :  من  فمنهم 
حّرم  حيث  فإّنه  املحّرمات  أحد  أو  الّزوجة  أخت  عىل  كالعقد  العقد ، 

الوطيء بطل العقد . 
ومنهم من قال : إّن النّهي والّتحريم راجعان إىل العقد خاّصة فال 

يبطل ؛ ألّن النّهي يف مثله ل يوجب البطالن . 

 ) الّرابع ( : ] عدم جواز نكاح الكافرة [ 

 يف تقييد الفتيات باملؤمنات دللة عىل عدم جواز نكاح الكافرات 
العلامء  بني  وفاق  موضع  الكتابّيـة  غري  يف  وهو  ومنقطعًا ،  دائاًم  مطلقًا 

كاّفة ، ويف الكتابّيـة خالف ، وسيأيت )2( حتقيقه إْن شاء اهلل تعاىل . 

)1) الكايف 5 : 3/463 ، هتذيب األحكام 7 : 1112/257 ، الستبصار 3 : 533/146 . 
)2) سيأيت حتقيقه يف الّصفحة570.
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 ) الخامس ( : ] شرطية إذن المالك في وطئ األمة [ 

 تقييد إباحة النّكاح بالذن يدّل بمفهومه عىل عدم اجلواز بدونه ، ويدّل 
عليه أيضًا عموم قوله × : »ل حَيّل َمال امريء ُمسلٍم إّل بطيبيِ َنَفسه « )1( . 
بإذنه ،  إّل  الغري  بامل  الّترصف  جواز  عدم  عىل  دّل  ممّا  ذلك  ونحو 
َعْبديِ اهلل ×  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  رٍي  وخصوص ما رواه الّشيخ ، َعْن َأبيِ َبصيِ

 ؟  َعْن نيَِكاحيِ اأْلََمةيِ
َقاَل : » َل َيْصُلُح نيَِكاُح اأْلََمةيِ إيِلَّ بيِإيِْذنيِ َمْوَلَها « )2( . 

وظاهر العموم شمول الّدائم واملنقطع ، وأّنه ل فرق بني كون املوىل 
َسَأْلُته  قال :  الّرضا ×  عن  البزنطّي ،  صحيحة  ويف  امرأة .  أو  رجاًل 

ُيَتَمتَُّع بيِاأْلََمةيِ بيِإيِْذنيِ َأْهليَِها ؟ . 
ِن 

رْ
بِ��إِذ انرِْكُحوُهنىَّ 

َ
} ف َيُقوُل :  وَجــلَّ  َعــزَّ   اهلل  إيِنَّ  »َنَعْم  ــاَل :  َق

لِِهن  { « )3( .  هرْ
َ
أ

هو  بل  األصحاب ،  أكثر  ذهب  العموم  هذا  بمقتىض  العمل  وإىل 
املشهور بينهم ، وذهب املفيد يف » المقنعة « )4( ، والّشيخ يف » النّهاية « )5( ، 
إىل جواز املتعة بأمة املرأة بغري إذهنا ؛ لصحيحة سيف بن عمرية ، عن أب 

ه  « .  َنْفسيِ بيِطيِيَبةيِ  إيِلَّ  َماُلُه  َولَ  ُمْسليٍِم ،  ٍئ  اْمريِ َدُم  لُّ  حَييِ ُه لَ  » َفإيِنَّ وفيه :   ، 12/273 الكايف 7 :   (1(
وفيه : » عن أب عبداهلل × قال رسول اهلل ‘ « . 

)2) هتذيب األحكام 7 : 1373/335 ، الستبصار 3 : 793/219 . 
)3) هتذيب األحكام7 : 1110/257 ، الستبصار 3 : 531/146 . 

)4) مل نقف عليه ، واهلل العامُل . 
)5) النّهاية : 490 ، قال : » فإن كانت األمة لمرأة ، جاز له الّتمتع هبا من غري إذهنا « . 
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ا  عبد اهلل ×قال : »َل َبْأَس بيَِأْن َيَتَمتََّع الّرجُل بيَِأَمةيِ امَلْرَأةيِ بغري إذهنا )1( ، َفَأمَّ
أيضًا  املضمون  هذا  وروى  بيِإذنه )2( « )3( .  إيِلَّ  َا  هبيِ َيَتَمتَُّع  َفاَل  ُجليِ  الرَّ َأَمُة 
نحوه )4( ،  عبد اهلل × وذكر  أبا  قال : سألُت  املغرية  بن  عّل  سيٌف عن 

وعن داود بن فرقد أّنه سأل أبا عبد اهلل × وذكر مثله )5( . 
وهذا اخلرب انفرد به سيف ، ويف الّسند عّل بن احلكم ، والّظاهر أّنه 
الّثقة فهو من الّصحيح ، إأّل أّنه مضطرب ؛ ألّن سيفًا تارة يرويه بنفسه ، 
وتارة بالواسطة ، ومثله ل خيصص به عموم الكتاب ، وما دّل عىل ذلك 
ل  لكن  أمكن ،  وإْن  مكّررًا  رواه  أّنه  واحتامل  الّروايات ،  من  بعموم 
يصري بذلك العتبار الذي خيّصص به الّدليل القطعي املتن . وكيف كان 

فالّظاهر أّنه لو منعت من ذلك فال جيوز قطعًا . 
وامُلراد بالذن الرّصيح فال يكفي الّسكوت وعلم املوىل إذا مل حيصل 
الذن كذا قيل ، ول يبعد القول بالكتفاء بذلك مع القدرة عىل املنع ومل 
يمنع ، فإّنه كالقول الفعّل ، ويؤّيده ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن 
َيْعَلُم  نَي  » ...إيَِذا َصَمَت حيِ الّصادق × فيها :  معاوية بن وهب ، وقول 
بيَِذليَِك َفَقْد َأَقر ... « )6( . وهل يقع العقد باطاًل ، أو يقف عىل الجازة ، 

)1) » بغري إذهنا « مل يرد يف املصدر . 
)2) يف املصدر : » بأمره « بدل » بيِإذنه « . 

)3) هذا مضمون روايات متعددة عن سيف ، انظر هتذيب األحكام 7 : /1114 ، وفيه أيضًا 7 : 
 . 1116 ، 1115/258

)4) هتذيب األحكام 7 : 1114/257 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 258/ 1115 . 

احلديث  ضمن   130  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 6 احلديث  ضمن   479  478  : 5 الكايف   (6(
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يظهر من بعض األخبار الّثاين . 

فرع : 

لو أذن بالعقد الّدائم فهل له املنقطع أو بالعكس أم ل ؟ الّظاهر الّثاين 
اقتصارًا عىل مّل الذن ، ولختالف الغرض ، وأوىل باملنع لو كان الذن 
بالّتقبيل أو الّلمس فإّنه ل جيوز له العقد مطلقًا ، كام ل جيوز له الوطئ . 

 ] }  ُجوَرُهنىَّ
ُ
 ) الّسادس ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوآتُوُهنىَّ أ

ألّنه  بذلك  سّمي  املهر ؛  وامُلراد   }  ُجوَرُهنىَّ
ُ
أ } َوآتُوُهنىَّ  قوله :  يف 

عوض البضع . وأضافه إليهن مع كوهنّن مملوكات إّما بناًء عىل أهّنا قد 
متلك إذا مّلكها املوىل ، أو ألّن العادة قد جرت بتقديم املهر فحيث حصل 
هلا الذن بالّزواج يكون ذلك إذنًا هلا بقبض املهر ، أو يكون ذلك كناية 
عن لزوم املهر يف العقد عليهّن ، أو ألّن الضافة إليهّن إضافة إىل املوىل ؛ 
ألّن العبد وما يملك ملوله ، أو يكون ذلك من جماز احلذف ، واملعنى : 

آتوا مواليهّن أجورهّن .  و} باملعروف { قد عرف بام مّر )1( . 

 ] }  ِصنىَّ حرْ
ُ
إَِذا أ

َ
 ) الّسابع ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

الّدخول هبّن .  العقد مع  وامُلراد  إلخ ،   }  ِصنىَّ حرْ
ُ
أ إَِذا 

َ
} ف  يف قوله : 

والـ } فاحشة { : هي الّزنا .  و} العذاب { : احلّد . 
  و} الُمحصنات { : هنا احلرائر ، يدّل عىل ذلك ما رواه العّياّش ، يف 

3484 ، هتذيب األحكام 7 : 352 ضمن احلديث 1434 . 
)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 485.
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 { ؟ .  ِصنىَّ حرْ
ُ
إِذا أ

َ
تفسريه ، عن عبد اهلل بن سنان ، عن َقْوليِ اهلل عّز وجّل : } ف

 . »  يِنَّ َقاَل : »إيِْحَصاهُنُنَّ َأْن ُيْدَخَل هبيِ
 ؟ .  نَّ َحدٌّ يِنَّ َفَأْحَدْثَن َحَدثًا َهْل َعَلْيهيِ ُقْلُت : َفإيِْن مَلْ ُيْدَخْل هبيِ

ْجم  « )1( .  َي ُمَْصنٌَة َفالرَّ  ، َفإيِْن َزَنْت  وهيِ َقاَل : »َنَعْم نيِْصُف احْلُرِّ
اهلل  َقْوليِ  َعْن  َسَأْلُتُه  َقاَل :  ا ’  َ مهيِ َأَحديِ َعْن  ُمْسليٍِم ،  ْبنيِ  ديِ  مَّ ُمَ وَعْن 

 ؟ .   { َما إيِْحَصاهُنُنَّ ِصنىَّ حرْ
ُ
إِذا أ

َ
 : } ف َماءيِ تعاىل يفيِ اْليِ

 . »  يِنَّ َقاَل : »ُيْدَخُل هبيِ
 ؟ .  نَّ َحدٌّ يِنَّ َما َعَلْيهيِ ُقْلُت : َفإيِْن مَلْ ُيْدَخْل هبيِ

 َقاَل : »َبىل « )2( . 
َأبيِ  َعْن   ، )3(  يِّ يِ السَّ ْبنيِ  َسنيِ  احْلَ َعنيِ  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  وروى 
اَم  َفَلْيَس َعَلْيهيِ  ،  ا ُمَْصنَانيِ اْلَعْبُد  واأْلََمُة  ومُهَ »إيَِذا َزَنى  َعْبديِ اهلل × َقاَل : 
د « )4( . وعن بريد ، عن أب  نَي نيِْصَف احْلَ سيِ ُب َخْ اَم الرضَّْ اَم َعَلْيهيِ ْجُم ، إيِنَّ الرَّ

)1) تفسري العّياّش 1 : 94/235 . 
)2) تفسري العّياّش 1 : 93/235 . 

رويا عن أب عبد اهلل × ، له كتاب رواه  )3) احلسن بن السي الكاتب الكرخّي وأخوه عّل ، 
عنه احلسن بن مبوب ، قاله النجاّش ، وذكره العاّلمة يف القسم األّول من اخلالصة ووّثقه ، 
الّصدوق  الذي ذكره  األنبارّي  العبدّي  الكرخّي  الكاتب  السي  بن  وهو متحد مع احلسن 
يف مشيخته . رجال النجاّش : 47 ، من ل حيرضه الفقيه ) رشح املشيخة ( 4 : 51 ، رجال 

العالمة : 42 . 
)4) هتذيب األحكام 10 : 82/27 . 
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جعفر × مثله )1( . 
اْلَعْبُد  »إيَِذا َزَنى  َقاَل :  َعْبديِ اهلل ×  ُبَرْيٍد ، َعْن َأبيِ   ويف احلسن ، َعْن 
 َ اٍت ، َفإيِْن َزَنى َثاَمينيِ نَي ، إيِىَل َثاَمينيِ َمرَّ َب َخْسيِ نَي ، َفإيِْن َعاَد رُضيِ َب َخْسيِ رُضيِ

ْن َبْيتيِ امَلال  « )2( .  َماُم قيِيَمَتُه إيِىَل َمَواليِيهيِ ميِ اٍت ُقتيَِل  وَأدَّى اْليِ َمرَّ
ْن الّراوي َقاَل :  كُّ ميِ ويف أخرىٍ  َعْن ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة ، َأْو عن ُبَرْيٍد الشَّ

بيِ َعْبديِ اهلل × َأَمٌة َزَنْت ؟ .  ُقْلُت : أليَِ
نَي َجْلَدًة « .  َلُد َخْسيِ َقاَل : »ُتْ

َا َعاَدْت .  ُقْلُت : َفإيِهنَّ
نَي « .  َلُد َخْسيِ َقاَل : »ُتْ

 ؟ .  َن احْلَالتيِ ْجُم يفيِ َشْ ٍء ميِ ُقْلُت : َعَلْيَها الرَّ
ْجُم « .  اٍت جَييُِب َعَلْيَها الرَّ َ َمرَّ َقاَل : »إيَِذا َزَنْت َثاَمينيِ

اٍت ؟ .  ُقْلُت : َكْيَف َصاَر يفيِ َثاَمينيِ َمرَّ
َفإيَِذا  ُقتيَِل ،  احْلَدُّ  َعَلْيهيِ  وُأقيِيُم  اٍت   َمرَّ َأْرَبَع  َزَنى  إيَِذا  احْلُرَّ  َنَّ  »أليِ َفَقاَل : 

 . »  َعةيِ َْت يفيِ التَّاسيِ اٍت ُرمجيِ َزَنتيِ اأْلََمُة َثاَمنيَِيَة َمرَّ
ُة يفيِ َذليَِك ؟ .  لَّ ُقْلُت :  وَما اْلعيِ

وَحدَّ  قِّ   الرِّ ْبَق  ريِ َعَلْيَها  جَيَْمَع  َأْن  ََها  َرحيِ وَجلَّ  َعزَّ   اهلل  َنَّ  »أليِ َقاَل : 
 . »  احْلُرِّ

)1) هتذيب األحكام 10 : 82/27 . 
)2) الكايف 7 : 10/235 ، هتذيب األحكام 10 : 87/28 . 
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ْن  نَي َأْن َيْدَفَع َثَمنَُه إيِىَل َمَواليِيه )1( ميِ َقاَل : ُثمَّ َقاَل : »َو َعىَل إيَِماميِ امُلْسليِميِ
َقاب  « )2( .  َسْهميِ الرِّ

فرصيح اآلية أّن عىل األَمة إذا زنت نصف حّد احلرة خسون جلدة ، 
ِمائََة  ِمنرُْهَما  َواِحٍد  كىَّ  وا  ِلُ اجرْ

َ
} ... ف تعاىل :  قوله  تضّمنه  ما  نصف  أي 

ٍة ... { )3( ، املخصص باحلرائر ، واملخصص هلا اآلية املذكورة .  َ َجلرْ
أّنه ل رجم عىل الماء عىل حال ؛ ألّنه غري قابل  أيضًا  وظهر منها 
للّتنصيف ؛ وألهّنا مال فيصان ، ويدّل عىل ذلك أيضًا األخباُر املذكورُة 
والمجاُع ، نعم إذا تكرر ذلك منها مع ختلل اجللد ُرمجت بالّتاسعة ، أو 
ترجم  كام  الّروايات ،  لختالف  األصحاب ؛  بني  اخلالف  عىل  الّثامنة 
أو  املذكورة )4(  اهلل  عبد  رواية  تنّزل  بالّرابعة ، وعليه  املحصنة  احلّرة غري 

يكون قوله : ) فالّرجم ( مبتدأ ، وخربه مذوف ، أي ليس عليها . 
ومقتىض مفهوم الّشط عدم ثبوت احلّد مع عدم الحصان ، لكنّه 
غري مراد هنا ؛ لدللة األخبار وإمجاع األصحاب عىل ثبوته يف هذه احلال 
حكمها  مالفة  عىل  الّتنبيه  فائدته  ولعّل  العاّمة )5( ،  أكثر  قال  وبه  أيضًا 
حلكم احلّرة يف هذه احلال ، وأّنه إّنام جيب عليها اجللد خاّصة يف احلالني ، 
} فإنرْ  ومجلة :  مذوف ،  أحصّن {  } فإذا  قوله :  جواب  يف  ُيقال  أو 

)1) يف املصدر : » َثَمنََها إيِىَل َمَواليِيَها « ، بدل » ثمنه إىل مواليه « . 
)2) الكايف 7 : 7/235 ، هتذيب األحكام 10 : 86/27 . 

)3) سورة النّور24 : 2 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 497.

)5) املجموع 20 : 15 16 ، األّم 6 : 155 ، املغني ) ابن قدامة ( 10 : 138 . 
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أتني { من الّشط واجلزاء عطف عىل تلك اجلملة ، وفيه بعٌد . 
وذهب بعض العاّمة )1( إىل العمل بمقتىض هذا املفهوم ، فلم يوجب احلّد 
عليها إذا مل تكن مصنة ، وأّيده بحصول الّشبهة هلّن بتجويز الّزنا هلن يف هذه 

احلال ، ملا يف تركه من األرضار . ول خيفى ما فيه بعد مالحظة ما ذكرناه . 
ودّلت الّروايتان عىل لزوم القيمة عىل المام يدفعها إىل املالك من 
سهم الّرقاب ، أو من بيت املال ، وبه قال مجع من األصحاب صونًا ملال 

املسلمني من الّتضييع . 
وظاهر اآلية يف األمة واألخبار والمجاع دّل عىل مساواة اململوك هلا 

يف هذا احلكم . 

 ] }  ُكمرْ
َ
وا َخٌي ل ِبُ نرْ تَصرْ

َ
 ) الّثامن ( : ] تفسير قوله تعالى : } وَأ

حصول  مع  الّصرب  أي   ، }  ُكمرْ
َ
ل َخٌي  وا  ِبُ تَصرْ نرْ 

َ
} وَأ قوله :  يف   

الّشطني عن نكاح الماء بالعقد عليهّن خري من نكاحهّن ، فتدّل عىل 
استحباب تركه يف هذه احلال ، وعليه دّلت األخبار املذكورة )2( ، ولعّل 
إّما حّط رتبتهّن عن احلرائر ، كام يشعر به أيضًا ما تضّمنته اآلية  وجهه 
وإّما ألّن رشافة نسب  الرّضورة ،  إّلعند  إىل نكاحهّن  يلتجأ  أّنه ل  من 
الّزوجة وطهارة مولدها أمر مطلوب مندوب إليه يف باب النّكاح ، وهذا 
ل يتحقق يف الماء غالبًا ، أو ألّنه مندوب يف األزواج إىل اختيار العفيفة ، 
من  حذرًا  بالعقد  نكاحهّن  عن  فيتنزه  غالبًا  الماء  يف  حتصل  ل  والعّفة 

)1) الّشح الكبري 10 : 166 ، املغني ) ابن قدامة ( 6 : 155 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 489.
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من  لتمّكنه  املنزلة ؛  بتلك  فليس  بامللك  النّكاح  وأّما  النّسب ،  اختالط 
نفي الولد . وقيل : هو خري ؛ لئاّل يعرّي الولد بكونه ابن األمة . 

اشرتاط  الّصرب وبني  بني  ُيقال : كيف جيمع  أن  هنا شء هو  وبقي 
اجلواز بخشية العنت ؟ . 

ويمكن اجلواب : بأّن خشية العنت هلا مراتب ، ففي بعضها جيامع 
الّصرب ، وهو ما إذا علم من نفسه العصمة من الّزنا مع املشّقة الّشديدة ، 
وأّما مع علمه أو ظنّه الغالب بأّنه ل يطيق الّصرب عىل ذلك فيكون النّكاح 

واجبًا أو مستحّبـًا يف هذه احلال . 
 } واهلل غفور { لذنوب عباده الذين أنابوا ، } رحيم { هبم حيث 

مل يكّلفهم إّل بام أطاقوه ، وكان داخاًل يف وسعهم . 
* * * * *



الّنوع الّثاني

في المحّرمات

 وهي قسامن : 
فمنها : ما حيرم من جهة النّسب . ومنها : ما حيرم من جهة الّسبب ، وهي 
أنواع ، فروي يف كتاب » الخصال « ، عن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر ، َعْن َأبيِيهيِ َجْعَفريِ ْبنيِ 
 [ )1(  وما  َن اْلُفُروجيِ ] يفيِ اْلُقْرآنيِ َم اهلل تعاىل ميِ ٍد × َقاَل : »ُسئيَِل َأب × َعامَّ َحرَّ مَّ مَُ
َم اهلل َأْرَبَعٌة  وَثاَلُثوَن َوْجهًا ،  ي َحرَّ ذيِ  ؟ . َفَقاَل : الَّ َمُه َرُسوُل اهلل ‘ يفيِ ُسنَّتيِهيِ َحرَّ
َنا َقاَل اهلل  تيِي يفيِ اْلُقْرآنيِ َفالزِّ ا الَّ  ، َفَأمَّ نَّةيِ َسْبَعَة َعَشَ يفيِ اْلُقْرآنيِ َوَسْبَعَة َعَشَ يفيِ السُّ
بيِ َقاَل اهلل تعاىل : } َول  َرُبوا الزِّىن { )2( ، َونيَِكاُح اْمَرَأةيِ اأْلَ تعاىل : } َول َتقرْ
 ... { )3( اآلية ، َواحْلَائيُِض  هاتُُكمرْ مىَّ

ُ
َتنرِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكمرْ ِمَن النِّساءِ وَأ

َن { )4( ، َوالنَِّكاُح يفيِ  ُهررْ َرُبوُهنىَّ َحتىَّ َيطرْ َحتَّى َتْطُهَر ، َقاَل اهلل تعاىل : } َول َتقرْ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) سورة الرساء 17 : 32 . 

)3) سورة النّساء 4 : 23 . 
)4) سورة البقرة 2 : 222 . 
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ا  ُتمرْ اعكُِفوَن ِف الَمساِجِد { )1( ، َوَأمَّ نرْ
َ
وُهنىَّ وَأ  ، لقوله : } َول ُتَباِشُ ْعتيَِكافيِ اليِ

 ،  َعانيِ يُج امُلاَلَعنَةيِ َبْعَد اللِّ نَّةيِ َفامُلَواَقَعُة يفيِ َشْهريِ َرَمَضاَن هَنَارًا ، َوَتْزويِ تيِي يفيِ السُّ الَّ
ُر  ُج ، َوامُلَظاهيِ ُج َأْو ُيَزوِّ ُم َيَتَزوَّ  ، َوامُلْحريِ ْحَراميِ  ، َوامُلَواَقَعُة يفيِ اْليِ ةيِ دَّ يُج يفيِ اْلعيِ َوالتَّْزويِ
ةيِ تيِْسَع  دَّ َقَها ليِْلعيِ ُجليِ اْمَرَأًة َقْد َطلَّ يُج الرَّ  ، َوَتْزويِ َكةيِ يُج امُلْشيِ َر ، َوَتْزويِ َقْبَل َأْن ُيَكفِّ
يُج   ، َوَتْزويِ يَّةيِ َعىَل امُلْسليَِمةيِ مِّ يُج الذِّ  ،  وَتْزويِ ةيِ يُج اأْلََمةيِ َعىَل احْلُرَّ َتْطليِيَقاٍت ، َوَتْزويِ
يُج اأْلََمةيِ  ْن َغرْييِ إيِْذنيِ َمْوَلَها ، َوَتْزويِ يُج اأْلََمةيِ ميِ تيَِها َوَخاَلتيَِها ، َوَتْزويِ امَلْرَأةيِ َعىَل َعمَّ
َيُة   ، َواجْلَاريِ ْسَمةيِ ْبييِ َقْبَل اْلقيِ َن السَّ َيُة ميِ  ،  واجْلَاريِ ةيِ يجيِ احْلُرَّ ُر َعىَل َتْزويِ َعىَل َمْن َيْقديِ
تيِي َقْد َأدَّْت َبْعَض  َئَها ، َوامُلَكاَتَبُة الَّ اةيِ َقْبَل َأْن َيْسَترْبيِ َيُة امُلْشرَتَ َكُة ، َواجْلَاريِ امُلْشرَتَ

امُلَكاَتَبة « )2( . 
َتنرِْكُحوا  } َول  لقوله :  القرآن  يف  ذكرت  قد  املشكة  أّن  خيفى  ول 
وَافِِر ... { )4( . 

َ
ك

رْ
وا بِِعَصِم ال

ُ
ِسك  ُتمرْ

َ
كِت ... { )3( ، اآلية ، وقوله : } ... َول ِ الُمشرْ

وإّن هنا مّرمات أخرى كام زاد عىل األربع ، وأخت امللوط به وأّمه ، 
من  حبىل  وهي  وأمتك  بحيضة ،  تستربئها  حّتى  وطيت  وقد  وأمتك 
غريك ، وأمتك وهي عىل سوم ، وأمتك وهلا زوج ، رواه يف » الفقيه « ، 

عن الّصادق × )5( ، ونحو ذلك . 

)1) سورة البقرة 2 : 187 . 
)2) اخلصال 2 : 532/ 10 . 

)3) سورة البقرة 2 : 221 ، 
)4) سورة املمتحنة 60 : 10 . 

َياٍد َقاَل : َقاَل َأُبو َعْبديِ اهلل × :  )5) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4559/451 . قال : َعْن َمْسَعَدَة ْبنيِ زيِ
ٌل  َي َحاميِ  ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ  ،  وَل َبنْيَ اأْلُْخَتنْييِ ْبنَةيِ َمُع َبنْيَ اأْلُمِّ  واليِ  : َل َتْ َماءيِ َعْشٌ َن اْليِ ُرُم ميِ » حَيْ
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وباجلملة هذه املحّرمات قد ذكر شطر منها يف األبحاث املناسبة هلا ، 
ونذكر شطرًا ممّا بقى إْن شاء اهلل تعاىل يف ضمن آيات : 

األولى : في سورة الّنساء

َف إِنىَُّه َكَن 
َ
درْ َسل

َ
 َما ق

ىَّ
 } َول َتنرِْكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكمرْ ِمَن النَِّساءِ إِل

 َوَساَء َسبِيلً { )1( . 
ً
تا اِحَشًة َوَمقرْ

َ
ف

َأبيِ  َعْن   ،  ــاُروديِ اجْلَ َأبيِ  عن  تفسريه ،  يف  إبراهيم ،  بن  عىّل  روى 
 : )2( } ... ً ررْها

َ
وا النِّساَء ك

ُ
نرْ تَِرث

َ
ُكمرْ أ

َ
 : } ... ل َيِلُّ ل َجْعَفٍر × ، يفيِ َقْوليِهيِ

ُجليِ   ْن َقَبائيِليِ اْلَعَربيِ إيَِذا َماَت َحيِيُم الرَّ ليِ َما َأْسَلُموا ميِ ليِيَّةيِ يفيِ َأوَّ »َكاَن يفيِ اجْلَاهيِ
ي  ذيِ هيِ الَّ َث نيَِكاَحَها بيَِصَداقيِ َحيِيميِ ُجُل َثْوَبُه َعَلْيَها ، وَوريِ وَلُه اْمَرَأٌة َأْلَقى الرَّ
ُث َماَلُه ، َفلامَّ َماَت َأُبو َقْيسيِ ْبُن  ُث نيَِكاَحَها َكاَم َيريِ َكاَن َأْصَدَقَها ، َفَكاَن َيريِ
َث نيَِكاَحَها ُثمَّ   ، َفَوريِ َصُن ْبُن َأبيِ َقْيٍس َثْوَبُه َعىَل اْمَرَأةيِ َأبيِيهيِ ْسَلتيِ َأْلَقى ُمْ األَْ
ُق َعَلْيَها ، َفَأَتْت َرُسوَل اهلل ‘ وقّصت عليه  ا  وَل ُينْفيِ َتَرَكَها َل َيْدُخُل هبيَِ
ثيِ اهلل يفيِ َشْأنيِكيِ َشْيئًا َأْعَلْمُتكيِ   ، َفإيِْن حُيْديِ عيِي إيِىَل َبْيتيِكيِ القّصَة ، َفَقاَل : اْرجيِ
َث  ينَةيِ َقْد ُوريِ  ، َفنََزَل : } َول َتنرِْكُحوا ... { اآلية ،  وَكاَنْت نيَِسوٌة يفيِ امَلديِ بيِهيِ
وا النِّساَء { اآلية « )3( . 

ُ
نرْ تَِرث

َ
ُكمرْ أ

َ
نيَِكاُحُهنَّ غري األبناء َفنَْزَل : } ل َيِلُّ ل

َن  َي َخاَلُتَك ميِ  ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ َضاَعةيِ َن الرَّ ُتَك ميِ َي َعمَّ َك َحتَّى َتَضَع ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ ْن َغرْييِ ميِ
  ،  َضاَعةيِ َن الرَّ يَك ميِ َي اْبنَُة َأخيِ  ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ َضاَعةيِ َن الرَّ َي ُأْخُتَك ميِ  ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ َضاَعةيِ الرَّ

يك  « .  ٍة ،  وَل َأَمَتَك  وَلَك فيِيَها رَشيِ دَّ َي يفيِ عيِ وَل َأَمَتَك  وهَلَا َزْوٌج ،  وَل َأَمَتَك  وهيِ
)1) سورة النّساء 4 : 22 . 
)2) سورة النّساء 4 : 19 . 

)3) تفسري القّمّي 1 : 134 . 
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ُسنٍَن  َخَْس  ليِيَّةيِ  اجْلَاهيِ يفيِ  َسنَّ  امُلطَّليِبيِ  َعْبَد  »إيِنَّ  عنهم ‘  ُروي  وقد 
اأْلَْبنَاءيِ  َعىَل  اآْلَباءيِ  نيَِساَء  َم  َحرَّ أّنه  منها   ،  ْساَلميِ اْليِ يفيِ  تعاىل  اهلل  َأْجَراَها 

 { ، اآلية « )1( .  َفَأْنَزَل : } َول َتنرِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكمرْ
واألخبار الّداّلة عىل هذا املعنى كثرية ، فعىل هذا يكون امُلراد منكوحات 
اآلباء فـ } ما { : موصولة ، وعائدها مذوف ،  و} من النّساء { : بيان 

لـ } ما { ، ووجه الّتعبري بـ } ما { دون ) من ( قد مّر )2( . 
وقيل : املعنى ) ل تنكحوا نكاح آبائكم ( أي مثله ، فتكون } ما { 
تعارف  قد  فاسد  نكاح  اآلباء ، وكّل  النّهي حالئل  فيتناول  مصدرّيـة ، 

عندهم ، واألّول أظهر . 

ََف { [ 
د َسل

َ
 ] تفسير قوله تعالى : } إل َما ق

جناح  ل  سلف  ما  لكّن  أي  منقطعًا ،  ] يكون [  قيل :  والستثناء 
قبيل  من  الّلفظ  من  مستثنى  متصاًل ،  يكون  أْن  ويمكن  فيه ،  عليكم 
أمكنكم  إْن  واملعنى  والّتأييد ،  الّتحريم  يف  مبالغًة  املحال  عىل  الّتعليق 
نكاح ما سلف فانكحوه فال حيّل لكم غريه ، وذلك غري ممكن ، فهو نظري 

قوله : 
ول عيب فيهم غري أّن سيوَفُهم      هُبّن ُفُلْوٌل من قيَِراعيِ الكتايب )3( 

)1) من ل حيرضه الفقيه 4 : 352 ضمن احلديث الّطويل 5762 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 441.

)3) املعنى : أّن هذه السيوف ، جربت واختربب مّرات كثرية من هذا الوقت ، وأظهرت الّتجارب 
مضاءها وصفاء جوهرها ، وجودة صقلها وشّدة فتكها باألعداء . 
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وقوله : ) ول عيب فيها غري أْن قطوفها رسيع ( ، أو يكون مستثنى 
أنتم  قيل :  وكأّنه  واملؤاخذة ،  العقاب  وهو  للنّهي  الاّلزم  املعنى  من 
مؤاخذون هبذا الفعل إّل ما قد سلف قبل نزول هذه اآلية فإّنه ل عقاب 
فيه تفّضاًل وعفوًا منه تعاىل ، كام يشعر به لفظ ) كان ( الّداّلة عىل أّن هذا 
أو  الّزنا  أي  بالفاحشة  حيث وصفه  أيضًا ،  ذلك  قبل  كان مّرمًا  الفعل 

القبيح . 
من  الولد  يسمون  وكانوا  صاحبه ،  اهلل  يبغض  أي   : } ً } ومقتا  
زوجة أبيه املقتّى كاألشعت بن قيس )1( ، وأبو معيط جّد الوليد بن عقبة . 
 } وساء سبيلً { أي : بئس الّطريق ذلك النّكاح ، فعىل هذا يكون 
أهل  عليه  كان  اّلذي  النّكاح  إىل  راجعًا  } إّن {  بـ  املنصوب  الّضمري 
ما  دون  النّهي  بعد  النّكاح  إىل  راجع  أّنه  بعضهم  واحتمل  اجلاهلّيـة ، 
قبله ، ورّبام يرشد إىل كونه مل يكن مّرمًا قبل النّهي انتظاره ‘ للوحي ، 
وكونه من سنن عبد املّطلب ، ومن ثّم قيل : إّن ) كان ( زائدة ، أو ُيقال : 
إّن ) كان ( قد تستعمل يف جمّرد الّثبوت ، كام هي يف قوله × : »َكاَن اهلل  

وَل َشْ ء « )2( . 

أصحاب  من  رجاله  يف  الشيخ  عّده  الكوفة ،  سكن  مّمد ،  أبو  الكندّي  قيس  بن  األشعث   (1(
الرسول ‘ ، ثمَّ عّده من أصحاب عّل × ، ثمَّ صار خارجّيا ملعونًا ، أعان عىل قتل أمري 
ـ  . روى عنه البخارّي ومسلم وأبو داود والرتمذّي والنّسائّي  املؤمنني × . مات سنة 42 ه
وابن ماجة . الرشاد للمفيد 1 : 18 ، رجال الطويّس : 4  و35 ، معجم رجال احلديث 3 : 

 . 210
)2) الكايف 1 : 90 ضمن احلديث 7 . وفيه : » قلت ألب جعفر × « . 
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وقوله × : »َكاَن َقْبَل ُكّل َشٍء ، َكاَن َقْبَل اْلَقْبل « )1( ، إىل غري ذلك . 
وفيه أن انتظاره ‘ كان لتلّقي احلكم يف رشعه ومّلته من حيث كوهنا 
املتعارف  من  اقتطاعًا  كان  املطلب  عبد  وفعل  الّسابقة ،  للملل  ناسخًة 
عند اجلاهلّيـة ، وممّا كانوا يفعلونه من غري مراعاة كونه حاللً أو حرامًا 
مباحًة  أهّنا كانت  يدّل عىل  املّلة ل  تعاىل هلا يف هذه  اهلل  رشعًا ، وإجراء 
يف رشع من كان قبله من الّرسل ، وزيادة ) كان ( ممنوعة ، واستعامهلا يف 
جمّرد الّثبوت خالف حقيقتها ، ل حيمل عليه إّل مع القرينة وهي مفقودة 
وعىل  واستدامة .  ابتداء  الّتحريم  عىل  داّلة  اآلية  تكون  هذا  وعىل  هنا ، 
الّثاين تدّل عىل الّتحريم ابتداء واستدامة أيضًا ، إْن قلنا : إّن امُلراد بالنّكاح 
هنا الوطئ ، أو األعّم منه ومن العقد . وإْن قلنا : إّن امُلراد العقد فيكون 

حتريم الستدامة من دليل آخر . 

إذا عرفت ذلك فهنا أحكام : 

م { 
ُ
 ) األّول ( : ] المراد بالنكاح في قوله تعالى : } َما نََكَح آبَاؤك

العقد [ 

أّنه صار حقيقية  بناًء عىل  إّما  بالنّكاح هنا العقد ،  امُلراد  أّن  الّظاهر   
القرآن  الّشع ، سّيام يف  فيه رشعًا ، أو ألّنه األكثر واألشيع يف استعامل 
كام سبق )2( يف أّول الكتاب ، ويدّل عىل ذلك ما ذكره يف سبب النّزول ، 
فيدخل يف هذا احلكم من عقد عليها األب دائاًم ومنقطعًا ، وإْن مل يدخل 

)1) الكايف 1 : 90 ضمن احلديث 8 . وفيه : » عن أب عبداهلل × « . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 416.



كتاب النكاح / يف املحرمات............................................................ 509

إّل بدليل  بالّشبهة ، واملوطوءة بامللك ،  هبا ، دون املزيّن هبا ، واملوطوءة 
عىل  للنّكاح  حاًل  اآلية  دللة  يف  األصحاب  بعض  وأدخلها  خارج ، 
أو  النّقل ،  لغة كام قيل ، واألصل وعدم  فيه  إّما ألّنه حقيقية  الوطيء ، 
بمجّرد  الّتحريم  فيكون  كثريًا ،  واستعاملً  رشعًا  فيه  استعمل  قد  ألّنه 

العقد مستفادًا من دليل آخر كالمجاع والّروايات . 
وقيل : امُلراد كّل منهام ، والّظاهر أّنه مبنيٌّ عىل القول بالشرتاك وجواز 
استعامل املشرتك يف معنييه ، وهو الّظاهر من » مجمع البيان « )1( ، أو ألّنه 
أو  عليها  املعقود  هو  هل  امُلراد  أّن  نعلم  ومل  املنكوحة  حتريم  ثبت  حيث 
املوطوءة مطلقًا ؟ ، تعنّي اجتناب اجلميع من باب ما ل يتم الواجب إّل به ، 
واألظهر األّول ، فدخول املوطوءة بامللك بالمجاع وباألخبار املستفيضة . 
وأّما الّزنا ووطئ الّشبهة فلدللة كثرية من الّروايات عىل ذلك ، كام 
ُجليِ َيْفُجُر  رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن أب بصري قال : َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ

 ؟ .  َبيِيهيِ ْبُن أحَتيِلُّ أليِ َا اليِ  ؟ ، َأْو َيْفُجُر هبيِ ْبنيِهيِ بيِامَلْرَأةيِ َأحَتيِلُّ ليِ
نَْها َفاَل حَتيِّل « )2( . وهذا  َها ، َوَأَخَذ ميِ ْبُن َمسَّ َقاَل : »إيِْن َكاَن اأْلَُب َأويِ اليِ

يدّل عىل وطئ الّشبهة بطريق أوىل . 
َيُة  ُجليِ َتُكوُن َلُه اجْلَاريِ ٍر الّساباطّي ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ الرَّ وَعْن َعامَّ
ُجُل َيْزينيِ بيِامَلْرَأةيِ َفَهْل حَييِلُّ   ، َأويِ الرَّ َفَيَقُع َعَلْيَها اْبُن اْبنيِهيِ َقْبَل َأْن َيَطَأَها اجْلَدُّ

َجَها ؟ .  َبيِيهيِ َأْن َيَتَزوَّ أليِ

)1) جممع البيان 3 : 52 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1194/282 ، الستبصار 3 : 593/163 . 
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َنَّ  ُه أليِ َا اْبنُُه مَلْ َيرُضَّ َجَها َفَوطيَِئَها ُثمَّ َزَنى هبيِ اَم َذليَِك إيَِذا َتَزوَّ َقاَل : »ل ، إيِنَّ
َية « )1( .  ُد احْلَاَلَل  وَكَذليَِك اجْلَاريِ احْلََراَم َل ُيْفسيِ

يهيِ ُموَسى ْبنيِ َجْعَفٍر × ، َقاَل : َسَأْلُتُه  ِّ ْبنيِ َجْعَفٍر ، َعْن َأخيِ وَعْن َعليِ
َجَها ؟ .  ْبنيِهيِ َأْن َيَتَزوَّ َعْن َرُجٍل َزَنى بيِاْمَرَأٍة َهْل حَييِلُّ ليِ

َقاَل : »ل « )2( . إىل غري ذلك من األخبار الّدالة عىل حتريم موطوءة 
األب عىل البن ، وإليه ذهب أكثر األصحاب ، سّيام يف املوطوءة بالّشبهة 

لرتّتب أكثر أحكام املصاهرة عليه . 
واملرتىض ( )3( ،  ) املفيد ،  إىل  املنسوب  وهو  الّتحريم  بعدم  وقيل : 
َأبيِيهيِ  بيِاْمَرَأةيِ  َرُجٌل  َزَنى  »إيِْن  قال :  زرارة  عن  الّشيخ ،  رواه  ملا  ومجاعة ، 
َيَة َعىَل  ُم اجْلَاريِ َها ،  وَل حُيَرِّ ُمَها َعىَل َزْوجيِ َذليَِك َل حُيَرِّ َفإيِنَّ  َأبيِيهيِ  َيةيِ  بيَِجاريِ َأْو 
حَتيِلُّ  َفاَل  َي َحاَلٌل ،  َيَة  وهيِ اجْلَاريِ َأَتى  َكاَن  إيَِذا  نُْه  ميِ َذليَِك  ُم  حُيَرِّ اَم  إيِنَّ َها ،  َسيِّديِ
جيًا َحاَلًل  َج َرُجٌل اْمَرَأًة َتْزويِ  ،  وإيَِذا َتَزوَّ ْبنيِهيِ َبيِيهيِ  وَل ليِ َيُة َأَبدًا أليِ تيِْلَك اجْلَاريِ

ْبنيِه  « )4( .  َبيِيهيِ  وَل ليِ َفاَل حَتيِلُّ امَلْرَأُة أليِ
ويؤّيده ظاهر مفهوم اآلية بناًء عىل ما ذكرنا من أّن امُلراد منها العقد ، 
الّزنا ل يرتّتب عليه أحكام املصاهرة غالبًا ، وإمكان حل األخبار  وأّن 
أيضًا إطالق رواية مرازم )5( ،  بينها ، ويؤّيده  الكراهة مجعًا  الّسابقة عىل 

)1) الكايف 5 : 9/420 ، هتذيب األحكام 7 : 282 1196/283 ، الستبصار 3 : 597/164 . 
)2) مسائل عّل بن جعفر : 697/278 ، هتذيب األحكام 7 : 1195/282 ، الستبصار 3 : 

 . 594/163
)3) نسبه إليهام ابن إدريس يف رسائره 2 : 524 . 

)4) هتذيب األحكام 7 : 1189/281 ، الستبصار 3 : 565/155 . 
)5) مرازم بن حكيم األزدّي املدائنّي ، ثقة يكنّى أبا مّمد ، روى عن أب عبد اهلل وأب احلسن ’ ، 
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والّرضا ’  الّصادق ،  عن  الكويّف )1( ،  منصور  بن  مّمد  وروايــة 
ُد احْلَاَلل « )2( ، فهذا القول قوّي .  املتضّمنتني : » إيِنَّ احْلََراَم َل ُيْفسيِ

إمجاعًا ،  فال حتريم  البن ووطئه  بعد عقد  األب  كان وطئ  إذا  أّما 
وكذا لو كان بعد العقد وقبل الوطئ ، كام هو املشهور بني األصحاب . 

استدللً  الوطئ  الباحة  يف  فشط  اجلنيد )3(  ابن  هذا  يف  وخالف 
بمفهوم رواية عاّمر املذكورة )4( ، وهوضعيف . 

 ) الّثاني ( : ] دخول األجداد في اآلباء [ 

 يدخل يف اآلباء أجداد األب وأجداد األُّم وإْن علو ؛ لكثرة استعامله 
يف ذلك رشعًا وعرفًا ، ويدّل عليه أيضًا ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، 
ْم َعىَل النَّاسيِ  حُيَرَّ عن مّمد بن مسلم ، عن أحدمها ’ أّنه قال : »َلْو مَلْ 

عّده الّشيخ يف رجاله من أصحاب الّصادق والكاظم ’ ( وذكره العاّلمُة يف القسم األّول 
الطَّويّس :  رجال   ، 424 النّجاّش :  رجال  الّرضا × .  أّيام  يف  مات  وقال :  اخلالصة  من 

مة : 170 .  319 ، 359 ، رجال العالَّ
مّمد  بن  إسحاق  عنه  وروى  إسامعيل ،  بن  مّمد  عن  روى  الكويّف ،  منصور  بن  مّمد   (1(
وقال يف آخر احلديث  يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفّي ،  ذكره الكش يف روايتني ،  البرصّي ، 
الثاين : » هذا حديث موضوع ل شّك يف كذبه ، ورواته كّلهم متهمون بالغلّو والتفويض « . 
روى عن الرضا × ، وروى عنه مّمد بن سعد . قال الردبيّل يف جامعه : » وحيتمل كونه 
ابن منصور بزرج ؛ لّن أباه من أصحاب أب عبداهلل ، وأب احلسن ’ ، وهو كويف أيضًا « . 

معجم رجال احلديث 18 : 293 ، جامع الّرواة 2 : 204 . 
)2) النّوادر ) األشعرّي ( : 228/96 ، دعائم السالم2 : 932/246 . 

)3) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 39 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 409.
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ُذوا َرُسوَل  نرْ تُؤرْ
َ
ُكمرْ أ

َ
 : } َو ما كَن ل َأْزَواُج النَّبيِيِّ ‘ ليَِقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َسنيِ ×  احْلَ َعىَل  َم  ُحرِّ بَداً { )1( ، 
َ
أ ِدهِ  َبعرْ ِمنرْ  واَجُه  زرْ

َ
أ َتنرِْكُحوا  نرْ 

َ
أ اهلل  ول 

 : } َو ل َتنرِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكمرْ ِمَن  َسنْييِ × بَقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َواحْلُ
ه  « )2( .  ُجليِ َأْن َينْكيَِح اْمَرَأَة َجدِّ  { وَل َيْصُلُح ليِلرَّ النِّساءِ

ْعُت َأَبا َعْبديِ  َسنْييِ ْبنيِ زيد )3( ، َقاَل َسميِ ويف » تفسير العّياشّي « ، َعنيِ احْلُ
َم َعَلْينَا نيَِساَء النَّبيِيِّ ‘ بقوله : } َول َتنرِْكُحوا  اهلل × َيُقوُل : »إيِنَّ اهلل َحرَّ

ما نََكَح آباُؤُكمرْ ِمَن النِّساء { « )4( . 

 ) الّثالث ( : ] ال تحرم المعقود عليها بالعقد الفاسد [ 

العقد  به  امُلراد  يكون  العقد  النّكاح  من  امُلراد  أّن  ذكرنا  حيث   
بالعقد  عليها  املعقود  حترم  فال  الطالق ،  من  املتبادر  ألّنه  الّصحيح ؛ 

الفاسد كاملعقود عليها يف العّدة واملكرهة ونحومها . 
فال  الفاسد  يف  داخل  فهو  صّحته  بعدم  قلنا  فإْن  الفضويّل  عقد  أّما 
فالّظاهر  حتصل  ومل  الجازة  عىل  بتوّقفه  قلنا  وإْن  البن ،  عىل  حتريم 
كذلك ؛ حلصول الكاشف عن فساده ، وكذا لو زنى هبا األب بعد هذا 

العقد ثّم حصلت الجازة ، ولو مل حتصل فاحلكم فيه حكم الّزنا قبله . 

)1) سورة األحزاب 33 : 53 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1190/281 . 

للمصدر .  موافق  املتن  يف  أثبتناه  وما  » سدير «  واملطبوع :  واحلجرّي ،  املخطوط ،  يف   (3(
» سدير « . 

)4) تفسري العّياّش 1 : 70/230 . 
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 ) الّرابع ( : ] حكم منظورة األب وملموسته [ 
أّنه  عرفت  ملا  النّكاح ،  لفظ  يتناوهلا  ل  وملموسته  األب  منظورة 
ِحلىَّ 

ُ
حقيقة يف العقد أو الوطئ ، أو مشرتك بينهام ، فتدخل يف قوله : } وَأ

 { ، فيكون حاللً عىل البن ، ويدّل عىل ذلك مع  ُكمرْ َما َوَراَء َذلُِكمرْ
َ
ل

األصل رواية عّل بن يقطني )1( ، وإليه ذهب أكثر األصحاب . 
وذهب بعضهم إىل الّتحريم إذا كان ذلك بشهوة استدللً بصحيحة 
عن  سنان ،  ابن  اهلل  وعبد  احلسن × )2( ،  أب  عن  إسامعيل ،  بن  مّمد 
الّصادق × )3( ، ومّمد بن مسلم ، عن أب عبد اهلل × )4( ، وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأكثر أصحابه )5( ، واحلمل عىل الكراهة أو الّتقية أظهر ، وكذا 

الكالم يف منظورة البن ، وملموسته بالنّسبة إىل األب . 

 ) الخامس ( : ] المراد من األب : الشرعّي [ 
فالولد  الّصحيح أو حكمه ،  بالنّكاح  اّلذي ولدك  امُلراد من األب   

املخلوق من ماء الّزنا ل حترم عليه منكوحة الّزاين عىل األشبه . 
* * * * *

)1) الكايف 6 : 406 /1 . 
ُجليِ  َضا × َعنيِ الرَّ َسنيِ الرِّ َأَبا احلَْ يَل َقاَل : َسَأْلُت  ديِ ْبنيِ إيِْساَمعيِ مَّ )2) الكايف 5 : 2/418 ، َعْن مَُ
 ؟ َقاَل : بيَِشْهَوٍة ؟ . ُقْلُت : َنَعْم ، َقاَل : َفَقاَل : َما َتَرَك  هيِ َيُة َفُيَقبُِّلَها َهْل حَتيِلُّ ليَِوَلديِ َتُكوُن َلُه اجْلَاريِ
 ،  َدَها  وَنَظَر إيَِلْيَها بيَِشْهَوٍة َحُرَمْت َعىَل َأبيِيهيِ  واْبنيِهيِ نُْه إيِْن َجرَّ َشْيئًا إيَِذا َقبََّلَها بيَِشْهَوٍة ، ُثمَّ َقاَل : اْبتيَِداًء ميِ

َها بيَِشْهَوٍة َحُرَمْت َعَلْيه  « .  َها َوَجَسديِ َها ؟ َفَقاَل : » إيَِذا َنَظَر إيِىَل َفْرجيِ ُقْلُت : إيَِذا َنَظَر إيِىَل َجَسديِ
)3) هتذيب األحكام 8 : 758/212 ، الستبصار3 : 769/212 . 

)4) الكايف 5 : 5/419 ، هتذيب األحكام 7 : 1193/282 . 
 : 2 القدير  فتح  ورشح   ، 102  : 20 القاريء  وعمدة   ، 204  : 4 ) الّسخيّس (  املبسوط   (5(

365 ، واهلداية 2 : 365 ، وبدائع الّصنائع 2 : 260 . 



514...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

الّثانية )1( : في الّسورة المذكورة

اتُُكمرْ  وََعمىَّ َخَواتُُكمرْ 
َ
وَأ َوَبَناتُُكمرْ  َهاتُُكمرْ  مىَّ

ُ
أ يرُْكمرْ 

َ
َعل َمترْ  } ُحرِّ  

َنُكمرْ  ررَْضعرْ
َ
أ ِت 

ىَّ
الل َهاتُُكُم  مىَّ

ُ
وَأ ِت  خرْ

ُ رْ
ال َوَبَناُت  ِخ 

َ
ال َوَبَناُت  تُُكمرْ 

َ
وََخال

مرْ 
ُ
ِت ِف ُحُجورِك

ىَّ
َهاُت نَِسائُِكمرْ َوَرَبائُِبُكُم الل مىَّ

ُ
َخَواتُُكمرْ ِمَن الرىََّضاَعِة وَأ

َ
وَأ

ُجَناَح   
َ

ل
َ
ف بِِهنىَّ  ُتمرْ 

رْ
َدَخل تَُكونُوا  مرْ 

َ
ل إِنرْ 

َ
ف بِِهنىَّ  ُتمرْ 

رْ
َدَخل ِت 

ىَّ
الل نَِسائُِكُم  ِمنرْ 

 ِ
َتنيرْ خرْ

ُ رْ
َ ال رَْمُعوا َبنيرْ نرْ تَ

َ
بُِكمرْ وَأ

َ
ل صرْ

َ
ِيَن ِمنرْ أ

ىَّ
َنائُِكُم ال برْ

َ
ئُِل أ

َ
يرُْكمرْ وََحل

َ
َعل

 . )2( } ً َف إِنىَّ اهلل َكَن َغُفوراً رَِحيما
َ
درْ َسل

َ
 َما ق

ىَّ
إِل

 ] في بيان النساء المحّرمات [ 

الّتحريم ل يتعّلق باألعيان ؛ ألهّنا ليست مقدورًة للمكّلفني ، وإّنام 
والّشاء ،  والبيع ،  والهانة ،  واملالمسة ،  كاخلدمة ،  باألفعال  يتعّلق 
واألكل ونحو ذلك من األفعال ، ولبّد من ارتكاب جماز احلذف ، وقرينة 
املقام والّتبادر من الّسياق عّينت إرادة النّكاح ، كام تعنّي إرادة األكل يف 
ِيِر ... { )3( ، 

الِنرْ رُْم  َولَ ُم  َوادلىَّ الَميرَْتُة  يرُْكُم 
َ
َعل َمترْ  } ُحرِّ تعاىل :  قوله 

فليست اآلية من املجمل كام قيل . 
رضاعّيـة ،  ومّرمات  نسبّيـة ،  مّرماٍت  اآلية  يف  سبحانه  ذكر  وقد 

ومّرمات باملصاهرة . 

)1) يف املخطوط ، واحلجرّي : » الّثامنة « ، واملناسب ما أثبتناه ، وفاقًا للمطبوع حديثًا . 
)2) سورة النّساء 4 : 23 . 

)3) سورة املائدة 5 : 3 . 
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فاألّول : الّنسبّيـة

وهي سبع : 
بال  بالولدة  إليها  نسُبك  رجع  امرأة  كّل  وهي  األّم :  ) األولى ( :   
واسطة ، أو مع واسطة األب ، أو األّم ، كاجلّدات من طرف األب ، أو 
من طرف األّم ، وبعبارة أخرى : هي كّل أنثى ولدتك ، أو ولدت من 

ولدك . 
بال  بالولدة  إليك  نسُبها  امرأة رجع  كّل  وهي  البنت :  ) الّثانية ( :   
البنات .  وبنات  البنني  بنات  فتدخل  أنثى ،  أو  ذكر  بواسطة  أو  واسطة 

وبعبارة أخرى : هي كّل أنثى ولْدهَتا ، أو ولدت من ولدها . 
امرأة  كّل  وهي  هلام ،  أو  ألّم  أو  كانت  ألب  األخت :  ) الّثالثة ( :   

ولدها شخص ولدك بال وساطة . 
 ) الّرابع ( : العّمة : وهي كّل أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو 
بال واسطة ، سواء كان من جهة األب أو األّم أو منهام ، فيدخل أخت 
إليه  نسُبك  رجع  ذكر  كّل  أخرى  وبعبارة  جّدك .  أب  وأخت  أّمك  أب 
فأخته عّمتك ، ويف عبارة أخرى : هي كّل امرأة ولَدها وولَد أباك ، أو أبا 

أبيك ، أو أبا أّمك بالغًا ما بلغ شخٌص واحٌد . 
 ) الخامسة ( : الخالة : وهي مثل العّمة ، إّل أّن النسبة هنا إىل األّم 
األب ،  خالة  أعني  األب ،  أّم  أخت  فيها  فتدخل  هناك ،  األب  بمنزلة 
فعىل هذا قد تكون عّمة العّمة حاللً ، كام لو كانت العّمة القريبة عّمة 
زوج  وأخت  أبيه ،  أّم  جّدة  زوج  أخت  حينئٍذ  تكون  عّمتها  فإّن  األّم ، 
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األّم ل حترم فأخت زوج اجلّد أوىل . وكذا الكالم يف خالة اخلالة ، فإهّنا 
إْن كانت ألب وأّم أوألّم فخالتها  القريبة  فإّن اخلالة  قد تكون حاللً ، 
حترم عليه ، وإْن كانت خالة األب خاّصة فخالتها ل حترم عليه ؛ ألّن أم 
خالته القريبة تكون امرأة جّدة ل أّم أبيه ، وأختها تكون أخت امرأة اجلّد 

وأخت امرأة اجلّد ل حترم . 
 ) الّسادسة ، والّسابعة ( : بنات األخ ، وبنات األخت ، وإْن نزلن . 

باأللفاظ  الّتعبري عنها  النّسبّيـة ، لكن يف  املحّرمات  فهذه هي مجيع 
اجلّدة ،  األّم عىل  إّل يف األخوات ؛ وذلك ألّن إطالق  املذكورة تّوز ، 
الّسلب ،  ولصّحة  املتبادر ؛  خالف  البن  وبنت  بنتها  عىل  البنت  وكذا 
وكذا الكالم يف البواقي ، فال بّد من احلمل عىل عموم املجاز ، ويكون 
الّتعبري بصيغة اجلمع كالقرينة عىل إراد ذلك ، أو ُيقال : إّن القرينة كانت 
حالّيـة ملشافهي اخلطاب ، ولنا البيان الّصادر عن معادن الوحي والّتنزيل 
صلوات اهلل عليهم ، أو ُيقال : إّن الكالم جرى عىل احلقيقة واستفادة ما 

عدا ذلك كان من دليل آخر . 
واعلم أّن للفقهاء يف ضبط املحّرمات النّسبّيـة عبارات : 

أحدها تفصيلّيـة : وهي ما ذكرناها . 
والّثانية : إجمالية : هي أخرص ، وهي : أّنه حيرم عىل النسان أصوله 
وفصوله ، وفصول أّول أصوله ، وأّول فصل من كّل أصل بعده ، أي بعد 
أّول األصول ، فاألصول األمهات بالنّسبة إىل الّذكر ، واآلباء بالنّسبة إىل 
أّول  وفصول  األمرين ،  إىل  بالنّسبة  والبنون  البنات  والفصول  األنثى ، 
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األخ  وأولد  لألنثى ،  واألخوات  الّرجل  إىل  بالنّسبة  األخوة  األصول 
واألخت وإْن نزلوا ، وأّول فصل من كّل أصل بعده األعامم والعاّمت ، 

واألخوال واخلالت . 
العمومة  أولد  عدا  قريب  كّل  النسان  عىل  حيرم  أّنه  ) والّثالثة ( ،   

واخلؤولة . 

فرعان : 

 ) األّول ( : ] ما يقتضيه تحريم الّنكاح من أحد الّطرفين [ 

 حتريم النّكاح من أحد الّطرفني يقتيض الّتحريم من الطّرف اآلخر 
أيضًا ، فال مالة يكون احلكم بتحريم األّم وإْن علت عىل الولد وإْن نزل 
يف  الكالم  وكذا  علت ،  وإْن  األّم  عىل  نزل  وإْن  الولد  لتحريم  مقتضيًا 
البواقي ، ولعّله النّكتة يف ختصيص اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة الّرجال ، 
ومل يذكر العكس . ويدّل عىل هذا احلكم األخبار املستفيضة والمجاع . 

 ) الّثاني ( : ] ثبوت النسب بالنكاح الّصحيح [ 

 ل خالف بني العلامء يف ثبوت النّسب املذكور بالنّكاح الّصحيح ، 
وامُلراد به الوطئ املستحّق رشعًا عند الفاعل ، ويف نفس األمر وإْن حرم 
بالعارض كالوطئ يف احليض ، وقّيدنا بنفس األمر ليدخل فيه من َوَطَأ 
أثم  َأَمته ، فإّن نكاحه صحيح ، وإْن  أو  أهّنا زوجته  ثّم تبني  الّزنا  بقصد 
بإقدامه عىل ذلك ، وقّيدناه بـ ) عند الفاعل ( ليدخل فيه نكاح املجويّس 
ألّمه وأخته فأولدها ، ويلحق به وطيُء الّشبهة إذا كانت من الّطرفني ، 
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ولو اختّصت بأحدمها اختّص به الولد عىل األظهر . 
كثرية )1( .  أخبار  عليه  ويدّل  إمجاعًا ،  النّسب  به  يثبت  فال  الّزنا  أّما 
وهل يثبت به التحريم املتعّلق بالنّسب ، فيحرم عىل الّزاين البنت املخلوقة 

من مآئه ، كام حيرم عىل الّزانية املتوّلدة منها بالزنا ؟ . 
يظهر من مجاعٍة من أصحابنا كالعاّلمة يف » الّتذكرة « )2( ، وولده يف 
الّشح )3( وغريهم دعوى المجاع عىل ثبوته ، ولعّله القاطع بالفرق بينه 

وبني بقّيـة األحكام . 
وأّما التعليل بكونه ولدًا لغًة ، واألصل عدم النّقل سّيام عىل القول 
بقّيـة األحكام  ثبوت  لزم  وإّل  تاّم ،  فغري  الّشعية  احلقائق  ثبوت  بعدم 
املرتّتبة عىل الولد كعتقه عىل القريب وتوريثه ، وعدم القود من الولد ، 

وعدم جواز نكاح حليلته ونحو ذلك من األحكام . 
 ، )4( } ...  َنُهمرْ رْ ئ َودلَ

ىَّ
 الل

ىَّ
َهاُتُهمرْ إِل مىَّ

ُ
وكذا الستدلل بقوله : } ... إِنرْ أ

فإّن تسمية الوالدة مطلقًا ُأّمًا ل تستلزم كون املتوّلدة بنتًا رشعًا . واحلرص 
كام  ولدًا  الّرضيع  ُيسمى  فقد  وإّل  البنتّي ،  الولد  لخراج  إضايّف  هنا 

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب مرياث ولد املالعنة . 
فالواطئ  الّزنا ،  مع  ] النّسب [  يثبت  » ول  قال :  حجرّي ،  ط .   ، 614  : 2 الفقهاء  تذكرة   (2(
امرأًة بالّزنا لو حلت مل يلحق به الولد ، نعم حترم عىل الّزاين والّزانية ألنه ملوقة من مائه فهو 

ولده حقيقة « . 
)3) إيضاح الفوائد 3 : 41 - 42 ، قال : » ولو ولد له من الّزنا بنت حرمت عليه وعىل الولد 

وطيء أّمه وكان منفيا عنهام رشعًا « . 
)4) سورة املجادلة 58 : 2 . 
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تضّمنته اآلية . 
ووافقنا عىل هذا احلكم أبو حنيفة )1( ، وأنكر الّشافعّي )2( الّتحريم ، 
مالك )3(  ووافقه  بالّزنا ،  مائه  من  املتخّلقة  البنت  الّزاين  وطئ  وجّوز 
ريِ احْلََجر « )4( .   ،  وليِْلَعاهيِ َراشيِ لنتفائها عنه رشعًا ولقوله ‘ »اْلَوَلُد ليِْلفيِ

واتفق الفريقان عىل حتريم الولد عىل أّمه لو كان ذكرًا ، قال بعض 
األصحاب : وهو مؤّيد لتحريم األنثى عىل األب ؛ لعدم الفرق ، وفيه 

تأّمل . 
وعىل القول بالّتحريم فهل حيّل النظر إليها ؟ ، قيل : نعم ؛ ألّنه تابع 
النّكاح  النّظر وحتريم  أّن األصل حتريم  إىل  نظرًا  ل ؛  للتحريم . وقيل : 
تسعًا .  كاملطّلقة  النّظر  جواز  عدم  مع  لثبوته  النظر ؛  إباحة  من  أعّم 

وكأخت املوطوء وأّمه وبنته . 

َعَلْيهيِ  َمًة  رَّ َفَتُكوُن مَُ َبْعُضُه  َنا  الزِّ َوَلَد  َأنَّ  َوَلنَا   . . . « قال :   ، 207  : 4 ) الّسخيّس (  املبسوط   (1(
يَقُتُه بيِامْليِْلكيِ َوَعَدميِ امْليِْلكيِ  َتليُِف َحقيِ  ، َوَذليَِك َل خَيْ يََّة بيِاْعتيَِباريِ امَلاءيِ َنَّ اْلَبْعضيِ  ، َوَهَذا أليِ َدةيِ اشيِ َكَوَلديِ الرَّ
َ اهلل َعنَْها  نُْهام ، َقاَل النَّبيِيُّ ‘ ليَِفاطيَِمَة َريضيِ ٍد ميِ ْن امَلاَءْينيِ َيُكوُن َبْعَض ُكلِّ َواحيِ َفاْلَوَلُد امَلْخُلوُق ميِ

 . »  ْثَباتيِ احْلُْرَمةيِ يِ ٌَة ليِ ٌة َصاحليِ لَّ يَُّة عيِ نِّي ، َواْلَبْعضيِ َي بيِْضَعٌة ميِ هيِ
)2) مغني املحتاج 3 : 175 ، قال : » . . . واملخلوقة من ماء زناه سواء أكانت املزيّن هبا مطاوعًة أم 
ل ، سواء حتقق أهّنا من مائه أم ل حتّل له ؛ ألهّنا أجنبّيٌة عنه ، إذ ل حرمة ملاء الّزنا بدليل انتفاء 

سائر أحكام النّسب من إرث وغريه عنها ، فال تتبّعض األحكام « . 
اْلَعْقديِ َوَما  ديِ َعْن  امُلَجرَّ امَلاءيِ  ْن  تيِي ُخليَِقْت ميِ الَّ اْلبيِنُْت  ُرُم  حَتْ » لَ  قال :   ، 259 )3) بلغة الّسالك 2 : 
َا  هبيِ اخْلَْلَوُة  َلُه  َوَجاَز  َثَها  َوَوريِ َثْتُه  َلَوريِ بيِنًْتا  َكاَنْت  َلْو  َا  هَنَّ أليِ  ،  امَلاءيِ بيِ  َعىَل َصاحيِ ْبَهةيِ  الشُّ ْن  ميِ ُيْشبيُِهُه 

نَْدَنا « .  ُه ُمنَْتٍف عيِ  ، َوَذليَِك ُكلُّ َوإيِْجَباُرَها َعىَل النَِّكاحيِ
 ، 4557 احلديث  هناية   450  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 2 احلديث  هناية   491  : 5 الكايف   (4(
هتذيب األحكام 8 : 168 هناية احلديث 587 ، الستبصار 3 : 367 هناية احلديث1315 . 
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الّثاني : المحّرمات الرضاعّيـة ، وشروط الرضاع

واعلم أّن ظاهر إطالق اآلية داّل عىل ترّتب احلكم عىل مساّمه كيف 
اتفق ، وعىل أّي حال ، وبه أخذ بعض العاّمة )1( ، ولكن النّّص الوارد عن 

معادن الوحي والّتنزيل صلوات اهلل عليهم قّيده بشائط : 
 ) الّشرط األّول ( : كونه من امرأة ل من رجل ، ول من خنثى مشكل ، 
وكونه عن نكاح ، أي وطئ مّلل ، فيندرج فيه املعقود عليها بالعقد الّدائم 
واملنقطع وملك اليمني الّشامل للمحّللة إمجاعًا ، ويلحق به نكاح الّشبهة 
عىل املشهور ، ويدّل عليه إطالق ما سنذكره من مفهوم رواية يعقوب ، 
ويونس )2( ، وإطالق بعض األخبار ، وتردد فيه ابن إدريس )3( فلو درَّ ل 
عن نكاح ، أو كان من الّزنا ، فال ينش احلرمة بال خالف ، لصحيحةيِ َعْبديِ 

 ؟ .  نَاٍن ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن َلَبنيِ اْلَفْحليِ اهلل ْبنيِ سيِ
اْمَرَأٍة  َوَلَد  َك  َوَلديِ وَلَبنيِ  َلَبنيَِك ،   ْن  ميِ اْمَرَأُتَك  َأْرَضَعتيِ  َما  »ُهَو  َقاَل : 

ُأْخَرى  « )4( . 
وقد استفيد منها أّنه ليكفي جمّرد الوطئ ، بل ل بّد من كون الّلبن 

)1) فتح القدير 1 : 445 ، قال : » وظاهر النّظم القرآيّن أنه يثبت حكم الّرضاع بام يصدق عليه 
مسّمى الّرضاع لغًة ورشعًا « . 

)2) سيأيت ذكرمها يف الّصفحة  521.
ألن نكاح الّشبهة عند أصحابنا ل  ووطئ الّشبهة ،   . . . « قال :   ، 552 )3) السائر احلاوي2 : 
يفصلون بينه وبني الفاسد إل يف إحلاق الولد ورفع احلّد فحسب ، وإْن قلنا يف وطئ الّشبهة 

بالّتحريم كان قويًا « . 
)4) الكايف 5 : 1/440 ، هتذيب األحكام 7 : 1316/319 ، الستبصار 3 : 719/199 . 
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َيْعُقوَب  َعْن  الّشيخ ،  رواه  ما  أيضًا  ذلك  ويدّل عىل  منفصل ،  عن حل 
َلَدةيِ  ويِ َغرْييِ  ْن  ميِ َلَبنَُها  َدرَّ  اْمَرَأٌة  اهلل ×  َعْبديِ  بيِ  أليَِ ُقْلُت  َقاَل :  ُشَعْيٍب  ْبنيِ 

 ؟ .  َضاعيِ َن الرَّ ُرُم ميِ ْن َذليَِك َما حَيْ ُرُم ميِ َفَأْرَضَعْت ُذْكَرانًا َوإيَِناثًا أحَيْ
َفَقاَل يل : » ل « )1( . 

» الكافي « ، يف املوّثق ، عن يونس بن يعقوب ، عن أب  وُروي يف 
عبد اهلل × نحوه )2( . 

النّكاح ، وقّيده آخرون باحلمل ،   وأطلق بعض األصحاب اعتبار 
الّروايتني  » التحرير « )3( ؛ لظاهر  قاله يف  اعتبار النفصال كام  واألقوى 
املذكورتني )4( ؛ وألّنه املقطوع بكونه عن النّكاح ، وكونه للفحل ، وغريه 
ليس كذلك ملا عرفت من أّنه قد يدّر بغري نكاح ، فال يعدل عن األصل 

مع قيام الحتامل . 
 ) الّشرط الّثاني ( : تقديره بواحد من أمور ثالث : 

األّول : انبات الّلحم ، وشّد العظم . 

اديِ ْبنيِ ُعْثاَمَن ، َعْن َأبيِ   ويدّل عليه ما رواه الّشيخ ، يف احلسن ، َعْن َحَّ
َم « )5( .  َضاعيِ إيِلَّ َما َأْنَبَت اللَّْحَم  والدَّ َن الرَّ ُم ميِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َل حُيَرِّ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1339/325 . 
)2) الكايف5 : 12/446

)3) حترير األحكام3 : 447 ، قال : » فال اعتبار بلبن البهيمة ، ول لبن الّرجل ، ول امليتة ، ول 
َمْن درَّ لبنها من غري ولدة « . 

)4) قد تقّدم ذكرمها يف هذه الّصفحة وما قبلها.
)5) الكايف 7 : 1294/312 ، الستبصار 3 : 699/193 . 
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ُم  ْعُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َيُقوُل : »َل حُيَرِّ نَاٍن ، َقاَل َسميِ وَعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ سيِ
َضاعيِ إيِلَّ َما َأْنَبَت اللَّْحَم ،  وَشدَّ اْلَعْظم  « )1( .  َن الرَّ ميِ

َضاعيِ  َن الرَّ ُم ميِ َسنيِ × َقاَل : ُقْلُت َلُه حُيَرِّ وله رواية أخرى َعْن َأبيِ احْلَ
ْضَعَتانيِ  والثَّاَلَثُة ؟ .  ْضَعُة  والرَّ الرَّ

اللَّْحم  « )2( . واألخبار  وَنَبَت  اْلَعْظُم   َعَلْيهيِ  اْشَتدَّ  َما  إيِلَّ  »ل ،  َقاَل : 
بذلك مستفيضة )3( ، ول خالف يف نش احلرمة به . 

ويظهر من احلرص الوارد يف هذه األخبار أّن هذه ليست عالمة برأسها 
والّليلة  باليوم  الّتقدير  من  ما سنذكره  يفّسه  اّلذي  املجمل  من  بل هي 

وبالعدد ، وإليه ذهب بعض األصحاب كالّشيخ يف » الّتهذيب « )4( . 
ويدّل عليه أيضًا ما رواه يف الّصحيح ، َعْن ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة ، عن َأبيِ 

 ؟ .  َضاعيِ َن الرَّ ُم ميِ ي حُيَرِّ ذيِ َعْبديِ اهلل × قلُت : َفاَم الَّ
َم « .  َفَقاَل : »َما َأْنَبَت اللَّْحَم  والدَّ

َم ؟ .  ي ُينْبيُِت اللَّْحَم  والدَّ ذيِ َفُقْلُت : َفاَم الَّ
َفَقاَل : »َكاَن ُيَقاُل َعْشُ َرَضَعاٍت « . 
ُم بيَِعْشيِ َرَضَعاٍت ؟ .   ُقْلُت : َفَهْل حُيَرَّ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1293/312 ، الستبصار3 : 700/193 . 
)2) الكايف 5 : 6/438 ، هتذيب األحكام 7 : 1295/312 ، الستبصار 3 : 700/193 . 

)3) انظر وسائل الّشيعة : الباب 2من أبواب ما حيرم بالنسب . 
ْخَباريِ ذيِْكُر  هيِ األَْ ْن َهذيِ » َفإيِْن قيِيَل : َلْيَس يفيِ َشْ ٍء ميِ )4) هتذيب األحكام 7 : 1295/312 ، قال : 
وا  ُ َفسَّ َقْد  َلُه :  قيِيَل  ُم ؟ .  رِّ حُتَ َا  َأهنَّ َرَضَعاٍت  ةيِ  بيَِعَشَ اْلُفْتَيا  َذَكْرُتُم  َقْد  وَأْنُتْم  َرَضَعاٍت   اْلَعْشيِ 
َها  ذيِْكريِ َعْن  َذليَِك  َفَأْغنَى  َرَضَعاٍت ،  َعْشُ  اْلَعْظَم  َوَيُشدُّ  اللَّْحَم  ُينْبيُِت  ي  ذيِ الَّ َأنَّ  ُأَخَر  َأْخَباٍر  يفيِ 

َهاُهنَا « . 
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َضاع  « )1( .  َن الرَّ ُرُم ميِ َن النََّسبيِ َفُهَو حَيْ ُرُم ميِ َفَقاَل : » َدْع َذا ،  وَقاَل : َما حَيْ
مل ينسبه × إىل نفسه جلهة الّتقية لشهرة الّتحديد عند العاّمة بام دون ذلك ، 
وأّنه مل يقل بالّتحديد بالعش منهم أحد ، ولعّل يف إعراضه عن اجلواب 
إيامء إىل ذلك ؛ ألّنه كاحلوالة إىل ماهو معلوم عند الّسائل حيث كان سهل 

املدرك ؛ ألّنه إذا علم أّنه مل يقل بالعش أحد منهم علم أهّنا مذهبه × . 
ْبنيِ  َمْسَعَدَة  ] َعْن  ُمْسليٍِم ،  ْبنيِ  َهاُروَن  َعْن  احلسن ،  يف  رواه  وما 
َشدَّ  َما  إيِلَّ  َضاعيِ  الرَّ َن  ميِ ُم  حُيَرِّ »َل  َقاَل :  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  َصَدَقَة [ )2( 
َبَلَغ  َحتَّى  َوالثَّاَلُث  ْضَعَتانيِ  والرَّ ْضَعُة   الرَّ ا  َفَأمَّ اللَّْحَم ،  وَأْنَبَت  اْلَعْظَم  

َقاٍت َفاَل َبْأس  « )3( .  َعْشًا إيَِذا ُكنَّ ُمَتَفرِّ
اشتداد  هبّن  حلصل  متواليات  كّن  لو  العش  أّن  بمفهومه  يدّل  فإّنه 
يشعر  أّنه  كام  ذلك ،  يف  الّتحريم  حلرصه ×  الّلحم ؛  وإنبات  العظم ، 
بأّن املتفّرقة ولو كّن أزيد من العشة فال حتريم ، ويرشد إىل ذلك أّن أمر 
الّرضاع ممّا تعّم به البلوى ، وقد كثر الّسؤال عنه مع اجلواب بام يدّل عىل 
بالبيان  حوالة  األجوبة  إطالق  يكون  أْن  املستبعد  ومن  بذلك ،  احلرص 
يف  سّيام  كثريًا ،  إليه  احلاجة  تشتّد  ممّا  أّنه  مع  اخلربة ،  أهل  إىل  والّتحديد 
املواضع التي ل حيصل فيها العارف بذلك . ومن ثّم قال يف » المسالك « : 
» إّن ظهوره للحّس عس « )4( ، والّطالع عليه مشكل ، إّل مع حصول 

)1) هتذيب األحكام 7 : 312 1296/313 ، الستبصار3 : 701/194 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من الكايف  وهتذيب األحكام . 

)3) الكايف 5 : 10/439 ، هتذيب األحكام 7 : 1297/313 ، الستبصار 3 : 194/ 702 . 
)4) مسالك األفهام 7 : 223 . 
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الّرضاع من لبنني مثالً ، رضعة من ذا وأخرى من اآلخر وهكذا ، كيف 
يظهر عىل احلّس كون إنبات الّلحم ، وشّد العظم من أحدمها مع الشرتاك 
يف الّلبنني ، واملعترب يف الّرضاع كونه من أحدمها مع قطع النّظر عن اآلخر ، 
فإّن إدراك ذلك ومتييزه إْن حصل فإّنام حيصل لنادٍر من احلّذاق ، فكيف 

حيسن حوالة مثل هذا األمر العاّم البلوى إىل آحاد احلّذاق . 
ويظهر من األكثر أّن هذه الّثالثة أصول برأسها ، فإّيا حصل كفى يف 
الّتحريم ، ويدّل عليه إطالق الروايات املذكورة من دون تقييد بأحدمها ، 
فينبغي أْن يكون أعّم منهام ، أو بينه وبني كّل منهام عموم من وجه ، ليتّم 
إّنام هو  احلرص واحلوالة يف معرفته ألهل اخلربة ، وعدم ظهوره للحّس 
بالنّسبة إىل أقّل ما يتحقق به ، وأّما كثريه فظاهر عند كّل أحد ، مثاًل لو 
أرضعته امرأة سنًة كاملًة أو أكثر ، وكان يشكها يف كّل يوم وليلة امرأة 
باليوم والّليلة مّرة واحدة ، فإّن ذلك ممّا يقطع بحصول  أخرى ترضعه 

الّرضعات والشتداد مع فقد الوصفني . 
وقال الّشيخ يف » المبسوط « : إنَّ األصل هو العدد ، والباقيان إّنام 

يعتربان عند عدم انضباطه )1( . 
وقال يف » التذكرة « : إنَّ اليوم والّليلة ملن ل يضبط العدد )2( . 

الَعاَلمة إىل قول أهل اخلربة من   فعىل تقدير الّرجوع يف ثبوت هذه 
األطّباء العارفني هل هو شهادة أو من باب اخلرب ؟ . قيل : باألّول ، فيعترب 

)1) املبسوط 5 : 292 . 
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 620 ، ط . حجرّي . 
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فيه ما يعبرت يف الّشاهد من الّتعدد والعدالة ، وعىل الّثاين يكفي الواحد . 

ثّم الّظاهر من الفتاوى والنّصوص اعتبار اجتامع الوصفني فال يكفي 
القول بالجتزاء بأحدمها وهو  أحدمها ، وينسب إىل بعض األصحاب 
بينهام غري معلوم ، نعم قد  الّتالزم  النّّص ، ودعوى  الّظاهر من  خالف 
عرفت أنَّ يف بعض النّصوص الّدم بدل العظم ، فال يبعد القول بالكتفاء 

بأحدمها مع الّلحم . 

الّثاني : العدد

وقد اختلف فيه األصحاب عىل ثالثة أقوال ؛ لختالف الّروايات يف 
ذلك ، فذهب ابن اجلنيد )1( إىل الكتفاء برضعة واحدة متأل جوف الولد إّما 
َيار ،  ِّ ْبنيِ َمْهزيِ باملّص أو بالوجور ؛ استدلًل بعموم اآلية ، وصحيحة َعليِ

 ؟ .  َضاعيِ َن الرَّ ُم ميِ ي حُيَرِّ ذيِ ُه َكَتَب إيَِلْيهيِ َيْسَأُلُه َعنيِ الَّ َسنيِ ×َأنَّ َعْن َأبيِ احْلَ
َفَكَتَب × : »َقليِيُلُه  وَكثيِرُيُه َحَرام  « )2( . 

 ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابيِنَا ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل ×  وأّما ما رواه اْبنيِ َأبيِ ُعَمرْيٍ
َيَتَمىلَّ  َحتَّى  ُع  َيْرضيِ ي  ذيِ الَّ ُهَو  َم  والدَّ اللَّْحَم   ُينْبيُِت  ي  ذيِ الَّ َضاُع  »الرَّ َقاَل : 

َي َنْفُسه  « )3( . ونحوها رواية ابن أب يعفور )4( .  َع  وَينَْتهيِ َوَيَتَضلَّ
ْضَعُة  »الرَّ قال :  أّنه  عّل ×  عن  آبائه ،  عن  عّل ،  بن  زيد  وعن 

)1) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 6 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 316 1308/317 ، الستبصار 3 : 711/196 . 

)3) الكايف 5 : 7/445 ، هتذيب األحكام 7 : 1306/316 . 
)4) هتذيب األحكام 7 : 316/ 1307 . 
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َدُة َكامْليِاَئةيِ َرْضَعٍة َل حَتيِلُّ َلُه َأَبدا « )1( فهذه األخبار مالفة ملا سنذكره  اْلَواحيِ
أبو  إليه  ذهب  ملا  ملوافقتها  الّتقّيـة ؛  عىل  األكثُر  وَحََلَها  الّروايات ،  من 

حنيفة )2( ، ومالك )3( ؛ ألهّنام ذهبا إىل الكتفاء برضعة واحدة . 
ومن  أقّل .  ل  رضعات  بخمس  وأحد )5( ،  الّشافعّي )4( ،  واكتفى 
بالكتفاء  القول  بعضهم  عن  وحكينا  بالّثالث )6( ،  اكتفى  من  الّصحابة 

بمساّمه . 
املتقّدمني من أصحابنا كابن أب عقيل )7( ، واملفيد )8( ،  أكثر  وذهب 
ومن  حزة )12( ،  وابن  الّصالح )11( ،  وأب  الرّباج )10( ،  وابن  وساّلر )9( ، 
املحّققني )14( ،  فخر  وولده  » المختلف « )13( ،  يف  العاّلمة  املتأّخرين 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1309/317 ، الستبصار 3 : 712/197 . 
)2) بدائع الّصنائع 4 : 7 . 

)3) مواهب اجلليل 5 : 535 . 
)4) األّم 5 : 28 ، مترص املزيّن : 226 ، املجموع 16 : 216 . 

)5) الّشح الكبري ) ابن قدامة ( 7 : 344 . 
)6) انظر املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 134 ، رشح فتح القدير 3 : 439 . 

)7) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 5 . 
)8) املقنعة : 502 . 

)9) املراسم : 149 . 
)10) املهّذب 2 : 190 . 

)11) الكايف يف الفقه : 285 . 
)12) الوسيلة : 301 . 

)13) متلف الّشيعة 7 : 7 . 
)14) إيضاح الفوائد 3 : 47 . 
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والّشهيد يف » الّلمعة « )1( ، وابن فهد )2( يف » المهّذب « )3( إىل أّن املعترب 
عش رضعات ، وبه قال ابن ادريس يف أحد قوليه )4( . 

َضاعيِ َما حَيُْرُم  َن الرَّ ُرُم ميِ ويدّل عىل ذلك عموم اآلية ، وقوله ‘ : »حَيْ
َن النََّسب  « )5( . خرج ما دون العش بالّروايات والمجاع ؛ نظرًا إىل أّن  ميِ

مالفة معلوم النّسب غري قادحٍة فيه . 
ويدّل عليه أيضًا مع األخبار املذكورة صحيحُة َمْسَعَدَة بنيِ َصَدَقَة ، 
َضاعيِ إيِلَّ َما َشدَّ اْلَعْظَم ، َوَأْنَبَت  َن الرَّ ُم ميِ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َل حُيَرِّ
ُكنَّ  إيَِذا  َعْشًا  َبَلَغ  َحتَّى  َوالثَّاَلُث  ْضَعَتانيِ  َوالرَّ ْضَعُة  الرَّ ا  َفَأمَّ اللَّْحَم ، 

َقاٍت َفاَل َبْأس « )6( .   ُمَتَفرِّ
َضاعيِ  َن الرَّ ُرُم ميِ ورواية الفضيل بن يسار ، عن الباقر × قال : »َل حَيْ

إيِلَّ امَلْجُبور « . 

)1) الّلمعة الّدمشقّية : 111 . 
جمتهدي  أكابر  من  كان  البارع « .  » املهّذب  مؤّلف  األسدّي احلل ،  فهد  بن  بن مّمد  أحد   (2(
مامية ، متكّلاًم ، مناظرًا ، عاملًا باخلالف ، وكان من العلامء الرّبانيني الذين زهدوا يف العاجلة  اليِ
ودفن يف  ولد ابن فهد يف مدينة احلّلة سنة 757هـ . تويّف سنة 841هـ ،  ومل يغرّتوا بزينتها . 
كربالء ، وقربه مزار مشهود . جمالس املؤمنني 1 : 579 ، أمل اآلمل 2 : 21 برقم 50 ، رجال 

بحر العلوم 2 : 207 . 
)3) املهّذب البارع 3 : 241 . 

)4) السائر احلاوي 2 : 519 . 
)5) دعائم السالم 2 : 899/239 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4665/475 ، هتذيب األحكام 

 . 880/244 : 8
)6) الكايف 5 : 10/439 ، هتذيب األحكام 7 : 1297/313 . 
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 َقاَل : ُقْلُت :  وَما امَلْجُبوُر ؟ 
ُع َعْشَ  َقاَل : »ُأمٌّ ُتَرب ، َأْو ظيِْئٌر )1( ُتْسَتْأَجُر ، َأْو أمٌة ُتْشرَتَى ، ثّم ُترضيِ

بيِيُّ  وَينَام  « )2( .  َرَضَعاٍت َيْرَوى الصَّ
وهذه الّرواية وإْن كان يف سندها مّمد بن سنان ، وقد ضّعفه مجاعة ، 
يف  كالعاّلمة  املتأّخرين  بعض  ورّجحه  وّثقه )3( ،  املفيد  الّشيخ  أّن  إلّ 

» المختلف « )4( ، وهو قوّي . وما قيل : إّن قول اجلارح مقّدم ففيه نظر . 
ألّن  الّرضعات ؛  يف  الّتوايل  اشرتاط  إىل  إشارة  املذكور  واحلرص 
ثبوت  ينايف  فال  املترّبعة ،  بخالف  ذلك  حصول  املجبورة  يف  الغالب 

الّتحريم فيها لو حصل الّتوايل . 
النّوم رشط  أّن  ) يروى ( ل  لقوله :  تأكيد  فهو  ) ينام (  قوله :  وأّما 
فيكون تفسريًا لكّل رضعة ، والغرض الّرّد بذلك عىل من اكتفى باملّصات 

من العاّمة ، )5( فإّنه ل ينب الّلحم ول يشّد العظم . 
يَد ، َقاَل : َسَأْلُت الّصادق × ،  ويدّل عىل ذلك ما رواه ُعَمُر بنيِ َيزيِ

الظئر  يف  واألصل  واألنثى ،  للذكر  يقال  ختفيفها  وجيوز  ساكنة  هبمزة  ظئر  مجع  الظئورة :   (1(
العطف ، ومنه ناقة مظئورة إذا عطفت عىل غري ولدها ، فسّميت املرضعة ظئرًا ؛ ألهنا تعطف 
واجلمع  مهموز ،  الظئر  اجلوهري :  وقال  وأحال .  أظآر كحمل  الظئر  ومجع  الرضيع ،  عىل 

ظؤار عىل فعال بالضم وظئور وأظآر وظئورة . ) جممع البحرين 3 : 386 ماّدة ظأر ( . 
هتذيب األحكام   ، 1305/315 انظر هتذيب األحكام 7 :  )2) هذا كالم مرّكب من حديثني ، 

 . 1334/324 : 7
)3) املسائل الّسورّية : 39 . 

)4) متلف الّشيعة 7 : 8 . 
)5) النّتف يف الفتاوى ) الّسعدّي ( 1 : 316 ، قال : » وقال أبو ثور : ل حيرُم إلّ ثالث مّصات « . 
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 ؟ .  ْضَعَة  والثِّنَْتنْييِ ُع الرَّ َعنيِ اْلُغاَلميِ َيْرضيِ
ْلُت َعْشَ َرَضَعاٍت .  ُم « . َفَعَدْدُت َعَلْيهيِ َحتَّى َكمَّ رِّ َقاَل : » َل حُتَ

َقًة َفال « )1( .  َفَقاَل : » إيَِذا َكاَنْت ُمَتَفرِّ
» شرح  يف  للمحّقق  تبعًا  » المسالك « )2(  يف  عّدها  الّرواية  وهذه 
أّنه  إّل  الزبري ، وهو جمهول ،  ابن  الّسند  املوّثق ، ولكن يف  القواعد « يف 
عىل  الّشط  بمفهوم  تدّل  وهي  معترب ،  فاحلديث  اعتبار ،  من  خيلو  ل 

حصول الّتحريم باملتوالية ، ومفهوم الّشط حّجة . 
وباجلملة قد ثبت بنّص القرآن كون الّرضاع ممّا حيصل به الّتحريم ، 
وشّد  الّلحم  أنبت  ما  إّل  منه  حيرم  ل  أّنه  املذكورة  بالنّصوص  وثبت 
حصوله  عىل  ومفهومها  بمنطوقها  املذكورة  الّروايات  ودّلت  العظم ، 
اهلل × ،  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  َئاٍب ،  ريِ ْبنيِ   ِّ َعليِ صحيحة  فأّما  املتوالية .  بالعش 

 ؟ .  َضاعيِ َن الرَّ ُم ميِ َقاَل : ُقْلُت : َما حُيَرِّ
َقاَل : »َما َأْنَبَت اللَّْحَم ،  وَشدَّ اْلَعْظَم « . 

ُم َعْشُ َرَضَعاٍت ؟ .  ُقْلُت : َفُيَحرِّ
َا َل ُتنْبيُِت اللَّْحَم ، َوَل َتُشدُّ اْلَعْظَم َعْشُ َرَضَعات  « )3( .  هَنَّ َقاَل : »ل ؛ أليِ
ونحوها رواية عبيد بن زرارة )4( ، وعبد اهلل بن بكري )5( فال تنايف الّروايات 

)1) الكايف 5 : 8/439 ، وهتذيب األحكام7 : 10/314 ، والستبصار3 : 8/194 . 
)2) مسالك األفهام 7 : 220 . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 1298/313 ، الستبصار 3 : 704/195 . 
)4) هتذيب األحكام 7 : 1299/313 ، الستبصار 3 : 705/195 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1399/313 ، الستبصار3 : 706/195 . 
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املذكورة ؛ ألّن هذه مطلقٌة ، وتلك مفّصلة ، متضّمنة للفرق بني املتوالية 
واملتفّرقة ، فتحّمل هذه عىل املتفّرقة مجعًا بينها . 

َعْبديِ  َأَبا  ْعُت  َسميِ َقاَل  يَد ،  َيزيِ ْبنيِ  ُعَمَر  رواية  أيضًا  ذلك  إىل  ويرشد 
م  « )1( . حيث وردت مطلقة  رِّ َة َرْضَعًة َل حُتَ اهلل × َيُقوُل : » َخَْس َعْشَ
أيضًا فيجب حلها عىل املتفّرقة ، كام أشعرت به روايته الّسابقة ؛ ولمجاع 
أيضًا  هذا  يؤّيد  وقد  املتوالية ،  باخلمس عشة  األصحاب عىل حصوله 
حيرم ،  القليل  كون  لتضّمنها  املذكورة )2( ،  مهزيار  ابن  صحيحة  إطالق 

خرج عنه ما دون العش لدليل . 
وذهب الشيخ )3( ، وأكثر املتأّخرين إىل الّتقدير بخمس عش رضعة ؛ 
َقاَل :  ُسوَقَة )4( ،  ْبنيِ  َياديِ  زيِ وموثقة  الباحة ،  بأصالة  ذلك  عىل  استدلًل 

 ؟ .  َضاعيِ َحدٌّ ُيْؤَخُذ بيِهيِ بيِ َجْعَفٍر × َهْل ليِلرَّ ُقْلُت أليَِ
َة ،  ْن َرَضاعيِ َيْوٍم  وَلْيَلٍة َأْو َخَْس َعْشَ َضاُع َأَقلَّ ميِ ُم الرَّ َفَقاَل : »َل حُيَرِّ
ْل  َيْفصيِ مَلْ  ٍد ،  َفْحٍل َواحيِ َلَبنيِ  ْن  َدٍة ، ميِ اْمَرَأٍة َواحيِ نيِ  ُمَتَواليَِياٍت ، ميِ َرَضَعاٍت 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1301/314 ، الستبصار 3 : 697/193 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 525.

)3) النّهاية : 461 ، قال : » الذي حيرم من الّرضاع ما أنبت الّلحم وشّد العظم ، فإْن علم بذلك ، 
وإل كان العتبار بخمس عشة رضعة متواليات مل يفصل بينهّن برضاع امرأة أخرى « . ويف 
يفصل  متوالية ل  الّلبن خس عشة رضعة  أرضعت هبذا  » فإذا  قال :   ، 292 املبسوط 5 : 

بينهام برضاع امرأة أخرى . . . « . 
)4) زياد بن سوقة اجلريرّي البجّل موىل جرير بن عبد اهلل ، يكنّى أبا احلسن ، ثقٌة ، عّده الشيخ يف 
رجاله من أصحاب األئّمة : الّسجاد ، والباقر ، الّصادق ^ . رجال الطويّس : 89 ، 122 ، 

197 ، رجال العاّلمة : 74 . 
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َعْشَ  َيًة  َأْو َجاريِ َأْرَضَعْت ُغاَلمًا  اْمَرَأًة  َأنَّ  فَلْو  َها ،  َغرْييِ اْمَرَأٍة  َرْضَعُة  َبْينََها 
َفْحٍل  َلَبنيِ  ْن  ميِ ُأْخَرى  اْمَرَأٌة  وَأْرَضَعْتَها  ٍد ،   َواحيِ َفْحٍل  َلَبنيِ  ْن  ميِ َرَضَعاٍت 

ْم نيَِكاُحُهام « )1( .  آَخَر َعْشَ َرَضَعاٍت مَلْ حُيَرَّ
ويمكن أْن جُياب بأّن األصل قد ُعدل عنه بإطالق اآلية والّرواية بأّنه 
حلمة كلحمة النّسب ، إّل أّن المجاع والّروايات الّسابقة أخرج ما دون 

العش ، فبقى الباقي حتت الطالق . 
وحاله  الّساباطّي ،  عاّمر  رجاهلا  من  أّن  فيها :  ما  فأّوُل  الّرواية  وأّما 

معلوم ، فال تقاوم ما هو أوضح منها سندًا . 
أقّل من خس عشة  الّتحريم يف  ثانيًا : فألّن دللتها عىل نفي  وأّما 
دللة مطلقة ، ومن اجلائز تقييدها بام دون العش ، وأّما الّتمثيل الواقع 
أْن يكون من جهة اختالل بعض  الّتحريم فيها يمكن  يف عجزها فعدم 

الّشوط . ول خيفى ما فيه من البعد ، فافهم . 
الّروايات  من  العش  تضّمن  وما  واحدة ،  رواية  فألهّنا  ثالثًا :  وأّما 
متعدد ، فالرّتجيح له ، فكيف مع اعتضادها بعمل املتقّدمني الذين هم 

أقرب عهدًا إىل معرفة األحكام من مداركها . 
ويرشد إليه أّن العمل بمقتضاه هو األحوط يف الّدين ، والعمل به 
ينيِك  « )2( ، وأصالة الباحة املعارضة  أرجح لقوله × : »ُخْذ بيِاحْلَائيَِطةيِ ليِديِ
الريبة ،  مّل  بمقتضاها  فالعمل  فيها ،  مشكوك  والرواية  اآلية ،  بعموم 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1304/315 ، الستبصار 3 : 192 696/193 . 
)2) هتذيب األحكام 2 : 1031/259 ، الستبصار1 : 952/264 . يف هناية احلديثني . وفيها : 

» عن العبد الّصالح × « . 
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يُبك  « )1( ، وُروي عنه ‘ أّنه قال :  يُبَك إيِىَل َما َل ُيريِ وقال ‘ : »َدْع َما ُيريِ
»َما اْجَتَمَع احْلَاَلُل َواحْلََراُم إيِلَّ َغَلَب احْلََراُم احْلَاَلل  « )2( . 

وامتصاصه  الّرضعة ،  كامل  ثالثة :  قيود  الرضعات  يف  وُيعترب 
وإْن  املرضعة ،  غري  رضاع  الّرضعات  بني  يفصل  ل  وأْن  الّثـدي ،  من 
اختالف  مع  الّلبن  صاحب  يصري  ل  فإّنه  واحدًا ،  الّلبن  صاحب  كان 
املرضعات أبًا ، ول أبوه جّدًا ، ول املرضعة أّمًا . نقل يف » التذكرة « عىل 

ذلك إمجاع علامئنا )3( . 
ُرُم  يٍن ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل ×قال : »َل حَيْ ويدّل عليه صحيحة اْلَعاَلءيِ ْبنيِ َرزيِ
د « )4( . وعن زرارة ، عن أب عبد  ْن َثْدٍي َواحيِ َضاعيِ إيِلَّ َما اْرَتَضَع ميِ َن الرَّ ميِ

اهلل × مثله )5( . ويدّل عليه أيضًا موّثقة ابن سوقة املذكورة )6( وغريها . 

الّثالث : الّتقدير بالّزمان

 واملشهور أّنه يوٌم وليلٌة ، وقد نقلنا عن » الّتذكرة « )7( أّن ذلك ملن 
مل يضبط العدد ، ودليله رواية ابن سوقة املذكورة )8( ، وقد عرفت أّن يف 

)1) كنز الفوائد 1 : 351 ، نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر28 : 83 . 
)2) عوايل الّلئايل 3 : 17/464 ، الّسنن الكربي7 : 169 . 

)3) تذكرة الفقهاء 2 : 620 ، ط . احلجرّي . 
)4) هتذيب األحكام 7 : 1315/319 ، الستبصار3 : 718/198 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1310/317 ، الستبصار 3 : 713/197 . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 530.
)7) تذكرة الفقهاء 2 : 620 ، ط . حجرّي . 

)8) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 530.
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الّسند عاّمرًا فالعمل به مشكل ، إّل أن يثبت المجاع عىل ذلك ، ومل أعثر 
عىل من اّدعى ذلك ، مع أّنه نقل عن الّصدوق يف » المقنع « أّنه قال : ل 
حيرم من الّرضاع إّل ما أنبت الّلحم وشّد العظم ، ثّم قال : وروي : أّنه 
بينهّن  ليس  يومًا ولياليهّن ،  إّل رضاع خسة عش  الّرضاع  ل حيرم من 

رضاع )1( . وبه كان يفتي شيُخنا مّمد بن احلسن & )2( . 
هذا ، وُروي يف » من ال يحضره الفقيه « ، يف الّصحيح ، َعن اْلَعاَلء 
َضاعيِ إيِلَّ َما اْرَتَضَع  َن الرَّ ُرُم ميِ يٍن ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : » َل حَيْ بنيِ َرزيِ

ٍد َسنَة « )3( .  ْن َثْدٍي َواحيِ ميِ
وعن ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة ، َعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه 

 ؟ .  َضاعيِ َعنيِ الرَّ
ٍد َحْوَلنْييِ  ْن َثْدٍي َواحيِ َضاعيِ إيِلَّ َما اْرَتَضَع ميِ َن الرَّ ُرُم ميِ َفَقاَل : » َل حَيْ

َلنْي  « )4( .  َكاميِ
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : » ل  َلبيِيِّ  )5( ْبنيِ ُزَراَرَة ، َعنيِ احْلَ وعن عبيديِ

َلنْي  « )6( .  َضاعيِ إيِلَّ َما َكاَن َحْوَلنْييِ َكاميِ َن الرَّ ُرُم ميِ حَيْ

)1) املقنع : 330 . 
احلديث  ذيل   315  : 7 األحكام  هتذيب   ، 204  : 4 املبسوط   ، 303  : 2 ونكتها  النّهاية   (2(

1304 ، والستبصار 3 : 194 ذيل احلديث 700 . 
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4673/477 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 477/ 4674 . 

ويف  » عبد اهلل بن زرارة « .  ويف املصدر :  والّطبعة احلديثة ،  واحلجرّي ،  )5) كذا يف املخطوط ، 
الوسائل 20 : 25899/378 نقاًل عن من ل حيرضه الفقيه مطابق ملا عليه املصنّف يف املتن . 

)6) من ل حيرضه الفقيه 3 : 377 4675/378 . 
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أحد  حصول  حتقق  وإْن  حيرم ،  ل  ذلك  دون  كان  ما  أّن  وظاهرها 
الّتقديرات الّثالثة ، فهي مالفة لألخبار الّسابقة وعمل األصحاب فهي 

مرتوكة . 
ل  أي :  ) الّرضاع ( )1( ،  لـ  ظرفًا  ) حولني (  قوله :  الّشيخ  وجعل 
حيرم إّل إذا كان يف احلولني ، ول خيفى ما فيه من البعد . وأبعد منه حل 
) ُسنّة الّرضاع ( ، وهي  بعضهم رواية العالء عىل أّنه بتشديد النّون أي 

مّدة الّسنتني . 
وعىل القول بالكتفاء باليوم والّليلة يعترب إرضاعه فيها كّلام طلبه أو 
احتاج إليه عادة وإْن مل يتّم العدد ، واعترب بعضهم صّحة املزاج وسالمته من 
املرض . ول فرق بني كون اليوم طويالً أو قصريًا ؛ وذلك لطالق النّّص ، 
وألّنه يعترب معه الّليل فينجرب قرصه . وهل جيزي امللّفق منهام ؟ . احتاملن . 

الّشرط الّثالث : أن يقع قبل استكامل احلولني ، ملا رواه يف » الكافي « ، 
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل :   [ )2( َعْبديِ امَلليِكيِ يف الّصحيح ، َعنيِ ] اْلَفْضليِ ْبنيِ

َضاُع َقْبَل احْلَْوَلنْييِ َقْبَل َأْن ُيْفَطم  « )3( .  »الرَّ
َضاَع َبْعَد فيَِطاٍم « )4( .  وحسنة احللبّي ، عنه ‘ قال : »ل ريِ

َلنْييِ  ُلُه َعىَل َأنَّ َقْوَلُه َحْوَلنْييِ َكاميِ رَبُ َنْحميِ )1) هتذيب األحكام 7 : 1310/317 ، قال : » َفَهَذا اخلَْ
ٍد يفيِ َحْوَلنْييِ  ْن َثْدٍي َواحيِ َضاعيِ إيِلَّ َما اْرَتَضَعا ميِ َن الرَّ ُم ميِ ُه َقاَل َل حُيَرِّ َضاعيِ َفَكَأنَّ َيُكوُن َظْرفًا ليِلرَّ

م  « .  ُه َل حُيَرِّ َضاَع إيَِذا َكاَن َبْعَد احْلَْوَلنْييِ َفإيِنَّ َنَّ الرَّ اَم ُقْلنَا َذليَِك أليِ  ،  وإيِنَّ َلنْييِ َكاميِ
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) الكايف 5 : 2/443 . 
)4) الكايف 5 : 1/443 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
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ْعُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َيُقوُل : »َل َرَضاَع  اديِ ْبنيِ ُعْثاَمَن ، َقاَل َسميِ وعن َحَّ
َبْعَد فيَِطاٍم « . 

َطاُم ؟ .  ْلُت فيَِداَك ،  وَما اْلفيِ َقاَل : ُقْلُت : ُجعيِ
َذانيِ َقاَل اهلل َعزَّ  وَجل  « )1( .  َقاَل : »احْلَْوَلنيِ اللَّ

حكى يف » الّتذكرة « إمجاع األصحاب عىل ذلك )2( ، وأّنه قول أكثر 
أهل العلم . 

وقال ابن اجلنيد )3( : إّنه لو حصل الّرضاع بعد احلولني قبل الفطام 
َضاُع   ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »الرَّ َصنْييِ نش احلرمة ، لرواية َداُود بن احْلُ

م  « )4( .  َبْعَد َحْوَلنْييِ َقْبَل َأْن ُيْفَطَم حُيَرِّ
مالكًا  ألّن  العاّمة ؛  لبعض  ملوافقتها  الّتقية ؛  عىل  األكثر  وحلها 
قّدره بخمسة وعشين شهرًا )5( ، وأبو حنيفة ثالثون )6( ، وزفر )7( ثالثة 

أحوال )8( ، وقرأه بعض الفضالء حيرم بتخفيف الّراء . 

)1) الكايف 5 : 3/443 . 
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 619 ، ط . حجرّي . 
)3) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 12 . 

الستبصار   ، 1314/318 هتذيب األحكام 7 :   ، 4667/476 الفقيه 3 :  )4) من ل حيرضه 
 . 717/198 : 3

)5) بداية املجتهد 2 : 37 ، املغني لبن قدامة 9 : 202 ، الّشح الكبري 9 : 198 ، املجموع 18 : 212 . 
)6) الّلباب 2 : 212 ، وخترص املزين : 227 ، املحىّل 10 : 19 ، وبداية املجتهد 2 : 37 . 

)7) زفر بن اهلذيل بن قيس من بني العنرب ، ُيكنّي أبا اهلذيل من ل حيرضه الفقيه احلنفّي ، صاحب 
أب حنيفة . مات بالبرصة سنة 158 ه  . ميزان العتدال : 2 : شذرات الذهب 1 : 243 . 

)8) املحىّل 10 : 18 ، املغني ) ابن قدامة ( 9 : 202 ، والّشح الكبري 9 : 198 ، واملجموع 18 : 
212 ، وبدائع الّصنائع 4 : 6 . 
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الفطام قبل إمتام  الواقع بعد  الّرضاع  أّن   واملشهور بني األصحاب 
منها  ظهر  حيث  ّحاد )1(  رواية  من  املتبادر  هو  كام  احلرمة  ينش  احلولني 
أّن املناط هو احلولن ل الفطام ، وعليه حيمل إطالق الفطام ، يف رواية 

احللبّي ، ويكون قوله يف رواية عبد امللك )2( : ) قبل أن يفطم ( تأكيدًا . 
وقال ابن أب عقيل : الّرضاع اّلذي حيّرم عش رضعات قبل الطعام ، 
الطعام مل حيرم ذلك الّشب )3( . وحل بعضهم عبارته  فمن رشب بعد 

عىل الفطام الّشعي وهو بعيد . ولعّل ظاهر الّروايتني شاهد له . 
والّتفسري الوارد يف رواية عبد امللك يمكن أْن ُيراد به نفي الّرضاع 

الواقع بعد كامل احلولني ، فاملسألة مّل تأّمل . 
ل  أّنه  فالّظاهر  املرضعة  ولد  وأّما  املرتضع ،  إىل  بالنّسبة  كّله  وهذا 
أْن  أيضًا  فيه  يعترب  إّنه  مجاعة :  وقال  األكثر ،  قال  وبذلك  حاله ،  يعترب 
يكون قبل احلولني كاملرتضع ، واألّول أقوى ؛ ألّن املتبادر من األخبار 

إّنام هو املرتضع خاّصة . 
الّشرط الّرابع : أْن يكون الّلبن لفحل واحد ، فيحرم أحد الّرضيعني 
عىل اآلخر ، وإْن تعددت املرضعة ، ول حيرم أحدمها عىل اآلخر لو تعدد 

وإْن احتدت املرضعة . 
ْبنيِ  َشاميِ  هيِ َعْن  الّصحيح ،  يف  بابويه ،  ابن  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدّل 
بيِ َجْعَفٍر × أَرَأْيَت َقْوَل َرُسوليِ   ، َقاَل : ُقْلُت أليَِ ِّ  ، َعْن ُبَرْيٍد اْلعيِْجليِ َسامليٍِ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 535.

)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 534.
)3) عنه العاّلمُة يف متلف الّشيعة 7 : 13 . 
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ُه يل .  ْ  « ، َفسِّ َن النََّسبيِ ُرُم ميِ َضاعيِ َما حَيْ َن الرَّ ُرُم ميِ اهلل ‘ : »حَيْ
ْن  ميِ ُأْخَرى  اْمَرَأٍة  َوَلَد  َفْحليَِها  َلَبنيِ  ْن  ميِ َأْرَضَعْت  اْمَرَأٍة  »ُكلُّ  َفَقاَل : 
اْمَرَأٍة  وُكلُّ  اهلل ‘ ،   َرُسوُل  َقاَل  ي  ذيِ الَّ َضاُع  الرَّ َفَذليَِك  ُغاَلٍم  َأْو  َيٍة  َجاريِ
َيٍة َأْو ُغاَلٍم َفإيِنَّ  ْن َجاريِ دًا َبْعَد آَخَر ميِ ْن َلَبنيِ َفْحَلنْييِ َكاَنا هَلَا َواحيِ َأْرَضَعْت ميِ
َضاعيِ  َن الرَّ ُرُم ميِ ي َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : حَيْ ذيِ َضاعيِ الَّ َذليَِك َرَضاٌع َلْيَس بيِالرَّ

َن النََّسب  « )1( . إىل غري ذلك من الّروايات املتعددة .  ُرُم ميِ َما حَيْ
وذهب الّشيخ أبو عّل ) صاحب الّتفسري ( )2( إىل عدم اشرتاط احتاد 
الفحل ، بل يكفي احتاد املرضعة ، لئن يكون بينهم أخّوة األّم ، فيدخل 
ُرُم  يف عموم قوله : » وأّمهاتكم من الّرضاعة « )3( ، وعموم قوله ‘ : »حَيْ
َن النََّسب  « )4( ؛ ألّن األخ من األّم حيرم إمجاعًا . وملا  ُرُم ميِ َضاعيِ َما حَيْ َن الرَّ ميِ
َضا × :  الرِّ َقاَل يل  َقاَل :   ، )5(  ْمَداينيِِّ اهلَْ ُعَبْيٍد  ْبنيِ  ديِ  مَّ رواه الّشيخ ، َعْن مَُ

 « ؟ .  َضاعيِ »َما َيُقوُل َأْصَحاُبَك يفيِ الرَّ

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4665/475 . 
من  » } وأخواتكم  الّرضاعّيات :  األخوات  تعداد  مقام  يف  قال   ، 55  : 3 البيان  جممع   (2(
أبيك ،  دون  ألّمك  أختك  والّثانية :  ثالث : . . .  وهن  املرضعة ،  بنات  يعني  الرضاعة { : 

وهي التي أرضعتها أّمك بلبان غري أبيك « . 
 : 4 النّساء  ] سورة  َضاَعِة {  الرَّ ِمَن  } َوَأَخَواُتُكْم  القول :  أراد  وأّنه  سهوًا ،  هنا  أّن  الّظاهر   (3(

23 [ ، واهلل العاملُ . 
)4) الكايف 5 : 2/437 ، هتذيب األحكام 7 : 1223/291 . وفيه : » عن أب عبداهلل × « . 

أب  ابن  عنه  وروى  الّرضا × .  المام  عن  روى  اهلمدايّن ،  ) عبيدة (  عبيد  بن  مّمد   (5(
والستبصار3 :   ، 715/320  : 7 األحكام  وهتذيب   . 7/441  : 5 الكايف  انظر  نجران ، 

 . 725/200
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َواَيُة َعنَْك  َبُن ليِْلَفْحليِ َحتَّى َجاَءهْتُُم الرِّ َقاَل : ُقْلُت : َكاُنوا َيُقوُلوَن اللَّ
َن النََّسبيِ َفَرَجُعوا إيِىَل َقْوليَِك .  ُرُم ميِ َضاعيِ َما حَيْ َن الرَّ ُم ميِ رِّ َأنََّك حُتَ

نيِنَي َسَأَلنيِي َعنَْها البارحة ، َفَقاَل  رَي امُلْؤميِ نَّ َأميِ َقاَل : َفَقاَل يل : »َوَذليَِك أليَِ
 ، َوَأَنا َأْكَرُه اْلَكاَلَم ، َفَقاَل يل : َكاَم َأْنَت َحتَّى  َبَن ليِْلَفْحليِ َ اللَّ ْح يليِ  : ارْشَ َ يليِ
َهاُت َأْوَلٍد َشتَّى ، َفَأْرَضَعْت  َأْسَأَلَك َعنَْها ، َما ُقْلَت : يفيِ َرُجٍل َكاَنْت َلُه ُأمَّ
َن  ُجليِ ميِ ْن ُوْلديِ َذليَِك الرَّ يبًا ، َأَلْيَس ُكلُّ َشْ ٍء ميِ نُْهنَّ بيَِلَبنيَِها ُغاَلمًا َغريِ َدٌة ميِ َواحيِ
 ؟ َقاَل : ُقْلُت : َبىل ، َقاَل  ُرُم َعىَل َذليَِك اْلُغاَلميِ تَّى حَيْ َهاتيِ اأْلَْوَلديِ الشَّ اأْلُمَّ
ُم   ، َوَل حُيَرِّ ْن قيَِبليِ اْلَفْحليِ ُم ميِ َضاعيِ حُيَرِّ َفَقاَل يل َأُبو احْلََسنيِ × : َفاَم َباُل الرَّ
َوإيِْن َكاَن   ،  َهاتيِ ْن قيَِبليِ اأْلُمَّ َضاَع ميِ َم اهلل الرَّ اَم َحرَّ َوإيِنَّ  ،  َهاتيِ ْن قيَِبليِ اأْلُمَّ ميِ

ُم « )1( .  َلَبُن اْلَفْحليِ َأْيضًا حُيَرِّ
الّتحريم  ُيراد هبا  أْن  تأويُلها ؛ لحتامل  الّراوي ، ممكن  وهي جمهولة 
بالنّسبة إىل من ينتسب إليها من جهة النّسب ل مطلقًا ، أو حُيمل عىل الّتقية ، 
نقله يف  املرتضع كام  الّرضاع عىل  فإهّنم حيّرمون أولد املرضعة من جهة 
» الّتذكرة « )2( ، وأّما عموم اآلية والّرواية فمخصص باألخبار الرّصحية . 

الّتحريم  انتش  املحّرم  الّرضاع  وحصل  الّشوط  اجتمعت  فإذا 
األّمة ،  إمجاع  وعليه  الكتاب  نّص  اقتضاه  كام  ُأّمًا ،  املرضعة  وصارت 
وجّدات  أجدادًا  فيصريون  علوا  وإْن  وأّمهاهتا  آباؤها  ذلك  يف  ويتبعها 
يصريون  وأولدها  وخالت ،  أخوالً  يصريون  وأخواهتا  للمرتضع ، 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1322/321 ، الستبصار 3 : 725/200 . 
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 622 ، ط . حجرّي . واملغني 9 : 200 ، كشف القناع 5 : 519 ، القناع 

يف فقه المام أحد بن حنبل 4 : 124 . 
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أخوة وأخوات ؛ ألّن ذلك من لوازم األمومّيـة ، فيدخل حتت مقتىض 
اآلية بطريق اللتزام ، وكذا حكم املرتضع بالنّسبة إىل هؤلء ؛ ألّنه لزم 
وأّمهاهتا  وآلبائها  هلا  حفدة  نزلوا  وإْن  وأولده  هلا ،  ولدًا  فيصري  للبنّوة 
وابن أخت لألخوال واخلالت وأخًا ألولدها ، وولده وإْن نزلوا ولد 
أخ ، فيدخل مجيع ذلك يف مقتىض اآلية بطريق اللتزام أيضًا ول خالف 
فيه بني املسلمني ، ول يبعد أْن ُيستفاد منها بطريق الّتنبيه انتشار الّتحريم 
من الفحل إليه ، ومنه إىل الفحل عىل النّحو املذكور ، وهو جممع عليه بني 
األصحاب ، وبه قال أكثر العاّمة ، ويدّل عليه قوله ‘ وهو ممّا شاع عند 

َن النََّسب  « )1( .  ُرُم ميِ َضاعيِ َما حَيْ َن الرَّ ُرُم ميِ الفريقني : »حَيْ
والروايات الّداّلة عىل ذلك من طريق اخلاّصة مستفيضة ، وخالف 
إىل  نظرًا  الفحل ؛  إىل  الّتحريم  تعّدي  بعدم  فحكم  العاّمة )2(  بعض  فيه 
ظاهر اآلية ؛ ألّن مقتضاها تعّلق الّتحريم باألّم واملرتضع ، ومن لزم من 

جانب األمومة واألخّوة . 
أّن  إّل  ذلك  عىل  الّدللة  يف  ظاهرًة  تكن  مل  وإْن  اآلية  أّن  وجوابه : 

األخبار رصحية الّدللة عليه . 
 ، واملحّرمات  وإْذ قد ثبت أّنه حيرم من الّرضاع ما حيرم من النّسبيِ

النّسبّيـة سبٌع فيحرم مثلها من الّرضاع : 

)1) دعائم السالم 2 : 899/239 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4665/475 ، هتذيب األحكام 
ابن ماجة 1 :  سنن   ، 339 مسند أحد 1 :   ، 149 البخارّي 3 :  صحيح   . 880/244  : 8

623 ، سنن الرّتمذّي 2 : 307 . 
)2) بداية املجتهد 2 : 38 ، املجموع 18 : 210 . 
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ولدت  أو  أرضعتك ،  ــرأٍة  ام كّل  هي  الّرضاعّيـة ( :  ــاألّم  ) ف  
مرضعتك ، أو ولدت من ولدها أو أرضعتها ، أو أرضعت من ولدها ، 
ولو بوسائط ، وكذا كّل امرأٍة ولدت أباك من الّرضاعة ، أو ولدت من 

أولده ، أو أرضعته ، أو أرضعت من أرضعه ، ولو بوسائط . 
من  بلبن  أو  بلبنك  رضعت  اّلتي  هي  الّرضاعة ( :  من  ) والبنت   

ولدته ، أو أرضعتها امراٌة ولدهتا ، وكذا بناهتا نسبًا ورضاعًا . 
أو  أّمك ،  أرضعتها  امراٍة  كّل  هي  الّرضاعة ( :  من  ) واألخت   

أرضعت بلبن أبيك ، وكذا كّل بنت ولدهتا املرضعة أو الفحل . 
 ) والعّماُت والخاالُت من الّرضاعة ( : أخوات الفحل واملرضعة ، 
وأخوات من ولدامها نسبًا ورضاعًا . وكذا من رضع من لبن أجدادك 

من النّسب والّرضاع . 
املرضعة  أولد  بنات  وهّن  الّرضاع ( :  من  واألخت  األخ  ) وبنات   
أو  أخيك  لبن  من  ارتضع  من  وكذا  والنّسب .  الّرضاع  من  والفحل 

أختك أو من أولدمها نسبًا أو رضاعًا . 
وإذا عرفت هذه القاعدة فكّل ما يرد عليك داخاًل فيها فهو مّرٌم ، 

وإّل فال إّل بدليٍل . 
أربع  القاعدة  استثنى من هذه  » الّتذكرة « )1(  العاّلمَة يف  أّن  واعلم 

صوٍر : 
أو  أّم  إّما  ألهّنا  النّسب ؛  من  حراٌم  واألخت  األخ  أّم  ) األولى ( :   

)1) تذكرة الفقهاء 2 : 614 ، ط . حجرّي . 



كتاب النكاح / يف املحرمات............................................................ 541

زوجة أٍب ، وأّما يف الّرضاع فإْن كانت كذلك حرمت ، وإّل مل حترم ، كام 
لو حصل الّرضاُع من األجنبّيـة . 

املحّرمات  من  ليست  واألخت  األخ  أّم  ألّن  نظٌر ؛  الستثناء  ويف 
ل  لذلك ،  مّرمة  فهي  أّمًا  كانت  إْن  ألهّنا  وذلك  النّسب ؛  من  الّسبع 
لكوهنا أّم أخ ، وإْن كانت زوجة أٍب فجهة الّتحريم تلك ، ل لكوهنا أمَّ 
أٍخ ، مع أّن الّتحريم من جهة املصاهرة فعدم الّتحريم يف املرضعة لفقد 

اجلهتني . 
) الّثانية ( : أّم ولد الولد حرام ؛ ألهّنا إّما بنت أو حليلة ابن ، ويف   
الّرضاع قد ل يكون إحدامها ، كام لو أرضعته األجنبية ، والكالم يف هذه 
النّسبّيـة من هذه اجلهة ، بل من جهة  الّسبع  كاألوىل ؛ ألهّنا ليست من 

البنتّيـة أو كوهنا حليلة البن ، مع أهّنا من املصاهرة ل النّسب . 
 ) الّثالثة ( : جّدة الولد يف النّسبّيـة حرام ؛ ألهّنا أمُّك أو أمُّ زوجتك ، 
أّمها  فإّن  األجنبية ،  أرضعته  لو  كام  كذلك  الّرضاع  من  يكون  ل  وقد 
جّدته وليست بأّمك ول أّم زوجتك ، والكالم فيها كام سبق فإّن جّدة 

الولد ليست مّرمة من هذه اجلهة ، بل من إحدى اجلهتني املذكورتني . 
ومن هذه الّصورة يظهر حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها منك 
فإّنه يصري ولدك بالّرضاع بعد أْن كان ولد ولدك من النّسب فتصري زوجتك 
املرضعة جّدة ولدك وجّدة الولد مّرمة كام عرفت ، فقد قيل بالّتحريم هنا 
لذلك ، وهو ضعيف جّدًا ؛ ألّن حتريم جّدة الولد ليس لكوهنا جّدة ، ول 
ينحرص يف النّسب ، وكذا لقول لو أرضعت ولد ولدها من غريك فإّنه 
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يصري ولك وتصري زوجتك جّدة ولدك ول حترم أيضًا ملا ذكرناه . 
أو  بنت  ألهّنا  عليك ؛  حرام  النّسب  يف  ولدك  أخت  ) الّرابعة ( :   
ربيبة ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست إحدامها ، 
بأْن  له  أختًا  إذا مل تكن  الّرضاع  النّسب ول يف  ول حترم أخت األخ يف 
يكون له أخ من األب وأخت من األم ، فإّنه جيوز لألخ من األب نكاح 
صغرية  وأرضعت  امرأة  أرضعتك  لو  الّرضاع  ويف  األّم ،  من  األخت 
أجنبية منك جيوز ألخيك نكاحها ، وهي أختك من الّرضاع . والكالم 
يف استثنائها كام سبق من أّن أخته ليست من الّسبع ، وأهّنا مشرتكة بني 
يف  الّشيخ  ذهب  القول  هذا  وإىل  حترم .  فال  واملصاهرة  بالنّسب  املحّرم 

» المبسوط « )1( ، ومجاعة من األصحاب . 
ابن إدريس )3( ، وأكثر  بالّتحريم ، وتبعه  » الخالف « )2( ،   وقال يف 
َعْن  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  يف  رواه  ملا  األقوى ،  وهو  املتأّخرين ، 
َجْعَفٍر  َأَبا  يَسى )4( ،  عيِ ْبنيِ  َجْعَفريِ  ْبُن  يَسى  عيِ َسَأَل  َقاَل :  َيار ،  َمْهزيِ ْبنيِ   ِّ َعليِ
َها ؟ .  َج اْبنََة َزْوجيِ الثَّاينيَِ × َأنَّ اْمَرَأًة َأْرَضَعْت يليِ َصبيِّيًا َفَهْل حَييِلُّ يليِ َأْن َأَتَزوَّ
النَّاُس  َيُقوَل  َأْن  ُيْؤَتى  َهاُهنَا  ْن  ميِ َسَأْلَت ،  َما  َأْجَوَد  »َما  يل :  َفَقاَل 
ُه « .   ، َهَذا ُهَو َلَبُن اْلَفْحليِ َل َغرْيُ ْن قيَِبليِ َلَبنيِ اْلَفْحليِ َحُرَمْت َعَلْيهيِ ابنته )5( ميِ

)1) املبسوط 5 : 292 . 
)2) اخلالف 5 : 93 املسألة 1 . 
)3) السائر احلاوي 2 : 554 . 

)4) عيسى بن جعفر بن عيسى مل يذكْر يف كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل . 
)5) يف املصدر : » امرأته « . 
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اْبنَُة  َي  هيِ َأْرَضَعْت يل ،  تيِي  الَّ امَلْرَأةيِ  اْبنََة  َلْيَستيِ  َيَة  اجْلَاريِ إيَِن  َلُه :  َفُقْلُت 
َها ؟ .  َغرْييِ

يفيِ  وُكنَّ  َشْ ٌء   نُْهنَّ  ميِ َلَك  َحلَّ  َما  َقاٍت  ُمَتَفرِّ َعْشًا  ُكنَّ  »َلْو  َفَقاَل : 
عيِ َبنَاتيَِك « )1( . فحكم × بتحريم أخت البن من الّرضاع وجعلها  َمْوضيِ

بمنزلة البنت النّسبّيـة . 
ٍد ×  مَّ ويف الّصحيح ، َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ َجْعَفٍر َقاَل : َكَتْبُت إيِىَل َأبيِ ُمَ
هيِ  َهذيِ اْبنََة  َج  َيَتَزوَّ َأْن  ُجليِ  الرَّ ليَِذليَِك  حَييِلُّ  َهْل  ُجليِ  الرَّ َوَلَد  َأْرَضَعْت  اْمَرَأٌة 

َعةيِ َأْم ل ؟ .  امُلْرضيِ
َع × : » ] ل [ )2( ، َل حَتيِلُّ َله  « )3( .  َفَوقَّ

 ُّ وما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن َأيُّوب ْبنيِ ُنوٍح )4( ، َقاَل َكَتَب َعليِ
ي َهْل جَيُوُز  َسنيِ × : اْمَرَأٌة َأْرَضَعْت َبْعَض ُوْلديِ ْبُن ُشَعْيٍب )5( إيِىَل َأبيِ احْلَ

َها ؟ .  َج َبْعَض ُوْلديِ يليِ َأْن َأَتَزوَّ

)1) الكايف 5 : 441 442/ 8 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3) الكايف 5 : 18/447 . 
اهلادي  مامني  اليِ وكيل  الكويّف ،  احلسني  أبو  الفقيه  حيرضه  ل  من  النَّخعّي  نوح  بن  أّيوب   (4(
مام الّصادق ×  والعسكرّي ’ ، كان أبوه نوُح بُن دّراج قايَض الكوفة ، ومن أصحاب اليِ
ثيهم . وقد وقع يف أسناد كثرٍي من الّروايات  ُه مجيل بن ُدّراج من وجوه الشيعة ومدِّ وكان عمُّ
رجال   ، 466 برقم   479 الكّش :  رجال  موردًا .   » 255 « تبلغ  البيت ^  أهل  أئّمة  عن 

النجاّش : 1|255 برقم 252 . 
)5) عّل بن شعيب مّدث جمهول احلال ، كتب اىل المام الكاظم × يف باب ما حيرم النكاح من 

الرضاع . معجم رجال احلديث 12 : 61 . جامع الرواة 1 : 587 . 
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َلةيِ  بيَِمنْزيِ َصاَرْت  ُوْلَدَها  َنَّ  أليِ َذليَِك ؛  َلَك  جَيُوُز  »َل  َفَكَتَب × : 
ك  « )1( .  ُوْلديِ

ومها  أيضًا )2( ،  الّصحيح  يف  بابويه  ابن  روامها  الّروايتان  وهاتان 
أولد  حتريم  عىل  ويدّلن  املرضعة ،  أولد  حتريم  عىل  الّدللة  رصحيتا 
أّن امُلحّرم  الّلبن بطريق اللتزام ، وطريق األولوية ، وظاهرها  صاحب 
رّصحوا  القول  هبذا  القائلني ،  أنَّ  إّل  املتبادر ،  ألّنه  النّسبّيـة ؛  أولدمها 

بتحريم أولد صاحب الّلبن من الّرضاع أيضًا ، وفيه تأّمل . 
ويرتّتب عىل ذلك حتريم زوجة أب املرتضع عليه إذا أرضعته جّدته 
الّلبن جّده أم ل ؛ وذلك ألّن الّزوجة حينئٍذ  ألّمه ، سواء كان صاحب 
املرضعة  أولد  مجلة  ومن  جّدًا ،  كان  إْن  الّلبن  صاحب  أولد  مجلة  من 
نسبًا إْن مل يكن ، ول جيوز ألب املرتضع نكاح أخت ولده من الّرضاع . 
والّرضاع كام يمنع سابقًا يبطل لحقًا . وكذا احلكم يف حتريم زوجة أب 

املرتضع عليه إذا رضع من بعض نساء جّده ألّمه . 
وباجلملة : مقتىض القاعدة املذكورة عدم الّتحريم يف هذه املسألة ؛ 
ألّن حتريم أخت البن من النّسب إّنام كان من حيث كوهنا بنتًا أو بنت 
الّزوجة املدخول هبا فتحريمها بسبب الّدخول بأّمها ، وهذا املعنى منتٍف 
النََّسب  « )3( ،  َن  ُرُم ميِ حَيْ َما  َضاعيِ  الرَّ َن  ُرُم ميِ »حَيْ إّنام قال :  هنا ، والنّبي ‘ 
هذه  وردت  ولكن  املصاهرة ،  من  حيرم  ما  الّرضاع  من  حيرم  يقل :  ومل 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1324/321 ، الستبصار3 : 727/201 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 476/ 4668 ، 4669 . 

)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4665/475 . 
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الّروايات بالّتحريم وهي صحيحة الّسند فهي املخرجة هلا من أصل تلك 
القاعدة . 

والّظاهرة أّنه ل يتعّدى الّتحريم إىل غري أب املرتضع من أولد األب 
وأخوته وآبائه اقتصارًا يف ما خالف القاعدة عىل النّّص ، فيحّل ألخوة 
املرتضع اّلذين مل يرتضعوا من هذا الّلبن أْن ينكحوا أولد هذه املرضعة ، 
من  األخ  أخت  وألّن  الّتحريم ،  عىل  يدّل  ما  لعدم  فحلها ؛  وأولدها 
النّسب جيوز نكاحها ، كام إذا كانت من طرف األّم ، فيجوز من الّرضاع 

بطريق أوىل . 
وكذا جيوز للمرتضع أْن ينكح أولد املرضعة ، رضاعًا من غري لبن 
ذلك الفحل دون أولدها نسبًا مع حتّقق الخّوة يف اجلملة ، فيعلم من 
ذلك أنَّ أخّوة األخ من حيث هي أخّوة األخ ليست مّرمة ، فاملحّرم هو 

الخّوة لألب ، أو ألّم ، ل أخّوة األخ مطلقًا . 
وإىل  وعاّمته ،  وأعاممه  وجّداته  املرتضع  أجداد  يف  الكالم  وكذا 
» الخالف « )1( ،   يف  الّشيخ  وذهــب  األصحاب ،  أكثر  ذهب  هذا 
الّتعليل  ظاهر  إىل  استنادًا  إليهم  الّتحريم  تعّدي  إىل  و» النّهاية « )2( ، 
املذكور يف الّرواية )3( ، فالعّلة منصوصة ، ومقتضاها كوهنم بمنزلة ولد 

األب . 

» إذا حصل بني صبيني الّرضاع اّلذي حيرم مثله فإّنه  قال :  302 املسألة 73 ،  )1) اخلالف 4 : 
ينش احلرمة إىل إخوهتام وأخواهتام ، وإىل من هو يف طبقتهام ومن فوقهام من آبائهام « . 

)2) النّهاية : 462 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 543.
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وهنا  إليه ،  املعّدى  يف  بوجودها  مشوطة  تعديتها  بأّن  ] وأجيب :   
مّل  يف  موجودًا  ليس  األب [ )1(  ولد  بمنزلة  كوهنّن  ألّن  كذلك ؛  ليس 
وما  العّلة  ثبت  حيث  أّنه  العّلة  منصوص  بحّجية  امُلراد  وليس  النّزاع ، 

جرى جمراها يثبت به احلكم وهذا عىل القول بحّجّية منصوص العّلة . 
َعْن   ٍ معترب  بسند  » الكافي « ،  يف  رواه  ما  أيضًا  القول  عىل  ويدّل 
َن  ميِ يهيِ  َأخيِ ُأْخَت  َج  َتَزوَّ َرُجٍل  يفيِ  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  ٍر ،  َعامَّ بنيِ  إيِْسَحاق 

 ؟ .  َضاَعةيِ الرَّ
فإّن  َضاَعة « )2( ،  الرَّ َن  ميِ ي  َأخيِ ُأْخَت  َج  َأَتَزوَّ َأْن  بُّ  ُأحيِ »َما  َفَقاَل : 

استعامل لفظ ) ما أحّب ( يف اجلواز مع الكراهة هو الّشائع املتكرر . 
نقل  األصحاب  أكثر  مؤّلفات  يف  عليه  وقفت  اّلذي  أّن  واعلم 
من  لغريهم  يتعّرضوا  ومل  وأولده ،  املرتضع  أب  يف  املسألة  يف  اخلالف 
أجداده وأعاممه ونحوهم ، مع أّن الّتعليل املذكور يقتيض حتريم اجلميع ؛ 
أجدادًا  آباؤه  يكون  ولده  بمنزلة  إذا صاروا  املرضعة  أولد  أّن  إىل  نظرًا 

وجّدات ، وأعاممه وعاّمته أعاممًا وعاّمت ، كذا أخواله وخالته . 
عىل  الّصبي  حيرم  قال :  أّنه  حزة  ابن  عن  » المختلف « ،  يف  ونقل 
وعىل  الفحل ،  وعىل  ورضاعًا ،  نسبًا  الفحل  أولد  عليه  حيرم  من  كّل 
الّصبي  حيرم  من  كّل  الّصبّي  عىل  وحيرم  ورضاعًا ،  نسبًا  أولده  مجيع 
عليه ، وحيرم أولد الفحل عىل أب الّصبي واخوته املنتسبة إىل أبيه نسبًا 
ورضاعًا ، وحيرم أولد والد الّصبي عىل الفحل وأولده نسبًا ورضاعًا ، 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة احلجرّية . 
)2) الكايف 5 : 2/444 . 
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الفحل  الّصبي دون غريه عىل  نسبًا ورضاعًا من والد  أّمه  ومجيع أولد 
أولد  أيضا عىل مجيع  الّصبي  نسبًا ورضاعًا ، وحيرم  أولده  وعىل مجيع 
املرضعة من جهة الولدة ومجيع أولدها من الّرضاع من لبن هذا الفحل 
دون غريه ، وهم حيرمون عىل الّصبي وعىل أبيه واخوته املنتسبة إىل أبيه 

نسبًا ورضاعًا )1( ، انتهى . 
وظاهره أّنه جعل الّصبي كأولد صاحب الّلبن فيحرم عىل مجيع من 
حيرمون عليه من آباء صاحب الّلبن وأخوته وأخواله وأعاممه وأولده ، 

وحيرمون هم عليه ، وهذا ل شّك فيه . 
وظهر منه أيضًا أّن أخوة الّصبي ألّمه نسبًا وألبيه نسبًا ورضاعًا إّنام 
وأّن  الفحل وأخوته وعمومته ،  آباء  الفحل وأولده دون  حيرمون عىل 

املحّرم عىل أب الّصبي وأخوته أولد الفحل خاّصة . 
وقد عرفت أنَّ موضع النّّص هو كون أولد صاحب الّلبن بمنزلة 
املرتضع بمنزلة أولد  املرتضع ، وذلك يقتيض كون أولد أب  ولد أب 
فيهام  ووجوهبام  لذلك ،  املوجبة  العّلة  يف  لشرتاكهام  الّلبن ؛  صاحب 
فيحرمون هبم وأعقاهبم عليه كام حرم أولده وأعقاهبم عليه ، كام حرم 
أولده وأعقاهبم عىل أب الّصبي ، ومن ذلك يعلم أّنه لو أرضعت امرأٌة 

أخاها حرمت عىل زوجها . 
* * * * *

)1) متلف الّشيعة 7 : 18 . 
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الّثالث : المحرمات بالمصاهرة

وهي قسامن : 

 ) األّول ( : ما يقتضي الّتحريم عينًا

وهو أربع مسائل : األولى : أّم الّزوجة . والّثانية : بنتها مع الّدخول 
باألّم . والّثالثة : حليلة البن . والّرابعة : منكوحة األب ، وقد مّر الكالم 

فيها . 

 ) والّثاني ( : ما يقتضي الّتحريم جمعًا

والّثانية :  اجلمع بني األربع وما زاد .  أحدها :  وهو ثالث مسائل : 
اجلمع بني األختني . والّثالثة : اجلمع بني األّم والبنت مع عدم الّدخول 

باألّم . 

 ) فاألولى ( : ] حرمة أّم الزوجة [ 

 أعني أّم الّزوجة ل خالف يف حتريمها بني األّمة يف اجلملة ، ويدّل 
عىل ذلك أيضًا أخبار الّطرفني . ويف الّتعبري بصيغة اجلمع إشعاٌر بكون 
امُلراد ما يشمل اجلّدات وإْن علوَن ، وما يشمل النّسب والّرضاع ، ول 

خالف فيه أيضًا . 
ويف الّتعبري بلفظ النّساء دللة عىل كون امُلراد ما يشمل العقد الّدائم 
واملنقطع واملوطوءة بامللك الّشامل للّتحليل ، وهذا أيضًا ل خالف فيه ، 

ويدّل عىل مجيع ذلك األخبار الوادرة عن أهل البيت ^ . 
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يدخل  مل  وإْن  علت  وإْن  األّم  حتريم  يقتيض  اآلية  إطالق  ظاهر  ثّم 
إىل  راجع  إّما  فهو  نَِسائُكم {  } ِمنرْ  بقوله :  الّتوصيف  وأّما  بالبنت ، 
األّمهات خاّصة ، أو إىل الّربائب خاّصة ، أو إليهام معًا ، واألّول باطل 
بإمجاع األّمة واألخبار املستفيضة . وأّما الّثالث فاألظهر أّنه كذلك أيضًا 
أْن  إّل  القيد إىل اجلملة األخرية ،  ملا تقرر يف األصول من وجوب عود 
يدّل دليل عىل خالفه ، وأنَّ يف رجوعه إليهام معًا مانعًا ، وهو أْن تكون 
مع األوىل بيانّيـة ، ومع الّثانية ابتدائية ، واملشرتك ل جيوز حله عىل معنييه 
معًا ، ول جيوز أْن ُيقال : إّن القيد حذف من األّول لدللة الّثاين ؛ ألّنه 

خالف القانون مع عقد القرينة . 
ٍر ،  َعامَّ بنيِ  إيِْسَحاق  َعْن  الّشيخ ،  رواه  ما  أيضًا  ذلك  عىل  ويدّل 
َعَلْيُكْم  َبائيُِب  »الرَّ َيُقوُل :  َكاَن  َعليِّيًا ×  َأنَّ  َأبيِيهيِ ^  َعْن  َجْعَفٍر ،  َعْن 
وَغرْييِ  احْلُُجوريِ   يفيِ  ُهنَّ   ،  يِنَّ هبيِ َدَخْلُتْم  َقْد  يتيِ  الالَّ َهاتيِ  اأْلُمَّ َمَع  َحَراٌم 
 ،  يِنَّ هبيِ ُيْدَخْل  مَلْ  َأْم  بيِاْلَبنَاتيِ  َل  ُدخيِ ُمْبَهاَمٌت  َهاُت  واأْلُمَّ َسَواٌء ،   احْلُُجوريِ 
غياث  موّثقة  الّرواية  هذه  ونحو  اهلل  « )1( .  َأهْبََم  َما  وَأهْبيُِموا  ُموا   َفَحرِّ
هذا  وإىل  بصري )3( .  أب  وموّثقة  جعفر × )2( ،  أب  عن  إبراهيم ،  بن 

أكثر األصحاب .  ذهب 
 وقال ابن أبي عقيل : الّشط عند آل الّرسول يف األمهات والّربائب 
مجيعا الّدخول ، وإذا تزّوج الّرجل املرأة ثّم ماتت عنه أو طّلقها قبل أن 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1165/273 ، الستبصار 3 : 569/156 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1166/273 ، الستبصار 3 : 570/157 . 
)3) هتذيب األحكام 7 : 1167/273 ، الستبصار 3 : 571/157 . 
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يدخل هبا فله أْن يتزّوج بأّمها وابنتها )1( . 
وهذا هو ظاهر الّصدوق يف » من ال يحضره الفقيه « )2( ، وإليه ذهب 
كثري من العاّمة حّتى أهّنم قرأوا : ) وأّمهات نسائكم الاّليت دخلتم هبّن ( 

وهي قراءة شاّذة )3( . 
اٍج ،  يليِ ْبنيِ َدرَّ ويدّل عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن مَجيِ
اديِ ْبنيِ ُعْثاَمَن ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، َقاَل : »اأْلُمُّ  واْلبيِنُْت َسَواء إيَِذا مَلْ  َوَحَّ
َشاَء  إيِْن  ُه  َفإيِنَّ َا  هبيِ َيْدُخَل  َأْن  َقْبَل  َقَها  َطلَّ ُثمَّ  امَلْرَأَة  َج  َتَزوَّ إيَِذا  َيْعنيِي  َيْدُخْل ، 
َها ،  وإيِْن َشاَء اْبنََتَها « )4( . ونحوها صحيحة منصور بن حازم )5( ،  َج ُأمَّ َتَزوَّ
وصحيحة مّمد بن إسحاق بن عاّمر )6( ، وهذه األخبار صحيحة الّسند 
أهّنا موافقة لظاهر  إّل  الّسند  الّدللة ، واألخبار األوىل قارصة  واضحة 
القرآن ، ومن ثّم توّقف يف ذلك يف » المختلف « ، )7( وحلها الّشيخ عىل 

الّشذوذ )8( ؛ ملخالفتها لظاهر اآلية ، ويمكن حلها عىل الّتقية . 

)1) عنه العاّلمةيف متلف الّشيعة 7 : 27 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4447/414 . 

)3) الكّشاف 1 : 527 . قال : » روي عن عّل ، وابن عّباس ، وزيد ، وابن عمر ، وابن الزبري أهنّم 
قرأوا : ) وأمهات نسائكم الاّليت دخلتم هبن ( ، وكان ابن عّباس يقول : واهلل ما نزل اّل هكذا « . 

)4) هتذيب األحكام 7 : 1268/274 ، الستبصار 3 : 572/157 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1269/274 ، الستبصار 3 : 573/157 . 

)6) هتذيب األحكام 7 : 1175/275 . 
)7) متلف الّشيعة 7 : 27 . 

ْينيِ  رَبَ بيِاخلَْ ٌق  َأْيضًا لَحيِ رَبُ  اخلَْ » َفَهَذا  قال :  275 ذيل احلديث 1170 ،  )8) هتذيب األحكام 7 : 
ريِ اْلُقْرآنيِ  وَما َهَذا ُحْكُمُه َل ُيْعَمُل َعَليه « .  َلنْييِ يفيِ ُشُذوذيِهيِ َوَكْونيِهيِ ُمَضاّدًا  وُمَاليِفًا ليَِظاهيِ اأْلَوَّ
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الّدخول ،  عدم  مع  بكراهتها  القول  املتأّخرين :  بعض  عن  ونقل 
ولعّل دليله اجلمع بني األخبار . 

 ) وأّما الّثانية ( : المعّبر عنها بالّربائب

 فال خالف يف حتريمها ، ويف كونه مشوطًا بالّدخول كام تدّل عليه 
غريه ؛  من  الّرجل  امرأة  بنت  والّربيبة  وغريها ،  املذكورة )1(  األخبار 
سّميت بذلك ألّنه يرّبيها كام يرّب ولده ، ففعيل بمعنى مفعول ، وحلقت 

الّتاء للنّقل من الوصفّيـة إىل السمّيـة . 
واحلجور : مجع احلجر بالفتح والكس ، ُيقال : نشأ يف حجره ، أي : 
يف حفظه وسرته ، وهي مّرمة وإْن مل تكن يف حجره ، سواء كان توّلدها 
قبل نكاحه ، أو بعد مفارقته هلا بإمجاع أصحابنا والنّصوص به مستفيضة 

كام مّر ، وبه قال أكثر العاّمة . 
إىل  والّرمز  العّلة ،  تقوية  من  فيه  وملا  الغالب ،  جمرى  جرى  والقيد 
 { إلخ ،  ُتمرْ بِِهنىَّ

رْ
مرْ تَُكونُوا َدَخل

َ
إِنرْ ل

َ
أهّنا بحكم الولد ، ولعّل يف قوله : } ف

إشارة إىل ذلك ، حيث عّلق رفع اجلناح عىل جمّرد عدم الّدخول ، فيعلم 
أّنه الّسبب الّتاّم . 

من  يعلم  احلكم  هذا  يف  نزلن  وإْن  والّربيب  الّربيبة  بنات  ودخول 
للحديث  الّرضاع  من  الولد  األبناء  يف  ويدخل  والمجاع .  النّصوص 

املشهور . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 549 -550.
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 ] أقسام الوطئ [ 

الوطئ  وهو  ) مباح ( :  ] األّول [ :  ثالثة :  الوطئ  أقسام  أنَّ  واعلم 
يف نكاح صحيح أو ملك ، وهذا يتعّلق به حرمة املصاهرة بال خالف . 

الّثاني : ) الوطي بالّشبهة ( : وهذا يتعّلق به الّتحريم ، ونقل عليه يف 
» الّتذكرة « المجاع )1( ، ويدّل عليه األخبار الّداّلة عىل الّتحريم بالّزنا ، 
النّكاح وإّل فال حتريم ، كام يدّل  ولكن لبّد من تقييده بام إذا كان قبل 
عليه صحيحة زرارة اآلتية )2( املتّضمنة أنَّ من تزّوج امرأة ثّم تزوج أّمها 

وهو ل يعلم )3( . 
ُأّمها  عليه  حيرم  فهل  بامرأة  زنى  إذا  أي  بالّزنا ( :  ) الوطئ  الّثالث : 
وابنتها أم ل ؟ . فنقول : إّنه إْن كان ذلك متأّخرًا عن العقد الّصحيح فال 

ينش الّتحريم اتفاقًا وعليه دّلت األخبار . 
واعلم أّن مقتىض إطالق كالمهم أّنه ل فرق بني الّدخول هبا وغريها ، 
وهو الّذي يظهر أيضًا من إطالق أكثر األخبار ، ولكن رواية أب الّصباح 
تضّمنت أّنه إذا كان بعد العقد ، وقبل الّدخول بطل العقد )4( ، ومل نعلم 

)1) تذكرة الفقهاء ، ط . حجرّي . 
)2) سيأيت ذكرها يف الصفحة562.

)3) الكايف 5 : 4/431 ، هتذيب األحكام 7 : 1204/285 ، الستبصار 3 : 617/169 . 
َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  اْلكيِنَاينيِِّ  بَّاحيِ  الصَّ َأبيِ  َعْن   ، 1353/329  : 7 األحكام  هتذيب  يف  الشيُخ  أورد   (4(
َج اْبنََتَها َقْبَل َذليَِك ،  ْ  حَتيَِل  َلهُ  اْبنَُتَها َأَبدًا ، َوإيِْن َكاَن َقْد َتَزوَّ ُجُل  بيِامَلْرَأةيِ مَل اهلل × َقاَل : » إيَِذا َفَجَر الرَّ
َما َدَخَل  َبْعَد  َها  بيُِأمِّ َفَجَر  ُثمَّ  َا  اْبنََتَها َوَدَخَل هبيِ َج  َتَزوَّ ُهَو  جُيُه ، َوإيِْن  َتْزويِ َبَطَل  َفَقْد  َا  َيْدُخْل هبيِ َومَلْ 

َا « .  َها نيَِكاَح اْبنَتيَِها إيَِذا ُهَو َدَخَل هبيِ ُد ُفُجوُرُه بيُِأمِّ بيِاْبنَتيَِها َفَلْيَس ُيْفسيِ
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هبا قائاًل ، والعمل هبا أحوط ، وإْن مل تكن نقّية الّسند . 
الّروايات  لختالف  األصحاب ؛  فيه  اختلف  فقد  سابقًا  كان  وإْن 
ظاهرًا ، واألكثر عىل الّتحريم ؛ لدللة األخبارالصحيحة ، وعموم اآلية 
قال  وبه  الّتحريم ،  عدم  إىل  واملرتىض )2( ،  املفيد )1( ،  وذهب  املذكورة ، 
ابن إدريس )3( ، وهو املنقول عن كثري من أهل اخلالف )4( ؛ لعموم قوله : 

 ... { )5( ، ودللة بعض األخبار .  ُكمرْ َما َوَراَء َذلُِكمرْ
َ
ِحلىَّ ل

ُ
} ... وَأ

الّزنا  يف  سّيام  ورصاحته ،  مستنده ،  لصّحة  أظهر ؛  األّول  والقول 
املرتىض )6( ،  قال  وبه  ابنتامها ،  حيرم  بذلك  فإّن  واخلالة ،  العّمة  يف 

والّشيخان )7( ، ويدّل عليه باخلصوص بعض األخبار . 

)1) املقنعة : 504 ، قال : » ول حيّرم ذلك ] الزنا بإمرأة [ عليه نكاح األّم والبنت ، سواء كانت 
املسافحة قبل العقد عىل من سميناه ، أو بعده « . 

)2) النّارصيات : 318 ، قال : » الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزّوج 
بأّمها وابنتها ، سواء كان الّزنا قبل العقد أو بعده « . 

)3) السائر احلاوي 2 : 533 ، قال : » واألظهر واألصّح من املذهب أّن املزيّن هبا ل حترم أّمها 
ول ابنتها « . 

والّزهرّي ،  الّشافعي ،  مذهب  الّتحريم [  بعدم  ] القول  » وهو  قال :   ، 318 النّارصيات :   (4(
والّليث ، ومالك ، وربيعة « . وانظر اىل املجموع 16 : 219 ، حلية العلامء 6 : 376 ، بداية 

املجتهد 2 : 34 . 
)5) سورة النّساء 4 : 24 . 

)6) رسائل الّشيف املرتىض 1 : 232 ، قال : » من فجر بعّمته وخالته حرم عليه نكاح بنتهام ، 
ومل حتاّل له أبدا « . 

)7) املقنعة : 501 ، قال : » ومن فجر بعّمته ، أو خالته حرمت عليه ابنتامها ، ومل حتاّل له بنكاح 
أبدًا « . 
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يثبت  كذلك  النّسب  يف  يثبت  كام  باملصاهرة  الّتحريم  أّن  واعلم 
عن  مسلم ،  بن  مّمد  صحيحة  وخلصوص  للعموم ،  الّرضاع ؛  يف 
َضاَعةيِ َأويِ اْبنََتَها ؟ .  َن الرَّ َها ميِ ُج ُأمَّ أحدمها ’ يف رجٍل َفَجَر بيِاْمَرَأٍة أَيَتَزوَّ
َقاَل : » ل « )1( . ويف حكم ذلك الّلواط بالغالم فإّنه حيرم أخته وبنته 

وأّمه . 

فرعان : 

 ) األّول ( : حّد الّدخول المعتبر في الّتحريم 

عليه  ويدّل  الطالق ،  من  املتبادر  هو  كام  دبرًا  أو  قباًل  الوطئ  هو 
َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  ميِ  اْلَقاسيِ ْبنيِ  يصيِ  عيِ َعْن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما 
َج  ُه مَلْ ُيْفضيِ إيَِلْيَها ُثمَّ َتَزوَّ َعْبديِ اهلل × َعْن َرُجٍل َبارَشَ اْمَرَأًة  وَقبََّل َغرْيَ َأنَّ

اْبنََتَها ؟ . 
إيَِلْيَها  َأْفىَض  َكاَن  وإيِْن  َبْأَس ،   َفاَل  اأْلُمِّ  إيِىَل  َأْفىَض  َيُكْن  مَلْ  »إيَِذا  َقاَل : 
القرآن ، فالعمل هبا  الّرواية مطابقة لظاهر  اْبنََتَها « )2( . فهذه  جيِ  َيَتَزوَّ َفاَل 
وجيه ، وإىل ذلك ذهب األكثر من األصحاب ، وبه قال بعض العاّمة )3( ، 

هتذيب  ويف  أبدا « .  ابنتامها  له  حتّل  مل  خالته  أو  بعمته  فجر  » ومن  قال :   ، 453 والنّهاية :   
تيِهيِ َأْو َخاَلتيِهيِ  ْيُخ & :  وَمْن َفَجَر بيَِعمَّ األحكام 7 : 311 ذيل احلديث 1290 ، قال : » َقاَل الشَّ

ا  ومَلْ حَتيِلَّ َلُه بيِنيَِكاٍح َأَبدًا « .  َمْت َعَلْيهيِ اْبنََتامُهَ ُحرِّ
)1) الكايف 5 : 8/416 ، هتذيب األحكام 7 : 1360/331 ، الستبصار 3 : 611/167 . 

)2) هتذيب األحكام 7 : 1186/280 ، الستبصار 3 : 589/162 . 
)3) انظر تذكرة الفقهاء 2 : 634 ، ط . حجرّي ، قال : » ل يتعّلق به الّتحريم وهو قول الّشافعي 
واكثر أهل العلم . . . ، وألنه نظٌر من غري مبارشة فلم يوجب الّتحريم كالنّظر إىل الوجه « . 
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وهو املنقول عن ابن عّباس . 
وذهب ابن اجلنيد : إىل أّنه إذا أتى الّرجل زوجته أو أمته مّرمًا عىل 
غريه كالقبلة واملالمسة والنّظر إىل العورٍة عمدًا فقد حرم عليه ابنتها من 
نسب كانت أو رضاع )1( . وبه قال أبو حنيفة )2( ، وهو املنقول عن عمر ، 

وعطاء )3( . 
قال الّطربيّس يف تفسريه : وهو مذهبنا )4( . 

وقّيده الّشيخ يف » الخالف « بام إذا كان ذلك بشهوة ، وأدخل فيه ما 
إذا كان ذلك عن شبهة ، واستدّل عىل ذلك بإمجاع الفرقة وأخبارهم )5( . 
ا ’ َقاَل :  َ مهيِ ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم ، َعْن َأَحديِ مَّ ويدّل عىل ذلك صحيحة ْ ُمَ
ُج  َها أَيَتَزوَّ َها  وإيِىَل َبْعضيِ َجَسديِ َج اْمَرَأًة َفنََظَر إيِىَل َرْأسيِ َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َتَزوَّ

اْبنََتَها ؟ . 
ُج  َيَتَزوَّ َأْن  َلُه  َفَلْيَس  هيِ  َغرْييِ َعىَل  ُرُم  حَيْ َما  نَْها  ميِ َرَأى  إيَِذا  »ل ،  َفَقاَل : 
عىل  األكثر  وحلها  عنه × )7( ،  الّربيع ،  أب  رواية  ونحوها  اْبنََتَها « )6( . 

الكراهة الّشديدة ، ويمكن حلها عىل الّتقّية . 

)1) عنه العاّلمُة يف متلف الّشيعة 7 : 47 . 
)2) املبسوط 4 : 207 ، وبدائع الّصنائع 2 : 260  و261 ، وفتح الباري 9 : 157 . 

)3) اخلالف 4 : 308 املسألة 81 . 
)4) جممع البيان3 : 56 ، قال : » أّنه اجلامع  وما جيري جمراه من املسيس  والّتجريد ، عن عطاء ،  

وهو مذهبنا « . 
)5) اخلالف 4 : 308 املسألة 81 . 

)6) الكايف 5 : 3/422 ، هتذيب األحكام 7 : 1187/280 ، الستبصار 3 : 590/162 . 
)7) هتذيب األحكام 7 : 1188/280 ، الستبصار 3 : 591/163 . 
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وفيه أّن ظاهر الّطربيّس ، ورصيح كالم الّشيخ دعوى المجاع عىل 
الّتحريم بذلك ، مع احتامل أْن ُيراد بالفضاء يف رواية العيص ما يشمل 

النّظر والّلمس ، فاملسألة مّل إشكال ، وطريق الحتياط أسلم . 

تتّمة : 

هل يعترب يف الّزاين اّلذي يرتّتب عىل حتريم املصاهرة البلوغ أم ل ؟ ، 
يظهر من األخبار األّول ؛ ألّنه عرّب بلفظ الّرجل ، وحيتمل أّنه ل يعترب فيه 
ذلك ويكون املعترب بلوغ الّثامن سنني أو العش ؛ نظرًا إىل أّنه قد حيصل 
واألّول  الغالب  عىل  جريًا  الّتعبريبالّرجل  فيكون  والّتمييز ،  النعاظ 

أظهرو الّثاين أحوط . 

 ) الّثاني ( : ] وطئ المملوكة ينشر الحرمة كوطئ الزوجة [ 

حكم اململوكة يف هذا احلكم حكم الّزوجة يف نش حرمة املصاهرة ، 
وكذا  سفلن ،  وإْن  وبناهتا  علت ،  وإن  أّمها  عليه  حرم  أمته  وطئ  فلو 

امُلسَتمتع هبا ، ول خالف يف ذلك واألخبار الواردة بذلك كثرية . 

 ) وأّما الّثالثة ( : أعني حليلة االبن

إّما من احلّل ضّد احلرام أو من احللول ؛ ألهّنا حتّل معه يف فراشه ، أو 
من احلّل ضّد العقد ؛ ألّنه حيّل إزرارها عند اجلامع ، وقّيد باألصالب ؛ 
لخراج الولد البنتّي ، ويدخل يف ذلك حالئل أولد األولد وإْن نزلوا ، 
فيه بني املسلمني ، ويف حكمه  البنات ، ول خالف  وكذا حالئل أولد 
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َن النََّسب  « )1( .  ُرُم ميِ َضاعيِ َما حَيْ َن الرَّ ُرُم ميِ الولد من الّرضاع لقوله ‘ : »حَيْ
وإطالق احلالئل يشمل الّدائم واملنقطع سواء دخل هبّن أم ل . وهل 
يدخل يف ذلك الّساري ؟ ، احتاملن من حيث إّن املتبادر منها األزواج 
فال تدخل اململوكة حتت إطالق اآلية ، وبالنّظر إىل معنى احلليلة فتكون 

داخلة . 
وحترم  بامللك ،  األب  عىل  البن  مملوكة  حترم  فال  كان  وكيف 
بالوطئ ، ويدّل عىل احلكمني مع المجاع األخبار الكثرية . وأّما املنظورة 
وامللموسة ففي صحيحة مّمد بن إسامعيل ، عن أب احلسن )2( ، ومّمد 
كان  إذا  لكن  والبن  لألب  عنها  النّهي  الّصادق ×  عن  مسلم ،  بن 
ذلك بشهوة )3( ، ويف رواية عّل بن يقطني ، عن الكاظم × )4( ، وأخرى 

)1) دعائم السالم 2 : 899/239 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4665/475 ، هتذيب األحكام 
 . 880/244 : 8

يَل  ديِ ْبنيِ إيِْساَمعيِ مَّ )2) الكايف 5 : 2/418 ، هتذيب األحكام 7 : 281 1192/282 . وفيهام : مَُ
 ؟ . َقاَل :  هيِ َيُة َفُيَقبُِّلَها َهْل حَتيِلُّ ليَِوَلديِ ُجليِ َتُكوُن َلُه اجْلَاريِ َضا × َعنيِ الرَّ َقاَل : َسَأْلُت َأَبا احْلََسنيِ الرِّ
َدَها   نُْه : إيِْن َجرَّ بيَِشْهَوٍة ؟ . ُقْلُت : َنَعْم . َقاَل َفَقاَل : َما َتَرَك َشْيئًا إيَِذا َقبََّلَها بيَِشْهَوٍة . ُثمَّ َقاَل اْبتيَِداًء ميِ
إيِىَل  َنَظَر  إيَِذا  َفَقاَل :  َها ؟ .  إيِىَل َجَسديِ َنَظَر  إيَِذا  ُقْلُت :   .  َواْبنيِهيِ َأبيِيهيِ  بيَِشْهَوٍة َحُرَمْت َعىَل  إيَِلْيَها  وَنَظَر 

َها بيَِشْهَوٍة َحُرَمْت َعَلْيه  .  َها  وَجَسديِ َفْرجيِ
َد  َجرَّ إيَِذا  َقاَل :  َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن  ُمْسليٍِم ،  ْبنيِ  ديِ  مَّ مَُ  ، 1193/282 األحكام 7 :  )3) هتذيب 
من  املصنّف  يذكره  ما  فيها  ليس  أقول :   .  ْبنيِهيِ ليِ حَتيِلُّ  َفاَل  َعَلْيَها  َيَدُه  وَوَضَع  َيَة   اجْلَاريِ ُجُل  الرَّ

األمور . 
َعنيِ  َيْقطيِنٍي ،  ْبنيِ   ِّ َعْن َعليِ  . 768/212 الستبصار 3 :   ، 741/209 )4) هتذيب األحكام 7 : 
َبيِيهيِ  ٍج أحَتيِلُّ أليِ ٍل َأْو َخاريِ َاٍع َداخيِ ْن َغرْييِ مجيِ َها ميِ ُ َيَة ُيَبارشيِ ُجليِ ُيَقبُِّل اجْلَاريِ اليِحيِ × َعنيِ الرَّ اْلَعْبديِ الصَّ

ْبنيِهيِ َقاَل َل َبْأس  .  َأْو ليِ
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تعاىل :  املوافق لألصل ، وقوليِه  البأس ، وهو  نفي  الّصادق × )1( ،  عن 
الّتحريم ،  عدم  واألظهر   . )2( } ...  َذلُِكمرْ َوَراَء  َما  ُكمرْ 

َ
ل ِحلىَّ 

ُ
} ... وَأ

وحُل األخبار الّداّلة عىل املنع عىل الكراهة طريُق اجلمع بينها . 

تتّمة : ] في تعّدي الحكم الى أّم المنظورة والملموسة [ 

املنظورة وامللموسة وبنتهام ؛  أّم  إىل  الّتحريم  يتعّدى  أّنه ل  األظهر   
بن  العيص  ولصحيحة  والروايات  اآليات  يف  والعمومات  لألصل 

القاسم املذكورة . 
وقال الّشيخ يف » الخالف « : يتعّدى الّتحريم إىل األّم وإْن علت ، 

والبنت وإْن نزلت ، واستدّل بإمجاع الفرقة وأخبارهم )3( . 
يف  له  استدّل  لكن  ذلك ،  عىل  يدّل  ما  عىل  الّروايات  يف  نقف  ومل 
» المختلف « ، بصحيحة مّمد بن مسلم ، عن أحدمها ’ قال : َسَأْلُتُه 
ُج اْبنََتَها ؟ .  َها أَيَتَزوَّ َها َوإيِىَل َبْعضيِ َجَسديِ َج اْمَرَأًة َفنََظَر إيِىَل َرْأسيِ َعْن َرُجٍل َتَزوَّ
َج اْبنََتَها « )4( .  هيِ َفَلْيَس َلُه َأْن َيَتَزوَّ ُرُم َعىَل َغرْييِ نَْها َما حَيْ َقاَل : »ل ، إيَِذا َرَأى ميِ
ول خيفى ما فيه ؛ ألّن مورد الّرواية الّزوجة وهي غري مّل النّزاع . ومع 

ْن َشْهَوٍة  َيٌة َفَيَضُع َأُبوُه َيَدُه َعَلْيَها ميِ )1) الكايف 5 : 4/419 . . . . وَسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َيُكوُن َلُه َجاريِ
َها اْبنُه  .  َه َأْن َيَمسَّ ْن َشْهَوٍة ؟ . َفَكريِ ٍم ميِ نَْها إيِىَل ُمَرَّ َأْو َينُْظُر ميِ

)2) سورة النّساء 4 : 24 . 
وبه  املصاهرة .  به حتريم  تعّلق  إىل فرجها ،  نظر  » إذا  قال :  املسألة 82 ،   310 )3) اخلالف 4 : 

قال أبو
حنيفة ، وقال الشافعّي : ل يتعّلق به ذلك ، دليلنا : إمجاع الفرقة وأخبارهم « . 

)4) الكايف 5 : 3/422 ، هتذيب األحكام 7 : 1187/280 ، الستبصار 3 : 590/162 . 
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ذلك ينبغي حلها عىل الكراهة مجعًا بينها وبني صحيحة العيص املتقّدمة )1( . 
إىل  املحّرم  النّظر  أّن  القواعد «  » شرح  يف  املحّققني  فخر  وذكر 
بعض  قال  خالف ،  فيه  والبنت  األّم  حيرم  هل  والّلمس  األجنبّيـة 

املحّققني : مل نقف عىل القائل بالتحريم ومل نعثر له عىل دليل )2( . 
 ) وأّما الّثاني ( : وهو ما يقتيض الّتحريم مجعًا فاملسألة األوىل قد مّر 

لَث َوُرَباع { )3( . 
ُ
بياهنا يف قوله تعاىل : } َمثرَْن َوث

 ) وأّما الّثالثة ( : فقد علم حكمها أيضًا ممّا مّر يف الّثانية . 
رَْمُعوا  نرْ تَ

َ
 ) وأّما المسألة الّثانية ( : وهي امُلشار إليها بقوله : } ... وَأ

الفعل ؛  فحذف  بينهام  اجلمع  عليكم  وحرم  أي :   } ...  ِ
َتنيرْ خرْ

ُ رْ
ال  َ َبنيرْ

والعيونا ( )4( ،  احلواجَب  ) فزججَن  قوله :  يف  كام  عليه  سابقه  لدللة 
فاحلكم فيها مّما أمجع عليه علامء السالم . 

وها هنا أحكام : 

 ) األّول ( : ] تحريم الجمع بين األختين في العقد والوطئ [ 

ظاهر إطالقها يقتيض حتريم اجلمع بينهام يف العقد والوطئ ، وأّنه ل 
فرق يف ذلك بني النّكاح الّدائم واملنقطع وملك اليمني ، ول بني كوهنام 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 554.
)2) إيضاح الفوائد 3 : 66 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة  440. 
)4) صدُر هذا البيت : » إذا ما الغانيات برزن يوما « . الشاهد فيه : قوله : » وزججن احلواجب 
والعيونا « ، حيث عطف الّشاعر بالواو عامال مذوفا قد بقى معموله ، فأّما العامل املحذوف 

فتقديره : » كحلَن « . 
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من النّسب أو من الّرضاع ، ول بني كوهنام من األبوين أو من أحدمها ، 
وكّل ذلك ل خالف فيه بني األصحاب ، والنّصوص فيه كثرية ، وبه قال 

أكثر العاّمة . 
ونقل عن بعض رؤساء أهل اخلالف )1( : أّن اجلمع بينهام يف الوطئ 
َع   

ىَّ
} إل تعاىل :  قوله  إىل  استنادًا  بمحّرم  ليس  مكروه  اليمني  بملك 

 . )2( } ...  َماُنُهمرْ يرْ
َ
ترْ أ

َ
ك

َ
ورْ َما َمل

َ
َواِجِهمرْ أ زرْ

َ
أ

يُكم 
َ
واجلواب : أهّنا مّصصة باآلية املحّرمة ، وهي : } ُحّرَمت َعل

ّمَهاتُُكم { ، اآلية )3( . 
ُ
أ

وأّما اجلمع يف امللك فإّنه وإْن اقتضاه الطالق إّل أّنه خرج بالمجاع 
بني  امللك )4(  بمجرد  اجلمع  جواز  عىل  الّداّلة  الّطرفني  من  والنّصوص 

األختني واألّم وبنتها . 

 ) الّثاني ( : ] في بطالن العقد لو جمع بين األختين [ 

يكون  بالعقد  بينهام  مجع  لو  أّنه  يقتيض  اجلمع  إطالق حتريم  ظاهر   
باطاًل ؛ لقتضاء النّهي الفساد ، وإىل هذا القول ذهب أكثر املتأّخرين ، 

ونسبه يف » الّتذكرة « )5( إىل أهل اخلالف . 

)1) نسبه الكاظمي يف املسالك3 : 233 اىل مالك . 
)2) سورة املؤمنون 23 : 6 . 

 { ، ليصري  ْخَتنْييِ َمُعوا َبنْيَ األُْ )3) وهذا سهو من قلمه الّشيف ، واملناسب أن يقول : } َوَأْن َتْ
حاصل اجلمع بني اآليتني : إّن اهلل أباح النّكاح بملك اليمني إّل لن يكون باجلمع بني األختني . 

)4) أي سمحت الّشيعة يف اجلمع بني األختني يف امللك فقط ، دون جواز الوطئ . 
)5) تذكرة الفقهاء 2 : 636 ، ط . حجرّي . 
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النّهي وصف اجلمع ، فال  أّن املحّل صالح للعقد ، ومتعّلق  وفيه : 
بمفارقة إحدامها  الوصف  فلو زال هذا  العقد من أصله ،  يقتيض فساد 
بدون  اململوكة  عىل  كالعقد  األخرى  إىل  بالنّسبة  صحيحًا  العقد  كان 
يف  الّشيخ  ذهب  ثّم  ومن  الذن .  ذلك  بعد  حيصل  ثّم  سّيدها ،  إذن 
يف  مرّيًا  يكون  أّنه  إىل  الرّباج )3( ،  وابن  اجلنيد )2( ،  وابن  » النّهاية « )1( ، 

إمساك أّيتهام شاء ، واختار هذا القول يف » المختلف « )4( . 
يَم ، َعْن  ِّ ْبنيِ إيِْبَراهيِ ويدّل عليه أيضًا ما رواه يف » الكافي « ، عن َعليِ
 ، َعْن  اٍج ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابيِهيِ يليِ ْبنيِ َدرَّ  ، َعْن مَجيِ  ، َعنيِ اْبنيِ َأبيِ ُعَمرْيٍ َأبيِيهيِ
َدٍة ، َقاَل : » ُهَو  َج ُأْخَتنْييِ يفيِ َعْقَدٍة َواحيِ ُه َقاَل : يفيِ َرُجٍل َتَزوَّ ا ’ َأنَّ مهيَِ َأَحديِ

َتُهاَم َشاَء ،  وخُيَلِّ َسبيِيَل اأْلُْخَرى « )5( .  ُك َأيَّ َياريِ ُيْمسيِ بيِاخْليِ
وهذه الّرواية وإْن كانت مرسلة ، إّل أّن الّصدوق رواها يف الّصحيح 
معارض ،  هلا  ول  القرآن ،  لظاهر  منافية  هي  وليس  إرسال )6( ،  بدون 
الّسند بدون  » الكافي « هبذا  العمل هبا ، ويؤّيد ذلك ما رواه يف  فيّتجه 

َج َخْسًا يفيِ َعْقَدٍة ؟ .  إرسال عن أب عبد اهلل × يفيِ َرُجٍل َتَزوَّ
ُك اأْلَْرَبع  « )7( .  نَّ َشاَء  وُيْمسيِ تيِهيِ َقاَل : »خُيَلِّ َسبيِيَل َأيَّ

)1) النّهاية : 454 ، 455 . 
)2) عنه العاّلمُة يف متلف الّشيعة 7 : 49 . 

)3) املهّذب 2 : 185 . 
)4) متلف الّشيعة 7 : 49 . 

)5) الكايف 5 : 3/431 . 
)6) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4460/419 . 

)7) الكايف 5 : 5/430 . 
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 ) الّثالث ( : ] لو سبق العقد على إحداهما صّح وبطل الاّلحق [ 

عاملًا  كان  سواء  الاّلحق  وبطل  صّح  إحدامها  عىل  العقد  سبق  لو   
يف  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدّل  ل ،  أم  باألخرية  دخل  وسواء  جاهاًل ،  أو 
» الكافي « ،  و» الفقيه « ، يف الّصحيح ، عن زرارة بن أعني قال : َسَأْلُت 
َج  اميِ َفَتَزوَّ  ، ُثمَّ َخَرَج إيِىَل الشَّ َراقيِ َج اْمَرَأًة بيِاْلعيِ أبا جعفر × َعْن َرُجٍل َتَزوَّ

 ؟ .  َراقيِ تيِي بيِاْلعيِ َي ُأْخُت اْمَرَأتيِهيِ الَّ اْمَرَأًة ُأْخَرى ، َفإيَِذا هيِ
َراقيِيََّة  اْلعيِ َيْقَرُب   ،  وَل  اميِ بيِالشَّ َجَها  َتَزوَّ تيِي  الَّ َبْينَُه  وَبنْيَ  ُق  »ُيَفرَّ َقاَل : 

 . »  يَّةيِ اميِ ُة الشَّ دَّ َ عيِ َحتَّى َتنَْقيضيِ
َها ؟ .  َا ُأمُّ َها  وُهَو َل َيْعَلُم َأهنَّ َج ُأمَّ َج اْمَرَأًة ُثمَّ َتَزوَّ ُقْلُت : َفإيِْن َتَزوَّ

َها َفالَيْقَرهْبَا  َا ُأمُّ َقاَل : »َقْد َوَضَع اهلل َعنُْه َجَهاَلَتُه بيَِذليَِك ، ُثمَّ إيَِذا َعليَِم َأهنَّ
ُة اأْلُمِّ َحلَّ  دَّ نُْه ، َفإيَِذا اْنَقَضْت عيِ ُة اأْلُمِّ ميِ دَّ َ عيِ َوَل َيْقَربيِ اليِبنت َحتَّى َتنَْقيضيِ

َلُه نيَِكاُح اليِبنت « . 
 ُقْلُت : َفإيِْن َجاَءتيِ اأْلُمُّ بيَِوَلٍد ؟ . 

ُثُه  وَيُكوُن اْبنَُه  وَأخًا اْمَرَأتيِه  « )1( .  َفَقاَل : » ُهَو َوَلُدُه َيريِ
وإىل هذا القول ذهب أكثر األصحاب ، بل اّدعى يف » الّتذكرة « )2( ، 

المجاع عىل ذلك . 
وذهب ابن اجلنيد : إىل أّنه لو تزّوج بأخت امرأته وهو ل يعلم ُفّرَق 
بينهام إْن كان مل يدخل بالّثانية ، فإّن دخل باألخرية خرّي أيتهام شاء ، ول 

)1) الكايف 5 : 4/413 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4460/418 . 
)2) تذكرة الفقهاء 2 : 636 ، ط . حجرّي . 



كتاب النكاح / يف املحرمات............................................................ 563

يقرب الّتي خيتار حّتى تنقيض عّدة الّتي فارق )1( . 
َبيِ  أليِ ُقْلُت  َقاَل :  يِّ  ميِ رْضَ احْلَ َبْكٍر  َأبيِ  حسنة  القول  هذا  عىل  ويدّل 
َجْعَفٍر × َرُجٌل َنَكَح اْمَرَأًة ُثمَّ َأَتى َأْرضًا َفنََكَح ُأْخَتَها ،  وُهَو َل َيْعَلُم ؟ . 

َتُهاَم َشاَء ،  وخُيَلِّ َسبيِيَل اأْلُْخَرى « )2( .  ُك َأيَّ َقاَل : » ُيْمسيِ
فيمكن  ذلك  األخرية ، ومع  أّنه وطأ  ليست برصحية يف  أهّنا  وفيه : 
حلها عىل أّن امُلراد بذلك الشارة إىل نفي الّتحريم العينّي ، إذ ل خالف 
يف أّن له أْن يطّلق األوىل ويمسك الّثانية بعقد مستأنف ، كام أّن له إمساك 

األوىل بعقده الّسابق ، ومفارقة الّثانية بال طالق . 

 ) الّرابع ( : ] حكم ما لو دحل باألخت الثانية جاهاًل [ 

العّدة ،  وعليها  املهر  هلا  وفارقها  علم  ثّم  جاهاًل ،  بالّثانية  دخل  لو 
وهل حترم عليه األوىل مّدة عّدة الّثانية ؟ . 

برواية  عماًل  الّتحريم  إىل  ومجاعة  » النّهاية « )3( ،  يف  الّشيخ  ذهب 
زرارة املذكورة )4( ، وقال األكثر بالعدم ؛ لصّحة عقدها ظاهرًا وباطنًا ، 
الكراهة  عىل  الّرواية  وحلوا  إليه ،  النّهي  فيتوّجه  طارئ  الّثانية  وعقد 
الّتقية ؛ ألّن مذهب بعض أهل اخلالف وجوب العتزال مّدة  أو عىل 

العّدة . 

)1) عنه يف متلف الّشيعة 7 : 51 . 
)2) الكايف 5 : 2/431 ، هتذيب األحكام 7 : 1205/286 ، الستبصار 3 : 618/169 . 

)3) النّهاية : 454 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 562.
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 ) الّخامس ( : ] جواز الجمع بين األختين في الملك [ 

وعليه  بامللك ،  األمتني  ] األختني [  بني  اجلمع  جيوز  أّنه  عرفت  قد 
دّلت النّصوص . 

 × ٍّ ْبُن َعليِ ُد  مَّ ُمَ َقاَل  فأّما رواية احللبّي عن أب عبد اهلل × قال : 
 : × ٌّ َعليِ قال  َقاَل :  يعًا ؟ .  مَجيِ ُجليِ  الرَّ نَْد  عيِ َتُكوَنانيِ  ُلوَكَتنْييِ  مَمْ ُأْخَتنْييِ  يفيِ 
ي  « )1(  َأهْنَى َعنُْهاَم َنْفيسيِ َوُوْلديِ َوَأَنا  آَيٌة ُأْخَرى ،  َمْتُهاَم  آَيٌة ، َوَحرَّ ْتُهاَم  »َأَحلَّ
فال تنايف ذلك ؛ ألّن امُلراد احلتهام آية امللك ، وحرمتهام آية اجلمع بينهام 

بالوطئ . 
الّثاين أعني  أراد  أّنه ×  ) أهنى عنهام نفس وولدي ( جيوز  وقوله : 
الوطئ ، أي حيرم الوطئ عىل نفسه وولده ، كام يشهد له موّثقةْ  َمْعَمريِ ْبنيِ 
رييِ  ي النَّاُس َعْن َأميِ اٍم )2( ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعامَّ َيْرويِ َيى ْبنيِ َبسَّ حَيْ
َا  وَل َينَْهى َعنَْها إيِلَّ  َيْأُمُر هبيِ َيُكْن  َن الّزوج )3( مَلْ  نيِنَي × َعْن َأْشَياَء ميِ امُلْؤميِ

َنْفَسُه َوُوْلَدُه ، َفُقْلُت : َكْيَف َيُكوُن َذليَِك ؟ . 
َمْتَها آَيٌة ُأْخَرى « .  ْتَها آَيٌة ، َوَحرَّ َقاَل : »َأَحلَّ

ا ُمَْكَمَتانيِ  ا َنَسَختيِ اأْلُْخَرى َأْم مُهَ َفُقْلنَا : َهليِ اآْلَيَتانيِ َتُكوُن إيِْحَدامُهَ
يِام ؟ .  َينَْبغيِي َأْن ُيْعَمَل هبيِ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1215/289 ، الستبصار 3 : 628/172 . 
)2) معّمر بن حييى بن بسام العجّل بالولء ، اخلّزاز ، الكويّف . من ثقات مّدثي المامية ، روى 
عن المامني الباقر × والّصادق ’ . روى عنه ثعلبة بن ميمون ، وحاد بن عثامن ، ومّمد 

بن زياد وغريهم . رجال الطويّس : 315 . معجم رجال احلديث 18 : 269  و271 . 
 . »  )3) يف املصدر : » اْلُفُروجيِ
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َ هَلُْم إيِْذ هَنَى َنْفَسُه  وُوْلَدُه « .  َفَقاَل : » َقْد َبنيَّ
 ؟ .  َ َذليَِك ليِلنَّاسيِ ُقْلنَا : َما َمنََعُه َأْن ُيَبنيِّ

نيِنَي × َثَبَتْت َقَدَماُه َأَقاَم  رَي امُلْؤميِ َقاَل : »َخشيَِ َأْن َل ُيَطاَع ، َفَلْو َأنَّ َأميِ
ُه ، َواحْلَقَّ ُكلَّه  « )1( .  كيَِتاَب اهلل ُكلَّ

بامللك ، ويكون ذلك عىل رضب من  أراد اجلمع  يكون  أْن  وجيوز 
الكراهة ؛ ألّن من مجع بينهام بامللك رّبام تشّوقت نفسه إىل وطئهام فيكون 
يَم ×  ِّ ْبنيِ َيْقطيِنٍي ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا إيِْبَراهيِ مأثومًا ، كام يدّل عليه موّثقة َعليِ

ام ؟ .  َعْن ُأْخَتنْييِ مَمُْلوَكَتنْييِ  ومَجْعيِهيِ
بُُّه « .  يٌم ، َوَل ُأحيِ َقاَل : »ُمْسَتقيِ

 ؟ .  َقاَل : َوَسَأْلُتُه َعنيِ اأْلُمِّ  واْلبيِنْتيِ امَلْمُلوَكَتنْييِ
بُُّه َلك  « )2( .  ا  وَل ُأحيِ مُهَ َقاَل : »ُهَو َأَشدُّ

 ) الّسادس ( : ] لو وطئ إحدى األختين المملوكتين [ 

 لو وطئ إحدى األختني اململوكتني فال حتّل له األخرى حّتى خترج 
األوىل عن ملكه بموت أو بيع أو نحومها ، ولو وطئ الّثانية أيضًا أثّم ، 
ول حتّل له األوىل حّتى خترج الّثانية عن ملكه ، ل بقصد الّرجوع إليها ، 
هذا إذا كان عاملًا بالّتحريم ، وإْن كان جاهاًل فال حترم عليه األوىل ، وإْن 
مل خترج الّثانية عن ملكه ، وهبذا القول جيمع بني األخبار وهو املعتمد ، 
وإْن كان األحوط اجتناهبام حّتى خترج الّثانية عن ملكه أيضًا ، كام ذهب 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1856/463 ، الستبصار 3 : 629/173 . 
)2) هتذيب األحكام7 : 288 1214/289 ، الستبصار 3 : 627/172 . 
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كابن  املتأّخرين  بعض  ذلك  عىل  وتبعه  » النّهاية « )1( ،  يف  الّشيخ  إليه 
الرّباج )2( ، وابن حزة )3( ، وعليه اعتمد يف » المختلف « )4( . 

اجلهل  عىل  احللبّي )5(  موّثقة  يف  الوارد  اجلهل  حل  عندي  واألظهر 
بكوهنا أختًا ، فيكون من الوطئ شبهة ، ل اجلهل باحلكم ، فإّنه يف حكم 
الّطائّي )6( ، وعىل هذا  الغّفار  عبد  ] خرب [  والعمد ، وعليه حيمل  العلم 

فال تنايف بني األخبار . 

)1) النّهاية : 454 . 
)2) املهّذب 2 : 185 . 

)3) الوسيلة : 294 . 
)4) متلف الّشيعة 7 : 53 . 

ي  ُجُل َيْشرَتيِ َلبيِيِّ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : ُقْلُت َله : الرَّ 14/433 ، َعنيِ احلَْ )5)  الكايف 5 : 
بيَِجَهاَلٍة  األُْخَرى  َوطيَِئ  » إيَِذا  َقاَل :  بيَِجَهاَلٍة ؟ .  األُْخَرى  َيَطُأ  ُثمَّ  ا ،  إيِْحَدامُهَ َفَيَطُأ  األُْخَتنْييِ 
َعَلْيه  َحُرَمَتا  َعَلْيه-  ُرُم  حَتْ َا  َأهنَّ َيْعَلُم  وُهَو   - األُْخَرى  َوطيَِئ  وإيِْن  األُوىل ،  َعَلْيه  ُرْم  حَتْ مَلْ 

 . »  مَجيِيعًا
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َرُجٍل  اريِ الطَّائيِيِّ )6) هتذيب األحكام 7 : 1220/291 ، َعْن َعْبديِ اْلَغفَّ
ْلكيِه . ُقْلُت :  ْن ميِ ُجَها ميِ ا ُثمَّ َأَراَد َأْن َيَطَأ اأْلُْخَرى ؟ . َقاَل : خُيْريِ نَْدُه ُأْخَتانيِ َفَوطيَِئ إيِْحَدامُهَ َكاَنْت عيِ
َل َذليَِك َحتَّى َوطيَِئَها ؟ . َقاَل : َحُرَمَتا َعَلْيهيِ   ؟ . ُقْلُت : َفإيِْن َجهيِ إيِىَل َمْن ؟ . َقاَل : إيِىَل َبْعضيِ َأْهليِهيِ

ا .  كيِْلَتامُهَ
قرية   - اجلازية  أهل  من  اجلازي  الطائّي  حبيب  بن  الغّفار  عبد  هو  الّطائي :  الغّفار  وعبد   
بالنهرين - روى عن أب عبد اهلل × ثقٌة . قاله النجاّش . عّده الشيخ يف رجاله هبذا العنوان 
من أصحاب الصادق × ، وبعنوان عبد الغّفار اجلابرزي ممّن مل يرو عنهم ، وقد نقل املحقق 
اجلازي « .  احلارثي  بن حبيب  الغّفار  » عبد  بـ  الشيخ عنونه  املامقايّن عن نسخة من رجال 
رجال النجاّش : 247 ، رجال الطويّس : 237 ، 488 ، الفهرست : 122 ، تنقيح املقال 2 : 

 . 158
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وقال الّشيخ يف » المبسوط « )1( ، وابن ادريس )2( ، وأكثر املتأّخرين 
أّن األوىل تبقى عىل الّتحليل ، والّثانية عىل الّتحريم ، سواء أخرج الّثانية 
عن ملكه أم ل ، وسواء كان جاهاًل بتحريم وطئ الّثانية أم عاملًا ، ومتى 
أخرج األوىل عن ملكه حّلت له الّثانية ، سواء كان إخراجها ألجل العود 

إىل الّثانية أم ل . 

 ) الّسابع ( : ] حكم ما لو وطئ أمًة بالملك ثّم تزّوج أختها [ 

ثّم تزّوج أختها صّح نكاح  بامللك ،  أمًة  الّشيخ )3( : من وطئ   قال 
لعموم  حباله ؛  يف  الّثانية  دامت  ما  بامللك  املوطوءة  وحرمت  األخرية ، 
مطلق  وليس   ، )4( } ...  َذلُِكمرْ َوَراَء  َما  ُكمرْ 

َ
ل ِحلىَّ 

ُ
} ... وَأ تعاىل :  قوله 

اجلمع بني األختني مرمًا ، فإّن مجعها بامللك ليس مّرمًا قطعًا ، وإْن كان 
امللك جيوز الوطئ ؛ وألّن النّكاح أقوى من الوطئ ، فإذا اجتمعتا قّدم 
األقوى ، وإّنام كان أقوى لكثرة ما يتعّلق به من األحكام التي ل يلحق 

الوطئ بامللك ، مضافًا إىل الغرض األصل من امللك فال تنايف النّكاح . 
وفيه نظر ؛ ألّن عموم } وأنرْ تمُعوا بني الختني { وعموم الّروايات 
يقتيض حتريم وطئ الّثانية بعقدأو ملك ، وذلك يوجب فساد عقدها ، أو 
توّقفه عىل إخراج األوىل عن ملكه ، سّيام إذا كان عاملًا باحلكم . نعم لو 

)1) املبسوط 4 : 207 . 
)2) السائر احلاوي2 : 538 . 

)3) النّهاية : 455 . 
)4) سورة النّساء 4 : 24 . 
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سبق العقد وطئ اململوكة اّته حتريم املوطوءة بامللك . 
ََف { قد علم بيانه يف ما مّر . 

درْ َسل
َ
 قوله : } إل َما ق

 } إنىَّ اهلل َكَن َغُفوَراً { لذنوب من فعل منكم ذلك ، ثّم رجع إىل ما 
ً { بكم حيث مل يؤاخذكم عىل ذلك .  َما أمره اهلل تعاىل به . } رَِحيرْ

* * * * *

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

اهلل  كَِتاَب  َمانُُكمرْ  يرْ
َ
أ ترْ 

َ
ك

َ
َمل َما   

ىَّ
إِل النَِّساءِ  ِمَن  َصَناُت  } َوالُمحرْ  

 . )1( }  يرُْكمرْ
َ
َعل

عطف  بالّرفع  وهو  وكسها ،  الّصاد  بفتح  ] املحصنات [ :  ُقرئ 
احلرائر والماء ، ويدّل عىل  األزواج من  وامُلراد ذوات  األّمهات ،  عىل 
اديُِق × َعْن َقْوليِه  ذلك ما رواه يف » من ال يحضره الفقيه « : أّنه ُسئيَِل الصَّ

 { ؟ .  َصناُت ِمَن النِّساءِ تعاىل : } َوالُمحرْ
 . )2( »  َقاَل : »ُهنَّ َذَواُت اأْلَْزَواجيِ

ما  الّزوجة  حكم  يف  ألهّنا  الّرجعّية ؛  العّدة  ذات  ذلك  يف  ويدخل 
دامت فيها ، ومن ثّم وجبت نفقتها ، وحرم عليه تزويج أختها ، ونحو 
من  حتريمها  فيعلم  البائنة  العّدة  ذات  وأّما  اآلية .  عموم  فيتناوهلا  ذلك 
 

ّ
دليل آخر . ويف حكمها أّيام السترباء لأَلَمة إذا اشرتاها ، فقوله : } إل
َمانُُكم { هو استثناء من الماء املزّوجات ، ثّم حيدث هلّن  ترْ أيرْ

َ
ك

َ
َما َمل

)1) سورة النّساء 4 : 24 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4512/437 . 
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اسرتقاق باشرتاء أو اهتاب أو مرياث أو سبي أو نحو ذلك ، فإّن للاملك 
املحّللة  اململوكة  وكذا  العتداد ،  بعد  والوطئ  النّكاح ،  فسخ  اجلديد 
بعد  ثّم  باعتزاهلا ،  يأمرمها  أْن  للاملك  فإّن  ململوكه ،  املزّوجة  أو  للغري 

استربائها بحيضة له أْن يطأها . 
ْبنيِ  ديِ  ُمَمَّ َعْن  الّصحيح ،  » الكافي « ، يف  رواه يف  ما  ذلك  يدّل عىل 
َصناُت   : } َو الُمحرْ ُمْسليٍِم ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ  وَجلَّ

 { ؟ .  يرْمانُُكمرْ
َ
ترْ أ

َ
ك

َ
ِمَن النِّساءِ إِل ما َمل

ليِ  اْعَتزيِ َلُه :  َفَيُقوَل  َأَمُتُه ،  َتُه  وحَتْ َعْبَدُه   ُجُل  الرَّ َيْأُمَر  َأْن  »ُهَو  َقاَل : 
َها ، َفإيَِذا َحاَضْت  بيَِسَها َعنُْه َحتَّى حَتيِيَض ُثمَّ َيَمسَّ اْمَرَأَتَك َوَل َتْقَرهْبَا ، ُثمَّ حَيْ

َها َعَلْيهيِ بيَِغرْييِ نيَِكاٍح « )1( .  اَها َردَّ هيِ إيِيَّ َبْعَد َمسِّ
وقد ورد يف بعض األخبار : »أّن بيَع األَمةيِ َطاَلُقَها « )2( . 

هَلَا  َكاَن  َمْن  بي  سيِ ْن  ميِ أْياَمُنُكم  َمَلَكْت  َما  »إل  عّل × :  وُروي عن 
َزْوٌج  « )3( . ونحوها رواية أب سعيد )4( . 

وقال أبو حنيفة : لو ُسبي الّزوجان مل يرتفع النّكاح ، ومل حيّل للّساب 
نظرًا إىل أنَّ النّكاح باق بينهام ، وإطالق اآلية حّجة عليه . 

الّزواج كام يف  إحداها :  القرآن ملعان :  أّن الحصان جاء يف  واعلم 
اآلية املذكورة . 

)1) الكايف 5 : 2/481 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1945/484 . وفيه : » عن أحدمها ’ « . 

)3) التبيان يف تفسري القرآن 3 : 162 ، جممع البيان 3 : 59 ، فقه القرآن 2 : 88 . 
)4) التبيان يف تفسري القرآن 3 : 162 . 
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ً

ل َتِطعرْ ِمنرُْكمرْ َطورْ مرْ يَسرْ
َ
 ) الّثانية ( : احلرية ، وقد مّر يف قوله : } َوَمنرْ ل

َصَناِت { )1( .  نرْ َينرِْكَح الُمحرْ
َ
أ

ررَْجَها ... { )2( ، وقيل : 
َ
َصَنترْ ف  ) الّثالث ( : العّفة ، كقوله : } ... أحرْ

 ، )3( } ...  ِصنىَّ حرْ
ُ
إَذا أ

َ
إّنه يأيت بمعنى السالم كقوله : } ... ف

* * * * *

الّرابعة : في سورة البقرة

ٍة 
َ
ك ِ

ِمَنٌة َخٌي ِمنرْ ُمشرْ َمٌة ُمؤرْ
َ
ِمنىَّ َول ِكِت َحتىَّ يُؤرْ

 } َول َتنرِْكُحوا الُمشرْ
ِمٌن َخٌي ِمنرْ  َعبرٌْد ُمؤرْ

َ
ِمُنوا َول ِكنَِي َحتىَّ يُؤرْ

َجَبترُْكمرْ َول ُتنرِْكُحوا الُمشرْ عرْ
َ
ورْ أ

َ
َول

 انلىَّار { )4( . 
َ

ُعوَن إىِل َِك يَدرْ
َ

ول
ُ
َجَبُكمرْ أ عرْ

َ
ورْ أ

َ
ٍِك َول ُمشرْ

أصناف الكّفارة ثالثة : 
) أحدها ( : من ليس له كتاب ، ول شبهة كتاب ، كَعَبَدةيِ األوثان   

والنرّيان والكواكب ونحوهم . 
 ) والّثاني ( : من له كتاب كاليهود والنّصارى . 

 ) والّثالث ( : من له شبهة كتاب كاملجوس . 
ٌَس { اآلية أّن 

َ
وَن ن

ُ
ِك

وقد عرفت يف تفسريه قوله تعاىل : } إّنَما الُمشرْ
هذين الّصنفني داخالن يف قسم املشكني ، فتكون اآلية شاملة لألصناف 

)1) سورة النّساء 4 : 25 . 
)2) سورة األنبياء 21 : 91 . 

)3) سورة النّساء 4 : 25 . 
)4) سورة البقرة 2 : 221 . 
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الّثالثة ، حرائر وإماء ، نكاحًا دائاًم ومنقطعًا ، ويرشد إليه الّتعبري بصيغة 
اجلمع املحىّل بالاّلم املفيد للعموم . 

قال :  َضا ×  الرِّ عن   ،  ْهميِ اجلَْ ْبنيِ  َسنيِ  احلَْ  ٍ معتربة  أيضًا  عليه  ويدّل 
انيِيًَّة َعىَل ُمْسليَِمٍة « ؟ .  َج َنرْصَ ٍد ، َما َتُقوُل يفيِ َرُجٍل َتَزوَّ مَّ قال : »َيا َأَبا مَُ

ْلُت فيَِداَك ،  وَما َقْويليِ َبنْيَ َيَدي قولك ؟ .  ُقْلُت : ُجعيِ
 ، َفإيِنَّ َذليَِك ُيْعَلُم بيِهيِ َقْويل « .  َقاَل : »َلَتُقوَلنَّ

 ؟ .  انيِيَّةيِ َعىَل امُلْسليَِمةيِ  وَل َغرْييِ امُلْسليَِمةيِ يُج النَّرْصَ وُز َتْزويِ ُقْلُت : َل جَيُ
َ « ؟ .  َقاَل : »مليِ

 . }  ِمنىَّ ِكِت َحتىَّ يُؤرْ
ُقْلُت : ليَِقْوليِه : } َو ل َتنرِْكُحوا الُمشرْ

ِمناِت  الُمؤرْ ِمَن  َصناُت  } ... َوالُمحرْ  :  اآْلَيةيِ هيِ  َهذيِ يفيِ  َتُقوُل  »َفاَم  َقاَل : 
 . » )1( } ...  برْلُِكمرْ

َ
ِكتاَب ِمنرْ ق

رْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

ىَّ
َصناُت ِمَن ال َوالُمحرْ

هيِ   { َنَسَخْت َهذيِ ِمنىَّ ِكِت َحتىَّ يُؤرْ
 َفُقْلُت : َقْوُلُه : } َول َتنرِْكُحوا الُمشرْ

َم ُثمَّ َسَكت )2( .  اآْلَيَة ، َفَتَبسَّ
ويدّل عىل هذا احلكم أيضًا أنَّ أهل الكتاب كّفار بال خالف ، وقد 
ِل  هرْ

َ
أ ِمنرْ  َكَفُروا  ِيَن 

ىَّ
ال يَُكِن  مرْ 

َ
} ل قوله :  يف  بذلك  تعاىل  اهلل  ساّمهم 

 
َ

ِكَتاِب ... { )3( اآلية ، ونكاح الكّفار ل جيوز ؛ لقوله تعاىل : } ... َول
رْ
ال

َوافِِر ... { )4( . 
َ
ك

رْ
وا بِِعَصِم ال

ُ
ِسك ُتمرْ

)1) سورة املائدة 5 : 5 . 
)2) الكايف 5 : 357/ 6 ، هتذيب األحكام 7 : 297/ 1243 ، الستبصار 3 : 178/ 647 . 

)3) سورة البّينة 98 : 1 . 
)4) سورة املمتحنة 60 : 10 . 
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َقْوليِه  َعْن  َجْعَفٍر ×  َأَبا  َسَأْلُت  قال  زرارة  حسنة  ذلك  عىل  ويدّل 
برْلُِكمرْ  { ؟ . 

َ
ِكتاَب ِمنرْ ق

رْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

ىَّ
َصناُت ِمَن ال تعاىل : } َو الُمحرْ

وافِر { « )1( . 
َ
ك

رْ
وا بِِعَصِم ال

ُ
ِسك  : } َو ل ُتمرْ هيِ َمنُْسوَخٌة بيَِقْوليِهيِ َقاَل : » َهذيِ

وهبذا املضمون نقل يف » مجمع البيان « ، عن أب اجلارود ، عن أب 
جعفر × )2( . وباجلملة احلكم بتحريم الّصنف األّول موضع وفاق . 

وأّما اآلخران فاختلف فيهام األصحاب عىل سّتة أقوال عىل ما نقله 
يف » المهّذب « )3( ، ومنشأها اختالف األخبار ، والقول بالّتحريم مطلقًا 
من  ورد  وما  ذلك ،  عىل  املذكورة  والّروايات  اآليات  لدللة  أقوى ؛ 
األخبار بخالف ذلك جياب عنه بضعف الّسند أو باحلمل عىل الّتقية ؛ ملا 
نقل الّشيخ يف » االستبصار « )4( ،  و» الّتهذيب « )5( ، أّن مجيع من خالفنا 
يذهب إىل اجلواز ، وإليه ذهب املرتىض )6( ، والّشيخان )7( يف أحد قوليهام ، 
وابن إدريس )8( ، واختاره مجاعة من األصحاب . وذهب ابن بابويه )9( ، 
ُكم َما َوَراء 

َ
وابن أب عقيل )10( إىل اجلواز مطلقًا عماًل بعموم : } وَأَحلىَّ ل

)1) الكايف 5 : 8/358 ، هتذيب األحكام 7 : 1245/298 ، الستبصار 3 : 649/179 . 
)2) جممع البيان 3 : 280 . 

)3) املهذب 2 : 187 . 
)4) الستبصار 3 : 179 ذيل احلديث 652 . 

)5) هتذيب األحكام 7 : 298 ذيل احلديث 1248 . 
)6) النتصار : 117 . 

)7) املقنعة : 500 ، هتذيب األحكام 7 : 298 ذيل احلديث 1248 . 
)8) السائر احلاوي2 : 541 . 

)9) الفقه املنسوب اىل المام الّرضا × : 235 . 
)10) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 73 . 
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لقوله  الكتاب  أهل  بغري  والكافر  للمشكات  وختصيصًا  َذلُِكم { )1( ، 
يَن أوتُوا الِكَتاَب { . 

ّ
َصَناُت ِمنرْ ال تعاىل : } َوالُمحرْ

وقال عّل بن ابراهيم يف تفسريه قوله : } َو ل َتنرِْكُحوا الُمِشكِت { 
عىل  باٍق  الُمِشكنَِي {  ُتنرِْكُحوا  ل  } َو  وقوله :  اآلية ،   هبذه  منسوخ 
ونحوه  باق ،  وبعضها  منسوخ  بعضها  التي  اآليات  من  فهي  حالة )2( . 

قال يف » الكّشاف « )3( . 
وا 

ُ
ِسك ُتمرْ  

َ
} َول بقوله :  نسخها  دعوى  املتأّخرين )4( :  بعض  قال 

َوافِر { ل يثبت بخرب الواحد . 
َ
بِِعَصِم الك

ثبوت كونه حّجة جيوز  بعد  أنه  قرر يف األصول من  ملا  نظر ؛  وفيه 
النّسخ به كام جاز الّتخصيص والّتقييد به للعاّم واملطلق ، عىل أنَّ النّاسخ 
املائدة آخر  أّن  هنا هو اآليتان املذكورتان ، ومل يثبت العكس ، ودعوى 

القرآن نزولً مل يثبت إّل بخرب الواحد أيضًا . 
روى ذلك الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن أب جعفر × ، عن عّل × : 

َلتيِ امَلائيَِدُة َقْبَل َأْن ُيْقَبَض بيَِشْهَرْينيِ َأْو َثاَلَثة « )5( .  اَم ُأْنزيِ »إيِنَّ
بن عبد اهلل ، عن  إىل عيسى  بسنده ،  تفسريه ،  العّياّش ، يف  وروى 
َبْعضًا ،   َبْعُضُه  َينَْسُخ  اْلُقْرآُن  »َكاَن  قال :  عّل ×  عن  جّده ،  عن  أبيه ، 

)1) سورة النساء 4 : 24 . 
)2) تفسري القّمّي 1 : 73 . 

)3) الكّشاف 1 : 264 . 
)4) مل نقف عليه ، واهلل العامُل . 

)5) هتذيب األحكام 1 : 1091/361 . 
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َنَزَل  َما  ريِ  آخيِ ْن  ميِ َفَكاَن   ،  هيِ ريِ بيِآخيِ اهلل ‘  َرُسوليِ  َأْمريِ  ْن  ميِ ُيْؤَخُذ  َكاَن  اَم  وإيِنَّ
 ، َنَسَخْت َما َقْبَلَها  ومَلْ َينَْسْخَها َشْ ء ... « )1( .  َعَلْيهيِ ُسوَرُة امَلائيَِدةيِ

وباسناده إىل أب حزة قال : سمعت أبا عبد اهلل × يقول : » َنَزَلتيِ 
 ، َوَنَزَل َمَعَها َسْبُعوَن ألف َمَلك « )2( .  امَلائيَِدُة َكُماَلً

ورد  فحيث  القطعية ،  األدّلة  من  وليس  اآلحاد ،  أخبار  من  فهذه 
عنهم ^ نسخ بعضها كام عرفت فيجب الّتأويل ، فيجوز أْن يكون امُلراد 
أكثرها ل كّلها ، فتكون آية املائدة من املنسوخ حكمه ، دون تالوته ، كام 
يف آية العّدة ونحوها ، مع أّنه جيوز كون امُلراد بمحصنات أهل الكتاب 
من أسلم منهّن ، وباملحصنات من املؤمنات من ولدن عىل السالم ، ملا 
نقل أّن قومًا كانوا يتحّرجون من نكاح من أسلمت عن كفر ، وأّنه تعاىل 
بنّي أّنه ل حرج يف ذلك . أو يكون امُلراد جواز نكاحهّن متعًة أو بملك 
قال :  األشعرّي )3( ،  بن سعد  إسامعيل  عليه صحيحة  تدّل  كام  اليمني ، 

 ؟ .  انيِيَّةيِ ةيِ َوالنَّرْصَ َن اْلَيُهوديِيَّ ُجليِ َيَتَمتَُّع ميِ َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ
َقاَل : »َل َأَرى بيَِذليَِك َبْأسًا « )4( ، ونحو ذلك رواية زرارة )5( ، ورواية 

)1) تفسري العّياّش 1 : 2/288 . 
)2) تفسري أب حزة الّثاميّل : 152 ، جممع البيان 3 : 258 . 

مام الرضا × ،  ثني الثقات ، من أصحاب اليِ )3) إسامعيل بن سعد األشعرّي ، القمّي ، من املحدِّ
وروى عنه 28 روايًة ، روى عنه أجّلُة فقهاء الطائفة ، مثل : أحد بن مّمد بن عيسى ، ويونس 
بن عبد الرحن ، ومّمد بن خالد الربقّي . رجال الطويّس : 367 برقم 12 ، نقد الرجال 44 

برقم 31 . 
)4) هتذيب األحكام 7 : 1105/256 ، الستبصار 3 : 520/144 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1104/256 ، الستبصار 3 : 519/144 . 
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منصور الّصقيل )1( ، ورواية مّمد بن سنان )2( ، واألخبار بذلك كثرية ، 
وإىل هذا ذهب مجاعة من األصحاب ، وهو وجه مجع بني األخبار ، وإْن 

أمكن حلها عىل حال الرضورة ، وخوف الوقوع يف العنت . 
وهبذا الّتوجيه يندفع ما يقال : إّن الّتخصيص مقّدم عىل النّسخ عند 
الّتعارض ؛ ألّن إطالق النّسخ عىل الّتخصيص شائع يف الّروايات ، كام 
ً ... { )4( ، اآلية ، وقد   ِمنرْ ُموٍص َجَنفا

َ
أرشنا إليه )3( يف قوله : } َفَمنرْ َخاف

 
َ

} ... َول تعاىل :  قوله  بيان  اجلهاد  األوىل من أحكام كتاب  اآلية  مّر يف 
َوافِِر ... { )5( . 

َ
ك

رْ
وا بِِعَصِم ال

ُ
ِسك ُتمرْ

 وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] إذا أسلم زوج الكتابّيـة بقي على نكاحه [ 

 إذا أسلم زوج الكتابّيـة بقي عىل نكاحه ، سواء كان قبل الّدخول 
بني  وفاق  موضع  وهو  منقطعًا ،  أو  دائاًم  النّكاح  كان  وسواء  بعده ،  أو 
األصحاب ، ويدّل عليه أخبار كثرية ، فيكون مستثنى من احلكم الّسابق . 
بطل  الّدخول  قبل  ذلك  كان  فإْن  الكتاّب  زوجة  أسلمت  إذا  وأّما 
قبل  أسلم  فإْن  العّدة ،  انقضاء  انتظر  بعده  كان  وإْن  مهر ،  ول  النّكاح 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1107/256 ، الستبصار 3 : 144/ 522 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1106/256 ، الستبصار 3 : 521/144 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 269.
)4) سورة البقرة 2 : 182 . 

)5) سورة املمتحنة 60 : 10 . 
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هذا  عىل  ويدّل  سبيل ،  عليها  له  فليس  وإّل  هبا ،  أحّق  فهو  انقضائها 
احلكم بعض األخبار )1( . 

َمٌة ُمؤِمَنٌة { [ 
َ

 ) الّثانية ( : ] تفسير قوله تعالى : } َول

َمٌة ُمؤِمَنٌة { أي : امرأة مسلمة ، حّرة كانت أو مملوكة ، 
َ

قوله : } َول
وكذا قوله : لـ } َعبرٌْد { أي : مسلم . واألظهر أْن يكون امُلراد اململوكة 
واململوك ؛ ألّن املبالغة فيه أتّم يف الّتحريض ، وأوضح يف احلّث ، والّتنبيه 
الّدائم والفوز باجلنان  النّعيم  عىل مزّية اختيار ذوي اليامن املوصل إىل 
النّار ، وما فيها  الّداعي إىل  الّزائل  بإيثار املال واجلامل  عىل ذوي الّشك 
من العقاب امُلشار إليه بقوله : } أولك ... { اآلية ، اّلذي هو من قبيل 

الّتعليل والبيان لوجه الّرجحان . 
بني  حتصل  التي  واأللفة  املوّدة  باعتبار  إّما  ذلك  إىل  الّدعاء  ووجه 
َورِْم  َوالرْ بِاهلل  ِمُنوَن  يُؤرْ  

ً
ما ورْ

َ
ق ُِد 

َ
ت  

َ
} ل بقوله :  عنها  املنهي  غالبًا  الّزوجني 

فإهّنا تورث ذلك  املعارشة  باعتبار  أو  َحادىَّ اهلل { )2( ،  َمنرْ  وَن  يَُوادُّ ِخِر 
رْ

ال
غالبًا ، سّيام يف طرف الّزوجة ، فإهّنا تكتسب من دين بعلها ويقهرها عىل 
دينه ، كام ورد يف بعض األخبار )3( ؛ وألهّنا قد تؤّثر يف الولد ، وقد جاء 

نَاٍن َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : » إيَِذا  )1) أورد الكليني يف الكايف 5 : 2/435 ، َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ سيِ
َق َبْينَُهام . . . « .  ْساَلميِ ُفرِّ َأْسَلَمتيِ اْمَرَأٌة ، وَزْوُجَها َعىَل َغرْييِ اليِ

)2) سورة املجادلة 58 : 22 . 
  ،  اكيِ كَّ ُجوا يفيِ الشُّ )3) أورد األشعرّي يف نوادره : 327/128 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : » َتَزوَّ

ُرَها َعىَل ديِينيِه  « .  ُجليِ   وُيْقهيِ نْ  َأَدبيِ  الرَّ َنَّ امَلْرَأَة َتْأُخُذ ميِ ُجوُهْم ؛ أليِ وَل ُتَزوِّ
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ذلك يف بعض األخبار . 

 ) الّثالثة ( : ] رجحان اختيار ذوي الّصالح والّتقوى في الّزوج 
والّزوجة [ 

يف  والّتقوى  الّصالح  ذوي  اختيار  رجحان  إىل  إشارٌة  الّتعليل  يف   
الّزوج والّزوجة ، وقد ورد يف األخبار ما يدّل عل ذلك ، ففي حديث 
َبتيِي َهَلَكْت ، وَكاَنْت يليِ  يِّ َقاَل : ُقْلُت أَلبيِ َعْبديِ اهلل × : إيِنَّ َصاحيِ اْلَكْرخيِ

َج ؟ .  ْمُت َأْن َأَتَزوَّ ُمَوافيَِقًة ، وَقْد مَهَ
ُكه يفيِ َماليَِك ، وُتْطليُِعه  َنْفَسَك ، وَمْن ُتْشيِ َأْيَن َتَضُع  »اْنُظْر   :  َفَقاَل يليَِ
 ، وإيِىَل  اخْلرَْييِ إيِىَل  ُتنَْسُب  َفبيِْكرًا  اًل  َفاعيِ ُبدَّ  َل  ُكنَْت  َفإيِْن  َك ،  ِّ ديِينيَِك ورسيِ َعىَل 

ُنَّ َكاَم َقاَل :   ، إهنَّ ُحْسنيِ اخْلُُلقيِ
نُْهنَّ اْلَغنيِيَمُة واْلَغَراُم َأَل إيِنَّ النَِّساَء ُخليِْقَن َشتَّى * َفميِ

نُْهنَّ الظَّاَلُم بيِه وميِ اَلُل إيَِذا َتَىلَّ * ليَِصاحيِ نُْهنَّ اهْليِ وميِ
نَّ َيْسَعد * وَمْن ُيْغَبْن َفَلْيَس َله اْنتيَِقاُم هيِ َفَمْن َيْظَفْر بيَِصاحليِيِ

ليُِدْنَياه  ه  َدْهريِ َعىَل  َزْوَجَها  نُي  ُتعيِ َوُدوٌد ،  َوُلوٌد  َفاْمَرَأٌة  َثاَلٌث :  وُهنَّ 
وَل  مَجَاٍل ،  َذاُت  َل  يَمة ،  َعقيِ واْمَرَأٌة  َعَلْيه ،  ْهَر  الدَّ نُي  ُتعيِ وَل  َرتيِه ،  وآخيِ
َجٌة )2( ،  َولَّ اَبٌة )1( ،  َصخَّ واْمَرَأٌة   ،  َخرْيٍ َعىَل  َزْوَجَها  نُي  ُتعيِ وَل  ُخُلٍق ، 

واضطراب  واجَلَلبة   الصياح   وهو  الَصَخب ،   من  والكالم ،  الّصياح   كثرية  الّصّخابة :   (1(
األصوات للخصام . ) لسان العرب 1 : 521 ماّدة صخب ( . 

)2) الولّجة : مبالغة من الُولوج ،  وهو الّدخول ، قال الّطرحيي : أي كثرية الدخول  واخلروج .  
ينبغي هلا  التي ل  الّدخول يف األمور  أي كثرية  وّلجة ،  قوله × :  العاّلمة املجليس :  وقال 
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رَي « )2( .  لُّ اْلَكثيِرَي ، وَل َتْقَبُل اْلَيسيِ اَزٌة )1( ، َتْسَتقيِ مَهَّ
ونحو  والفاجرة  اخلمر )3( ،  شارب  تزويج  عن  النّهي  ورد  وقد 

ذلك )4( . 

 ) الّرابعة ( : ] في صّحة نكاح المخالف من المؤمنة [ 

باهلل  القــرار  وهو  الســالم ،  ــرادف  ُي ما  عىل  اليــامن  يطلق  قد   
النّبي ‘ ،  عرص  يف  الّشائع  ألّنه  هنا ؛  امُلراد  وهو  قيل :  وبرسوله ‘ ، 
فعىل هذا تكون اآلية دلياًل عىل جواز الكتفاء بالسالم من دون اشرتاط 
الثني عش  باألئّمة  القرار  أعني السالم مع  باملعنى األخّص  اليامن 
ذكرها  مّر )5(  التي  األخبار  ذلك  عىل  ويدّل  أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات 
ْبنيِ  اهلل  َعْبديِ  َعْن  الّصحيح ،  الّشيخ ، يف  املكاسب ، وما رواه  أبحاث  يف 
ُجُل ُمْسليِاًم حَييِلُّ ُمنَاَكَحُتُه   نَاٍن ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × : بيَِم َيُكوُن الرَّ سيِ

ُرُم َدُمُه ؟ .  وُمَواَرَثُتُه ،  وبيَِم حَيْ

الّدخول فيها ، أو كناية عن كثرة اخلروج من البيت . ) الّصحاح 1 : 347 ، جممع البحرين 
2 : 335 ماّدة ولج ( . 

)1) مّهازة : عّيابة ؛ من اهَلْمز بمعنى الغيبة  والوقيعة يف النّاس ،  وذكر عيوهبم . ) لسان العرب 
5 : 426 ماّدة مهز ( . 

)2) الكايف 5 : 323/ 3 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4358/386 ، معاين األخبار : 1/317 ، 
هتذيب األحكام 7 : 1601/401 . 

)3) الكايف 5 : 1/347 ، وفيه أيضًا 5 : 2/348ـ 3 . 
)4) الكايف 5 : 3/355 . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 76.
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ْساَلميِ إيَِذا َأْظَهَر  وحَتيِلُّ ُمنَاَكَحُتُه  وُمَواَرَثُته  « )1( .  ُرُم َدُمُه باْليِ َفَقاَل : »حَيْ
وإىل هذا القول ذهب مجاعة من األصحاب كابن اجلنيد )2( ، واملفيد )3( ، 
وابن حزة )4( ، واملحّقق )5( ، وهو الذي قّواه يف » المسالك « )6( ، وحلوا 
باملعنى األخّص عىل  املؤمن واملؤمنة  تزويج غري  النّهي عن  ما ورد من 
َقاَل :  َيَساٍر ،  ْبنيِ  اْلُفَضْيليِ  َعنيِ  الّشيخ ،  رواه  ما  عليه  يدّل  كام  الكراهة ، 
بيِ   النَّاصيِ َغرْيَ  ُجَل  الرَّ ُجَها   ... ُأَزوِّ َفةيِ اْلَعاريِ امَلْرَأةيِ  َأَبا َجْعَفٍر × َعنيِ  َسَأْلُت 

 ؟ .  فيِ وَل اْلَعاريِ
ألهل  العداوة  النّاصب  عىل  أو  إيِيَلَّ  « )7( .  َأَحبُّ  ُه  »َغــرْيُ َفَقاَل : 
الكثرية عىل  األخبار  لكفره ، ودللة  إمجاعًا ؛  فإّنه ل جيوز  البيت ^ ، 

النّهي عن ذلك . 
أْن يتزّوج باملخالفة ،  أّنه ل جيوز للمؤمن  وذهب ابن إدريس : إىل 
ول للمؤمنة أْن تتزّوج باملخالف )8( . ولعّله ل يبعد دللة اآلية عىل ذلك 
امُلراد  كون  عىل  كالقرينة  فيكون  النّار ،  إىل  بالّدعاء  الّتعليل  حيث  من 

باليامن هو املعنى األخّص . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1265/303 ، الستبصار 3 : 669/184 . 
)2) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة7 : 298 ، قال : » السالم جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم . . . « . 

)3) املقنعة : 512 ، قال : » املسلمون األحرار يتكافؤون بالسالم واحلرّية يف النّكاح « . 
)4) الوسيلة : 290 ، قال : » الكفاءة معتربة يف نكاح الّدوام ، وهي األيامن « . 

)5) رشائع السالم 2 : 525 قال : » الكفاءة رشط يف النّكاح ، وهي الّتساوي يف السالم . . . « . 
)6) مسالك الفهام 7 : 403 . 

)7) هتذيب األحكام 7 : 1263/303 ، الستبصار 3 : 667/184 . 
)8) السائر احلاوي 2 : 557 . 
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ُسّلم  لو  ذلك  يف  عليه (  اهلل  ) صلوات  عرصه  يف  اشتهاره  وعدم 
أّن املخالف جاحد  ل يدّل عىل عدم إرادته من اآلية ، ويدّل عىل ذلك 
لمامة األئّمة ^ ، واجلاحد كافر ، أّما جحودهم فواضح ، وأّما أّن من 
يف  ولقوله ×  ذلك ،  عىل  الّداّلة  الكثرية  فللّروايات  كافر ،  فهو  جحد 

» الّزيارة الجامعة « »َوَمْن َجَحَدُكْم َفُهَو َكافيِر « )1( . 
اهلل × :  َعْبديِ  بيِ  أليَِ ُقْلُت  يسار ،  بن  فضيل  عن  الّشيخ ،  رواه  وما 
َقليِيٌل ،  إيِلَّ  ةيِ  بيِاْلَبرْصَ َرْأييِنَا  َرْأييِنَا ،  وَلْيَس َعىَل  َعىَل  َفًة  َعاريِ ُأْختًا  ْمَرَأيتيِ  إيِنَّ ليِ

َّْن َل َيَرى َرْأَيَا ؟ .  ُجَها مميِ َفُأَزوِّ
 

َ
ل تَررِْجُعوُهنىَّ إىِل

َ
َقاَل : »ل ،  وَل نيِْعَمت ، إيِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل : } ف

ُهّن { )2( « )3( . 
َ
وَن ل

ُّ
ُهمرْ  ول ُهمرْ َيِل

َ
ارِ ل ُهنىَّ ِحلٌّ ل فىَّ

ُ
ك

رْ
ال

وا 
ُ
ِسك ُتمرْ  

َ
} ... َول وقال :  كّفارًا ،  ساّمهم  تعاىل  أّنه  الّدللة  ووجه 

َوافِِر ... { )4( . 
َ
ك

رْ
بِِعَصِم ال

ْن َأْهليِ  َقْوٌم ميِ َأَتاُه  ُه  َأنَّ  ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل ×  َلبيِيِّ ويف احلسن ، َعنيِ احلَْ
ْم : »ُتَصافيُِحوَن َأْهَل بيِاَلديُِكْم َوُتنَاكيُِحوهَنُْم ،   ، َفَقاَل هَلُ ْن َوَراءيِ النَّْهريِ ُخَراَساَن ميِ
َوإيَِذا   ،  ْساَلميِ اْليِ ُعَرى  ْن  ميِ ُعْرَوٌة  اْنَقَطَعْت  َصاَفْحُتُموُهْم  إيَِذا  ُكْم  إيِنَّ َأَما 

َجاُب َبْينَُكْم  وَبنْيَ اهلل َعزَّ َوَجل  « )5( .  َناَكْحُتُموُهْم اهْنََتَك احْليِ

)1) البلد األمني : 300 ضمن زيارة النّاحية . 
)2) سورة املمتحنة 60 : 10 . 

)3) مل نقف عليه يف كتاب الّشيخ يف احلديث ، ووجدناه يف الكايف 5 : 6/349 . 
)4) سورة املمتحنة 60 : 10 . 

)5) الكايف 5 : 17/352 . 
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ويمكن اجلواب : بأّن املخالف وإْن كان كافرًا حقيقة إّل أّنه باعتبار 
ِت 

َ
ال

َ
} ق سبحانه :  قال  كام  ظاهرًا ،  مسلاًم  ُيسّمى  بالّشهادتني  القرار 

»َمْن  فقال × :  نا { )1( ،  مرْ
َ
ل سرْ

َ
أ وا 

ُ
ول

ُ
ق ِكنرْ 

َ
َول ِمُنوا  تُؤرْ مرْ 

َ
ل لرْ 

ُ
ق آَمنىَّا  َراُب  عرْ

رَْ
ال

ُْم مَلْ ُيْسليُِموا َفَقْد َكَذب  « )3( .  ُْم آَمنُوا َفَقْد َكَذَب ،  وَمْن َزَعَم َأهنَّ َزَعَم )2( َأهنَّ
وقد قّدمنا شطرًا مّما يدّل عىل ذلك ، واألحكام جاريٌة عىل السالم 
بني  مجعًا  الّشديدة ؛  الكراهة  عىل  ممولً  النّهيُّ  فيكون  الّظاهرّي ، 
األدّلة ، سّيام يف جانب الّزوج ؛ ألّن له عىل الّزوجة سلطانًا ويقهرها عىل 
دينه ، ومن ثّم ذهب أكثر األصحاب إىل اعتبار اليامن باملعنى األخّص 
يف جانب الّزوج خاّصة ، فيحّل للمؤمن أْن يتزّوج املخالفة غري النّاصبة 
دون العكس ، بل نقل الّشهيد الّثاين )4( عن بعضهم دعوى المجاع عىل 

ذلك ؛ لدللة األخبار املستفيضة عليه )5( . 
* * * * *

الخامسة : في سورة الّنور

ورْ 
َ
 َزاٍن أ

ىَّ
 َينرِْكُحَها إِل

َ
ًة َوالزىَّانَِيُة ل

َ
ك ِ

ورْ ُمشرْ
َ
 َزانَِيًة أ

ىَّ
 } الزىَّاِن ل َينرِْكُح إِل

ِمننَِي { )6( .  ٌِك وَُحرَِّم َذلَِك َعَ الُمؤرْ ُمشرْ

)1) سورة احلجرات 49 : 14
َلْن  َأْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  } َزَعَم  تعاىل  قوله  ومنه  العتقاد ،   وعىل  الظّن ،   عىل  يطلق  الزعم :   (2(

ُيْبَعُثوا { ] الّتغابن 64 : 7 [ . ) املصباح املنري : 253 ماّدة زعم ( . 
)3)  الكايف 2 : 5/25 . 

)4) مسالك األفهام 7 : 400 . 
)5) انظر وسائل الّشيعة : الباب 11 من أبواب ما حيرم بالكفر ونحوه . 

)6) سورة النّور24 : 3 . 
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وهذ اآلية ظاهرة الّدللة عىل املنع ، ويدّل عليه أيضًا أخبار كثرية ، 
واألكثر من األصحاب حلوها عىل الكراهة ؛ مجعًا بينها وبني ما دّل عىل 
اجلواز ، وذهب الّشيخان )1( وأتباعهام إىل الّتحريم إّل أْن تتوب ، واعترب 
الّشيخ يف توبتها أْن يدعوها إىل الّزنا فال تيبه ؛ لدللة بعض األخبار عىل 

ذلك )2( . 
وكذا اخلالف لو زنت امرأته فأرّصت عىل ذلك فذهب األكثر إىل اجلواز 
عماًل بدللة بعض األخبار ، وذهب مجاعة منهم املفيد )3( ، وساّلر )4( ، إىل 
الّتحريم يف حال الرصار ؛ عمالً بإطالق اآلية ، وبعض األخبار ، ولفوات 

أعظم الفوائد املطلوبة يف النّكاح وهو النّسل ، واألّول أظهر . 
* * * * *

)1) املقنعة : 504 ، قال : » فإْن فجر هبا وهي غري ذات بعل ، ثّم تاب من ذلك ، وأراد أن ينكحها 
بعقد صحيح ، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضًا والقالع « . والنّهاية : 458 ، 
قال : » وإذا فجر بامرأة غري ذات بعل ، فال جيوز له العقد عليها ما دامت مرّصة عىل مثل ذلك 

الفعل ، فإْن ظهر له منها الّتوبة ، جاز له العقد عليها « . 
رٍي َقاَل َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َفَجَر  )2) ذهب الشيخ اىل ذلك يف النهاية : 458 استنادا إىل رواية َأبيِ َبصيِ
ُف  َيْعريِ َكْيَف  ُقْلُت :  نيَِكاُحَها « .  َحلَّ  َتاَبْت  » إيَِذا  َفَقاَل :  َجَها ؟ .  َيَتَزوَّ َأْن  َبْعُد  َأَراَد  ُثمَّ  بيِاْمَرَأٍة 
َعَرَف  َا  َرهبَّ َفاْسَتْغَفَرْت  اْمَتنََعْت  َفإيِنيِ   ،  احْلََراميِ َن  ميِ َعَلْيهيِ  َكاَنا  َما  إيِىَل  » َيْدُعوَها  َقاَل :  َتْوَبَتَها ؟ . 
َتْوَبَتَها « . ] من ل حيرضه الفقيه 3 : 264/ 1257 ، هتذيب األحكام 7 : 327/ 1348 ، 

الستبصار 3 : 168/ذ 614 [ 
)3) املقنعة : 504 ، قال : » ول جيوز له إمساكها ، وهي مرّصة عىل الفجور ، فإْن أظهرت الّتوبة 

جاز له املقام عليها « . 
)4) املراسم : 149 ، قال : » وإْن زنت امرأته مل حترم عليه إل أْن ترّص « . 



الّنوع الّثالث

في لوازم الّنكاح ، من المهر والّنفقة ونحو ذلك

ُمرِْصننَِي ... { )1( ،  َوالُِكمرْ  مرْ
َ
بِأ تَبرَْتُغوا  نرْ 

َ
} ... أ قوله :  يف  سبق  وقد 

مرْ 
َ
ل } َوَمنرْ  قوله :  ويف   ، )2( } ...  ُجوَرُهنىَّ

ُ
أ آتُوُهنىَّ 

َ
} ... ف  ( قوله :  ويف 

اتِِهنىَّ 
َ
َصُدق النَِّساَء  } َوآتُوا  قوله :  ويف   ، )3( } ... 

ً
ل َطورْ ِمنرُْكمرْ  َتِطعرْ  يَسرْ

ًَة ... { )4( ، ما يدّل عىل ذلك . 
ِنرْل

ولنذكر هنا أيضًا آيات : 

األولى : في سورة الّنساء

 
َ

ل
َ
َداُهنىَّ قِنرَْطاراً ف ٍج َوآتَيرُْتمرْ إِحرْ ٍج َمَكَن َزورْ تِبرَْداَل َزورْ ُتُم اسرْ َردرْ

َ
 } َوإِنرْ أ

َض 
رْ
ف
َ
درْ أ

َ
ُخُذونَُه َوق

رْ
يرَْف تَأ

َ
 ، َوك

ً
 ُمبِينا

ً
ما

رْ
 َوإِث

ً
َتانا ُخُذونَُه ُبهرْ

رْ
تَأ

َ
 أ
ً
ُخُذوا ِمنرُْه َشيرْئا

رْ
تَأ

)1) سورة النّساء 4 : 24 . 
)2) سورة النّساء 4 : 24

)3) سورة النّساء 4 : 25 . 
)4) سورة النّساء 4 : 4 . 



584...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

 . )1( } ً  َغلِيظا
ً
َن ِمنرُْكمرْ ِميَثاقا َخذرْ

َ
ٍض وَأ  َبعرْ

َ
ُضُكمرْ إىِل َبعرْ

ألّنه  أقسام :  ثالثة  إىل  ينقسم  املهر  إىل  بالنّسبة  النّكاح  أّن  اعلم 
البضع ،  مفوضة  وُتسّمى  بالكلّيـة ،  ذكره  عن  خيلو  أْن  إّما  ] األول [ : 
] الّثاني [ : وإّما أْن يذكره إمجالً كان يفّوض احلكم فيه إىل أحد الّزوجني ، 
وُتسّمى مفوضة املهر ، ] الّثالث [ : وإّما أْن يذكر ُمسّمى . وعىل كّل واحد 
من الّثالثة فإّما أْن يفارقها بطالق أو نحوه من األسباب قبل الّدخول أو 

بعده فاألقسام سّتة ، وسيأيت )2( أحكامها إْن شاء اهلل تعاىل مفّصلة . 
والستبدال هنا : العقد عىل زوجة بعد مفارقة األخرى بالّطالق . 

والقنطار : املال العظيم ، من قوهلم قنطرت الّشء إذا رفعته ، ومنه 
القنطرة . 

ويف » القاموس « : القنطار بالكس وزن أربعني أوقية من ذهب أو 
فّضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومئتا أوقية ، أو سبعون ألف دينارًا ، أو 

ملء مسك ثور ذهبًا أو فّضة )3( . 
أراد  إذا  قّل  وإْن  شيئًا  أعطاها  ممّا  يأخذ  أن  له  جيوز  ل  أّنه  وامُلراد 

طالقها ، قّيده بالستبدال جريًا عىل الغالب . 
والستفهام يف } أتأخذونه { لإلنكار والّتوبيخ . 

الّتحري ،  املختلق عىل من هو برئ منه ، وأصله  الكذب  والبهتان : 
ِي َكَفَر ... { )4( ، أي حّتري لنقطاع حّجته ، 

ىَّ
كقوله تعاىل : } ... َفُبِهَت ال

)1) سورة النّساء 4 : 20 - 21 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 603.

)3) القاموس املحيط 2 : 173 ، ماّدة قطر
)4) سورة البقرة 2 : 258 . 
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وقد ُيستعمل يف الفعل الباطل ولذا فّس هنا بالّظلم . 
امرأة هبت  إذا استطرف  إذا طمحت عيناه  الّرجل منهم  قيل : كان 
عىل التي حتته ، ورماها بفاحشٍة ، حّتى ُيلجأها إىل الفتداء منه بام أعطاها 
ليرصفه إىل الّتزويج باجلديدة ، فنهوا عن ذلك ، فالنّصب فيه ويف الثم 
األخذ  فإّن  الّتعليل ؛  عىل  كونه  وجيوز  وآثمني ،  باهتني  أي  احلال  عىل 
صفة  يكون  املذكور  الّتفسري  وعىل  للّثاين ،  وسبب  األّول  عن  مسبب 

املصدر مذوف . 
يرَْف { إلخ ، تأكيد لإلنكار . والفضاء هنا : كناية عن 

َ
وقوله : } ك

اجلامع . وقيل : امُلراد به اخللوة الّصحيحة ، وإْن مل جيامع ، قال يف » مجمع 
البيان « : وكال القولني رواه أصحابنا )1( . 

وامليثاق : هو الكلمة التي عقد هبا النّكاح ، ووصفه بالغليظ باعتبار 
رحم  إىل  مائه  وإيصال  اجلامع ،  إباحة  من  الكلمة  هذه  عىل  يرتّتب  ما 
املرأة ، ويدّل عىل ذلك صحيحة بريد املذكورة )2( يف رابعة النّوع األّول . 
إمساك  من  العقد ،  حالة  الّزوج  عىل  املأخوذ  العهد  هو  وقيل : 
بمعروف أو تسيح بإحسان ، قال يف » المجمع « : وهو املروّي عن أب 
الّدخول ،  بعد  املهر  عىل  ملكها  استقرار  عىل  داّلة  فاآلية  جعفر × )3( ، 
كان  سواء  البضع ،  عوض  أعطاها  ممّا  شء  اسرتجاع  جيوز  ل  وأّنه 

مفروضًا أو ل . 

)1) جممع البيان 3 : 49 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 466.

)3) جممع البيان 3 : 50 . 
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وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] لو كان البذل بإرادتها فال منع [ 

هو  عنه  املنهّي  بأّن  إشعاٌر  بالبهتان  املقّيد  واألخذ  الرادة  ذكر  يف   
األخذ بعنوان الكراه والجلاء هلا عىل ذلك ، فلو كان البذل بإرادهتا هي 
وطيب نفسها كام يف عوض اخللع فال منع يف ذلك ، فال منافاة بني هاتني 

اآليتني وآية اخللع ، وعليه أصحابنا وأكثر املخالفني . 
وقيل : ليس للّزوج أْن يأخذ عوض اخللع عماًل بمقتىض هذه اآلية . 
باطالن ، ول وجه  القولني  بآية اخللع ، وكال  هي منسوخة  وقيل : 

هلام . 

 ) الّثانية ( : ] جواز إكثار المهر إلى أّي قدر شاء [ 

ويدّل عىل  قدر شاء ،  أي  إىل  املهر  إكثار  اآلية دللة عىل جواز   يف 
وقوله :   ، } ...  ُج��وَرُه��نىَّ

ُ
أ آتُوُهنىَّ 

َ
} ... ف قوله :  إطالق  أيضًا  ذلك 

َما  ُف  نِصرْ
َ
} ... ف وإطالق :  إليه ،  الشارة  مّرت  كام   }  اتهنىَّ

َ
} َصُدق

َما  »امَلْهُر  السناد :  معتربة  روايات  عّدة  يف  وقوله ×   ، )1( } ...  ُتمرْ َرضرْ
َ
ف

َئةيِ ديِْرَهم  « )2( .  َة ُأوقيِيًَّة  وَنشٌّ َأْو َخُْساميِ َتَراىَض َعَلْيهيِ النَّاُس َأويِ اْثنََتا َعْشَ
َداُق َما َتَراَضَيا َعَلْيهيِ َقلَّ َأْو َكُثر « )3( .  ويف رواية زرارة : »الصَّ

اْمَرَأًة   َج  َتَزوَّ َرُجاًل  َأنَّ  »َلْو  الوشاء :  الّرضا × ، يف صحيحة  وقول 

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
)2) الكايف 5 : 2/378 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 1438/353 . وفيه : » عن أب جعفر × « . 
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امَلْهُر  َكاَن  آَلٍف ،  َة  َعَشَ َبيِيَها  أليِ وَجَعَل  َأْلفًا ،   يَن  ْشيِ عيِ َمْهَرَها  وَجَعَل 
دا « )1( .  َبيِيَها َفاسيِ ي َجَعَل أليِ ذيِ َجائيِزًا ،  والَّ

أصدق  عّل ’  بن  احلسن  أّن  » المبسوط « :  يف  الّشيخ  وحكى 
امرأة من نسائه مائة جارية مع كّل جارية ألف درهم )2( . وإىل هذا القول 

ذهب أكثر األصحاب . 
وقال املرتىض يف » االنتصار « : ومّما انفردت به المامّيـة أنه ل يتجاوز 
باملهر خسامئة درهم جيادًا ، قيمتها خسون دينارًا ، فام زاد عىل ذلك رّد إىل 

هذه الّسنة )3( ، واستدّل عىل ذلك بدعوى المجاع ، وبعض األخبار . 
والجواب عنه : أّن المجاع مل يثبت ، واخلرب ممول عىل الستحباب . 

 ) الّثالثة ( : ] استقرار المهر بالجماع دون الخلوة [ 

 قد عرفت أّن الّظاهر من الفضاء هو اجلامع ، فحينئٍذ يكون يف تعليل 
النّهي والنكار بالفضاء دللة عىل أّن املهر إّنام يستقّر به دون اخللوة )4( ، 

وسنذكر الكالم فيه ، وما يدّل عليه من األخبار إْن شاء اهلل تعاىل )5( . 
* * * * *

)1) الكايف 5 : 1/384 ، هتذيب األحكام 7 : 1465/361 ، الستبصار 3 : 811/224 . 
)2) املبسوط 4 : 272 . 

)3) النتصار : 292 . 
)4) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 580.

وسيأيت  إْن . . . . { .  عليكم  جناح  } ل  تعاىل :  قوله  أعني  بعدها ،  اآلتية  اآلية  أحكام  يف   (5(
احلديث عنه يف قوله : ) اخللوة يف حكم اجلامع ( . 
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الّثانية : في سورة البقرة

ُهنىَّ 
َ
رُِضوا ل ورْ َتفرْ

َ
وُهنىَّ أ مرْ َتَمسُّ

َ
ُتُم النَِّساَء َما ل قرْ

ىَّ
يرُْكمرْ إِنرْ َطل

َ
 ُجَناَح َعل

َ
 } ل

ا  ُروِف َحقاًّ  بِالَمعرْ
ً
َدُرهُ َمَتااع

َ
ِتِ ق

َدُرهُ َوع الُمقرْ
َ
ِريَضًة َوَمتُِّعوُهنىَّ َعَ الُموِسِع ق

َ
ف

ِسننَِي { )1( .  َعَ الُمحرْ
ولنذكر مضمونها في فوائد : 

 ) ] الفائدة [ األولى ( : قرأ حزة والكسائّي : ) مُتاّسوهّن ( بضمِّ الّتاء 
ٌل ( هنا بمعنى ) َفَعَل ( فمعنامها  واأللف ، والباقون متسوهّن )2( .  و) َفاعيِ

واحد )3( . 
 { : قرأ بفتح الّدال ، واسكاهنا ومها لغتان .  َدُرهُ

َ
و } ق

و } ما { : موصول حريف بتقدير مضاف مذوف والعامل طّلق ، 
املتبادر والّشائع يف عرف  أي مّدة ترك املّس ، واملّس : هو اجلامع ؛ ألّنه 
 ، )4( } ...  بََشٌ ن  َسسرْ َيمرْ مرْ 

َ
َول  . . { العزيز كقوله :  الكتاب  الّشع ، ويف 

ُتُم النَِّساَء ... { )5( ، ونحو ذلك .  َمسرْ
َ

ورْ ل
َ
وقوله : } ... أ

 ويدّل عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن عبد اهلل بن سنان ، 

)1) سورة البقرة2 : 236 . 
)2) قوله تعاىل : } ما مل متسوهن { يقرأ بضّم التاء واثبات األلف بعد امليم ، وبفتح التاء وطرح 
األلف ، فاحلّجة ملن أثبت األلف أّن ماّس فعل من اثنني ودليله قوله : } من قبل أن يتامّسا { ، 

واحلّجة ملن طرحها أنه جعل الفعل للرجال ، ودليله قوله : } ومل يمسسني برش { . 
)3) جممع البيان 2 : 121 . 

)4) سورة آل عمران 3 : 47 . 
)5) سورة النّساء 4 : 43 . 
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يِن  « )1( .  يَقاُع هبيِ َي اْليِ عن أب عبد اهلل × ، قال : »ُماَلَمَسُة النَِّساءيِ هيِ
ْعُتُه َيُقوُل : »  وَعْن ُيوُنَس ْبنيِ َيْعُقوَب ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، َقاَل َسميِ

َقاُع يفيِ اْلَفْرج  « )2( .  ُب امَلْهَر إيِلَّ اْلويِ َل ُيوجيِ
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َمَتى جَييُِب امَلْهُر ؟ .  مَّ وَعْن مَُ

َا « )3( .  َفَقاَل : » إيَِذا َدَخَل هبيِ
يفيِ  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن   ،  َلبيِيِّ احلَْ َعنيِ  احلسن ،  يف  » الكافي « ،  ويف 

َرُجٍل َدَخَل بيِاْمَرَأته ؟ . 
ة « )4( . ونحوه حسنة  دَّ امَلْهُر  واْلعيِ َتاَنانيِ َوَجَب  اخْليِ اْلَتَقى  إيَِذا   « َقاَل : 

حفص البخرتّي )5( . 
َفَقْد  َأْوجَلَُه  »إيَِذا  َعْبديِ اهلل × :  َحاَن ، َعْن َأبيِ  َداُوَد ْبنيِ رسيِْ ويف رواية 

ْجُم ،  وَوَجَب امَلْهر « )6( .  َوَجَب اْلُغْسُل ،  واجْلَْلُد ،  والرَّ
ويف صحيحة عبد اهلل بن سنان : »إذا أدخله « )7( . 

ويف املوّثق ، َعْن ُيوُنَس ْبنيِ َيْعُقوَب ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن 
ُب  رْتًا  ومَلََس  وَقبََّل ُثمَّ َطلََّق أُيوجيِ َج اْمَرَأًة َفَأْغَلَق َبابًا  وَأْرَخى سيِ َرُجٍل َتَزوَّ

َداَق ؟ .  َعَلْيهيِ الصَّ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1849/460 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1859/464 ، الستبصار 3 : 817/226 . 
)3) هتذيب األحكام 7 : 1860/464 ، الستبصار 3 : 818/226 . 

)4) الكايف 6 : 1/109 . 
)5) الكايف 6 : 2/109 . 
)6) الكايف 6 : 3/109 . 

)7) الكايف 6 : 6/109 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
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َقاُع « )1( .  َداَق إيِلَّ اْلويِ ُب َعَلْيهيِ الصَّ َقاَل : »َل ُيوجيِ
فإْن  يؤّجل سنة  وأّنه  العننّي ،  الواردة يف  الّرويات  ذلك  ويدّل عىل 
الّتاّمة  اخللوة  يستلزم  ذلك  املهر ؛ ألّن  ُأعطيت نصف  وإّل  إليها  وصل 

غالبًا ، واألخبار الّداّلة عىل أّن املعترب هواجلامع دون اخللوة كثرية . 
ويفهم منها أّن الوقاع يف الّدبر كالوقاع يف الُقبل يف إثبات احلكم وبه 

رّصح املحّقق يف » الّشرائع « )2( . 
َج  َتَزوَّ »إيَِذا  جعفر ×قال :  أب  عن  زرارة ،  عن  الّشيخ  راه  ما  فأّما 
َقَها  رْتًا ُثمَّ َطلَّ َا [ )3( َفَأْغَلَق َعَلْيَها َبابًا َأْو َأْرَخى سيِ ُجُل امَلْرَأَة ] ُثمَّ َخاَل هبيِ الرَّ
َا ُدُخول  « )4( . ونحوها رواية مّمد بن  َداُق ، َوَخاَلُؤُه هبيِ َفَقْد َوَجَب الصَّ
مسلم ، عن أب جعفر × )5( ، ورواية إسحاق بن عاّمر ، عن جعفر عن 
أبيه ’ عن عّل × )6( إذ ظاهرها داّل عىل أّن اخللوة يف حكم اجلامع . 

 ] اختالف األصحاب في كون الخلوة موجبة لتمام المهر أم ال [ 

ومن ثّم اختلف األصحاب فيها عىل أربعة أقوال : 
 ) األّول ( : أهّنا تقوم مقام الّدخول يف استقرار املهر ، ولزوم العّدة ، 

)1) الكايف 6 : 5/109 . 
ُدُبًرا َولَ  َأْو  ُقُباًل  اْلَوْطُء  ُهَو   ،  ليِلَمْهريِ ُب  امُلوجيِ ُخوُل  » َوالدُّ قال :   ، 549 )2) رشائع السالم 2 : 

 . »  جَييُِب بيِاخْلَْلَوةيِ
)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)4) هتذيب األحكام 7 : 1863/464 ، الستبصار 3 : 821/227 . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1862/464 ، الستبصار 3 : 820/226 . 
)6) هتذيب األحكام 7 : 1864/464 ، الستبصار 3 : 822/227 . 
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حكاه الّشيخ يف » الخالف « )1( ،  و» المبسوط « )2( ، وكتاب األخبار )3( ، 
عن قوم من أصحابنا ، وأضافه بعضهم إىل الّصدوق يف » المقنع « )4( ، 

ويدّل عليه األخبار املذكوة )5( . 
 ) الّثاني ( : ذهب ابن اجلنيد إىل اشرتاط قيد أخر مع اخللوة ، وهو 
أحد أمرين : األّول : الوقاع . الّثاني : إنزال الماء من غري إيالج أو ملس 
عورة أو نظر إليها أوقبلة ، فإّن تلذذ بشء من ذلك خصّيًا كان أوعنينًا 
أو فحاًل لزمه املهر ، ومع عدم ذلك فال حيّل هلا أكثر من النّصف ، وإْن 
وجب قبول قوهلا يف الّظاهر ، إذا مل يظهر هناك مانع كالعنن ونحوه من 

األمراض واملوانع )6( . 
لذلك )7( ،  شاهد  عىل  الوقوف  بعدم  » المسالك «  يف  واعرتف 
يف  النّصف  وجوب  عىل  األصحاب  بإمجاع  » المهّذب « )8(  يف  وأبطله 
كاماًل ، ورّبام يشهد له موّثقة  العنّة مع اخللوة هبا والستمتاع هبا حولً 
ُج امَلْرَأَة  ُجليِ َيَتَزوَّ اسحاق بن عاّمر ، عن أب احلسن ×قال : َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ

)1) اخلالف 4 : 397 املسألة 42 ، قال : » وذهبت طائفة : إىل أّن اخللوة كالّدخول ، يستقّر هبا 
املسّمى ، وجيب عليهاالعّدة ، وبه قال قوٌم من أصحابنا « . 

من  قوٌم  قال  وبه  باخللوة ،  والعّدة  املهر  يستقّر  قوم  » وقال  قال :   ، 318  : 4 املبسوط   (2(
أصحابنا « . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 467 ذيل احلديث 1869 ، الستبصار 3 : 229 ذيل احلديث 827 . 
)4) املقنع : 109 . 

)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 590.
)6) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 140 . 

)7) مسالك األفهام 8 : 229 . 
)8) املهّذب 2 : 204 . 
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ُقُه  َها  وُتَصدِّ ُه مَلْ َيَمسَّ رْتًا َعَلْيَها  وَيْزُعُم َأنَّ ي سيِ ا َفُيْغليُِق َبابًا َوُيْرخيِ َ َفَيْدُخُل هبيِ
ٌة ؟ .  دَّ َي بيَِذليَِك ، َعَلْيَها عيِ هيِ

َقاَل : »ل « . 
ُه َشْ ٌء ُدوَن َشْ ٍء ؟ .  ُقْلُت : َفإيِنَّ

َقا  « )1( .  ت ، َيْعنيِي إيَِذا َكاَنا َمْأُموَننْييِ ُصدِّ َقاَل : » إيِْن َأْخَرَج امَلاَء اْعَتدَّ
إْذ ظاهره أّن إنزال املاء وإْن مل يمّسها يوجُب العّدَة ، وإذا أوجب العّدَة 

وجب املهر . 
أّنه لو سّلم دللته عىل ذلكلم يدّل عىل متام املّدعى ، مع أّن  وفيه : 

الّتقييد بإنزال املاء يدّل عىل عدم اعتبار غريه . 
ذهب األكثر إىل عدم اعتبار اخللوة ومقّدماهتا ؛ عماًل  ) الّثالث ( :   
ح كثري منهم بأنَّ القول يف ذلك قول الّزوج مع  باألخبار الّسابقة ، ورصَّ

يمينه إذا أنكره ؛ ألنَّ األصَل عدمه . 
 ) الّرابع ( : عدم اعتبارها يف نفس األمر ، لكن ملا كانت اخللوة مظنّة 
املهر  كامل  إجياب  عن  ينفك  ل  أْن  وجب  غالبًا  عنه  تنفّك  ل  بحيث  له 
املستند إىل الّدخول غالبًا ، فمّدعيه حينئٍذ يّدعي الّظاهر ، ومنكره يّدعي 
ا تّدعي ما يشهد له ظاهر  خالفه فيحكم للمّدعي به مع اليمني ، وألهنَّ
ْن مواقعته هلا ، والّظاهر عند  حال الّصحيح مع خلوته هبا وعدم املانع ميِ
البيِّنة  إقامة  يمكنها  أمرًا ل  تّدعي  ا  مقّدم عىل األصل ، وألهنَّ الّتعارض 

عليه غالبًا . 

)1) الكايف 6 : 9/110 . 
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َرُجٍل  َعْن  َجْعَفٍر ×  َأَبا  َسَأْلُت  قال :  زرارة  صحيحة  عليه  ويدلُّ 
 ،  َعَلْيهيِ َلْت  َفُأْدخيِ َرْتَقاَء  َج  َتَزوَّ َأْو  ْثُلَها ،  ميِ جُيَاَمُع  َل  ْك  ُتْدريِ مَلْ  َيًة  َجاريِ َج  َتَزوَّ

 ؟ .  َلْت َعَلْيهيِ َقَها َساَعَة ُأْدخيِ َفَطلَّ
َن النَِّساءيِ َفإيِْن ُكنَّ َكاَم َدَخْلَن  نَّ َمْن ُيوَثُق بيِهيِ ميِ فَقاَل : »َهاَتانيِ َينُْظُر إيَِلْيهيِ
نُْه « )2( ،  ا )1( ميِ َة َعَلْيهيِ دَّ ي َفَرَض هَلَا  وَل عيِ ذيِ َداقيِ الَّ َعَلْيهيِ َفإيِنَّ هَلَا نيِْصَف الصَّ

احلديث . 
وإىل هذا القول ذهب الّشيخ يف » النّهاية « )3( ، تبعًا لبن أب عمري ، 

واختاره يف » المختلف « )4( ، وبه جيمع بني األخبار وهو املعتمد . 

الفائدة ] األولى [ : 

إذا تصادقا عىل عدم الّدخول ُقبيَِل ذلك ، إّل أْن يكونا مّتهمني برفع 
الّصداق ورفع العّدة ، ويدلُّ عىل ذلك بعض الّروايات . 

هلّن  } وتفرضوا  تعالى :  قوله  ] تفسير  الّثانية ( :  ) ] الفائدة [   
فريضًة { [ 

الفرض : الّتسمية ، فالفريضة : املهر املقّدر ، ففعيل ُهنا بمعنى مفعول 
الواو ،  بمعنى  و» أو «  به ،   مفعولً  فتكون  السمّية ،  إىل  للنّقل  والّتاء 

)1) يف املصدر : » عليهّن « بدل » عليها « . 
)2) هتذيب األحكام7 : 1866/465 . 

)3) النّهاية : 471 ، قال : » ومتى خال الّرجل بامرأته ، فأرخى الّسرت ، ثّم طلقها ; وجب عليه 
املهر عىل ظاهر احلال ، وكان عىل احلاكم أْن حيكم بذلك ، وإْن مل يكْن قد دخل هبا « 

)4) متلف الّشيعة7 : 144 . 
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وجزاء الّشط : } ل جناح { املقّدم ، أو مذوف لدللته عليه ، أي : ل 
إثم عليكم يف الّطالق قبل املسيس والفرض ، كام ل إثم فيه بعده . 

ْن  ميِ الفرض  يقع  مل  حيث  لإلثم  مظنّة  ألنَّه  عليه ؛  بالّتنبيه  وخّصه 
النّكاح املندوب إليه ، أو ألنَّ اآليات الّسابقة يف هذهيِ الّسورة دلَّت عىل 
الباحة بعده ، أو ألنَّ الّطالق الواقع بعده حيتاج إىل أمر آخر كاشرتاط 

كونه يف ُطهر مل يقرهْبا فيه . 
احلال ، كام  إجياب مهر يف هذهيِ  ْن  ميِ تبعة عليكم  املعنى ل  أنَّ  وجيوز 
 ... { )1( اآلية ؛ وذلك ألنَّ الّطالق  ُتمرْ َرضرْ

َ
درْ ف

َ
يرشد إليه قول بعد } ... َوق

ة ،  قبل أحدمها فقط ليَس هبذهيِ املثابة ، لجيابه مهر املثل يف املمسوسة خاصَّ
» أو « بمعناها  أْن يكون  ة . ويمكن  املفروض هلا خاصَّ املهر يف  ونصف 
عىل أنَّ امُلراد رفع اجلناح عىل سبيل منع اخللو فقط ، وجّوز بعضهم كوهنا 

بمعنى إل . 
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »إيَِذا َطلََّق  بَّاحيِ اْلكيِنَاينيِِّ ويف رواية َأبيِ الصَّ
ى هَلَا  َها ، َوإيِْن مَلْ َيُكْن َسمَّ ا َفَلَها نيِْصُف َمْهريِ َ ُجُل اْمَرَأَتُه َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ الرَّ
 ، )2( } ...  َدُرهُ

َ
ِتِ ق

َدُرهُ  وَعَ الُمقرْ
َ
 : } ... َع الُموِسِع ق َمْهرًا َفَمتاٌع بيِامَلْعُروفيِ

ْن َساَعتيَِها « )3( .  ُج َمْن َشاَءْت ميِ ٌة َتَتَزوَّ دَّ َوَلْيَس هَلَا عيِ
ويف اآلية دللة عىل صّحة العقد مع إخالئه عن املهر ، وهو املسّمى 
يف عرف الّشع بـ » تفويض البضع « ، وهو جممع عليه بني األصحاب . 

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
)2) سورة البقرة 2 : 236 . 

)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4773/505 . 
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 ] }   ) الّثالثة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوَمتُِّعوُهنىَّ
اجلزاء أي :  النّفع ، واجلملة معطوفة عىل  بمعنى  املتعة والمتاع :   
جربًا  به  يتمّتعَن  ما  مالكم  ْن  ميِ فأعطوهّن  احلال  هذهيِ  يف  طلقتموهن  إْن 

لحياش الّطالق ، والنكسار احلاصل هلّن منه . 
ْن القتار وهو الغبار ،  واملوّسع : الغني ، واملقرت : الفقري القليل املال ، ميِ
أو مسامري الّدرع ، أو دخان الّشحم عىل النّار ، سّمي بذلك ؛ ملشاهبته له يف 

القّلة ، أو لتغرّي أحواله فكأّن عليه غبارًا . 
تعاىل :  قوله  يف  اهلل ×  عبد  أب  عن  جابر ،  عن  الّشيخ ،  روى 
 : مَجُِّلوُهنَّ   { )1( قال : »َمتُِّعوُهنَّ

ً
يل  َجِ

ً
اَحا ُحوُهنىَّ َسَ } ... َفَمتُِّعوُهنىَّ َوَسِّ

ْعَن بيَِكآَبٍة  وَخْشَيٍة ، َوَهمٍّ َعظيِيٍم ،  ُنَّ َيْرجيِ ْن َمْعُروٍف ؛ َفإيِهنَّ َّا َقَدْرُتْم َعَلْيهيِ ميِ مميِ
إيِنَّ   ،  احْلََياءيِ َأْهَل  َوحُييِبُّ  ي ،  َيْسَتحيِ يٌم  َكريِ اهلل  َفإيِنَّ   ؛  نَّ َأْعَدائيِهيِ ْن  ميِ َوَشاَمَتٍة 

م  « )2( .  َاَلئيِليِهيِ ُكْم إيِْكَرامًا حليِ َأْكَرَمُكْم َأَشدُّ

 ) الّرابعة ( : ] الُمعتبر في الُمتعة حال الّزوج [ 

 اآلية داّلة عىل أنَّ امُلعترب يف امُلتعة حال الّزوج ، وعليه دلَّت األخبار ، 
فأّما ما رواه الّشيخ ، يف احلسن ، عن احللبّي ، عن أب عبداهلل × يف َرُجٍل 

َا ؟ .  َق اْمَرَأَتُه َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ َطلَّ
َقاَل : »َعَلْيهيِ نيِْصُف امَلْهريِ إيِْن َكاَن َفَرَض هَلَا َشْيئًا ،  وإيِْن مَلْ َيُكْن َفَرَض 
النَِّساء « )3( . وعن أب  َن  ميِ ْثُلَها  ميِ بيِهيِ  ُيَمتَُّع  َما  َنْحويِ  َعىَل  َفْلُيَمتِّْعَها  َشْيئًا  هَلَا 

)1) سورة األحزاب 33 : 49 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 488/141 . 

)3) هتذيب األحكام 8 : 141/ 488 ، وفيه : ) عن أب جعفر × ( . 
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بصري قال : سألُت أبا عبداهلل × ثّم ذكر مثله )1( ، فإنَّ قوله : » َنْحويِ َما 
الّشف  يف  حاهلا  ذلك  يف  ينظر  أنَّه  عىل  الّدللة  ظاهر  ْثُلَها «  ميِ بيِهيِ  ُيَمتَُّع 
عىل  حلهام  واألظهر  معًا ،  هبام  العتبار  إنَّ  قيِيَل :  ثمَّ  ْن  َوميِ والّضعة ، 

الستحباب . 

 ) الخامسة ( : ] انقسام حال الزوج إلى أمرين اليسار واإلعسار [ 

 الّظاهر منها انقسام حاله إىل أمرين اليسار والعسار ، واألصحاب 
أشياء  مرتبة  لكلِّ  وعّينوا  عرفًا ،  الواقع  إىل  نظرًا  ثالثة ؛  إىل  قّسموها 
املرتفع والّدار ونحو ذلك .  بالّدابة والعبد واألَمة والّثوب  ) فالغني ( : 
واحلنطة  والّدينار  باخلاتم  ) والفقير ( :  الوسط .  بالّثوب  ) والوسط ( : 
والّزبيب واخلامر وما شاكل ذلك ، وليَس يف الّروايات ما يدلُّ عىل ذكر 

املتوّسط سوى ما رواه ابن بابويه )2( مرساًل . 
ويف الّتحقيق ليَس يف اآلية ما ُينايف ذلك ، بْل فيها ما ينبِّه عليه حيث 

بنيَّ األعىل واألسفل فيعلم منه حال الوسط . 

 ) الّسادسة ( : ] تقديم اإلمتاع على الّطالق [ 

 ... { دللٌة عىل تقديم المتاع   يف قوله : } ... َفَمتُِّعوُهنىَّ َوَسُِّحوُهنىَّ
عىل الّطالق ؛ نظرًا إىل ما بدأ اهلل به ، وإنَّ الواو قْد تفيد الرّتتيب كام أرشنا 
أنَّ  جلواز  اآلية ؛  هذه  تنايف  ل  املذكورة  واآلية  الكتاب )3( ،  ل  أوَّ يف  إليه 

)1) هتذيب األحكام 8 : 142/ 493 . 
)2) الفقه املنسوب لإلمام الّرضا × : 242 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف ج90/1.



597 .................................................... كتاب النكاح / يف لوازم النّكاح ... 

املعنى : مّتعوهّن إْن أردتم طالقهّن . 
جعفر × :  أب  عن  حزة ،  أب  عن  رواه  ما  أيضًا  ذلك  عىل  ويدلُّ 

َا ؟ .  َق اْمَرَأَتُه َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ يُد َأْن ُيَطلِّ ُجليِ ُيريِ قال : َسَأْلُتُه َعنيِ الرَّ
} َوَمتُِّعوُهنىَّ  َقال :  َتَعاىَل  اهلل  َفإيِنَّ  َقَها ؛  ُيَطلِّ َأْن  َقْبَل  »ُيَمتُِّعَها  َقاَل : 
د بن   { « )1( . ويف الّصحيح ، عن ُممَّ ُرهُ درْ

َ
ِتِ ق

َدُرهُ َوَعَ الُمقرْ
َ
َعَ الُموِسِع ق

مسلم عن أب جعفر × وذكر مثله )2( . 
ويمكن اجلمع بينهام بوجه آخر ، وهو أنَّ متعة املطلقة قبل الّدخول 
للمفّوضة ينبغي أْن يكون قبل الّطالق ، ومتعة غريها تكون بعده ، فعىل 

هذا ل تنايف بني اآليتني ، ول بني األخبا ر ، وهو بعيد منها . 

 ) الّسابعة ( : ] وجوب اإلمتاع [ 

 { ، ويدلُّ 
ً
 ظاهر األمر يف املتعة الوجوب ، ويرشد إليه قوله : } َحّقا

عىل ذلك أيضًا ظاهر األمر الوارد يف األخبار املذكورة )3( وغريها . 
د بن أب نرص ، عن بعض  الّصحيح ، عن أحد بن ُممَّ وما رواه يف 
وإليه ذهب  ْيَضٌة « )4( ،  َفريِ امُلَطّلَقةيِ  ُمْتَعَة  »إّن  أب عبداهلل ×  أصحابنا عن 
ة )5( ، وخالف مجاعٌة منهم ، وليَس هلم عىل ذلك  األصحاب وأكثر العامَّ

ما يعتّد به . 

)1) تفسري العّياّش 1 : 401/124 ، هتذيب األحكام8 : 141/ 489 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 142/ 492 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف هذه الّصفحة .
)4) الكايف 6 : 2/105 ، هتذيب األحكام 8 : 141/ 490 . . 

)5) أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 1 : 518 . 
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 ) الّثامنة ( : ] يمّتع بذلك وإْن زاد عن نصف مهر المثل [ 
ظاهر إطالق اآليتني وإطالق األخبار يقتيض أْن يمّتع بذلك وإْن زاد 
ة ، ومنع أبو حنيفة )1(  عن نصف مهر املثل ، وعليه أصحابنا وأكثر العامَّ
مل  فإذا  حالً ،  أحسن  ا  ألهنَّ هلا ؛  ُسّمى  َمْن  عىل  قياسًا  النّصف  جياوز  ما 

جياوز فيها النّصف فكذلك ُهنا ، وهو باطل ، والفرق واضح . 

 ) الّتاسعة ( : ] اختصاُص حكم اإلمتاع بالمطّلقة [ 
مقتىض الطالق واألصل اختصاُص احلكم باملطّلقة قبل املسيس   
أو غري  لعان  أو  أو موت  بفسح  بينهام  البينونة  فلو حصلت  والفرض ، 
أكثر  ذهب  وإليه  متعة ،  ول  مهر  فال  قيِبلهام  أو  قيِبلها  أو  قيِبله  ْن  ميِ ذلك 
اآلتية )2( ، وما  اآلية  اآلتية يف  احللبي  األصحاب ، ويدلُّ عليه صحيحة 
َرُجٍل  يفيِ  عبداهلل ×  أب  عن  يعفور ،  أب  ابن  عن  » الكافي « ،  يف  رواه 

 ؟ .  َ َقْبَل َأْن َيْدُخَل بيِاْمَرَأتيِهيِ ُتُويفِّ
مَلْ  وإيِْن  ُثُه ،   َتريِ َي  وهيِ النِّْصُف   َفَلَها  َمْهرًا  هَلَا  َفَرَض  َكاَن  »إيِْن  َفَقاَل : 
ُثَها « )3( . وعن عبدالّرحن بن أب  َيُكْن َفَرَض هَلَا َمْهرًا َفاَل َمْهَر هَلَا  وُهَو َيريِ

عبداهلل ، عنه × وذكر نحوه )4( . 
 وما رواه يف » تفسير العّياشّي « ، َعْن ُأَساَمَة ْبنيِ َحْفٍص )5( ، َعْن ُموَسى 

)1) املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 61 ، املجموع 6 : 389 ، بدائع الّصنائع2 : 303 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الصفحة605.

)3) الكايف 7 : 2/133 . 
)4) الكايف 7 : 4/133 . 

)5) ُأسامة بن حفص : كان قّياًم للكاظم × . رجال الشيخ : 332 / 30 ، رجال الكش : 453 
 . 857 /
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ُج امَلْرَأَة  ومَلْ ُيَسمِّ هَلَا َمْهرًا ؟ .  ْبنيِ َجْعَفٍر × َقاَل : ُقْلُت َلُه : َسْلُه َعْن َرُجٍل َتَزوَّ
ُة ،  وَل َمْهَر هَلَا ،  وَقاَل : أَما َتْقَرُأ َما  دَّ َقاَل : »هَلَا امْليِرَياُث ،  وَعَلْيَها اْلعيِ
 . )2( » )1( } ...  وُهنىَّ نرْ َتَمسُّ

َ
برِْل أ

َ
ُتُموُهنىَّ ِمنرْ ق قرْ

ىَّ
 : } َوإِنرْ َطل َقاَل اهلل يفيِ كيَِتابيِهيِ

وجه الّدللة أنَّ املتعة لو كانت لزمة ملا ترك بياهنا . 
ْن قيِبله من طالق وفسخ ،  وقّوى يف » المبسوط « )3( ثبوهتا بام ينفع ميِ

ْن قيِبلها .  ْن قيِبلهام دون ما كان ميِ أو ميِ

الرّباج )5(  ابن  وتبعه  ماتت ،  لو  ثبوهتا  إىل  » النّهاية « )4(  يف  وذهب 
وجوهبا يف اجلميع ، واألقوى  » المختلف « )7(  وابن حزة )6( ، وقّوى يف 
ما ذهب إليه األكثر . نعم يستحب لكلِّ مطلقة وإْن مل تكن مفّوضة أو 
َعَ  ا  َحقاًّ ُروِف  بِالَمعرْ َمَتاٌع  َقاِت 

ىَّ
} َولِلُمَطل تعاىل :  لقوله  ممسوسة  كانت 

بصري )10( ،  أب  ورواية  سامعة )9( ،  موّثقة  ذلك  عىل  ويدلُّ  الُمتىَِّقني { )8( 

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
)2) تفسري العّياّش 1 : 125/124 . 

)3) املبسوط4 : 296 . 
)4) النّهاية : 472 ، قال : » فإن مات الّرجل أو ماتت املرأة قبل أْن حيكام ; مل يكن هلا مهر ، وكان 

هلا املتعة « . 
)5) املهّذب 2 : 206 . 

)6) الوسيلة : 206 . 
)7) متلف الّشيعة 7 : 145 . 

)8) سورة البقرة2 : 241 . 
)9) الكايف 6 : 4/105 ، هتذيب األحكام 8 : 139 140/ 485 . 

)10) الكايف 6 : 105/ 5 ، هتذيب األحكام 8 : 486/140 . 
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الّدللة  رصحية  ا  فإهنَّ اآلية  هذهيِ  تفسري  يف  الواردات  احللبّي )1( ،  وحسنة 
وعليه  ة ،  العدَّ انقضاء  بعد  املّتعة  هذهيِ  يكون  أْن  ينبغي  وأنَّه  ذلك ،  عىل 
ُجليِ ُيَطلُِّق   ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ الرَّ يِّ حتمل حسنة ْ َحْفصيِ ْبنيِ اْلَبْخرَتيِ

اْمَرَأَتُه أُيَمتُِّعَها ؟ . 
َن  نيِني ، أَما حُييِبُّ َأْن َيُكوَن ميِ َن امُلْحسيِ َقاَل : »َنَعْم ، أَما حُييِبُّ َأْن َيُكوَن ميِ

امُلتَّقيِني  « )2( . 
بْل لو قيِيَل بالوجوب فيها أمكن ؛ لظاهر األمر يف الّروايات ، وكون 
 ع الُمتىَِّقني { ، وبذلك قال 

ً
امُلراد باآلية األمر كام يشعر به قوله : } َحّقا

الّشافعّي )3( يف أحد قوليه حيث أوجب املتعة للممسوسة املفّوضة . 

 ) العاشرة ( : ] لو خال العقد ِمْن المهر ثمَّ فرضه [ 

ْن املهر ثمَّ فرضه بعد ذلك ، ُثمَّ  ْن إطالقها أنَّه لو خال العقد ميِ  يظهر ميِ
ا داخلة يف املفروض هلا .  طلقها قبل املسيس أهنَّ

 ) الحادية عشرة ( : ] لو طّلقها بعد المّس وقبل الفرض [ 

هلا  فليَس  الفرض  وقبل  املّس ،  بعد  طّلقها  لو  أنَّه  بمفهومها  تدلُّ   
املتعة ، وقْد دلَّت النّصوص عىل أنَّ هلا مهر املثل ، وما تضّمنته صحيحة 
وكذا  الستحباب ،  عىل  ممول  املثل  مهر  مع  املتعة  هلا  أنَّ  ْن  ميِ احللبّي 

احلكم لو ماتت يف هذهيِ احلال فإنَّ هلا مهر املثل . 
)1) الكايف 6 : 3/105 ، هتذيب األحكام 8 : 484/139 . 

)2) الكايف 6 : 1/105 ؛ تفسري العّياّش 1 : 397/143 . 
)3) املجموع 16 : 389 ؛ املغني ) لبن قدامة ( 8 : 51 ؛ املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 61 . 
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ُروِف { [   بِالَمعرْ
ً
 ) الّثانية عشرة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َمَتااع

ْن توّضأ ،  ُروِف { هو اسم مصدر كالوضوء ميِ  بِالَمعرْ
ً
قوله : } َمَتااع

يليق  ما  وامُلرادبه  به ،  متعّلق  وباملعروف  املصدرية  عىل  منصوب  فهو 
بحال الّزوج . 

ا { صفة متاعًا ، أو يكون منصوبًا أيضًا عىل املصدرية  وقوله : } َحقاًّ
م  وألهنَّ تشيفًا ،  } املحسنني {  بـ  وقّيده  تقّدم ،  ما  ملضمون  مؤّكد 
فعل  إىل  باملسارعة  ألنفسهم  النّفع  جلب  حيّبون  الذين  املنتفعون  هم 

الّطاعات ، واجتناب املعايص . 
* * * * * 

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

ِريَضًة 
َ
ف ُهنىَّ 

َ
ل ُتمرْ  َرضرْ

َ
ف درْ 

َ
َوق وُهنىَّ  َتَمسُّ ن 

َ
أ برِْل 

َ
ق ِمن  ُتُموُهنىَّ  قرْ

ىَّ
َطل } َوإِن   

 
رْ
ُفوا ن َتعرْ

َ
َدةُ انلَّكِح وَأ ُفَو اّلي بَِيِدهِ ُعقرْ ورْ َيعرْ

َ
ُفوَن أ ن َيعرْ

َ
 أ
ىَّ
ُتمرْ إَل َرضرْ

َ
ُف َما ف نِصرْ

َ
ف

وَن بَِصي { )1( . 
ُ
َمل َل بَيرَْنُكمرْ إِنىَّ اهلل بَِما َتعرْ َفضرْ

رْ
 ال

رْ
َوى َولَ تَنَسُوا َرُب للّتقرْ

رْ
ق
َ
أ

تزّوجها  ْن  ميِ فيه  فيدخل  إمجالً ،  أو  تفصياًل  املهر  تقدير  الفرض : 
فينتصف  درهم ،  بخمسائة  مقّدر  هو  إْذ  نبيه ‘  وسنّة  اهلل  كتاب  عىل 
يقع  أْن  املهر : وهي  مفّوضة  أيضًا  فيه  الّدخول ، ويدخل  قبل  بالّطالق 
ْن إليه احلكم  العقد بحكم أحد الّزوجني ، فلو طّلقها قبل الّدخول ألزم ميِ
باحلكم ويكون هلا نصف ذلك ، عماًل باآلية ، وعليه فتوى األصحاب . 
املتعة ، وعليه  ولو مات احلاكم قبل الّدخول فال مهر هلا ولكن هلا 

)1) سورة البقرة 2 : 237 . 
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د بن مسلم عىل ما يف » الكافي « ،  و» الفقيه « ، عن  دلَّت صحيحة ُممَّ
هيِ َفاَمَت َأْو  َها َأْو َعىَل ُحْكميِ َج اْمَرَأًة َعىَل ُحْكميِ أب جعفر × يفيِ َرُجٍل َتَزوَّ

َا ؟ .  َماَتْت َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ
َقاَل : »هَلَا امُلْتَعُة  وامْليِرَياُث  وَل َمْهَر هَلَا « . 

َها ؟ .  َجَها َعىَل ُحْكميِ َقَها  وَقْد َتَزوَّ ُقْلُت : َفإيِْن َطلَّ
َعَلْيهيِ  ُز ُحْكُمَها  َها َل جُيَاويِ َجَها َعىَل ُحْكميِ َتَزوَّ َقَها  وَقْد  »إيَِذا َطلَّ َقاَل : 
ًة ُمُهوريِ نيَِساءيِ َرُسوليِ اهلل ‘  « )1( . وهبذا  َئةيِ ديِْرَهٍم فيِضَّ اميِ سيِ ْن َوْزنيِ َخْ َأْكَثَر ميِ
أفتى أكثر األصحاب . وقال بعضهم : هلا مهر املثل . وقال آخر : ل مهر 

ل .  ول متعة . والّصحيح األوَّ
ْن إطالق هذهيِ الّرواية ثبوت املتعة بموت أحدمها ، وإْن   وقْد يفهم ميِ
كان املّيت منهام املحكوم عليه وحده ، ويدلُّ عىل ذلك أيضًا ما رواه ابن 
َيى ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر ، َقاَل : ُقْلُت  بابويه ، يف الّصحيح ، عن َصْفَواَن ْبن حَيْ

ُكَم ؟ .  َها ُثمَّ َماَت َقْبَل َأْن حَتْ َج اْمَرَأًة بيُِحْكميِ بيِ َعْبديِ اهلل × َرُجٌل َتَزوَّ أليَِ
ث  « )2( .  َي َتريِ َقاَل : »َلْيَس هَلَا َصَداٌق  وهيِ

لكّن  الّطاق ،  مؤمن  جعفر « :  » أب  بـ  ُهنا  امُلــراد  أنَّ  والّظاهر 
للحاكم  كان  وحده  عليه  املحكوم  مات  لو  بأنَّه  قاطعون  األصحاب 

احلكُم ، وفيه إشكاٌل . 
ْن ذلك أنَّ املطّلقة قبل املّس بعد الفرض هلا نصُف املهر ،  وقْد ُعليَِم ميِ

)1)  الكايف 5 : 2/379 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4449/415 . 
)2)  من ل حيرضه الفقيه 3 : 4450/415 . 
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وأنَّ املطّلقة بعد املّس بدون الفرض هلا مهر املثل كام تقّدم ، وأنَّ املطّلقة 
بعد املّس والفرض تستحّق مجيع املهر ، وكذا لو ماتت أو مات ، ويدلُّ 
إليها )1( ، والّرواياُت  التي أرشنا  عىل ذلك مع مفهوم هذهيِ اآلية اآلياُت 

املستفيضة والمجاع . 

 وها ُهنا مسائل : 

 ) األولى ( : ] تملك المرأة المهر بالعقد [ 

عوض  ألنَّه  الّدخول ؛  قبل  يستقّر  مل  وإْن  بالعقد  املهر  املرأة  متلك   
عموم  عليه  ويدلُّ  العوض ،  هي  فتملك  بالعقد  يملكه  وهو  البضع ، 
و} ... َوآتُوُهنىَّ  ًَة ... { )2( ،  

ِنرْل اتِِهنىَّ 
َ
َصُدق النَّساء   

رْ
} َوآتُوا تعاىل :  قوله 

ا آتَيرُْتُموُهنىَّ   ِممىَّ
رْ
ُخُذوا

رْ
ن تَأ

َ
ُكمرْ أ

َ
 ... { )3( وقوله : } ... َولَ يِلُّ ل ُجوَرُهنىَّ

ُ
أ

 ... { )4( فإنَّه شامل ملا قبل الّدخول ، إّل ما خرج بدليل . 
ً
َشيرْئا

املهر ،  الّدخول هبا حّتى تقبض  ْن  ميِ أْن متنع  أنَّ هلا  أيضًا  ويدلُّ عليه 
ا متلكه ، والّروايات الّداّلة عىل أنَّ املتوّف عنها زوجها قبل  ومقتىض ذلك أهنَّ

الّدخول تستحّق مجيع املهر كام سنذكر )5( شطرًا منها إْن شاء اهلل تعاىل . 
وما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، عن ابن بكري ، عن عبيد بن 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 588.
)2)  سورة النّساء 4 : 4 . 
)3) سورة النّساء4 : 25 . 

)4)  سورة البقرة 2 : 229 . 
)5) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 605.
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اَئةيِ َشاٍة ُثمَّ  َج اْمَرَأًة َعىَل ميِ بيِ َعْبديِ اهلل × َرُجٌل َتَزوَّ زرارة ، قال : ُقْلُت أليَِ
َا ،  وَقْد َوَلَدتيِ اْلَغنَُم ؟ .  َقَها َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ َساَق إيَِلْيَها اْلَغنََم ، ُثمَّ َطلَّ

َها  ونيِْصفيِ َأْوَلديَِها ،   نَْدُه َرَجَع بيِنيِْصفيِ َقاَل : »إيِْن َكاَنتيِ اْلَغنَُم َحََلْت عيِ
َن اأْلَْوَلديِ بيَِشْ ٍء « )1( .  ْع ميِ َها ،  ومَلْ َيْرجيِ نَْدُه َرَجَع بيِنيِْصفيِ وإيِْن مَلْ َيُكنيِ احْلَْمُل عيِ
 : إنَّ ابن بكري ممّن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما  وقْد ذكر الكّشّ
ّح عنه )2( . ووجه الّدللة أنَّ ملك الناّمء تابع مللك األصل . وإىل هذا  َيصيِ

القول ذهب أكثر األصحاب . 
املسّمى  نصف  هو  العقد  يوجبه  الذي  أنَّ  إىل  اجلنيد :  ابن  وذهب   
ة ، ويوجب النّصف اآلخر الوقاع ، وما قام مقامه )3( ، كام نقلناه عنه .  خاصَّ
 ويستدّل له بالّروايات الّداّلة عىل : » أنَّه ل يوجب املهر إّل الوقاع « )4( ، 
وما رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، َعْن َأب َبصري ، عن أب عبداهلل × قال : 
ٌة َكثيِرَيٌة ، ُثمَّ  َج اْمَرَأًة َعىَل ُبْسَتاٍن َلُه َمْعُروٍف ،  وَلُه َغلَّ َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َتَزوَّ

َقَها ؟ .  َا ، ُثمَّ َطلَّ نيِنَي مَلْ َيْدُخْل هبيِ َمَكَث سيِ
َجَها َفُيْعطيِيَها  ْن َيْوميِ َتَزوَّ ةيِ اْلُبْسَتانيِ ميِ ْن َغلَّ َقاَل : » َينُْظُر إيِىَل َما َصاَر إيَِلْيهيِ ميِ
نُْه  وَيْصَطليَِحانيِ َعىَل  نيِْصَفُه ،  وُيْعطيِيَها نيِْصَف اْلُبْسَتانيِ إيِلَّ َأْن َتْعُفَو َفَتْقَبَل ميِ

وى ... { )5( « )6( .  َرُب لِلتىَّقرْ
رْ
ق
َ
ُه } ... أ نُْه َفإيِنَّ َشْ ٍء َتْرىَض بيِهيِ ميِ

)1)  الكايف 6 : 4/106 . 
)2)  رجال الكش : 345 ، الرقم 639 . 

)3) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 140 . 
)4) هتذيب األحكام 7 : 1859/464 ، الستبصار 3 : 817/226 . 

)5) سورة املائدة 5 : 8 . 
)6)  من ل حيرضه الفقيه 3 : 431/ 4491 . 
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ويمكن أْن جُياب عن الّروايات األوىل باحلمل عىل إرادة الستقرار ، 
ُينايف ملكها املهر بأمجعه  وعن هذهيِ الّرواية بأنَّ إعطاءها نصف الغّلة ل 

بالعقد ، كذا ُأجيب . ول خيفى ما فيه . 
ول ُيبعد أْن ُيَقال بالفرق بني الناّمء احلاصل بعد قبضها املهر وقبله ، 
ل يكون بأمجعه هلا وإْن طلقها قبل الّدخول ؛ ألنَّه نامء حصل  وأنَّه عىل األوَّ
الناّمء  البيع ، بخالف  إذا فسخ  ة اخليار  يف ملكها ، كالناّمء احلاصل يف مدَّ
احلاصل قبله فإنَّه ينتصف بينهام ، وإْن كانت قْد ملَّكته األصل بالعقد ، 
وبذلك جيمع بني الّروايتني ، وعىل ذلك بنى قول الّشيخ يف » الخالف « )1( 
ف يف املهر قبل القبض ، فالعمل باملشهور أقوى ؛  ْن أنَّه ل جيوز هلا الّترصُّ ميِ

لتأييد الّرواية األُوىل ونحوها بظاهر الكتاب ، والّشهرة بني األصحاب . 

 ) الّثانية ( : ] لو ارتّد الزوج قبل الدخول [ 

بأنَّه  األصحاب  ْن  ميِ مجاعة  ح  رصَّ فقد  الّدخول ،  قبل  الّزوج  رّدة 
يستقّر مجيع املهر بالعقد ، فيجب احلكم باستمراره إىل أْن ُيعلم املقسط . 

 ) الّثالثة ( : ] موت الّزوج قبل الّدخول [ 

يقتضيه ،  أيضًا  اآليات  إطالق  مقتىض  فإنَّ  قبله ،  الّزوج  موت 
يف  يخ ،  الشَّ رواه  ما  أيضًا  عليه  ويدلُّ  بالّطالق ،  يكون  إنَّام  والّتنصيف 
َعنَْها  امُلَتَوفَّ  »يفيِ  َقاَل :  ُه  َأنَّ َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن   ،  احَلَلبيِيِّ َعنيِ  الّصحيح ، 
ي َفَرَض  ذيِ َفَلَها َمْهُرَها الَّ إيِْن َكاَن َفَرَض هَلَا َمْهرًا  َا  َيْدُخْل هبيِ مَلْ  إيَِذا  َزْوُجَها 
َا ، َوإيِْن  َل هبيِ تيِي ُدخيِ ةيِ الَّ دَّ ا َأْرَبَعُة َأْشُهٍر  وَعْشًا َكعيِ هُتَ دَّ هَلَا ،  وهَلَا امْليِرَياُث ، َوعيِ

)1)  اخلالف4 : 370 ، املسألة 7 . 
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ُة  وهَلَا امْليِرَياث  « )1( .  دَّ مَلْ َيُكْن َفَرَض هَلَا َمْهرًا َفاَل َمْهَر هَلَا ، َوَعَلْيَها اْلعيِ
ٍم ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل ×  ويف الّصحيح ، َعْن َمنُْصوريِ ْبنيِ َحازيِ

َا ؟ .  ُج امَلْرَأَة َفَيُموُت َعنَْها َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ ُجليِ َيَتَزوَّ َعنيِ الرَّ
ُثُه ، َوَتْعَتدُّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر  وَعْشًا « )2( .  اًل ، َوَتريِ َقاَل : »هَلَا َصَداُقَها َكاميِ
ٍم ، َقاَل : قلُت :  وما رواه العّياّش ، يف تفسريه ، َعْن َمنُْصوريِ ْبنيِ َحازيِ

َا ؟ .  ى هَلَا َصَداقًا ، ُثمَّ َماَت َعنَْها َومَلْ َيْدُخْل هبيِ َج اْمَرَأًة ، َوَسمَّ َرُجٌل َتَزوَّ
اًل  وهَلَا امْليِرَياُث « .  َقاَل × : »هَلَا امَلْهُر َكاميِ

ُْم َرَوْوا َعنَْك َأنَّ هَلَا نيِْصَف امَلْهر ؟ .  ُقْلُت : َفإيِهنَّ
 . )3( »  َقةيِ اَم َذليَِك ليِلُمَطلَّ َقاَل : »َل حَيَْفُظوَن َعنِّي ، إيِنَّ

دة ، وإىل ذلك ذهب أكثر األصحاب  ويف معناها رواياٌت ُأخر متعدِّ
إدريس )7(  وابن  حزة )6(  وابن  الرّباج )5(  وابن  » النّهاية « )4( ،  يف  كالّشيخ 

ة )8( .  ْن العامَّ وكثري ميِ

)1) هتذيب األحكام 8 : 146/ 505 . 
)2) هتذيب األحكام 8 : 146/ 508 ، الستبصار 3 : 1218/341 . 

)3) تفسري العّياّش 1 : 403/125 . 
)4) النّهاية : 471 ، قال : » ومتى مات الّرجل عن زوجته قبل الّدخول هبا ، وجب عىل ورثته أْن 

يعطوا املرأة املهر كامال « . 
)5) املهّذب 2 : 204 ، قال : » وإذا مات الّرجل قبل الّدخول هبا ، كان عىل وارثه أن يدفع إىل 

الّزوجة من الرّتكة املهر عىل كامله « . 
)6) الوسيلة : 237 ، قال : » يلزم املهر املعنّي بنفس العقد ، ويستقّر بأحد ثالثة أشياء : بالّدخول 

واملوت . . . « . 
مجيع  استقّر  الّدخول  قبل  الّزوجني  أحد  مات  » ومتى  قال :   ، 585  : 2 احلاوي :  السائر   (7(
املهر كامال ؛ ألّن املوت عند مّصل أصحابنا جيري جمرى الّدخول يف استقرار املهر مجيعه « . 
)8) بدائع الّصنائع 2 : 274 ، قال : » ولو ماتت املرأة قبل الّدخول يؤخذ مهر املثل من الّزوج ، 
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عىل  داّلــة  الّسند  صحيح  وفيها  كثرية ،  أخبار  ذلك  مقابل  ويف 
ْن الكلينّي يف  الّتنصيف بذلك )1( ، وهبا أفتى يف » المقنع « )2( وهو الّظاهر ميِ
» الكافي « )3( حيث نقل األخبار الّداّلة عىل ذلك واقترص عليها ، ورّجحه 
ْن  ة ، واألخبار متكافئة ميِ ْن العامَّ ْن املتأّخرين )4( ، وبه قال مجاعة ميِ مجاعة ميِ
الرّتجيح  أنَّ  إّل  وعدمها ،  ة  للعامَّ واملوافقة  الّسند ،  واعتبار  الكثرة  جهة 
ْن حيث املوافقة لظاهر القرآن ، وإمكان  ل ميِ لألخبار الّداّلة عىل املذهب األوَّ
حل األخبار الّداّلة عىل الّتنصيف عىل استحباب القتصار عىل النّصف . 

ا األخبار الّداّلة عىل حرص موجب املهر بالوقاع ، فيمكن حلها  وأمَّ
كام  ونحوها  والّلمس  والُقبلة  اخللوة  إىل  بالنّسبة  الضايّف  احلرص  عىل 

يشعر به بعضها . 

 ) الّرابعة ( : ] لو ماتت الّزوجة قبل الّدخول [ 

أيضًا  األصحاب  فيه  اختلف  فقد  الّدخول ،  قبل  الّزوجة  موت 
فذهب مجاعة منهم املفيد )5( وابن إدريس )6( إىل استقرار املهر بذلك عماًل 

بالطالق املذكور . 
َأبيِ  َعْن  َيْعُفوٍر ،  َأبيِ  اْبنيِ  لصحيحةيِ  الّتنصيف  إىل  آخرون  وذهب 

ولو مات الّزوج قبل الّدخول تستحّق مهر املثل من تركته « . 
)1) الكايف 6 : 5/119 ، هتذيب األحكام 8 : 509/146 ، الستبصار 3 : 1219/341 . 

)2)  املقنع : 121 . 
)3)  الكايف 6 : 1/118 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، باب املتوّف عنها زّوجها . 

)4)  هناية املرام1 : 389 ؛ احلدائق24 : 557 . 
)5)  أحكام النّساء ) موسوعة مصنّفات الّشيخ املفيد ( 9 : 49 . 

)6)  السائر احلاوي2 : 585 ، وقد ذكرنا عبارته سابقًا ، فراجع . 
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امَلْهريِ   َن  ميِ هَلَا  َما  َزْوُجَها  َا  هبيِ َيْدُخَل  َأْن  َقْبَل  َيْت  ُتُوفِّ اْمَرَأٍة  يفيِ  َعْبديِ اهلل × 
رَياُثَها ؟ .  ميِ وَكْيَف 

ُثَها ،    ،  وُهَو َيريِ َقاَل : »إيَِذا َكاَن َقْد َمَهَرَها َصَداقها )1( َفَلَها نيِْصُف امَلْهريِ
وإيِْن مَلْ َيُكْن َفَرَض هَلَا َصَداقًا ... )2( فاَل َصَداَق هَلَا « )3( . 

َعْبديِ  َأبيِ  يِ  عن  اْلعّباس ،  َأبيِ  وَفْضٍل  ُزَراَرَة ،   ْبنيِ  ُعَبْيديِ   َ وحسنة   
َج اْمَرَأًة ُثمَّ َماَت َعنَْها ،  وَقْد  اهلل ×قال : قلنا له : َما َتُقوُل يفيِ َرُجٍل َتَزوَّ

َداَق ؟ .  َفَرَض هَلَا الصَّ
َي  َفهيِ َماَتْت  وإيِْن  َشْ ٍء ،   ُكلِّ  ْن  ميِ ُثُه  َوَتريِ  ،  َداقيِ الصَّ نيِْصُف  »هَلَا  َقاَل : 

َكَذليِك « )4( .  
َا ، َأْو  وصحيحةْ  ُزَراَرَة َقاَل : َسَأْلُتُه َعنيِ امَلْرَأةيِ مَتُوُت َقْبَل َأْن ُيْدَخَل هبيِ

َا ؟ .  ْوُج َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ َيُموُت الزَّ
ُاَم َماَت َفليِلَمْرَأةيِ نيِْصُف َما َفَرَض هَلَا  وإيِْن مَلْ َيُكْن َفَرَض هَلَا  َقاَل : »َأيُّ

َفاَل َمْهَر هَلَا « )5( . 
دٌة بام دلَّ عىل الّتنصيف يف موت  فهذهيِ األخبار معتربة الّسند ، مؤيَّ
الّزوج ، وليَس هلا معارض رصيح فتكون مقّيدة لإلطالق فالعمل هبا 

أوجه . 

)1) يف املصدر : » صداقًا « بدل صداقها « . 
)2) يف هتذيب األحكام والستبصار : » فهي ترثه « . 

)3) الكايف 6 : 6/169 ، هتذيب األحكام 8 : 510/147 ، الستبصار 3 : 1220/341 . 
)4) الكايف 6 : 169 : 7 ، هتذيب األحكام 8 : 511/147 . 

)5)  الكايف 6 : 5/119 ، هتذيب األحكام 8 : 509/146 ، الستبصار 3 : 1219/341 . 
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فرعان : 

ل ( : ] يرث الّزوج من ُكّل ما تملك المرأة [   ) األوَّ

الذي  املهر  ْن  ميِ حّتى  متلكه  ما  ُكّل  ْن  ميِ ماتت  إذا  منها  الّزوج  يرث 
تستحقه منه ُكاًل أو نصفًا لقوله : » وهو يرثها « . 

 ) الّثاِني ( : ] لو خّلى الزوج المرأة المستمتع بها قبل الّدخول [ 

املستمتع هبا لو خاّلها الّزوج قبل الّدخول هبا فلها نصف املسّمى . 
قاله املفيد يف » المقنعة « )1( . واستدلَّ له الّشيخ يف » الّتهذيب « بام رواه 

عن سامعة )2( . 

 ) الخامسة ( : ] لو دخل بها ولم تقبض ِمْن المسّمى شيئًا [ 

قْد عرفَت أنَّ ظاهر اآلياتيِ يدلُّ عىل أنَّ جُمّرد العقد مقتٍض للزوم   
يسقط  فال  شيئًا  املسّمى  ْن  ميِ تقبض  ومل  هبا  دخل  فلو  باجلملة ،  املهر 
بالّدخول ، بْل يكون دينًا عليه ، سواء طالت املّدة أو قرُصت فيه أم ل . 

وكذا لو قبضت منه شيئًا يكون الباقي دينًا . 
 ، َعْن َبْعضيِ  ويدلُّ عىل ذلك أيضًا ما رواه الّشيخ ، عن اْبنيِ َأبيِ ُعَمرْيٍ

املرأة قبل  الّرجل  » ومتى خىّل  قال :  261 بعد احلديث 1129 ،  )1) عن هتذيب األحكام 7 : 
أْن يدخل هبا يف املتعة ، وكان قد أعطاها املهر فيجب عليها أْن ترّد النّصف ممّا اخذت منه « . 
َأْو  َيًة  َج َجاريِ َتَزوَّ َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل  َقاَل :  َعْن َساَمَعَة   ، 1130  /261 )2)  هتذيب األحكام7 : 
ا َقْبَل َأْن ُيْعطيَِيَها َشْيئًا َقاَل َنَعْم إيَِذا  َ ْن َصَداقيَِها جَيُوُز َأْن َيْدُخَل هبيِ لٍّ ميِ َا ُثمَّ َجَعَلْتُه يفيِ حيِ مَتَتََّع هبيِ
ْوجيِ نيِْصَف  تيِ امَلْرَأُة َعىَل الزَّ َا َردَّ َها َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ نُْه َفإيِْن َخالَّ لٍّ َفَقْد َقَبَضْتُه ميِ َجَعَلْتُه يفيِ حيِ

 .  َداقيِ الصَّ
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َعْبديِ اهلل × :  بيِ  ُقْلُت أليَِ َقاَل :   )1( ]  الطَّائيِيِّ يديِ  ميِ احلَْ َعْبديِ  ] َعْن  َأْصَحابيِنَا ، 
َا  وَل ُأْعطيِيَها َشْيئًا ؟ .  ُج امَلْرَأَة  وَأْدُخُل هبيِ َأَتَزوَّ

َقاَل : » َنَعْم َيُكوُن َدْينًا َعَلْيك  « )2( . 
ويف احلسن عن عبداحلميد بن عّواض الّطائي ، قال : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ 
َا ؟ .  نَْدُه َما ُيْعطيِيَها َفَيْدُخُل هبيِ ُج امَلْرَأَة َفاَل َيُكوُن عيِ ُجليِ َيَتَزوَّ اهلل × َعنيِ الرَّ

اَم ُهَو َدْيٌن َعَلْيه هَلَا « )3( .  َقاَل : »َل َبْأَس إيِنَّ
 : × ٍّ  ، َعْن َعليِ آَبائيِهيِ  ، َعْن  ٍّ ْبنيِ َعليِ َزْيديِ  ْبنيِ َخاليٍِد ، َعْن  و  وَعْن َعْمريِ
ى  َمْهرًا ، َوَسمَّ هَلَا  ى  َا ، َوَسمَّ َوَدَخَل هبيِ َجَها ،  َتَزوَّ َقْد  َأَتْتُه بَرُجٌل  اْمَرَأًة  َأنَّ 

َها َأَجاًل ؟ .  مليَِْهريِ
إيَِلْيَها  َفَأدِّ  َا  هبيِ َدَخْلَت  إيَِذا  َها  َمْهريِ يفيِ  َلَك  َأَجَل  َل   «  : × ٌّ َعليِ َفَقاَل 

َها « )4( .  َحقَّ
» يفيِ  َعْبديِ اهلل × :  َأبيِ  َعْن  َيَساٍر ،  ْبنيِ  اْلُفَضْيليِ  َعنيِ  الّصحيح ،  ويف 

نًا « )5( .  هيِ َأْن ُيْعطيَِيَها َمْهَرَها َفُهَو زيِ ُج امَلْرَأَة  وَل جَيَْعُل يفيِ َنْفسيِ ُجليِ َيَتَزوَّ الرَّ
َا َما اْسَتْحَلْلُتْم  وطيِ َأْن ُيوَف هبيِ ُ نيِنَي × : »إيِنَّ َأَحقَّ الشُّ رُي امُلْؤميِ وَقاَل َأميِ

بيِهيِ اْلُفُروج  « )6( . 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من هتذيب األحكام والستبصار . 
)2)  هتذيب األحكام 7 : 357/ 1453 ، الستبصار 3 : 798/220 . 

)3)  الكايف 5 : 4/414 ، هتذيب األحكام 7 : 1456/358 . 
)4)  هتذيب األحكام 7 : 358/ 1457 ، الستبصار 3 : 803/221 . 

)5)  الكايف 5 : 383/ 3 . 
)6)  من ل حيرضه الفقيه 3 : 440/399 . 
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ْن  ميِ ذلك  غري  إىل  م  « )1( .  وطيِهيِ رُشُ نَْد  عيِ »امُلؤمنون  وقوله × : 
األخبار ، وما تضّمن األمر بإيفاء العقود . 

وظاهر إطالقها يدلُّ عىل أنَّه ل فرق يف لزومه عليه بني أْن يكون دفع 
إليها منه شيئًا قبل الّدخول أم ل ، وبذلك أفتى أكثر األصحاب ، وحكى 
يدم  هبا  الّدخول  أنَّ  األصحاب  بعض  عن  » الّتهذيب « )2(  يف  الّشيخ 
الّصداق ، وظاهر إطالق هذا القول أنَّه ل فرق بني كون املهر مفروضًا 

أم ل ، ول بني كونه دفع إليها قبل الّدخول شيئًا منه أم ل . 
وقْد يستدّل لذلك بام رواه الّشيخ ، يف املوّثق ، َعْن ُعَبْيديِ ْبنيِ ُزَراَرَة ، 

ي َعَلْيهيِ َمْهَرَها ؟ .  عيِ ُجليِ َيْدُخُل بيِامَلْرَأةيِ ُثمَّ َتدَّ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ الرَّ
ل  « )3( .  َا َفَقْد َهَدَم اْلَعاجيِ َفَقاَل : »إيَِذا َدَخَل هبيِ

امَلْرَأَة  ُج  َيَتَزوَّ ُجليِ  الرَّ يفيِ  َجْعَفٍر ×  َأبيِ  َعْن  ُمْسليٍِم ،  ْبنيِ  ديِ  مَّ مَُ وَعْن 
ي َعَلْيهيِ َمْهَرَها ؟ .  عيِ َا ُثمَّ َتدَّ َوَيْدُخُل هبيِ

ل  « )4( . فهاتان الّروايتان مع  َقاَل : » إيَِذا َدَخَل َعَلْيَها َفَقْد َهَدَم اْلَعاجيِ
عدم صّحتهام مالفتان لألصل ، ولظاهر اآليات واألخبار املذكورة ، فال 

يعدل هبام عن ذلك . 

بدل  » املسلمون «  أيضًا :  وفيه  اهلل × « ،  عبد  أب  » عن  وفيه :   ، 1/169  : 5 )1)  الكايف 
املؤمنون « . 

إيَِذا  ُه  َأنَّ ْن  ميِ َأْصَحابيِنَا  َبْعُض  إيَِلْيهيِ  » َذَهَب  قال :  ذيل ح1463 ،   ، 360 )2)  هتذيب األحكام 7 : 
َداق  « .  َا َهَدَم الصَّ َدَخَل هبيِ

)3)  الكايف5 : 2/383 ؛ هتذيب األحكام 7 : 359/ 1461 . 
)4)  الكايف 5 : 2/383 ، هتذيب األحكام 7 : 1462/360 . 
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ومع ذلك يمكن أْن يكون امُلراد هبدم الّدخول هدم جواز امتناعها 
ْن الستمتاع هبا الذي كان ثابتًا هلا قبله ، كام يشعر به  ْن متكني الّزوج ميِ ميِ

نسبة اهلدم إىل العاجل ؛ ألنَّ امُلراد إسقاط املهر بالكلّية . 
ْن املهر يف احلكم الّظاهر ،  ويمكن أْن يكون امُلراد أنَّ الّدخول براءة ميِ
ا ل تسمع إّل  فالقول قول الّزوج يف ذلك ، فامُلراد هدم دعواها ، أي أهنَّ
مع البّينة ، بخالف ما إذا مل حيصل الّدخول ، فإنَّ القوَل قوهُلا ؛ ألصالة 
عدم قبضها له ، وعدم ما يوجب خالفه ، وهبذا أفتى ابن اجلنيد عىل ما 
» الّتهذيب « )2(  يف  الّشيخ  حلهام  ذلك  وعىل  » المختلف « )1( ،  يف  نقله 
َياٍد ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل :  َسنيِ ْبنيِ زيِ مستّدًل عىل ذلك بروايٍة َعنيِ احلَْ
ا  َفَعَلْيهيِ  ،  َأْعَطْيُتكيِ َقْد  َوَقاَل :  امَلْهَر ،  َعتيِ  ادَّ ُثمَّ  بيِاْمَرَأتيِهيِ  ُجُل  الرَّ َدَخَل  »إيَِذا 

ني « )3( .  اْلَبيِّنَُة ،  وَعَلْيهيِ اْلَيميِ
 ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعنيِ  اجيِ جَّ نيِ ْبنيِ احلَْ ْحَ وصحيحة َعْبديِ الرَّ
ُجليِ  ُعوَن َعىَل َوَرَثةيِ الرَّ ُجليِ َوامَلْرَأةيِ َيْليَِكانيِ مَجيِيعًا ، َفَيْأيتيِ َوَرَثُة امَلْرَأةيِ َفَيدَّ الرَّ

َداَق ؟ .  الصَّ
َم امْليِرَياُث ؟ « .  َفَقاَل : »َوَقْد َهَلَكا َوُقسِّ

َفُقْلُت : َنَعْم . 

)1) متلف الّشيعة 7 : 163 . 
)2)  هتذيب األحكام 7 : 360 ذيل احلديث 1462 ، قال : » فليس يف شئ من هذه األخبار ما 
ينايف ما ذكرناه ؛ لّن مجيعها يتضّمن أّن املرأَة تّدعى املهر ، ونحن مل نقل أّن بدعواها تعطى 
املهر ، بل حتتاج إىل بّينة ، ومتى مل يكن معها بّينة غري دعواها فليس هلا شئ حسب ما تضّمنت 

هذه األخبار ، وإّنام جيب توفية مهرها بعد قيام البّينة هلا « . 
)3) هتذيب األحكام 7 : 1463/360 ، الستبصار 3 : 809/223 . 
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َقاَل : »َلْيَس هَلُْم َشْ ٌء « . 
ي  عيِ َتدَّ َها  َزْوجيِ َمْوتيِ  َبْعَد  َفَجاَءْت  َحيًَّة  امَلْرَأُة  َكاَنتيِ  َفإيِْن  ُقْلُت : 

َصَداَقَها ؟ . 
ًة َحتَّى َهَلَك َزْوُجَها « .  رَّ َفَقاَل : »َل َشْ َء هَلَا ،  وَقْد َأَقاَمْت َمَعُه ُمقيِ

ُقْلُت : َفإيِْن َماَتْت  وُهَو َحيٌّ َفَجاَء َوَرَثُتَها ُيَطاليُِبوَنُه بيَِصَداقيَِها ؟ . 
َقاَل : »َوَقْد َأَقاَمْت َحتَّى َماَتْت َل َتْطُلُبُه « ؟ . 

َفُقْلُت : َنَعْم . 
َقاَل : »َل َشْ َء هَلَا « . 

َقَها َفَجاَءْت َتْطُلُب َصَداَقَها  وَقْد َأَقاَمْت َل َتْطُلُبُه َحتَّى  ُقْلُت : َفإيِْن َطلَّ
َقَها ؟ .  َطلَّ

َقاَل : »َل َشْ َء هَلَا « . 
ي إيَِذا َطَلَبْتُه مَلْ َيُكْن هَلَا ؟ .  ذيِ ُقْلُت : َمَتى َحدُّ َذليَِك الَّ

ُه  َيْت إيَِلْيهيِ  وَدَخَلْت َبْيَتُه  وَطَلَبْت َبْعَد َذليَِك َفاَل َشْ َء هَلَا إيِنَّ َقاَل : »إيَِذا ُأْهديِ
ْن َصَداقيَِها َقليِيٌل َل َكثيِري « )1( ، فهذهيِ  َكثيِرٌي هَلَا َأْن ُيْسَتْحَلَف بيِاهلل َما هَلَا قيَِبَلُه ميِ
الّرواية رصحية يف عدم اهلدم ، وأنَّ القول قول الّزوج ، كام يدلُّ عليه تكليفه 
الّتقية ؛  عىل  األصحاب  بعض  الّسابقتني  الّروايتني  أي  وحلهام  باليمني ، 
ة أنَّ العاجل يقّدم عىل الّدخول .  ة ، وعند العامَّ لتضّمنها هدم العاجل خاصَّ

َأبيِ  َعْن  يسار ،  بن  اْلُفَضْيليِ  َعنيِ  الّصحيح ،  يف  الّشيخ  رواه  ما  فأّما 
َعنَْها  َماَت  ُثمَّ  َفَأْوَلَدَها  َا  هبيِ َفَدَخَل  اْمَرَأًة  َج  َتَزوَّ َرُجٍل  يفيِ  َجْعَفٍر × : 

)1)  الكايف 5 : 2/385 ، هتذيب األحكام 7 : 1459/359 ، الستبصار 3 : 806/222 . 
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نُْهْم  وَتْطُلُب  َها َفَجاَءْت َتْطُلُبُه ميِ ْن َصَداقيَِها َعىَل َوَرَثةيِ َزْوجيِ َعْت َشْيئًا ميِ َفادَّ
ي  ذيِ َداُق َفإيِنَّ الَّ ا الصَّ ا امْليِرَياُث َفَلَها َأْن َتْطُلَبُه ،  وَأمَّ امْليِرَياَث ؟ ، َفَقاَل : »َأمَّ
ْوجيِ بيِهيِ َفْرُجَها  ي َحلَّ ليِلزَّ ْوجيِ َقْبَل َأْن َيْدُخَل َعَلْيَها َفُهَو الَّذيِ َن الزَّ َأَخَذْت ميِ
َي َقَبَضْتُه  وَقبيَِلْتُه  وَدَخَلْت َعَلْيهيِ َفاَل َشْ َء هَلَا َبْعَد  َقليِياًل َكاَن َأْو َكثيِريًا إيَِذا هيِ
ليِ ْبنيِ ُعَمَر َقاَل : َدَخْلُت َعىَل َأبيِ َعْبديِ اهلل ×  َذليِك  « )1( . وعن ٍ َعْن ُمَفضَّ

نيِنَي َأْن جَيُوُزوُه ؟ .  ي َل جَيُوُز ليِلُمْؤميِ ذيِ ينيِ َعْن َمْهريِ امَلْرَأةيِ الَّ ْ َفُقْلُت َلُه : َأْخربيِ
َذليَِك  َعىَل  َزاَد  َفَمْن  ديِْرَهٍم ،  َئةيِ  َخُْساميِ ُة  يَّ ديِ امُلَحمَّ نَُّة  السُّ  « َفَقاَل :  َقاَل : 
َن  َئةيِ ديِْرَهٍم ، َفإيِْن َأْعَطاَها ميِ اميِ َن اخْلَْمسيِ  ،  وَل َشْ َء َعَلْيهيِ َأْكَثَر ميِ نَّةيِ ُردَّ إيِىَل السُّ

 . »  َا َفاَل َشْ َء َعَلْيهيِ ْن َذليَِك ُثمَّ َدَخَل هبيِ َئةيِ ديِْرَهٍم ديِْرمَهًا َأْو َأْكَثَر ميِ اميِ اخْلَْمسيِ
َا ؟ .  َقَها َبْعَد َما َدَخَل هبيِ َقاَل : ُقْلُت : َفإيِْن َطلَّ

َا  َأْن َدَخَل هبيِ َئةيِ ديِْرَهٍم َفلامَّ  ُطَها َخَْساميِ اَم َكاَن رَشْ إيِنَّ » َل َشْ َء هَلَا  َقاَل : 
َأَخَذْت  َما  هَلَا  اَم  إيِنَّ هَلَا ،  َشْ َء  َفاَل  َداَق  الصَّ َهَدَم  َصَداَقَها   َ َتْسَتْويفيِ َأْن  َقْبَل 
َمْوتيِهيِ  َبْعَد  َأْو  نُْه  ميِ َحَياٍة  يفيِ  َذليَِك  َبْعَد  َطَلَبْت  َفإيَِذا  َا ،  هبيِ َيْدُخَل  َأْن  َقْبليِ  ْن  ميِ
َفاَل َشْ َء هَلَا « )2( فهاتان الّروايتان داّلتان عىل أّن الّدخول يدم ما بقي ، 
وأّن الّصداق هو اّلذي أخذته قبل الّدخول ، سواء كانت ممّن فرض هلا 
الّصداق أو ل ، وحلها األكثر عىل مفّوضة البضع ، فحكموا بأّن املدفوع 
أّوًل هو املهر ، والباقي يسقُط بالّدخول ، بل إّدعى ابن إدريس )3( المجاع 

عليه . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1459/359 . 
)2) هتذيب األحكام 7 : 1464/361 ، الستبصار 3 : 810/224 . 

)3) السائر احلاوي2 : 581 . 
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قال املفيد : ألهّنا لو مل ترَض به مهرًا ما مّكنته من نفسها حّتى تستويف 
ابن  قال  ونحوه  ذّمته )1( .  يف  دينًا  وتعله  ذلك ،  عىل  توافقه  أو  بتاممه ، 

بابويه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « )2( . 
» كتاب  آخر  يف  رواه  بام  الّتأويل  هذا  عىل  ُيستدّل  أْن  يبعد  ول 
ْن جواب املسائل الّتي  االحتجاج « يف ما خرج عن صاحب الّزمان # ميِ
إليه #  د بن عبداهلل بن جعفر احلمريّي )3( ، يف ما كتب  ُممَّ سأله عنها 
َدَخَل  إيَِذا  َبْعُضُهْم :  َفَقاَل   ،  امَلْرَأةيِ َمْهريِ  َأْصَحاُبنَا يفيِ  اخَتَلَف  َفَقاَل :  َوَسَأَل 
 ،  َرةيِ ْنَيا  واآْلخيِ ٌم يفيِ الدُّ َا َسَقَط امَلْهُر َوَل َشْ َء هَلَا ، َوَقاَل َبْعُضُهْم : ُهَو َلزيِ هبيِ

 ؟ .  ي جَييُِب فيِيهيِ ذيِ َفَكْيَف َذليَِك ، َوَما الَّ
يفيِ  َلُه  ٌم  َلزيِ َفُهَو  َدْيٍن  ذيِْكُر  فيِيهيِ  كيَِتاٌب  بيِامَلْهريِ  َعَلْيهيِ  َكاَن  »إيِْن  َفَأَجاَب : 
َداقيِ َسَقَط إيَِذا َدَخَل   ،  وإيِْن َكاَن َعَلْيهيِ كيَِتاٌب فيِيهيِ ذيِْكُر الصَّ َرةيِ ْنَيا َواآْلخيِ الدُّ
َداق  ... « )4( ؛  َا َسَقَط َباقيِي الصَّ َا ،  وإيِْن مَلْ َيُكْن َعَلْيهيِ كيَِتاٌب َفإيَِذا َدَخَل هبيِ هبيِ
ْن قوله : » يف املهر كتاب دين إلخ « أنَّ امُلراد مفروض قْد  ألنَّ الّظاهر ميِ

)1) املقنعة : 509 . 
َداقيِ  الصَّ يفيِ  ُة  يَّ ديِ امُلَحمَّ نَُّة  » َوالسُّ قال :  احلديث 4401 ،  ذيل   399 الفقيه 3 :  حيرضه  ل  من   (2(
دًا َأْو  َئةيِ ديِْرَهٍم ديِْرمَهًا َواحيِ اميِ َن اخْلَْمسيِ نَّةيِ َفإيِْن َأْعَطاَها ميِ نَّةيِ ُردَّ إيِىَل السُّ َئةيِ ديِْرَهٍم َفَمْن َزاَد َعىَل السُّ َخُْساميِ
َا . . . « .  نُْه َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيِ اَم هَلَا َما َأَخَذْت ميِ َا َفاَل َشْ َء هَلَا َبْعَد َذليَِك إيِنَّ ْن َذليَِك ُثمَّ َدَخَل هبيِ َأْكَثَر ميِ

)3) مّمد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي : أبو جعفر القمي ، كان ثقة وجهًا َكاَتَب صاحَب األمريِ 
الفهرست :  وقال يف  يرو عنهم ثالث مرات ،  مل  ممّن  الشيُخ يف رجاله  عّده  َوَسأَلُه مسائَل ، 
 ، 354 النجاّش :  رجال  اخلالصة .  من  األّول  القسم  يف  العاّلمُة  وذكره  مصنّفات ،  له 

الفهرست : 156 ، رجال العالمة : 157 . 
)4) الحتجاج 2 : 491 - 492 . 
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تراضيا عىل تأجيله . 
وباجلملة هذا املذهب هو املشهور بني األصحاب سّيام املتقّدمني ، إّل 
ْن كثري منهم أنَّ هذا احلكم غري متّص بمفوضة البضع ، بْل شامل  أنَّه يظهر ميِ
ْن ذوات الفروض إمجالً وتفصيالً فيسقط الباقي بالّدخول ، إّل  لغريها ميِ
إذا حصل الرّتايض بينهام بجعله دينًا ، فإنَّه ل يسقط بالّدخول وإْن قّدم منه 
ْن  شيئًا ، ول يبعد أْن يكون هذا احلكم مبنّيـًا عىل ما كان متعارفًا عندهم ميِ
ْن الستمتاع  ْن متكني الّزوج ميِ تقديم املهر بأمجعه ، وأنَّ املرأة كانت متتنع ميِ
ْن  ميِ به كان ذلك  البعض ورضيت  إذا قبضت  فحينئٍذ  تقبضه ،  هبا حّتى 
قبيل إبراءه ممّا بقى منه ، فيكون املقتيض للّسقوط هو الّدخول ، مع تعارف 
ْن ذلك  الّتقديم معًا ، فعىل هذا لو اّدعت هي بعد الّدخول أو ورثُتها شيئًا ميِ
ا تّدعي خالف الّظاهر ، بْل حتتاج إىل البيِّنة ، فلو  فال تسمع دعواها ؛ ألهنَّ
مل يتعارف تقديمه كاّل ً أو بعضًا كام يف زماننا هذا مل يكن احلكم كذلك ؛ 
لوجود مقتىض ثبوت املهر ، وعدم ظهور ما يقتيض خالفه فتكون البيِّنة 
ْن هذهيِ األخبار كّلها ، ويوافق األُصول ، وبه  عليه ، وهذا املعنى قريب ميِ

مة .  حيصل اجلمع بينها وبني األخبار املتقدِّ

 ) الّسادسة ( : ] العفو أعّم ِمْن اإلبراء والهبة [ 

ْن البراء واهلبة ، فإْن كان متعّلقه ما يف الّذّمة كأْن يكون  العفو أعّم ميِ
املهر دينًا فهو إبراء ، وإْن كان عينًا فهبة ، وقْد تطلق اهلبة عىل ما يف الّذّمة ، 
ُجليِ  الرَّ َعْبديِ اهلل × َعنيِ  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  َأبيِ َولٍَّد )1(  وعليه حتمل رواية 

من  مزومّي .  يونس ،  بن  حفص  وقيل :  اجلعفّى ،  موىل  احلنّاط  سامل  بن  حفص  ولّد  أبو   (1(
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َها ؟ .  نُْه يفيِ َمَرضيِ ُئُه ميِ ْيُن َفُترْبيِ ْمَرَأتيِهيِ َعَلْيهيِ الدَّ َيُكوُن ليِ
ْن ُثُلثيَِها إيِْن َكاَنْت  َبُتَها َلُه  وحُيَْسُب َذليَِك ميِ ُبُه َلُه َفَتُجوُز هيِ َقاَل : »َبْل هَتَ

َتَرَكْت َشْيئا « )1( . 
َيُكوُن  ُجليِ  الرَّ َعنيِ  َسَأْلُتُه  َقاَل :  اهلل ×  َعْبديِ  َأبيِ  َعْن  َساَمَعَة ،  وَعْن 

َها ؟ .  نُْه يفيِ َمَرضيِ ُئُه ميِ ْمَرَأتيِهيِ َعَلْيهيِ َصَداٌق َأْو َبْعُضُه َفُترْبيِ ليِ
ْن ُثُلثيَِها « )2( .  َقاَل : »ل ،  وَلكيِْن إيِْن َوَهَبْت َلُه َجاَز َما َوَهَبْت َلُه ميِ

ْن  ميِ ذلك  كون  إىل  هًا  متوجِّ النّفي  يكون  أْن  هو  املعنى :  وحاصل 
ْن الّثلث فجائز .  ا ميِ األصل ، أمَّ

 ] من الذي بيده عقدة النكاح [ 

 واّلذي بيده العقدة هو األب ، والّرجل يويص إليه ، واّلذي توّكله 
املرأة وتوّليه أمرها . يدلُّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، عن ابن أب ُعمري ، عن 
َقَها  ْن أصحابنا ، عن أب عبداهلل × أنَّه قال : » ...َوَمَتى َطلَّ غري واحد ميِ
َبْعضًا ،   وَيْأُخَذ  َداقيِ   الصَّ َبْعضيِ  َعْن  َيْعُفَو  َأْن  َبيِيَها  َفأليِ َا  هبيِ ُخوليِ  الدُّ َقْبَل 
ِي 

ىَّ
ُفَوا ال ورْ َيعرْ

َ
ُفوَن أ نرْ َيعرْ

َ
 أ

ىَّ
ُه ؛  وَذليَِك َقْوُله تعاىل : } إِل وَلْيَس َلُه َأْن َيَدَع ُكلَّ

ْن  يهيِ َأْمَرَها ميِ ُلُه امَلْرَأُة  وُتَولِّ ي ُتَوكِّ ذيِ َدةُ انلِّكِح { ، َيْعنيِي اأْلََب ، َوالَّ بَِيِدهِ ُعقرْ
ا « )3( .  َ مهيِ َأٍخ َأْو َقَراَبٍة َأْو َغرْييِ

أصحاب المام الّصادق × ، ثقة ، من أصحاب األصول ، روى أصله احلسن بن مبوب . 
رجال النّجاّش : 98 ، وتنقيح املقال 1 : 353 . 

)1)  هتذيب األحكام 9 : 195/ 783 ، الستبصار 4 : 120/ 457 . 
)2)  هتذيب األحكام 9 : 652/158 . 

)3)  هتذيب األحكام 6 : 215 507/216 . 
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 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل ×قال :  َلبيِيِّ ويف » الكافي « ، يف احلسن ، َعنيِ احلَْ
ُجُل جَيُوُز َأْمُرُه يفيِ َماليِ   ،  والرَّ ُجُل ُيوَص إيَِلْيهيِ »ُهَو اأْلَُب ،  واأْلَُخ ،  والرَّ
ي هَلَا ، َفإيَِذا َعَفا َفَقْد َجاز « )1( . ويف الّصحيح ، عن   ، َفَيبيِيُع هَلَا َوَيْشرَتيِ امَلْرَأةيِ
أب بصري )2( ، وبسند آخر عن سامعة مجيعًا ، عن أب عبداهلل × مثله )3( . 
ونحوه رواه العّياّش ، يف تفسريه ، عن أب بصري ، عنه × وزاد فيهيِ 

يُز َما َيْصنَُع ؟ .  ُقْلُت : َأَرَأْيَت إيِْن َقاَلْت : َل ُأجيِ
َا  وَل ُتيِيُز َهَذا « )4( .  َقاَل : » َلْيَس هلا َذليَِك أُتيِيُز َبْيَعُه يفيِ َماهليِ

َقْول  ٍد × َعْن  مَّ ُمَ ْبَن  َسَأْلُت َجْعَفَر  َقاَل :  ٍر ،  ْبنيِ َعامَّ إيِْسَحاَق  وَعْن 
ُفوَن { ؟ .  نرْ َيعرْ

َ
 أ

ىَّ
اهلل تعاىل : } إِل

 . »  َداقيِ َقاَل : »امَلْرَأُة َتْعُفو َعْن نيِْصفيِ الصَّ
َدةُ انلِّكِح { ؟ .  ِي بَِيِدهِ ُعقرْ

ىَّ
ُفَوا ال ورْ َيعرْ

َ
 ] ُقْلُت : [ )5( } أ

َا ، َوُهَو اْلَقائيُِم  يُم هبيِ َقاَل : »َأُبوَها إيَِذا َعَفا َجاَز َلُه ،  وَأُخوَها إيَِذا َكاَن ُيقيِ
َا ، َوَل َيُقوُم  َلةيِ اأْلَبيِ جَيُوُز َلُه ،  وإيَِذا َكاَن اأْلَُخ َل َيتمُّ هبيِ َعَلْيَها ، َفُهَو بيَِمنْزيِ

ْز َعَلْيَها َأْمُرُه « )6( .  َعَلْيَها مَلْ جَيُ
النَِّكاحيِ  ُعْقَدُة  هيِ  بيَِيديِ ي  ذيِ »الَّ َقاَل :  َعْبديِ اهلل ×  َأبيِ  َعْن  َفاَعَة ،  ريِ وَعْن 

)1)  الكايف 6 : 106/ 3 . 
)2)  هتذيب األحكام 7 : 393/ 1573 . 

)3)  الكايف 6 : 2/106 . 
)4)  تفسري العّياّش 1 : 408/125 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 

)5) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)6)  تفسري العّياّش 1 : 409/126 . 
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ي َأْنَكَح ، َيْأُخُذ َبْعضًا ] )1( َوَيَدَع َبْعضًا ، َوَلْيَس َلُه َأْن َيَدَع  ذيِ ُّ الَّ َوُهَو اْلَويليِ
ُكلَّه « )2( . ونحو رواية رفاعة عىل ما [ ُروي يف » َمْن ال يحضره الفقيه « )3( 

مرساًل . 
ْن بيده عقدة النّكاح هو الويّل الجبارّي  ْن هذهيِ األخبار أنَّ ميِ فظهر ميِ
أعني األب ، ويدخل فيه اجلّد له ؛ لشمول لفظ األب له ، وَمْن ينوب 
ا الكبرية فيجوز  منابه كالذي َوّص إليه األب بالنّسبة إىل الّصغرية ، وأمَّ
ذلك ملن يوليه أمرها عمومًا أو خصوصًا ، وأنَّه ل جيوز العفو عن الكّل ، 

بْل البعض . 
ول يبعد القول بجواز العفو عن الكّل إذا توّقف الّطالق عىل ذلك ، 

وكان فيه صالحها ، أو كان ذلك هو األصلح لشأهنا . 
ْن العاّمة )4( بأنَّ امُلراد به الّزوج ؛ ألنَّه املالك لعقده  هذا ، وقال مجع ميِ
دفعه  بني  للّزوج  ُمرّيًا  الّدخول  قبل  الّطالق  يكون  هذا  فعىل  وحّله ، 
يوجد يف  وقْد  نفسه ،  ُمشطَّرًا يف  الّطالق  يكون  كاّلً وبني تشطريه ، فال 
بعض روايات األصحاب ما يدلُّ عىل ذلك أيضًا عى ما نقله يف » مجمع 

البيان « )5( فيكون ممولً عىل الّتقّية . 

)1) من هنا قوله : » َو َيَدَع َبْعضًا . . . إىل قوله : إّن اهلل كان علّيًا . . . « قد سقطت من املخطوط 
وأثبتناها من احلجرّية . 

)2) تفسري العّياّش 1 : 407/125 ، هتذيب األحكام 7 : 1570/392 . 
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4779/507 . 

)4)  اأُلّم 5 : 74 ؛ املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 63 ؛ املغني ) ابن قدامة ( 8 : 70 . 
)5)  جممع البيان 1 : 342 . 
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َرُب { إلخ ، الّظاهر أنَّ اخلطاب لألزواج ؛ ألنَّه 
رْ
ق
َ
 أ

رْ
ُفوا ن َتعرْ

َ
قوله : } وَأ

بعد أْن دلَّ عىل تشطري املهر بالّطالق بنيَّ أنَّ للّزوجة النّصف إّل أْن تعفو 
هي أو يعفو ولّيها ، وحيث كان ذلك بمنزلة قوله : والنّصف اآلخر لكم 
ا األزواج أقرب للّتقوى ، وإنَّام كان أقرب ؛ ألنَّ فيه  قال : وإْن تعفوا أيُّ
الاّلزمة غالبًا  املعايص  فيه ترك  بعده ، وألنَّ  جربًا لإلنكسار احلاصل هلا 
لستقصاء احلّق ، َوقيِْيَل : هو خطاب للّزوج وللمرأة إّل أنَّه غلَّب الّذكور . 

أقوُل : لعلَّ يف صحيحة أب بصري الّسابقة إشعارًا بذلك )1( ، فافهم . 
ويف » الكافي « ، عن أب جعفر × قيِيَل : وقْد حلف ليرضب غالمه 

ْبَتُه ؟ .  فلم يرضبه ، فقال : مل َأَرَك رَضَ
وى ... { )2( « )3( .  َرُب لِلتىَّقرْ

رْ
ق
َ
ُفوا أ نرْ َتعرْ

َ
َفَقاَل : »َأ َلْيَس اهلل َيُقوُل : } ... َو أ
َل { .  َفضرْ

رْ
 ال

رْ
قوله : } َولَ تَنَسُوا

ُ فيِيهيِ   يف » نهج البالغة « : »َيْأيتيِ َعىَل النَّاسيِ َزَماٌن َعُضوٌض َيَعضُّ امُلورسيِ
َل { « )4( .  َفضرْ

رْ
 ،  ومَلْ ُيْؤَمْر بيَِذليَِك ، َقاَل اهلل تعاىل : } َول تَنرَْسوُا ال َعىَل َما يفيِ َيَدْيهيِ

ونحو ذلك روى ابن بابويه يف » عيون األخبار « )5( يف باب ما جاء 
ْن األخبار املجموعة .  عن الّرضا × ميِ

ن  ميِ متاجًا  كان  عّمن  العفو  استحباب  إىل  إشارًة  هذهيِ  يف  ولعلَّ 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 618.
)2) سورة البقرة 2 : 237 . 

)3)  الكايف 7 : 4/460 . 
)4) هنج البالغة : 557 - 558 . 

)5)  عيون أخبار المام الرضا × 2 : 168/45 . 
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الّزوجني ، فإْن كان مل ُيقبْضها املهر يستحّب هلا العفو إذا كان هو عاجزًا ، 
عاّم  العفو  له  يستحّب  عاجزة  وكانت  ُكّله ،  املهر  قبَّضها  قْد  كان  وإْن 

يستحّقه منها . 
* * * * *

الّرابعة : في سورة الّنساء

ٍض َوبَِما  َضُهمرْ َعَ َبعرْ َل اهلل َبعرْ ضىَّ
َ
وىَّاُموَن َعَ النَّساء بَِما ف

َ
 } الرَّجاُل ق

اهلل  َحِفَظ  بَِما  َغيرِْب 
رْ
ل
ِّ
ل َحافَِظاٌت  انَِتاٌت 

َ
ق فالّصاِلَاُت  َوالِِهمرْ  مرْ

َ
أ ِمنرْ   

رْ
نَفُقوا

َ
أ

إِنرْ 
َ
ُبوُهنىَّ ف ِ

ُجُروُهنىَّ ِف الَمَضاِجِع َواضرْ ِعُظوُهنىَّ َواهرْ
َ
وَن نُُشوَزُهنىَّ ف

ُ
َاف

َ
ِت ت

ىَّ ّ
والل

بِياً { )1( . 
َ
 ك

ً
يرِْهنىَّ َسبِيلً إِنىَّ اهلل َكَن [ َعلِّيا

َ
 َعل

رْ
لَ َتبرُْغوا

َ
َنُكمرْ ف َطعرْ

َ
أ

 تضّمنت اآلية ثالثة ُأمور : 
والّسياسة  بالّتدبري  النّساء  عىل  قّوامني  الّرجال  كون  ل ( :  ) األوَّ  

والّتسلُّط كام يستّلط الولة عىل الّرعية ، وعّلله بأمرين : 
َل اهلل { .  ضىَّ

َ
 ) أحدهما ( : موهبّي : وهو امُلشار إليه بقوله : } بَِما ف

نَفُقوارْ { . فالباء 
َ
 ) والّثاني ( : كسبّي : هو امُلشار إليه بقوله : } َوبَِما أ

للّسببّيـة فيهام . 
لَّة  » عيون األخبار « ، عن ابن سنان ، عن الّرضا × يف عيِ روى يف 
إيَِذا  امَلْرَأَة  َنَّ  »أليِ قال :  امْليِرَياثيِ  َن  ميِ َجاُل  الرِّ ُيْعَطى  َما  نيِْصَف  املرأة  إيِْعَطاءيِ 

َجال  ... « )2( .  َر َعىَل الرِّ ُجَل ُيْعطيِي ، َفليَِذليَِك ُوفِّ َجْت َأَخَذْت ،  والرَّ َتَزوَّ

)1) سورة النّساء 4 : 34 . 
)2)  عيون أخبار المام الرضا × 2 : 98 ضمن احلديث 1 . 
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َسنيِ ْبنيِ َعْبديِ اهلل )1( ،  ٍر ، َعنيِ احْلَ َيَة ْبنيِ َعامَّ وروي يف » العّلل « ، َعْن ُمَعاويِ
َن  ِّ ْبنيِ َأبيِ َطاليٍِب × َقاَل : »َجاَء َنَفٌر ميِ َسنيِ ْبنيِ َعليِ هيِ احلَْ  ، َعْن َجدِّ َعْن آَبائيِهيِ
اْلَيُهوديِ إيِىَل َرُسوليِ اهلل ‘ َفَسَأَلُه َأْعَلُمُهْم َعْن َمَسائيَِل َفَكاَن يفيِ َما َسَأَلُه َأْن 
اَمءيِ  النَّبيِيُّ ‘ : َكَفْضليِ السَّ َفَقاَل   ؟ .  النَِّساءيِ َجاليِ َعىَل  َما َفْضُل الرِّ َلُه :  َقاَل 
َجاليِ  ييِي اأْلَْرَض ، َوبيِالرِّ  ، َفامَلاُء حُيْ  ،  وَكَفْضليِ امَلاءيِ َعىَل اأْلَْرضيِ َعىَل اأْلَْرضيِ
وىَّاُموَن 

َ
َجاُل َما خلق اهلل النَِّساَء ، َيُقوُل اهلل : } الرِّجاُل ق َيا النَِّساُء ، َلْو َل الرِّ حُتْ

 ، )2( }  والِِهمرْ مرْ
َ
َفُقوا ِمنرْ أ نرْ

َ
ٍض  وبِما أ َضُهمرْ َع  َبعرْ َل اهلل َبعرْ ضىَّ

َ
َعَ النِّساءِ بِما ف

يِّ َشْ ٍء َكاَن َكَذا ؟ . َفَقاَل النَّبيِيُّ ‘ : َخَلَق اهلل َعّز َوَجلَّ   : أليَِ َقاَل اْلَيُهوديِيُّ
ُل َمْن َأَطاَع النَِّساَء  اُء ، َوَأوَّ يَّتيِهيِ ُخليَِقْت َحوَّ ْن َفْضَلتيِهيِ َوَبقيِ ْن طيِنٍي ، َوميِ آَدَم × ميِ
َجاليِ َعىَل النَِّساءيِ  َ َفْضَل الرِّ  ،  وَقْد َبنيَّ َن اجْلَنَّةيِ آَدُم × ، َفَأْنَزَلُه اهلل َعّز َوَجَل ميِ
َن  ميِ َباَدُة  اْلعيِ ُيْمكيِنُُهنَّ  وَل  حَييِْضَن ،   َكْيَف  النَِّساءيِ  إيِىَل  َتَرى  أَل  ْنَيا ،  الدُّ يفيِ 

 . )3( » ...  َن الطَّْمثيِ يُبُهْم َشْ ٌء ميِ َجاُل َل ُيصيِ  ،  والرِّ اْلَقَذاَرةيِ
ْن ذلك أنَّ ضمري ) بعضهم ( راجع إىل النّساء والّرجال وعربَّ  فظهر ميِ
باملذّكر تغليبًا ، وأنَّ للّتفضيل جهاٍت متعّددًة كالقّوة والعلم وحسن الّتدبري 
ْن ثمَّ كان فيهم األنبياء واألوصياء ، وخّصوا بأشياء كوجوب  والّرأي ، َوميِ

اجلهاد ، وإعطاء املهر ، والقدوة هبم يف الّصالة واألذان إىل غري ذلك . 

احتادمها .  واحتمل  هبدايته  واهتدى  الكاظم ×  المام  بلقاء  تّشف  اهلل ،  عبد  بن  احلسن   (1(
وغريهم .  عاّمر  بن  ومعاوية  حزة ،  بن  وصالح  عمر ،  بن  صالح  عنه  روى  إمامّي .  مّدث 

معجم رجال احلديث 4 : 375 . نقد الرجال 91 . 
)2) سورة النّساء 4 : 34 . 

)3)  علل الّشائع 2 : 1/512 . 
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 ) الّثاِني ( : ] في وجوب طاعة الّرجال على النساء [ 

جيب  أنَّه  عىل  اللتزام  بطريق  ودلَّ  تسلُّطًا ،  للّرجال  أنَّ  ذكر  ملا   
عليهّن الطاعة عىل وفق الّدستور املنقول عن صاحب الّشع أشار إىل 
أنَّ ذوات الّصالح منهّن هّن ) القانتات ( أي : املطيعات لألزواج يف ما 
 ، ) الحافظات للغيب ( أي : حيفظَن ما جيب حفظه عند  فرض اهلل عليهنَّ
بينها وبني  التي  والفرج ، واألرسار  واملال ،  النّفس ،  ْن  ميِ األزواج  غيبة 

الّزوج . 
روي عن الّصادق × َقاَل : َقاَل النَّبيِيُّ ‘ : » َما اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسليٌِم 
ُه إيَِذا َنَظَر إيَِلْيَها ،  وُتطيِيُعُه  ْن َزْوَجٍة ُمْسليَِمٍة َتُسُّ ْساَلميِ َأْفَضَل ميِ َفائيَِدًة َبْعَد اْليِ
عن  ونحوه  َوَماليِك  « )1( .  َها  َنْفسيِ يفيِ  َعنَْها  َغاَب  إيَِذا  َفُظُه  َوحَتْ َأَمَرَها ،  إيَِذا 

الباقر × )2( . 
ْن  ميِ َخرْيًا  َفائيَِدًة  َعْبٌد  َأَفاَد  »َما  َقاَل :  َضا ×  الرِّ عن  الّصحيح ،  ويف 
َها  وَماليِه  « )3( .  َظْتُه يفيِ َنْفسيِ ْتُه  وإيَِذا َغاَب َعنَْها َحفيِ ٍَة إيَِذا َرآَها رَسَّ َزْوَجٍة َصاحليِ
َوإيَِذا  ْتَك ،  رَسَّ إيَِلْيَها  َنَظْرَت  إيَِذا  امرأة  النَِّساءيِ  »َخرْيُ  النّبّي ‘ :  وعن 
َها َوَماليِه ، َقاَل : َوَتاَل  َنْفسيِ َظْتَك يفيِ  ْبَت َعنَْها َحفيِ َوإيَِذا غيِ َأَطاَعْتَك ،  َأَمْرهَتَا 

ْن األخبار .  هيِ اآلَيَة « )4( ، ونحو ذلك ميِ َهذيِ

 : 7 األحكام  هتذيب   ، 4368/389  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/327 )1)  الكايف5 : 
 . 1047/240

)2)  الكايف 5 : 2/327 . 
)3)  الكايف 5 : 3/327 . 

)4)  مسند أب داود الّطياليّس : 306 ، تفسري جوامع اجلامع 1 : 396 . 
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وقوله : } بَِما َحِفَظ اهلل { قرأ أبو جعفر بالنّصب ، فالباء للسببّيـة ،  
و} ما { : موصولة ، ولفظ اجلاللة منصوب عىل املفعولّيـة عىل حذف 
وهو  وأمانته ،  ودينه  اهلل  حّق  حيفظ  اّلذي  باألمر  وتقديره  املضاف ، 

الّتعفف والّشفقة عىل العيال )1( . 
وقرأه غريه بالّرفع فـ } ما { مصدرية والباء سببّيـة ، أي حيفظ اهلل 
عليهّن ،  النّفقة  وإجراء  هلّن ،  املهر  يف  األزواج  هبّن  أوص  حيث  هلّن ، 

ْن احلقوق الواجبة عىل األزواج هلّن .  ونحو ذلك ميِ
ْن اجلزاء ،  ْن أمر اآلخرة ميِ وحيتمل أْن يكون امُلراد بالغيب ما غاب ميِ
للعهد  حافظات  أهنّن  املعنى :  وحاصل  املقابلة .  أو  لالستعانة  والباء 
طلبًا  لألزواج ،  املعصية  واجتناب  الّطاعة ،  ْن  ميِ عليهّن  اهلل  أخذه  اّلذي 

للجزاء اّلذي رتبه اهلل عىل ذلك ، وذلك بتوفيق اهلل تعاىل وهدايته . 
روي عن أب جعفر × قال : »َجاَءتيِ اْمَرَأٌة إيِىَل رسول اهلل ‘ َفَقاَلْت : 
َيُه ،    ؟ ، َفَقاَل هَلَا : َأْن ُتطيِيَعُه  وَل َتْعصيِ ْوجيِ َعىَل امَلْرَأةيِ َيا َرُسوَل اهلل َما َحقُّ الزَّ
 ، َوَل مَتْنََعُه َنْفَسَها   عًا إيِلَّ بيِإيِْذنيِهيِ  ،  وَل َتُصوَم َتَطوُّ ْن َبْيتيِهيِ إيِلَّ بيِإيِْذنيِهيِ َق ميِ وَل َتَصدَّ
 ،  وإيِْن َخَرَجْت  ْن َبْيتيَِها إيِلَّ بيِإيِْذنيِهيِ وإيِْن َكاَنْت َعىَل َظْهريِ َقَتٍب )2( ،  وَل خَتُْرَج ميِ
َوَماَلئيَِكُة   ،  اأْلَْرضيِ وَماَلئيَِكُة    ،  اَمءيِ السَّ َماَلئيَِكُة  َلَعنَْتَها  إيِْذنيِهيِ  بيَِغرْييِ  َبْيتيَِها  ْن  ميِ
َع إيِىَل َبْيتيَِها ، إىل أْن قال : ... َقاَلْت :   ، َحتَّى َتْرجيِ ْحَةيِ  ، َوَماَلئيَِكُة الرَّ اْلَغَضبيِ

)1) انظر التبيان يف تفسري القرآن 3 : 188 . 
)2) قال اجلوهرّي : » القتب بالّتحريك : َرْحل صغري عىل قدر الّسنام « .  وقال ابن األثري : » و 
يف حديث عائشة : لمتنع املرأة نفسها من زوجها  وإن كان عىل ظهر قتب ، القتب للجمل 
كالكاف لغريه ، ومعناه احلّث هلّن عىل مطاوعة أزواجهّن ،  وأّنه ل يسعهّن المتناع يف هذه 

احلال ، فكيف يف غريها . ) الّصحاح 1 : 198 ؛ النّهاية 4 : 11 ماّدة قتب ( . 
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َن   ؟ ، َقاَل : َزْوُجَها . َقاَلْت : َفاَم يليِ َعَلْيهيِ ميِ فَمْن َأْعَظُم النَّاسيِ َحّقًا َعىَل امَلْرَأةيِ
َدٌة . َقاَل : َفَقاَلْت :  اَئٍة َواحيِ ْن ُكلِّ ميِ  ؟ . َقاَل : ل ،  وَل ميِ ْثُل َما َلُه َعَلَّ احْلَقِّ ميِ

ي َبَعَثَك بيِاحْلَقِّ َنبيِّيًا َل َيْمليُِك َرَقَبتيِي َرُجٌل َأَبدًا « )1( .  ذيِ َوالَّ

 ) الّثالث ( : ] حال غير المطيعات ِمْن الّزوجات [ 

إليها  أشار  التي  وهي  الّزوجات ،  ْن  ميِ املطيعات  غري  حال  بيان   
الّظّن  النّشوز  بخوف  امُلراد  أنَّ  الّظاهر   ، }  نُُشوَزُهنىَّ وَن 

ُ
َاف

َ
} ت بقوله : 

احلاصل عند ظهور أسبابه وأماراته . َوِقْيَل : املعنى تعلمون نشوزهّن ، 
واحلمل عىل ما يشمل العلم والّظّن أظهر . 

ترّفع  يف  ورشعًا  لغًة  واستعمل  الرتفاع ،  فأصله  النّشوز :  ا  وأمَّ
الّزوجة عىل الّزوج ، واخلروج عن طاعته وعصياهنا له . 

تنشز  ثّم قال : واملرأة  املرتفع ،  املكان  النّشز :  » القاموس «  قال يف 
نشوزًا استصعبت عىل زوجها وأبغضته ، وبعلها رضهبا وجفاها )2( . 

ومقتىض ذلك إطالقه عىل ارتفاع أحد الّزوجني عن طاعة صاحبه 
ح  رصَّ كام  والّزوجة  الّزوج  ْن  ميِ يتحّقق  النّشوز  ويكون  له ،  جيب  ما  يف 
ا الّزوج فسيأيت إْن شاء  األصحاب ، والقصد ُهنا بيان نشوز املرأة . وأمَّ

م يف باب الّصلح أيضًا )4( .  اهلل )3(، وتقدَّ

)1)  الكايف 5 : 7/508 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4513/438 . 
)2)  القاموس املحيط 2 : 279 ماّدة نشز . 

)3) سيأيت ذكرها يف الصفحة 629 .
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 194 .
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والُمراد بالوعظ : أْن تذكر هلا الخبار املروّيـة عن أهل البيت ^ 
الّطاعة  عىل  املرتتِّب  العقاب  أو  والّثواب  الّزوج ،  حلقوق  املتضّمنة 

واملعصية . 
ل إليها ظهره يف الفراش ، ذكر  والُمراد بالهجر في المضجع : أْن حيوِّ
ق يف » الّشرائع « أّنه مروّي )1( . ويف » مجمع البيان « أّنه مروّي عن  املحقِّ

أب جعفر × )2( . وإليه ذهب ابنا بابويه )3( . 
َوِقْيَل : أْن يعتزل فراشها ، ويبيت عىل فراش آخر ، اختاره الّشيخ )4( 

وابن إدريس )5( . 
َوِقْيَل : املعنى اهجروهّن يف بيوهتن التي يبتن فيها ، أي ل تبايتهوّن )6( . 
عىل  أكرهوهنَّ  معناه  وقيل  اجلامع )7( .   ترك  عن  كناية  هو  َوِقْيَل :   

اجلامع واربوطوهنَّ من هجر البعري إذا شّده باهلجار . 
ا الّضرب : فهو رضب تأديب ، كام ترضب الّصبيان عىل الّذنب ،  وأمَّ
فيقترص منه عىل ما يؤمل معه حصول الغرض املطلوب ما مل يكن شديدًا 

مربحًا أو مدميًا ، وظاهر الطالق أنَّه جيوز كونه بخشب أو غريه . 

)1)  رشائع السالم 2 : 560 . 
)2)  جممع البيان 3 : 80 . 

املقنع :  ويف  املضجع « ،  إليها ظهره يف  أْن حيّول  » فاهلجران  قال :   ، 245 الّرضا × :  فقه   (3(
350 ، مثله . 

)4) املبسوط 4 : 338 ، قال : » واهلجراُن يف املضاجع أْن يعتزل فراشها « . 
)5) السائر احلاوي 2 : 729 ، وذكر مثل عبارة املبسوط . 

)6) حكاه الّسيد العامّل يف هناية املرام قوًل من دون نسبة ألحٍد . 
)7) املصدر الّسابق . 
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يكون  ول  دّرة ،  أو  ملفوف  بمنديل  يكون  أنَّه  الّشيخ :  عن  ونقل   
بسياط ول خشب )1( . 

 ويف بعض الّروايات أنَّه يرضهبا بالّسواك ، رواه يف » مجمع البيان « )2( 
عن أب جعفر × )3( ، ولعلَّه مبنّي عىل ما إذا كان حيصل الغرض بمثله . 
بالواو ، فهي متملة  متعاطفة  الّثالثة  األُمور  تعاىل ذكر هذهيِ  أنَّه  ثمَّ 
ْن األخّف إىل األثقل ،  لكون امُلراد الّتخيري بينها ، أو اجلمع ، أو الرّتتيب ميِ
ْن ثمَّ اختلف الُعلامء يف ذلك ، فظاهر ابن اجُلنيد )4( إرادة اجلمع لكنَُّه  َوميِ
جعلها مرتتِّبة عىل حصول النّشوز بالفعل ، ومل يذكر احلكم عند ظهور 
أماراته ، وكأنَّه حل اخلوف عىل معنى العلم وأبقى الواو املفيدة للجمع 

عىل ظاهرها . 
إىل  األخف  ْن  ميِ ينتقل  ل  بأْن  بة  مرتتِّ الّثالثة  األُمور  األكثر  وجعل 
د ظهور أمارة  حوا برتتُّب الوعظ عىل جمرَّ األثقل إّل إذا مل ينجع ، ورصَّ
قًا  ْن كالمهم أنَّه إذا مل يفد الوعظ يكون النّشوز متحقِّ العصيان ، ويظهر ميِ
ْن » الّشرائع « )5(  و» القواعد « )6( ترتُّب الوعظ واهلجر  بالفعل ، ويظهر ميِ

عىل األمارات والرّضب عىل حتّققه بالفعل . 

)1)  املبسوط 4 : 338 . 
)2) جممع البيان : ج2 ، ص44 . 

)3) جممع البيان 3 : 80 . 
)4) عنه الّشهيد الّثاين يف املسالك 8 : 357 . 

)5)  رشائع السالم 2 : 338 . 
)6)  قواعد األحكام 3 : 96 . 
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وجعل العاّلمة يف إرشاده األُمور الّثالثة مرتتِّبة عىل النّشوز بالفعل 
مع كوهنا يف نفسها مرتتِّبة )1( . 

بًا عىل األمارات ، ومع حتّققه قبل  ويف » الّتحرير « جعل الوعظ ُمرتَّ
الرّضب ،  إىل  انتقل  وأرّصت  ينجع  مل  فإْن  اهلجر ،  إىل  ينتقل  الرصار 
نشزَن  فإْن  فعظوهّن ،  نشوزهّن  ختافون  والاّليت  اآلية :  معنى  فيكون 

فاهجروهن يف املضاجع ، فإْن أرصرن فارضبوهن )2( . 
والّظاهر أنَّ األمر ُهنا لإلباحة كام قيِيَل ، ول ُيبعد كونه لالستحباب ؛ 
عىل  بالرّضب  تلف  ما  يغرم  ل  الّزوج  أنَّ  واألظهر  املعروف .  ْن  ميِ ألنَّه 

الوجه املذكور ؛ ألنَّه قصد الّتأديب . 
هلّن  تعرضوا  فال  الّطاعة  إىل  رجعَن  أي :   }  َنُكمرْ َطعرْ

َ
} أ قوله : 

بشء ؛ ألنَّ الّتوبة قْد مت الّذنب فال جيوز إيذاؤها . 
بِياً { : أي ُمنّزهًا عن أْن يظلم أحدًا ، أو يأُمر بالّظلم ، 

َ
 ك

ً
 } َعلِّيا

إذا  فيعفو عنكم  تعصونه  علّو شأنه وكربيائه  مع  تعاىل  أنَّه  املعنى  أنَّ  أو 
زوجاتكم  إىل  بالنّسبة  سّيام  كذلك ،  تكونوا  أْن  عليكم  فيجب  رجعتم 
إّل  ُيكلِّف  مل  تعاىل  أنَّه  أو  الاّليت لكم عليهّن سلطان ، وهّن ُأرساؤكم ، 
ما دون الّطاقة ، فال تكلفوهّن ما ل يطقَن ، ول ُيبعد أْن يكون فائدة ذكر 
إْن هّن ضعفَن  انتصاره هلّن وقّوته عىل ذلك  لبيان  ُهنا  الوصفني  هذين 

عنه . 
* * * * *

)1)  إرشاد األذهان 2 : 33 . 
)2)  حترير األحكام 2 : 42 . 
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الخامسة : في الّسورة المذكورة

لَِها  هرْ
َ
نرْ أ  مِّ

ً
ما

َ
لِِه وََحك هرْ

َ
نرْ أ  مِّ

ً
ما

َ
 َحك

رْ
َعُثوا ابرْ

َ
ُتمرْ ِشَقاَق بَيرْنِِهَما ف  } َوإِنرْ ِخفرْ

 َخبِياً { )1( . 
ً
ِق اهلل بَيرَْنُهَما إِنىَّ اهلل َكَن َعلِيما

ِّ
 يَُوف

ً
لَحا إِن يُِريَدا إِصرْ

اجلملة ،  يف  بياهنا  وذكرنا  الّصلح )2( ،  باب  يف  اآلية  هذهيِ  تقّدمت 
وأحلنا الكالم يف بقية الفروع واألحكام إىل كتب األصحاب . 

* * * * *

الّسادسة : في الّسورة المذكورة

ن 
َ
يرِْهَما أ

َ
َح َعل

رْ
لَ ُجَنا

َ
 ف

ً
َراضا ورْ إِعرْ

َ
لَِها نُُشوزاً أ ترْ ِمن َبعرْ

َ
ٌة َخاف

َ
رَأ  } َوإِِن امرْ

 
رْ
رِْسُنوا َوإِن تُ الّشحىَّ  نُفُس 

َ
ِت ال ِضَ حرْ

ُ
ٌ وَأ ُح َخيرْ

رْ
 والّصل

ً
حا

رْ
بَيرَْنُهَما ُصل لَِحا  يُصرْ

وَن َخبِياً { )3( . 
ُ
َمل إِنىَّ اهلل َكَن بَِما َتعرْ

َ
 ف

رْ
َوَتتىَُّقوا

هذهيِ اآلية تضّمنت بيان نشوز الّزوج ، وقْد تقّدم رشح ذلك يف باب 
الّصلح )4( أيضًا . 

للّشني  الّثالث  باحلركات   ، }  الّشحىَّ نُفُس 
َ
ال ِت  ِضَ حرْ

ُ
} وَأ قوله : 

باملال  ويكون  الّشء ،  عىل  احلرص  يف  إفراط  غري :  ل  الّضّم  والقراءة 
عىل  حريص  أي :  بموّدتك  شحيح  هو  ُيَقال :  األغراض ،  ْن  ميِ وبغريه 
كذا  ة ،  خاصَّ باملال  يكون  والبخل  بخيل ،  ذلك  يف  ُيَقال  ول  دوامها ، 

)1) سورة النّساء 4 : 34 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 190.

)3) سورة النّساء 4 : 128 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 194.
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قيِيَل . وقال بعضهم : إنَّ البخيل هو أْن يبخل بامله ، والّشحيح بامله وبامل 
غريه )1( . 

ونصبه عىل أنَّه مفعول ثان ، واألّول األنفس ، واملعنى أنَّ النّفوس 
ُجبلت عىل الّشّح ، فهي حارضته ل تفارقه أبدًا . 

ووجه ذكر ذلك ُهنا هو أنَّه تعاىل مّلا مدح الّصلح ، ورّغب فيه ، وهو 
إنَّام يكون غالبًا بالعفو عن بعض احلقوق والغامض عنها وكان الّشّح 
ْن الّصفات املذمومة كام قال : } ... َوَمن يُوَق ُشحىَّ  ْن ذلك ، وهو ميِ مانعًا ميِ
ْن قبيل النّاهي عنه تأكيدًا للحّث  ِسِه ... { )2( اآلية ، ذّكره تعاىل ُهنا ميِ َنفرْ

عىل الّصلح وزجرًا عن متابعة هوى النّفس . 
ثّم أشار سبحانه وتعاىل إىل رجحان الحسان إليهّن بقوله : } َوإِن 
عليهّن  النّفقة  وأجريتم  أزواجكم  عىل  قمتم  إْن  أي  اآلية ،   } 

رْ
ترِْسُنوا

َكَن  اهلل  إِنىَّ 
َ
} ف غريهّن  إىل  وميلها  النّفس  هوى  مقاومة  عىل  وصربتم 

ْن الحسان } َخبِياً { علياًم فيجازيكم بكامل جزائه ،  وَن { ميِ
ُ
َمل بَِما َتعرْ

ووافر عطائه . 
* * * * *

نفس  اللوم وأن تكون   }  و} الشحّ أي بخيل حريص ،   مجع شحيح  } أشحة {  )1) شحح : 
املرء حريصة عىل املنع وقد أضيف إىل النفس ؛ ألنه غزير فيها ، وأما البخل فهو املنع نفسه . 

) تفسري غريب القرآن ، الطرحيي : 169 ( . 
)2)  سورة احلش59 : 9 . 
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الّسابعة : في الّسورة المذكورة

 
رْ
وا

ُ
تَِميل لَ 

َ
ف ُتمرْ  َحَرصرْ ورْ 

َ
َول النَّساء   َ َبنيرْ  

رْ
وا

ُ
ِدل َتعرْ ن 

َ
أ  

رْ
َتِطيُعوا تَسرْ ن 

َ
} َول  

َغُفوراً  َكَن  اهلل  إِنىَّ 
َ
ف  

رْ
َوَتتىَُّقوا  

رْ
لُِحوا تُصرْ َوإِن  َقِة 

ىَّ
َكلُمَعل َفَتَذُروَها  الَميرِْل  ُكىَّ 

 . )1( } ً رىَِّحيما

 ] في وجوب العدل بين النساء [ 

حتصيل  فمراعاة  منهّن  الواحدة  تاوز  َمْن  أنَّ  وتعاىل  سبحانه  بنيَّ 
العدل بينهّن والّتساوي باملحّبة واملوّدة وامليل القلبّي والنّظر ونحو ذلك 
ْن قبيل املمتنع غالبًا ، ولو بذل  ْن األُمور الاّلزمة لجياد العدل احلقيقّي ميِ ميِ
يف حتصيله اجلهد ؛ ألنَّ مقتىض الّطبيعة وذاتيتها وما جبلت عليه ل يتغرّي 
فال ُيَكلِّف اهلل تعاىل به العباد ؛ لعدم كونه يف وسع امُلكلَّف . نعم ما كان 
إليه  باملعسور ، كام أشار  امليسور  إْذ ل يسقط  منه مقدورًا تب مراعاته 
ُم  َيْقسيِ النّبّي ‘  َكاَن  َثّم  ومْن  الَميرِْل ... { ،  ُكىَّ   

رْ
وا

ُ
تَِميل  

َ
ل

َ
} ... ف بقوله : 

تي يفيِ َما َأْمليُِك ، َفال ُتؤاخذينيِ يفيِ  بني أزواجه وَفَيُقوُل : »اللهمَّ َهذه َقْسميِ
َما مَتْليُِك َول َأْمليُِك « )2( . 

َشاَم  وروي يف » الكافي « ، يف احلسن ، أنَّ َ اْبَن َأبيِ اْلَعْوَجاءيِ سأل هيِ
َكميِ َفَقاَل : أَلْيَس اهلل َحكيِياًم ؟ .  ْبَن احْلَ

نَي .  َقاَل : َبىَل  وُهَو َأْحَكُم احْلَاكيِميِ

)1) سورة النّساء 4 : 129 . 
)2) مسند أحد 6 : 144 ، سنن الّدارمّي2 : 144 ، سنن أب ماجة 1 : 633 ، سنن أب داود 1 : 

473 ، سنن الرّتمذّي 2 : 304 . 
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ُكمرْ 
َ
ل طاَب  ما  انرِْكُحوا 

َ
} ... ف  :  َوَجلَّ َعزَّ  َقْوليِهيِ  َعْن  ينيِ  َفَأْخربيِْ َقاَل : 

 ، )1( } ...  واِحَدةً
َ
وا ف

ُ
ِدل  َتعرْ

ىَّ
ل

َ
ُتمرْ أ إِنرْ ِخفرْ

َ
لَث  وُرباَع ف

ُ
ِمَن النِّساءِ َمثرْن   وث
أَلْيَس َهَذا َفْرضًا ؟ . 

َقاَل : َبىل . 
 َ َبنيرْ وا 

ُ
ِدل َتعرْ نرْ 

َ
أ َتِطيُعوا  تَسرْ نرْ 

َ
} َول  :  َوَجلَّ َعزَّ  َقْوليِهيِ  َعْن  ينيِ  َفَأْخربيِْ َقاَل : 

ََذا ، َفَلْم  وا ُكىَّ الَميرِْل ... { ، َأيُّ َحكيِيٍم َيَتَكلَُّم هبيِ
ُ
ل تَِميل

َ
ُتمرْ ف ورْ َحَرصرْ

َ
النِّساءِ  ول

ينَةيِ إيِىَل َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، وسأله عن ذلك  نَْدُه َجَواٌب . َفَرَحَل إيِىَل امَلديِ َيُكْن عيِ
 ، َوقوله :  ُوا { َيْعنيِي يفيِ النََّفَقةيِ

ِدل  َتعرْ
ىَّ

ل
َ
ُتمرْ أ إِنرْ ِخفرْ

َ
وأجابه × : »بأّن قوله : } ف

 . )2( »  ةيِ  { َيْعنيِي يفيِ امَلَودَّ ُتمرْ ورْ َحَرصرْ
َ
َ النِّساءِ َول وا َبنيرْ

ُ
ِدل نرْ َتعرْ

َ
َتِطيُعوا أ نرْ تَسرْ

َ
} َول

ويف » تفسير العّياشّي « ، عن هشام بن سامل ، عن أب عبداهلل × : يف : 
 { ؟ قال : »يف املودة « )3( .  ُتمرْ ورْ َحَرصرْ

َ
وا َبنيرَْ النِّساءِ  ول

ُ
ِدل نرْ َتعرْ

َ
َتِطيُعوا أ نرْ تَسرْ

َ
} َول

فهذهيِ األخبار َتدلُّ عىل أنَّ الذي ل يستطيعون العدل فيه هو املوّدة . 
تعدلوا  أْن  تقدروا  لن  معناه  َوقيِْيَل :  البيان « :  » مجمع  يف  وقال 
ْن النّفقة ، والكسوة ،  ْن مجيع الوجوه ميِ بالّتسوية بني النّساء يف ُكّل األُمور ميِ
والعطية ، واملسكن ، والّصحبة ، والرّب ، والبش وغري ذلك ، وامُلراد به أنَّ 
 ُكىَّ 

رْ
وا

ُ
لَ تَِميل

َ
ذلك ل خيّف عليكم ، بْل يثقل ويشّق مليلكم إىل بعضهن } ف

الَميرِْل { أي : ل تعدلوا بأهوائكم عّمن مل متلكوا مّبة منهّن ُكّل العدول 
حّتى حيملكم ذلك عىل أْن توروا عىل صواحبها يف ترك أداء الواجب 

)1) سورة النّساء 4 : 3 . 
)2) الكايف 5 : 1/362 . 

)3) تفسري العّياّش 1 : 285/279 . 
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} َفَتَذُروَها  باملعروف  والنّفقة ، والعشة  القسمة ،  ْن حّق  ميِ هلّن عليكم 
َقِة { أي : تذروا التي ل متيلون إليها كالتي هي ل ذات زوج ول 

ىَّ
َكلُمَعل

أّيم ، عن ابن عّباس ، وجماهد ، واحلسن ، وقتادة وغريهم ، وهو املروّي 
عن أب جعفر × ، وأب عبداهلل × )1( . 

َمَع  يُل  َيميِ اْمَرَأَتانيِ  َلُه  َكاَنْت  »َمْن  قال :  أنَّه  النّبّي ‘  عن  وروي 
ْيهيِ َساقيٌِط « )2( .  قَّ َياَمةيِ َوَأَحُد شيِ ا َجاَء َيْوَم اْلقيِ إيِْحَدامُهَ

والّتسوية  األزواج ،  بني  القسمة  يف  أي   } 
رْ
لُِحوا تُصرْ } َوإِن  وقوله : 

 { يف املستقبل عن املعاودة 
رْ
بينهّن يف النّفقة والكسوة وغري ذلك } َوَتتىَُّقوا

الّذنوب  ْن  ملا سلف ميِ َغُفوراً {  َكَن  إِنىَّ اهلل 
َ
} ف الّذي هُنيتم عنه  إىل امليل 

بكم حيث جعل لكم   } ً } رِحيما احلاصلة بسبب الّتقصري يف حقوقهّن 
طريق استحطاط املعايص بالّتوبة والّتفّضل عليكم ، ففي اآلية دللة عىل 
حتريم امليل الكّل وإجياب الّتسوية يف األُمور الواجبة واستحباهبا يف غريها . 
عن  الّصادق ،  عن  فروي  األخبار ،  ْن  ميِ ُيعلم  ذلك  وتفصيل 
بيِهيِ  َفُيَطاُف  هيِ  َمَرضيِ يفيِ  نيَِسائيِهيِ  َبنْيَ  ُم  َيْقسيِ َكاَن  النَّبيِيَّ ‘  »َأنَّ  آبائه ^ : 
»وأنَّ علّيًا × كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة ل  َبْينَُهن  « )3( . 

يتوىض يف بيت األُخرى « )4( . 
* * * * *

)1) جممع البيان 3 : 207 . 
)2) مسند أحد 2 : 347 ، سنن ابن ماجة 1 : 623 ، السنن الكربى 7 : 297 ، املصنّف ) ابن 

أب شيبة ( 3 : 447 . 
)3) التبيان يف تفسري القرآن 3 : 350 ، جممع البيان 3 : 208 ، الّطبقات الكربى ) ابن سعد ( 2 : 231 . 

)4) جممع البيان 3 : 208 . 
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الّثامنة : في سورة الّطالق

وُهنىَّ ِلَُضيُِّقوا  ِدُكمرْ َولَ تَُضارُّ نُتم مِّن وُجرْ
َ
ِكُنوُهنىَّ ِمنرْ َحيرُْث َسك سرْ

َ
 } أ

إِنرْ 
َ
ف ُهنىَّ 

َ
َحرْل َن  يََضعرْ َحتىَّ  يرِْهنىَّ 

َ
َعل نِفُقوا 

َ
أ
َ
ف َحرٍْل  ولَِت 

ُ
أ ُكنىَّ  َوإِن  يرِْهنىَّ 

َ
َعل

ُتمرْ  َتَعاَسرْ َوإِن  ُروٍف  بَِمعرْ بَيرَْنُكم  تَِمُروا 
رْ
وَأ ُجوَرُهنىَّ 

ُ
أ آتُوُهنىَّ 

َ
ف ُكمرْ 

َ
ل َن  ررَْضعرْ

َ
أ

ُينِفقرْ 
رْ
ل
َ
ُه ف

ُ
ق يرِْه رِزرْ

َ
ِدَر َعل

ُ
ن َسَعتِِه َوَمن ق َرى ، ِلُنِفقرْ ُذو َسَعٍة مِّ خرْ

ُ
ُ أ

َ
َسُترِْضُع هل

َ
ف

ا آتَاُها ... { )1( .  ِممىَّ

 ] في بيان بعض أحكام الطالق [ 

يف  كذا  استغنى  ــدًة :  وج ــواو  ال مثلثة  ــدًا  وج جيده  املــال  وجد 
» الّصحاح « )2(  و» القاموس « )3( . والقراءة بالّضم ، واملعنى اسكنوهّن 

ْن مدٍر أو شعٍر أو نحو ذلك .  ْن سكناكم ميِ مكانًا ميِ
فهو  مقدرتكم ،  يف  كان  وما  وسعكم ،  أي :   }  ِدُكمرْ وُجرْ } من   

نُتم { . 
َ
عطف بيان لقوله : } ِمنرْ َحيرُْث َسك

البيوت  غري  يف  تسكنوهّن  بأْن  الّسكنى ،  يف   ، }  وُهنىَّ تَُضارُّ } َولَ   
فيلتجئن   }  يرِْهنىَّ

َ
َعل } ِلَُضيُِّقوا  نفقتهّن  يف  تقرّصوا  أو  حلاهلّن ،  املناسبة 

يف  فروي  والنّفقة ،  هلا  الّسكنى  وجوب  عىل  داّلة  فاآلية  اخلروج ،  إىل 
ُجُل  » الكافي « ، عن أب الّصباح عن أب عبداهلل × قال : »إيَِذا َطلََّق الرَّ
َأْعَطاَها  َوَضَعْتُه  وإيَِذا  َحَْلَها ،   َتَضَع  َحتَّى  َعَلْيَها  َأْنَفَق  ُحْبىَل  َي  َوهيِ اْمَرَأَتُه 

)1) سورة الّطالق 65 : 6 - 7 . 
)2) الّصحاح 2 : 547 ماّدة وجد . 

)3) القاموس املحيط 1 : 645 ماّدة وجد . 
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َي  هيِ َفإيِْن  نَْها ،  ميِ َأْجرًا  َأْرَخُص  ُهَو  َمْن  جَييَِد  َأْن  إيِلَّ  َها  ُيَضارَّ َوَل  َأْجَرَها ، 
احلسن ،  ويف  َتْفطيَِمه  « )1( .  َحتَّى  بيِاْبنيَِها  َأَحقُّ  َي  َفهيِ اأْلَْجريِ  بيَِذليَِك  َيْت  َرضيِ

عن احللبّي ، عن أب عبداهلل × وذكر نحوه )2( . 
واعلم أنَّ هذهيِ اآلية لبيان أحكام املطّلقات ، لكنّها حيث تضّمنت 
وجوب النّفقة ، وذلك فرع وجوهبا قبل الّطالق ذكرناها ُهنا حيث جرى 

ذكر ما يدلُّ عىل وجوب النّفقة للّزوجة كاآلية الّرابعة والّسابعة . 
ْن  ميِ الّزوجّيـة  كون  يف  السالم  علامء  بني  خالف  ل  أنَّه  واحلاصل 
ْن  ميِ وامللك  القرابة  كون  يف  خالف  ل  كام  للنّفقة ،  املوجبة  األسباب 

أسباهبا أيضًا . 
ويدلُّ عىل ذلك مع اآليات والمجاع ما رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، 
ْبعيِيِّ بنيِ َعْبديِ اهلل ، َواْلُفَضْيليِ ْبنيِ َيَساٍر ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َقْوليِهيِ  عن ريِ

ا آتاهُ اهلل { ؟ .  ُينرِْفقرْ ِممىَّ
رْ
ل
َ
ُه ف

ُ
ق يرِْه رِزرْ

َ
ِدَر َعل

ُ
تعاىل : } َو َمنرْ ق

َق َبْينَُهام « )3( .  يُم َظْهَرَها َمَع كيِْسَوٍة ، َوإيِلَّ ُفرِّ َقاَل : »إيِْن َأْنَفَق َعَلْيَها َما ُيقيِ
ْعُت  ويف الّصحيـح ، عـن عاصم بن حيد ، عن أب بصري قال َسـميِ
ي  نَْدُه اْمـَرَأٌة َفَلْم َيْكُسـَها َما ُيَواريِ َأَبـا َجْعَفـٍر × َيُقـوُل : »َمْن َكاَنـْت عيِ
َق  َمـاميِ َأْن ُيَفرِّ يـُم ُصْلَبَهـا ، َكاَن َحّقًا َعىَل اْليِ ْمَهـا َمـا ُيقيِ َعْوَرهَتَـا ، َوُيْطعيِ

َبْينَُهـام « )4( . 

)1) الكايف 6 : 2/45 . 
)2) الكايف 6 : 3/103 . 

)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4530/441 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 441/ 4529 . 
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َها أْن  ويف ُموثَّقة إسحاق ، عن أب عبداهلل × : »َحقُّ امَلْرَأةيِ َعىَل َزْوجيِ
ُيْشبيَِع َبْطنََها، َوَيْكُسو جسمها )1( « )2( . 

واألخبار يف ذلك مستفيضة ، ولكن بشط أْن تكون منكوحة بالعقد 
الّتخلية ،  وهو  الكامل  الّتمكني  وامُلراد  نفسها ،  ْن  ميِ متّكنه  وأْن  الّدائم ، 
هبا  الستمتاع  فيه  ُيريد  وزماٍن  مكان  ُكّل  يف  نفسها  باذلة  تكون  بحيث 
إّل مع املانع الّشعي ، فال نفقة للمستمتع هبا إمجاعًا ، ويدلُّ عليه قول 
ُنَّ ُمْسَتْأَجَرات  « )3( ،  نُْهنَّ َأْلفًا ؛ َفإيِهنَّ ْج ميِ الّصادق × يف رواية زرارة : »َتَزوَّ

واألجري ل تُب نفقته . 
د العقد ، وبذلك أفتى أكثر األصحاب ، وقال  وكذا ل تب بمجرَّ

بعضهم بالوجوب كاملهر ، لكنَّها تسقط بالنّشوز . 
ول  منه  متتنع  ومل  الّزوج  يطالبها  مل  لو  ما  يف  اخلالف  فائدة  وتظهر 
فال  الّتمكني  اعتربنا  فإْن  مّدة ،  ذلك  عليه ومضت عىل  نفسها  عرضت 
ْن جانبها متكني قولً ول فعاًل كام هو املفروض ،  نفقة ؛ ألنَّه مل حيصل ميِ
وعىل القول الّثاينيِ جيب لتحّقق املقتيض ، وعدم النّشوز . ويف ما لو اختلفا 
يف الّتمكني بأْن اّدعته املرأة وأنكره الّزوج فإْن ُقْلنا الّتمكني رشط أو سبب 
األصل ،  خالف  تّدعي  ا  ألهنَّ البّينة ؛  املرأة  وعىل  الّزوج ،  قول  فالقول 

وعىل الّثاينيِ القول قوهلا ؛ حلصول املقتيض ، وأصالة عدم النّشوز . 

)1) يف املصدر : » جّثتها « بدل جسمها . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4526/440 . 

)3) الكايف 5 : 7/452 . 
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وفيام لو كانت الّزوجة صغرية مل جيامع مثلها . وكذا لو كانت كبريًة 
املذكور  باملعنى  الّتمكني  قبل  الّزوج  غاب  لو  وكذا  صغريًا .  والّزوج 

واستمّرت عىل ذلك مّدة ، فافهم ذلك . 
لعذر  أو  الواجب ،  وفعل  كاحليض ،  رشعي  لعذر  امتنعت  لو  ا  أمَّ
أْن  املوّسع  الواجب  يف  األقرب  لكّن  النّفقة ،  تسقط  فال  كاملرض  عقّل 
الّزوج ؛ ألنَّه  فيقّدم حّق  لتعارض احلّقني  منه ؛  الّزوج  منع  يراعي عدم 
ُمضّيق ، ويدلُّ عىل ذلك األخبار الّداّلة بإطالقها عىل لزوم الّطاعة للّزوج 
الفورّيـة ، وكذا  الواجبات  املضّيقة ، ويف حكمها  الواجبات  عنه  خرج 
يعترب يف املرض أْن يقترص فيه عىل ما حيصل به الّترضر ، فلو امتنعت ممّا 

ل رضر فيه كاملضاجعة والقبلة ونحوها سقطت نفقتها . 

وهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] في تفسير بعض فقرات اآلية الشريفة [ 

} لَ  قوله :  ويف   ، }  ِكُنوُهنىَّ سرْ
َ
} أ قوله :  يف  الّضمري  مرجع   

ُقوُهنىَّ 
ِّ
ُتُم النَّساء َفَطل قرْ

ىَّ
 { النّساء املطّلقات ، يف قوله : } إَِذا َطل رُِجوُهنىَّ

ُرْ
ت

 { )1( ، وامُلراد املطّلقة رجعّيًا ، إّما تّوزًا يف اطالق الّطالق وإرادة  تِِهنىَّ لِِعدىَّ
ا يف الّضمري عىل  الّرجعّي منه ، بمعنى إذا طلقتموهّن طالقًا رجعّيًا ، وإمَّ
قانون الستخدام بأْن ُيراد بالّلفظ معناه احلقيقّي أي : مجيع املطّلقات ، 

وبضمريه البعض ، أي الّرجعّيات . 

)1) سورة الّطالق 65 : 1 . 
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ا البائن فال نفقة هلا ول سكنى ؛ وذلك ألنَّ األُوىل إنَّام استحّقت  وأمَّ
البائن ،  كذلك  ول  الّزوجة ،  بحكم  فهي  رجعتها ،  يملك  ألنَّه  ذلك 
َد َذلَِك  َعلىَّ اهلل ُيرِْدُث َبعرْ

َ
والقرينة يف اآلية عىل إرادة الّرجعيات قوله : } ل

راً { )1( .  مرْ
َ
أ

ويدلُّ عىل ذلك أيضًا ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، َعْن َسْعديِ 
 ؟ .  َن الطَّاَلقيِ َسنيِ × َعْن َشْ ٍء ميِ ْبنيِ َأبيِ َخَلٍف )2( ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا احْلَ

ْجَعَة َفَقْد َباَنْت  ُجُل اْمَرَأَتُه َطاَلقًا َل َيْمليُِك فيِيهيِ الرَّ َفَقاَل : »إيَِذا َطلََّق الرَّ
َقَها ،  وَمَلَكْت َنْفَسَها ،  وَل َسبيِيَل َلُه َعَلْيَها ،  وَتْعَتدُّ َحْيُث  نُْه َساَعَة َطلَّ ميِ

َشاَءْت ،  وَل َنَفَقَة هَلَا « . 
 { ؟ .  رْرُِجوُهنىَّ ِمنرْ ُبُيوتِِهنىَّ َقاَل : ُقْلُت : أَلْيَس اهلل َعزَّ وَجلَّ قال : } ل تُ
َل  تيِي  الَّ َفتيِْلَك  اّلذي طّلق تطليقًة )3( ،  بيَِذليَِك  َعنَى  اَم  »إيِنَّ َفَقاَل :  َقاَل : 
نُْه  وَل  َق الثَّاليَِثَة ، َفإيَِذا ُطلَِّقتيِ الثَّاليَِثَة َفَقْد َباَنْت ميِ خُتَْرُج َوَل خَتُْرُج َحتَّى ُتَطلَّ
ُلَو َأَجُلَها  ُجُل َتْطليِيَقًة ُثمَّ َيَدُعَها َحتَّى خَيْ ُقَها الرَّ تيِي ُيَطلِّ َنَفَقَة هَلَا ، َوامَلْرَأُة الَّ
 َ ْكنَى َحتَّى َتنَْقيضيِ َها  وهَلَا النََّفَقُة  والسُّ ليِ َزْوجيِ َتْقُعُد )4( يفيِ َمنْزيِ ه َأْيضًا  َفَهذيِ

هُتَا « )5( .  دَّ عيِ

)1) سورة الّطالق 65 : 1 . 
روى عن األمام  من ثقات مّدثي األمامّية ،  الكويّف ،  )2) سعد بن أب خلف الزهرّي بالولء ، 
  203 الطويّس :  رجال  183هـ ،  سنة  قبل  احلياة  قيد  عىل  وكان  والكاظم ’ .  الّصادق 

و351 . رجال النجاّش : 127 . فهرست الطويّس : 76 . 
ُق َتْطليِيَقًة َبْعَد َتْطليِيَقٍة « ، بدل عبارة » اّلذي طّلق تطليقًة « .  تيِي ُتَطلَّ )3) يف املصدر : » الَّ

)4) يف البحار : » تعتّد « بدل : » تقعد « . 
)5) الكايف 6 : 90 5/91 . 
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َقُة َثاَلثًا َلْيَس  ويف امُلوثَّق ، َعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : »امُلَطلَّ
َها َعَلْيَها َرْجَعة « )1( . واألخبار  تيِي ليَِزْوجيِ َي ليِلَّ اَم هيِ َها ، إيِنَّ هَلَا َنَفَقٌة َعىَل َزْوجيِ

الواردة هبذا املعنى مستفيضة جدًا )2( ، وإليه ذهب أصحابنا كّلهم )3( . 
النّفقة  للبائن  أنَّ  حنيفة )4(  أبو  وذهب  بعضهم ،  فوافقنا  ة  العامَّ ا  وأمَّ
والّسكنى . وذهب الّشافعي )5( إىل أنَّ هلا الّسكنى ل غري عمالً بإطالق اآلية . 
ة  ة واخلاصَّ العامَّ ْن طريق  ميِ املنقولة  بالّسنّة  ا ختّصصت  أهنَّ واجلواب 

وبإمجاع المامّيـة . 

ِت َحرٍْل { [ 
َ

ول
ُ
 ) الّثانية ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوإِنرْ ُكنىَّ أ

ولَِت َحرٍْل { 
ُ
 ُأسلوب اآلية يقتيض أْن يكون امُلراد بقوله : } ُكنىَّ أ

عليهّن  النفاق  استمرار  جيب  أي :  الّرجعّي ،  بالّطالق  املطلقات 
بأوقات  النفاق  لزوم  لتخصيص  وذلك  احلمل ؛  وضع  إىل  والّسكنى 
نِفُقوا 

َ
أ
َ
ف َحرٍْل  ولَِت 

ُ
} أ قال :  كام  منتهاها  احلمل  ووضع  غري ،  ل  ّدة  العيِ

 { )6( ، لكنَّ األصحاَب جعلوا احلكم يف لزوم  ُهنىَّ
َ
َن َحرْل يرِْهنىَّ َحت يََضعرْ

َ
َعل

 : 8 األحكام  هتذيب   ، 4765/502  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 1/104  : 6 الكايف   (1(
459/133 ، الستبصار 3 : 1188/334 . 

)2) انظر وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب النفقات . 
)3) منهم الشيخ املفيد يف املقنعة : 531 ، والشيخ يف اخلالف5 : 119 املسألة 17 ، وابن الرّباج 

يف املهّذب 2 : 318 . 
)4) املبسوط ) الّسخيّس ( 5 : 201 . 

)5) اأُلّم 5 : 226و 227 ، املجموع 18 : 277 ؛ املبسوط 5 : 201 . 
)6) الّطالق65 : 4 . 
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النّفقة لذات احلمل مطلقًا سواء كانت مطلقة بائنًا أو رجعيًا ؛ استدللً 
أْن  هبذهيِ اآلية ، وكأّنه مبنّي عىل طريق الستخدام باملعنى اآلخر ، وهو 
وقوله :  الّرجعيات ،   }  ِكُنوُهنىَّ سرْ

َ
و} أ   }  رْرُِجوُهنىَّ تُ } لَ  بضمري  ُيراد 

 { مطلق املطّلقة .  } ُكنىَّ
جعفر ×  أب  عن  قيس ،  بن  د  مُمَّ حسنة  احلكم  هذا  عىل  ويدلُّ 
ُل َأَجُلَها َأْن َتَضَع َحَْلَها ، َوَعَلْيهيِ َنَفَقُتَها بيِامَلْعُروفيِ َحتَّى َتَضَع  قال : »احْلَاميِ

َحَْلَها « )1( . 
ُينَْفُق  َقُة  امُلَطلَّ »احْلُْبىَل  َقاَل :  عبداهلل × ،  أب  عن  احللبّي ،  وحسنة 

َعَلْيَها َحتَّى َتَضَع َحَْلَها « )2( واألخبار الواردة بذلك مستفيضٌة )3( . 

 ) الّثالثة ( : ] الّنفقة للحامل ال للحمل [ 

للحامل ل للحمل ؛ وذلك ألنَّ ضمري  النّفقة  أنَّ  أيضًا  منها  يظهر   
 { يرجع إىل املطّلقات احلوامل ، وإطالق األمر بوجوب النفاق  يرِْهنىَّ

َ
} َعل

عليها يقتيض أْن يكون النّفقة هلا وإْن كان للحمل دخل يف اجلملة . 
َوِقْيَل : هي للحمل ، وإليه ذهب األكثر )4( . 

ا  وتظهر فائدة القولني يف مواضع ؛ كام إذا ارتدت بعد الّطالق ، فإهنَّ
ل دون الّثاين ، وكذا لو تلفت النّفقة بعد أْن قبضتها بال تعدٍّ  تسقط عىل األوَّ
أو تفريط ، وكام إذا مضت مّدة مل ينفق عليها فيها فإّنه جيب بقضائها عىل 

)1) الكايف 6 : 1/103 ، هتذيب األحكام 8 : 134/ 463 . 
)2) الكايف 6 : 103/ 3 . 

)3) انظر وسائل الّشيعة : الباب 7 من أبواب النفقات . 
)4) املبسوط 6 : 28 ؛ املهّذب 2 : 325 ، وغريمها . 
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ْن الفروع .  ل دون الّثاين ؛ ألنَّ نفقة األقارب ل تقىض ، إىل غري ذلك ميِ األوَّ
احلمل  نصيب  ْن  ميِ نفقتها  وتكون  زوُجها  عنها  املتويّف  حكمها  ويف 
األصحاب )2( .  ْن  ميِ مجاعة  قال  وبه  األخبار )1( ،  بعض  عليه  دلَّ  ما  عىل 

ْن األخبار عىل ذلك )3( .  َوقيِْيَل : ل نفقة هلا لدللة كثري ميِ

 ) الّرابعة ( : ] وجوب الّنفقة على الّزوجة مطلقًا [ 

 إطالق اآلية يقتيض أنَّه ل فرق يف الّزوجة بني كوهنا مسلمًة أو ذمّيـًة 
ًة ، وكذا يدلُّ عىل هذا احلكم إطالق الّروايات ، وبه أفتى  أو حّرًة أو ُأمَّ
األصحاب ، لكن يعترب يف األُمة أْن يسلمها مولها إىل الّزوج لياًل وهنارًا 
عليه ، ول جيب عىل  النّفقة  وإّل فال تب  الّتاّم ،  الّتمكني  حّتى حيصل 
املوىل أْن يسلمها الّزوج لياًل وهنارًا ، بْل له استخدامها هنارًا ، بْل وشطرًا 

ْن الّليل كام جرت به العادة .  ميِ

 ] }  ُكمرْ
َ
َن ل ررَْضعرْ

َ
إِنرْ أ

َ
 ) الخامسة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

الّرضاع  لزوم  يدلُّ عىل عدم  إلخ ،   }  ُكمرْ
َ
ل َن  ررَْضعرْ

َ
أ إِنرْ 

َ
} ف قوله :   

ا لو أرادت رضاعه بُأجرة فهي  عليها ، بْل إنَّام هو عىل الّزوج ، ويشعر بأهنَّ
أوىل ، وجيب إعطاؤها األُجرة إّل إذا طلبت زيادة عىل ما يريض به غريها 

بَّاحيِ اْلكيِنَاينيِِّ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل :  َعْن َأبيِ الصَّ  ، 10/115 )1) أورد الكلينّي يف الكايف 6 : 
ي يفيِ َبْطنيَِها « .  َها الَّذيِ ْن َماليِ َوَلديِ » امَلْرَأُة احْلُْبىَل امُلَتَوفَّ َعنَْها َزْوُجَها ُينَْفُق َعَلْيَها ميِ

الوسيلة :  وابن حزة يف   ، 319 املهّذب2 :  الرّباج يف  وابن   ، 313 الكايف :  احللبّي يف  انظر   (2(
 . 329

ا ’  مهيَِ ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم َعْن َأَحديِ مَّ )3) منها ما أورده الّشيخ يف هتذيب األحكام 8 : 527/152 ، َعْن مَُ
َا « .  ْن َماهليِ َقاَل َسَأْلُتُه َعنيِ امُلَتَوفَّ َعنَْها َزْوُجَها َأهَلَا َنَفَقٌة ؟ . َقاَل : » ل ، ُينَْفُق َعَلْيَها ميِ
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أو حصل ُهناك َمْن ترّبع بالرضاع ، فإنَّه ل جيب عىل الّزوج دفع الّرضيع 
له ذلك ،  وإْن كان األفضل   }  ُتمرْ } َتَعاَسرْ إليه بقوله :  إليها ، كام أشار 
عىل  دللة  ُروٍف {  بَِمعرْ بَيرَْنُكم  تَِمُروا 

رْ
} وَأ قوله :  يف  يكون  أْن  يبعد  ول 

باّلذي هو  أمره  يقبل  أو  ليأمر بعضكم بعضًا ،  املعنى  هذا احلكم ؛ ألنَّ 
معروف ، أي : اجلميل يف إرضاع الولد بأْن يعطيها األُجرة إذا رضيت 

هبا أو ترّبعت ، وقْد دلَّت الّروايتان الّسابقتان عىل ذلك . 
» الكافي « ، َعْن الَفْضٍل َأبيِ اْلعّباس ،  ويدلُّ عليه أيضًا ما رواه يف 

هيِ َأميِ امَلْرَأُة ؟ .  ُجُل َأَحقُّ بيَِوَلديِ بيِ َعْبديِ اهلل × : الرَّ َقاَل : ُقْلُت أليَِ
ُع  َقَها َأَنا ُأْرضيِ ي َطلَّ ذيِ َها الَّ ُجُل ، َفإيِْن َقاَلتيِ امَلْرَأُة ليَِزْوجيِ َقاَل : »َل َبليِ الرَّ

َي َأَحقُّ بيِه  « )1( .  ُعه َفهيِ ْثليِ َما َتيُِد َمْن ُتْرضيِ اْبنيِي بيِميِ
بيَِأْرَبَعةيِ  ُعُه  ُيْرضيِ َمْن  اأْلَُب  َوَجَد  »َفإيِْن  احلصني :  بن  داود  رواية  ويف 
َعُه  َينْزيِ َأْن  َلُه  َفإيِنَّ  َم ،  َدَراهيِ بيَِخْمَسةيِ  إيِلَّ  ُعُه  ُأْرضيِ َل   :  اأْلُمُّ َوَقاَلتيِ  َم ،  َدَراهيِ
ه  « )2( ، والّظاهر أنَّه ل  َك َمَع ُأمِّ نَْها ، إيِلَّ َأنَّ َذليَِك َخرْيٌ َلُه  وَأْرَفُق بيِهيِ َأْن ُيرْتَ ميِ
فرق يف عدم وجوبه عليها بني الّلباء )3( وغريه ، وهذا احلكم هو املشهور 

بني األصحاب . 
وقال العاّلمة يف » القواعد « بوجوب إرضاع الّلباء ؛ ألنَّه ل يعيش 

الولد بدونه )4( . وضعفه ظاهر ؛ لشهادة الوجدان بخالفه . 

)1) الكايف 6 : 1/44 . 
)2) الكايف 6 : 45/ 4 ؛ هتذيب األحكام 8 : 352/104 . وفيها : » عن أب عبداهلل × « . 

)3) اللباء : . . . أّول الّلبن يف النتاج ، أو عند الولدة . ) لسان العرب 1 : 150 ماّدة لبأ ( . 
)4) قواعد األحكام 3 : 101 . 
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ا َتدلُّ عىل  اآلية فإهنَّ  )1( }  لََدُهنىَّ ورْ
َ
أ َن  يُررِْضعرْ وادّلاُت 

رْ
} َوال ا قوله :  وأمَّ

وجوبه عىل الوالدة ؛ ألنَّ اجلملة اخلربّية بمعنى األمر ُهنا ، واألمر حقيقة 
يف الوجوب ، فيمكن أْن جُياب بوجوه : 

فكيف  اآليتني ،  بني  مجعًا  لالستحباب ؛  األمر  كون  ل ( :  ) األوَّ  
ا  إمَّ أولدهّن  يرضعَن  أْن  هلّن  يستحّب  فيه شائع كثري ، أي :  واستعامله 

ْن األُجرة .  تربعًا أو بام يقبلن أو بام يعطيهّن األزواُج ميِ
أنَّه ليَس هلا  الّرضاع ، بمعنى  امُلراد حتديد مّدة  أْن يكون  ) الّثانِي ( :   
املطالبة بُأجرة ما زاد عىل حولني ، وأنَّه ليَس للولد فطامه قبل ذلك إّل مع 
 ، عن أب  َلبيِيِّ املصلحة أو الرّضورة ، مليِا رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعنيِ احْلَ
ْن َحْوَلنْييِ  َها َأْكَثَر ميِ َعْبديِ اهلل ×قال : »َلْيَس ليِلَمْرَأةيِ َأْن َتْأُخَذ يفيِ َرَضاعيِ َوَلديِ

نُْهاَم َفُهَو َحَسٌن « )2( .  َصاَل َقْبَل َذليَِك َعْن َتَراٍض ميِ  ، فإيِْن َأَراَدا اْلفيِ َلنْييِ َكاميِ
وروي يف » الكافي « ، وابن بابويه ، يف امُلوثَّق ، َعْن َساَمَعَة ، َعْن َأبيِ 
َفُهَو َجْوٌر  َنَقَص  َفاَم  وَن َشْهرًا ،  ْشُ ٌد َوعيِ َواحيِ َضاُع  »الرَّ َعْبديِ اهلل ×َقاَل : 

بيِي  « )3( .  َعىَل الصَّ
ل  كأْن  األحوال  بعض  يف  أنَّه  إّل  الوجوب ،  إلتزام  ) الّثالث ( :   
أو  للّطفل ،  مال  ول  مفقودًا ،  األب  يكون  أو  سواها ،  ُمرضعة  توجد 
مع وجوده وفقره ، وعىل هذا يمكن حله عىل مطلق الّرجحان الّشامل 

للواجب وغريه ، وسيأيت )4( الكالم يف هذهيِ اآلية إْن شاء اهلل تعاىل . 
)1) سورة البقرة 2 : 233 . 

)2) هتذيب األحكام 8 : 105/ 355 . 
)3) الكايف 6 : 40/ 3 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 474/ 4661 . 

)4)سيأيت ذكره يف الّصفحة 691.
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 ] }  وُهنىَّ  ) الّسادسة ( : ] تفسير قوله تعالى : } لَ تَُضارُّ

 { ، الرضار هبا هو أْن يفعل معها خالف ما  وُهنىَّ  قوله : } لَ تَُضارُّ
ب حاهلا يف املسكن واملأكل واملشب وامللبس ونحو ذلك ممّا حتتاج  ُيناسيِ
ُجُل  الرَّ ُيَضاّر  »َل  قال :  عبداهلل ×  أب  عن  احللبّي ،  حسنة  ففي  إليه ، 
َفإيِنَّ  هُتَا ؛  دَّ عيِ  َ َتنَْقيضيِ َأْن  َقْبَل  َل  َتنَْتقيِ َحتَّى  َعَلْيَها  َفُيَضيَِّق  َقَها  َطلَّ إيَِذا  اْمَرَأَتُه 
يرِْهن { « )1( . 

َ
وُهنىَّ ِلَُضيُِّقوا َعل اهلل َقْد هَنَى َعْن َذليَِك َفَقاَل : } َو ل تُضآرُّ

وروى عنه أبو بصري )2( نحو ذلك . 
فهذا يدلُّ عىل أنَّ املعترب يف ذلك حال الّزوجة املطلقة ، فيلزم أْن يكون 
غري املطّلقة كذلك ؛ ألنَّه إنَّام وجب هلا ذلك ؛ لكوهنا بحكم الّزوجة فتكون 
مة حيث أطلق فيها  الّزوجة كذلك . ويدلُّ عىل ذلك أيضًا األخبار املتقدِّ
ْن غري  الكسوة )3( والنّفقة )4( فتنرصف إىل متعارف حاهلا ، وما به كفايتها ميِ
و} ... ل  فيقترص عىل ما يمكنه ،   إّل مع عجزه عن ذلك ،  حتديد بحدٍّ 

 ما آتاها ... { )5( ، وهذا قول أكثر األصحاب . 
ّ

 إل
ً
ف اهلل نفسا

ِّ
يَُكل

 وذهب الّشيخ يف » الخالف « إىل أنَّ نفقة الّزوجة مقّدره بمّد أي : 
رطلني وربع )6( ، واستدلَّ عىل ذلك بإمجاع الفرقة وأخبارهم ، روي يف 

)1) الكايف 6 : 123/ 1 . 
)2) الكايف 6 : 123 ، ذيل ح1 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 635.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 638.
)5) سورة الّطالق 65 : 7 . 

)6) اخلالف 5 : 112 ، املسألة 3 . 
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بيِ َعْبديِ اهلل × : َما   ، َقاَل : ُقْلُت أليَِ هيِ َهابيِ ْبنيِ َعْبديِ َربِّ » الكافي « ، َعْن شيِ
َها ؟ .  َحقُّ امَلْرَأةيِ َعىَل َزْوجيِ

َفإيَِذا  َوْجهًا ،  هَلَا  ُيَقبُِّح  وَل  َعْوَرهَتَا ،   وَيْسرُتُ  َجْوَعَتَها ،   »َيُسدُّ  َقاَل : 
َها « .  َفَعَل َذليَِك َفَقْد  واهلل َأدَّى إليها َحقَّ

ْهُن ؟ .   ُقْلُت : َفالدُّ
ّبًا َيْوٌم ،  وَيْوٌم ل « .  َقاَل : »غيِ

 ُقْلُت : َفاللَّْحم ؟ . 
ْن  َأْكَثَر ميِ اٍت َل  ْهريِ َعْشَ َمرَّ َفَيُكوُن يفيِ الشَّ َثاَلَثٍة مّرة ،  »يفيِ ُكلِّ  َقاَل : 

َذليَِك « . 
ْبُغ ؟ .  ُقْلُت : والصِّ

َأْرَبَعَة  َسنٍَة  ُكلِّ  يفيِ  َوَيْكُسوَها  َأْشُهٍر ،  تَّةيِ  سيِ ُكلِّ  يفيِ  ْبُغ  »َوالصِّ َقاَل :   
ْن َثاَلَثةيِ  َر َبْيَتُه ميِ  ، َوَل َينَْبغيِي َأْن ُيْفقيِ ْيفيِ  ، َوَثْوَبنْييِ ليِلصَّ َتاءيِ َأْثَواٍب َثْوَبنْييِ ليِلشِّ
ا بيِامُلدِّ َفإيِينِّ َأُقوُت بيِهيِ َنْفيسيِ   ، َوَيُقوهُتُ ْيتيِ  ، َوالزَّ  ، َواخْلَلِّ ْأسيِ َأْشَياَء : ُدْهنيِ الرَّ
ْر ليُِكلِّ إيِْنَساٍن ُقوَتُه َفإيِْن َشاَء َأَكَلُه ،  وإيِْن َشاَء َوَهَبُه ،  وإيِْن  َيايل ، َوْلُيَقدِّ َوعيِ
نَْها ، َوَل َيَدْع َأْن  َياَلُه ميِ ٌة إيِلَّ َأْطَعَم عيِ  ، َوَل َتُكوُن َفاكيَِهٌة َعامَّ َق بيِهيِ َشاَء َتَصدَّ
ْن َذليَِك َشْيئًا َل ُيَسنِّي   ، َأْن ُيَسنَِّي ميِ نَْدُهْم َفْضٌل يفيِ الطََّعاميِ يديِ عيِ َيُكوَن ليِْلعيِ
أو عىل  الستحباب ،  ذلك ممول عىل  ولعلَّ  ام  « )1( .  اأْلَيَّ َسائيِريِ  يفيِ  هَلُْم 

الّتمثيل ملا اقتضاه ذلك الوقت ونحو ذلك ، واألّول هو األظهر . 
الّزوجة يف سكناها  نفقة  املعترب يف  أنَّ  األدّلة  ْن  ميِ الّظاهر  أنَّ  واعلم 

)1) الكايف 5 : 5/511 . 
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فللزوج  الّتمليك  المتاع ل  إليه هو  ما حتتاج  ومأكلها وملبسها وسائر 
تغيريه ، ويرجع إليه إذا فارقها بموت ونحوه ، إّل ما دفع إليها يف صبيحة 
ا متلكه ، ويدلُّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ،  ن املأكل لذلك اليوم فإهنَّ اليوم ميِ
نَْد  يف امُلوثَّق ، عن زرارة قال : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعْن َرُجٍل َساَفَر َوَتَرَك عيِ
 ؟ .  ْن َذليَِك ، ُثمَّ َماَت َبْعَد َشْهٍر  وَشْهَرْينيِ تَّةيِ َأْشُهٍر َأْو َنْحوًا ميِ اْمَرَأتيِهيِ َنَفَقَة سيِ
إىل  بعضهم  وذهب   . )1( »  امْليِرَياثيِ يفيِ  نَْدَها  عيِ َما  َفْضَل  »َتُردُّ  َفَقاَل : 

كون النّفقة متليك ، وهو ضعيف . 

فرع : 

ميض  بعد  إّل  فوته  خرب  يبلغها  ومل  الّرجل  فوت  زمان  حتّقق  إذا   
العدم ؛  أحدهما :  احتاملن :  املّدة  تلك  نفقة  هلا  فهل  الّزمان ،  ْن  ميِ مّدة 
لطالق الّرواية ، ولزوال املوجب هلا وهو الّزوجية ، ويؤيِّده ما سيأيت )2( 

ْن حني الوفاة .  ْن القول باعتدادها ميِ ميِ
يف  فهي  الّظاهر ،  عىل  تبنى  األحكام  أنَّ  اآلخر :  لالحتامل  ويشهد 
ْن الرّضر ، ويؤّيده  هذهيِ املّدة زوجته فتثبت هلا مجيع األحكام ، وملا فيه ميِ
ْن حني بلوغ اخلرب ، واألّول  ْن أنَّ املشهور كون العتداد ميِ ما سيجيء ميِ

أقرب . 

)1) هتذيب األحكام 9 : 243/ 944 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 645.
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 ) الّسابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ِلُنِفقرْ ُذو َسَعٍة { [ 

 قوله : } لُنِفقرْ ُذو َسَعٍة { ظاهره أنَّ امُلراد الشارة بذلك إىل بيان 
كيفّيـة النفاق عىل الّزوجة ، مطّلقًة كانت أو ل ، كام دلَّ عليه بعض ما 
ْن األخبار ، بْل ل يبعد أْن تكون الشارة فيها إىل النفاق عىل  سبق )1( ميِ

األنواع الّثالثة . 
الّزوجة  حلال  بًة  ُمناسيِ نفقًة  ينفق  أْن  جيب  أنَّه  املعنى :  وحاصل 
امُلنفق ذا سعة وقدرة عىل ذلك ،  ْن العمودين ، لكن إذا كان  ونحوها ميِ
لية سقطت عنه ، وذكر  وإّل فليقترص عىل امُلمكن ، وإْن تعّذر عليه بالكُّ
األصحاب أنَّه يف هذهيِ احلال تب نفقة الولد عىل أي أب األب وإْن عال 
مرّتبًا ، ومع عدمهم أو فقرهم فعىل األُّم ، ثّم عىل آبائها ، ولعلَّ يف بعض 

األخبار دللًة عىل ذلك . 
* * * * *

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 644.



الّنوع الّرابع

في أشياء ِمْن توابع الّنكاح

وفيه آيات : 

اأُلولى : في سورة الّنور

ُهمرْ 
َ
َك ل زرْ

َ
ُروَجُهمرْ َذلَِك أ

ُ
َيرَْفُظوا ف برَْصارِِهمرْ َو

َ
وا ِمنرْ أ ِمننَِي َيُغضُّ لُمؤرْ

ِّ
ل ل

ُ
 } ق

َنُعون { )1( .  إِنىَّ اهلل َخبٌِي بَِما يَصرْ
الغّض :  وأصل  سبق )2( .  ممّا  ُعليَِم  قْد  باملؤمنني  اخلطاب  ختصيص 
ْن نظرهم . واجلزم بالم األمر املقّدرة  النّقص ، وامُلراد ُهنا أْن ينقصوا ميِ

أي ليغّضوا . 
َوِقْيَل : ألنَّه جزاء رشط مقّدر أي : ُقل هلم : غّضوا ، فإنَّك إْن تقل 

هلم ذلك يغّضوا . 
َوِقْيَل : ألنَّه جزاء رشط مقّدر أي : ُقْل غّضوا يغّضوا . 

)1) سورة النّور 24 : 30 . 
)2) قد تقّدم  بيانه يف ج69/1.
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األخفش )1( ،  مذهب  هو  كام  زائدة  تكون  أْن  يمكن   }  } ِمنرْ و 
وتكون الّسنة هي الّدالة عىل أنَّ ليَس امُلراد نقص النّظر وكّفه ُمطلقًا ، بْل 
امُلراد الكّف عاّم حّرم اهلل تعاىل ، وهنى عن النّظر إليه عىل لسان نبّيه ‘ . 
وحفظ  املبرصات ،  بعض  إىل  النّظر  ترك  أي :  للّتبعيض  كوهنا  وجيوز 
ْن أْن ينظر إليه َمْن حيرم عليه ذلك أي : كون امُلراد  َن الّزنا أو ميِ الفرج ميِ
 
ىَّ
الّتسرت ، وحيتمل إرادة األعّم ، وعىل ُكّل حال هو مقّيد بقوله تعاىل : } إل
 ... { )2( ول يبعد أْن تكون النّكتة يف  َماُنُهمرْ يرْ

َ
ترْ أ

َ
ك

َ
ورْ َما َمل

َ
َواِجِهمرْ أ زرْ

َ
َعَ أ

ل بحرف الّتبعيض هي اجلرّي عىل ندرة الّثاين ،  الطالق ُهنا وتقييد األوَّ
ل ، فقد َوَرَد عن الّصادق × : »َأْرَبَعٌة  فكأنَّه غنّي عن القيد بخالف األوَّ

َن النََّظر ... « )3( .   ، َواْلَعنْيُ ميِ َن امَلَطريِ ْن َأْرَبَعٍة : اأْلَْرُض ميِ َل َيْشَبْعَن ميِ
مغنيًا ،  تقييده  كان  للّثاين  العّلة  بمنزلة  كان  ملا  ل  األوَّ إنَّ  ُيَقال :  أو 
» الكافي « ، عن أب عمرو الّزبريّي ، عن أب  ْن ثّم قّدمه ، فروي يف  َوميِ
عبداهلل × ، وذكر حديثًا طوياًل يذكر فيه فرض اليامن عىل اجلوارح ، 
َض   ، َوَأْن ُيْعريِ َم اهلل َعَلْيهيِ فقال : »َو َفَرَض َعىَل اْلَبرَصيِ َأْن َل َينُْظَر إيِىَل َما َحرَّ
َتَباَرَك  َفَقاَل  ياَمنيِ  اْليِ َن  ميِ َوُهَو  َعَمُلُه ،  َوُهَو  َلُه  حَييِلُّ  َل  َّا  مميِ َعنُْه  هَنَى اهلل  َعامَّ 

)1) مل نقف عليه ، واهلل العامُل . 
واألخفش : هو أبو احلسن ، سعيد بن مسعدة املجاشعّي البلخّي الخفش األوسط ، قرأ النحو 
عبد احلميد بن  أبو اخلّطاب :  وأّما الخفش األكرب فهو :  مات سنة 215 ه  .  عىل سيبويه . 
عبد املجيد ، أخذ عنه أبو عبيدة سيبويه . مات سنة 177 ه  . أّما األصغر فهو : أبو احلسن : 
عّل بن سليامن البغدادّي . مات سنة 315 ه  . بغية الوعاة : 296 ، 385 ، العرب 1 : 470 . 

)2) سورة املؤمنون 23 : 6 . 
)3) اخلصال 1 : 47/221 . 
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 }  ُروَجُهمرْ
ُ
ف وَيرَْفُظوا  برْصارِِهمرْ  

َ
أ ِمنرْ  وا  َيُغضُّ ِمننَِي  لِلُمؤرْ لرْ 

ُ
} ق َوَتَعاىل : 

َفَظ  َوحَيْ  ،  يهيِ َأخيِ َفْرجيِ  إيِىَل  امَلْرُء  َينُْظَر  َوَأْن  يِْم ،  َعْوَراهتيِ إيِىَل  َينُْظُروا  َأْن  َفنََهاُهْم 
برْصارِِهنىَّ  

َ
أ ِمنرْ  َن  ُضضرْ َيغرْ ِمنات  لِلُمؤرْ لرْ 

ُ
ق } َو  َوَقاَل :   ،  إيَِلْيهيِ ُينَْظَر  َأْن  َفْرَجُه 

َفَظ  َوحَتْ ُأْختيَِها ،  َفْرجيِ  إيِىَل  إيِْحَداُهنَّ  َتنُْظَر  َأْن  ْن  ميِ  ، )1( }  ُروَجُهنىَّ
ُ
ف َن  وَيرَْفظرْ

اْلَفْرجيِ  ْفظيِ  ْن حيِ ميِ اْلُقْرآنيِ  َشْ ٍء يفيِ  ُكلُّ  َوَقاَل :  إيَِلْيَها .  ُينَْظَر  َأْن  ْن  ميِ َفْرَجَها 
 « )2( . ويف الّصحيح ، عن سعد  َن النََّظريِ َا ميِ هيِ اآْلَيَة َفإيِهنَّ َنا إيِلَّ َهذيِ ْن الزِّ َفُهَو ميِ

السكاف ، عن أب جعفر × نحوه )3( ، 
د :  ويف » َمْن ال يحضره الفقيه « ، يف وصّية أمري املؤمنني × لبنه ُممَّ
ْن   ، َفَقاَل َعزَّ ميِ َم اهلل َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيهيِ »َفَرَض َعىَل اْلَبرَصيِ َأْن َل َينُْظَر إيِىَل َما َحرَّ
َم َأْن   { َفَحرَّ ُروَجُهمرْ

ُ
َيرَْفُظوا ف برْصارِِهمرْ  َو

َ
وا ِمنرْ أ ِمننَِي َيُغضُّ لرْ لِلُمؤرْ

ُ
َقائيٍِل : } ق

ه  « )4( .  َينُْظَر َأَحٌد إيِىَل َفْرجيِ َغرْييِ
 ويف » تفسير علي بن إبراهيم « ، عن أب بصري ، عن أب عبداهلل × : 
َن  َا ميِ َفإيِهنَّ اآْلَيَة  هيِ  إيِلَّ َهذيِ َنا  الزِّ َن  ميِ َفُهَو  اْلُفُروجيِ  ذيِْكريِ  اْلُقْرآنيِ يفيِ  آَيٍة يفيِ  »ُكلُّ 
 ،  وَل حَييِلُّ ليِلَمْرَأةيِ َأْن  ٍن َأْن َينُْظَر إيِىَل َفْرجيِ ُأْختيِهيِ  ، َفاَل حَييِلُّ ليَِرُجٍل ُمْؤميِ النََّظريِ

يَها « )5( .  َينُْظَر إيِىَل َفْرجيِ َأخيِ
يفيِ  »َلْيَس  ألصحابه :  املؤمنني ×قال  أمري  أّن  » الخصال « :  ويف 

)1) سورة النّور 24 : 31 . 
)2) الكايف 2 : 33 ضمن احلديث الطويل 1 . 

)3) الكايف 5 : 521/ 5 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 2 : 3215/626 . 

)5) تفسري القّمّي 2 : 101 . 
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 ، َفاَل ُتْعُطوَها ُسْؤهَلَا َفَتْشَغَلُكْم َعْن ذيِْكريِ  َن اْلَعنْييِ اْلَبَدنيِ َشْ ٌء َأَقلَّ ُشْكرًا ميِ
َلْيَس  وا ،  ُ َفاْسَترتيِ فيِيهيِ  َع  َفَطميِ ْيَطاُن  الشَّ إيَِلْيهيِ  َنَظَر  ُجُل  الرَّ ى  َتَعرَّ اهلل ... إيَِذا 

ليَِس َبنْيَ َقْوم  « )1( .  هيِ  وجَيْ ذيِ َف ثيَِياَبُه َعْن َفخيِ ُجليِ َأْن َيْكشيِ ليِلرَّ
داّلة  فاآلية  النّظر كثرية ،  الّتسرت وحرمة  لزوم  الّداّلة عىل  واألخبار 
عىل حتريم النّظر عىل الطالق ، وعىل أنَّ اّلذي حيرم عىل الّرجل إبداؤه 
ْن بدنه ،  هو العورة ل غري ، وذلك يقتيض جواز النّظر إىل ما عدا العورة ميِ
فيكون  إليه ،  النّظر  جيوز  ل  عورة  ُكّله  وشعرها  املرأة  بدن  أنَّ  وتقتيض 
حاصل املعنى أنَّه ل جيوز النّظر إىل النّساء مطلقًا ، ول إىل عورة الّرجل . 

 ] إجازة النظر الى اإلجنبية أو العورة في موارد [ 

وقْد دلَّ دليل آخر عىل استثناء بعض األشياء : 

ل نظرة   منها : أوَّ

ْن النّظر ، إىل األجنبية بال قصد ؛ فإنَّه غري ُمكلَّف يف  ل ما يقع ميِ أي أوَّ
تلك احلال ؛ ألنَّه غافل ، وجيب عليه رصف نظره عنها عىل الفور ، فقد 
ُل َنْظَرٍة َلَك ، َوالثَّانيَِيُة َعَلْيَك َوَل َلَك ، َوالثَّاليَِثُة فيِيَها  َوَرَد عنهم ^ : » َأوَّ

اهْلاََلك  « )2( . 
ُل َنْظَرٍة إيِىَل امَلْرَأةيِ َفاَل ُتْتبيُِعوَها َنْظَرًة ُأْخَرى ،  ويف خرب آخر : »َلُكْم َأوَّ

ْتنَة « )3( .  َواْحَذُروا اْلفيِ

)1) اخلصال 2 : 621 . 
)2)  من ل حيرضه الفقيه 3 : 474/ 4658 . 

)3) اخلصال2 : 632 . 
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ومنها : الّنظر إلى الوجه والكفين والقدمين ِمْن األجنبية

ُجليِ  فروي يف » الخصال « عن أب عبداهلل × قال : ُقْلُت َلُه : َما ليِلرَّ
َن امَلْرَأةيِ إيَِذا مَلْ َيُكْن هَلَا بيَِمْحَرٍم ؟ .  َأْن َيَرى ميِ

نْييِ  واْلَقَدَمنْي  « )1( . ونحوها روي يف » الكافي « ،  َقاَل : » اْلَوْجَه  واْلَكفَّ
عن مروك بن عبيد )2( ، عن بعض أصحابه ، عن أب عبداهلل × )3( . 

» قرب اإلسناد « للحمريّي ، بإسناده إىل عّل بن جعفر ، عن   ويف 
َن  ميِ إيَِلْيهيِ  َينُْظَر  َأْن  َلُه  َيْصُلُح  َما  ُجليِ  الرَّ َعنيِ  َسَأْلُتُه  أخيه موسى × قال : 

تيِي َل حَتيِلُّ َلُه ؟ .  امَلْرَأةيِ الَّ
 . )4( »  َواريِ ُع السِّ  ، َوَمْوضيِ َقاَل : »اْلَوْجُه ، َواْلَكفُّ

 :  ُجليِ د بن أب نصري ، قاَل َسَأْلُت الّرضا × َعنيِ الرَّ وعن أحد بن مُمَّ
 ؟ .  َأحَييِلُّ َلُه َأْن َينُْظَر إيِىَل َشْعريِ ُأْختيِ اْمَرَأتيِهيِ

 . »  ديِ َن اْلَقَواعيِ َفَقاَل : »ل ، إيِلَّ َأْن َتُكوَن ميِ
يَبُة َسَواٌء ؟  ُقْلُت َلُه : ُأْخُت اْمَرَأتيِهيِ َواْلَغريِ

َقاَل : »َنَعْم « . 

)1) اخلصال1 : 78/302 . 
)2) مروك بن عبيد بن سامل بن أب حفصة موىل بني عجل ، وقيل : موىل عاّمر بن املبارك العجّل . 
الفهرست :  الّشيخ يف رجاله من أصحاب اجلواد × وقال يف  عّده  صالح .  واسم مروك : 
رجال   ، 425 النّجاّش :  رجال  عنه .  وسكت  إّياه  الكّش  توثيق  املصنّف  ونقل  كتاب .  له 

مة : 172 .  الطَّويّس : 406 ، الفهرست : 168 ، رجال العالَّ
)3) الكايف 5 : 2/521 . 

)4) ُقرب السناد : 227/ 890 . 
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نَْها ؟  َن النََّظريِ إيَِلْيهيِ ميِ ُقْلُت : َفاَم يليِ ميِ
َفَقاَل : »َشْعُرَها َوذيَِراُعَها « . 

ْرَوَحٍة  بيِميِ ْت  اْسَترَتَ َوَقْد  َمٍة ،  ُمْريِ بيِاْمَرَأٍة  َمرَّ  َجْعَفٍر ×  َأَبا  »إيِنَّ  َوَقاَل : 
َها « )1( .  يبيِهيِ َعْن َوْجهيِ َها ، َفَأَماَط امْليِْرَوَحَة بيَِقضيِ َعىَل َوْجهيِ

اخلرب ،  صدر  ُينايف  لئاّل  شعرها  أطراف  امُلراد  يكون  أْن  ُيبعد  ول 
» إليه « راجع إىل القواعد ، كام يدلُّ  ويمكن أْن يكون الّضمري يف قوله 

عليه ما سيأيت )2( إْن شاء اهلل تعاىل . 
 َما َظَهَر ِمنرَْها ... { )3( 

ّ
ْن قوله تعاىل : } ... إِل ويدلُّ عليه أيضًا ما يأيت ميِ

ْن « عىل  فإنَّه قْد ُفسِّ بالوجه والكفني والقدمني . ورّبام يشعر بذلك » ميِ
ا تبعيضّيـة .  القول بأهنَّ

ويؤّيده أنَّ ذلك ممّا تعّم به البلوى غالبًا حيث تعارف يف ُكّل عرص 
هبذهيِ  العمل  وإىل  ذلك .  بدو  منهّن  وحيصل  وجه  عىل  النّساء  خروج 

ْن األصحاب .  األخبار ذهب كثري ميِ
َوِقْيَل : حيرم ما زاد عىل مّرة ، ويف املّرة يكره . 

قوله :  لعموم  » الّتذكرة « )4( ؛  يف  واختاره  مطلقًا ،  حيرم  َوِقْيَل : 
} ... َولَ ُيبرِْديَن ... { )5( اآلية . 

)1) ُقرب السناد : 363/ 1300 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة680.

)3) سورة النّور 24 : 31 . 
)4) تذكرة الفقهاء 2 : 573 ، ط . حجرّي . 

)5) سورة النّور 24 : 31 . 
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 َما َظَهَر ِمنرَْها ... { استثناء 
ىَّ
ْن قوله : } ... إِل وفيه نظر ؛ ألنَّه قْد ُيعلم ميِ

ذلك كام دلَّت عليه األخبار ، نعم قْد نقل بعض األصحاب المجاع عىل 
أنَّه إنَّام جيوز ذلك بغري تلذذ أو خوف فتنة ، ويدلُّ عليه قوله × : »احذروا 

الفتنة « )1( ، وقوله × : »َفاَل ُتْعُطوَها ُسْؤهَلَا َفَتْشَغَلُكم  « )2( ونحو ذلك . 
فأّما ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، عن عّل بن سويد ، قال : ُقْلُت 

ُبنيِي النََّظُر إيَِلْيَها ؟ .  يَلةيِ َفُيْعجيِ َسنيِ × : إيِينِّ ُمْبَتىًل بيِالنََّظريِ إيِىَل امَلْرَأةيِ اجْلَميِ بيِ احْلَ أليَِ
اَك   ْدَق ،  وإيِيَّ نيِيَّتيَِك الصِّ ْن  ميِ َعَرَف اهلل  إيَِذا  َبْأَس  َل   ُّ »َيا َعليِ َفَقاَل يل : 
يَن « )3( ، فيمكن حله عىل النّظر إىل  َكَة َوُيْليُِك الدِّ ُه َيْمَحُق اْلرَبَ َنا َفإيِنَّ والزِّ
ْن وراء الّثياب ، أو أنَّ امُلراد بالنّظر إىل املواضع الّثالثة  طوهلا وحجمها ميِ
عىل وجه ل حيصل منه الفتنة بامليل إىل الّزنا ، ولعلَّ يف عجز اخلرب إشعارًا 

بذلك ، فافهم . 

ومنها : نظر المملوك إلى موالته

ففي ُموثَّقة عبدالّرحن )4( ، عن أب عبداهلل ×جواز رؤية الّشعر ، 
عنه × جواز رؤية ساقها ، ويف  وأضاف يف حسنة معاوية بن عاّمر )5( 

)1) اخلصال 2 : 632 من ضمن حديث طويل . 
)2) اخلصال 2 : 629 ، من ضمن حديث طويٍل . 

)3) الكايف 5 : 542/ 6 . 
َعنيِ  اهلل ×  َعْبديِ  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  اهلل ،  َعْبديِ  َأبيِ  ْبنيِ  نيِ  ْحَ الرَّ َعْبديِ  َعْن   ، 1  /531  : 5 الكايف   (4(

 ؟ . َقاَل : َل َبْأس  .  امَلْمُلوكيِ َيَرى َشْعَر َمْوَلتيِهيِ
 { َحتَّى َبَلَغ  )5) الكايف 5 : 531/ 3 ، . . قال × : . . . } ال ُجناَح َعَلْيِهنَّ يِف آبائِِهنَّ  وال َأْبنائِِهنَّ

اق  .  ْعَر  والسَّ  { ُثمَّ َقاَل : َيا ُبنَيَّ َل َبْأَس َأْن َيَرى امَلْمُلوُك الشَّ } َو ال ما َمَلَكْت َأْيامُنُنَّ
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صحيحة يونس بن يعقوب ، وموسى بن عاّمر )1( حرص اجلواز يف شعرها 
فال  مأمونًا  كان  إذا  األخبار  بعض  ويف  لذلك ،  متعّمد  غري  كونه  حال 
الّروايات جواز رؤية وجهها وكّفيها  برؤية شعرها )2( ، ومقتىض  بأس 
وقدميها إّل مع خوف الفتنة ، وسيأيت )3( تتّمة الكالم إْن شاء اهلل تعاىل . 

ومنها : الّنظر إلى أهل الّذّمة واألعراب وأهل الّسواد والمجنونة 
والمغلوبة على عقلها

وقْد َوَرَد بذلك أخبار )4( ، ويف بعضها تعليٌل بأهنّن إذا هنني مل ينتهن ، 
وبأهنّن بمنزلة الماء ، وإىل ذلك ذهب األكثر . 

ِمنرْ  وا  } َيُغضُّ تعاىل :  قوله  بعموم  عماًل  إدريس )5(  ابن  منه  ومنع 
ذلك  يقّيد  أْن  ينبغي  لكن  قوله ،  ُضعف  يعلم  ذكرنا  وممّا   . }  برَْصارِِهمرْ

َ
أ

بعدم الّتلذذ والفتنة وإّل حرم إمجاعًا كام نقل . 

َها إيِلَّ إيِىَل  ْن َجَسديِ لُّ ليِلَمْرَأةيِ َأْن َينُْظَر َعْبُدَها إيِىَل َشْ ٍء ميِ )1) الكايف 5 : 531/ 4 . قال × : لَ حَييِ
ٍر ،  وُيوُنَس ْبنيِ َيْعُقوب  « ، بدل من » يونس  ٍد ليَِذليِك  . وفيه : » ُيوُنَس ْبنيِ َعامَّ َها َغرْيَ ُمَتَعمِّ َشْعريِ

بن يعقوب ، وموسى بن عاّمر « . 
َها إيَِذا َكاَن َمْأُمونًا « .  )2) الكايف 5 : 4/531 ، قال × : » لَ َبْأَس بيَِأْن َينُْظَر إيِىَل َشْعريِ

)3) سيأيت ذكرها يف الصفحة 666.
)4) الكايف 5 : 524/ 1 . 

)5) السائر احلاوي 2 : 610 ، قال : » واّلذي يقوى يف نفيس ترك هذه الّرواية والعدول عنها ، 
} وال متّدن  وقال تعاىل :  } قل للمؤمنني يغّضوا من أبصارهم { ،  والّتمسك بقوله تعاىل : 
عينيك إىل ما مّتعنا به أزواجًا منهم زهرة احلياة الدنيا { ، وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا 

يف هنايته فعىل جهة اليراد ل العتقاد « . 
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ومنها : ] نظره أو نظرها الى عورتها أو عورته مطلقا [ 

 النّظر إلى زوجته باطنًا وظاهرًا وجواز نظرها إىل عورته ، ويف حكمها 
َأَمته ، إّل إذا زّوجها ألحد ، فإنَّه ل ينبغي النّظر إىل بدهنا سّيام عورهتا ، 
ففي صحيحة عبدالّرحن بن احلّجاج ، قال : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعنيِ 
َأْو  فًا  اُه ُمنَْكشيِ َفرَتَ َتُقوُم  َعَلْيهيِ َكاَم َكاَنْت  ُج مَمُْلوَكَتُه َعْبَدُه أَتُقوُم  ُيَزوِّ ُجليِ  الرَّ
َج  ُأَزوِّ َأْن  َأبيِ  َمنََعنيِي  »َقْد  َذليَِك ،  وَقاَل :  َه  َفَكريِ  ؟ .  اليِ احْلَ تيِْلَك  َيَراَها َعىَل 

ي َأَمتي ليَِذليِك  « )1( .  َبْعَض ُغاَلميِ
َعنيِ  اهلل ×  َعْبديِ  َأَبا  َسَأْلُت  قال :  زرارة  بن  عبيد  عن  امُلوثَّق ،  ويف 

َيَتُه أَينَْبغيِي َلُه َأْن َتَرى َعْوَرَتُه ؟ .  ُج َجاريِ ُجليِ ُيَزوِّ الرَّ
ْجُتَها « )2( .  ْن مَمُْلوَكتيِي إيَِذا َزوَّ ي َذليَِك ميِ قيِ َقاَل : » َل  وَأَنا َأتَّ

ومنها : الّنظر إلى محارمه
فإنَّه  مصاهرًة ،  أو  رضاع  أو  بنسب  مؤّبدًا  نكاحهّن  حيرم  الاّليت   
يكن  مل  إذا  العورة  ما عدا  أبداهنّن  إىل  النّظر  قْد قطع األصحاب بجواز 
ِِهنىَّ 

َ
ِلُُعول  

ىَّ
إِل زِينََتُهنىَّ  ُيبرِْديَن  } ... َولَ  قوله :  عليه  ويدلُّ  ريبة ،  ُهناك 

» الخصال « )4( ،   روايتي  مفهوم  عليه  ويدّل  اآلية ،   )3( } ...  آبَائِِهنىَّ ورْ 
َ
أ

و» قرب اإلسناد « )5( املذكورتني ، ونحومها ، فإّن املراد باملحّرم ما حّرم 

)1) الكايف 5 : 480/ 3 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4645/472 ، هتذيب األحكام 8 : 698/199 . 
)2) الكايف 5 : 7/555 ، هتذيب األحكام 8 : 736/208 . 

)3) سورة النّور 24 : 31 . 
)4) اخلصال : 2 : 629 . 

)5) قرب السناد : 890/227 . 
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شاملة  ا  فإهنَّ  ، )1( } ...  َهاتُُكمرْ مىَّ
ُ
أ يرُْكمرْ 

َ
َعل َمترْ  } ُحرِّ قوله :  يف  تعاىل  اهلل 

ألُّم الّزوجة والّربيبة . 
ويدلُّ عليه أيضًا ما رواه يف » الكافي « ، عن سامعة بن مهران قال : 

ُجليِ امَلْرَأَة ؟ .  َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن ُمَصاَفَحةيِ الرَّ
َأْن  َعَلْيهيِ  ُرُم  حَيْ اْمَرَأًة  إيِلَّ  امَلْرَأَة  ُيَصافيَِح  َأْن  ُجليِ  ليِلرَّ حَييِلُّ  »َل  َقاَل : 
َأْو  ُأْخٍت ،  اْبنَُة  َأويِ  َخاَلٌة ،  َأْو  ٌة ،  َعمَّ َأْو  بيِنٌْت ،  َأْو  ُأْخٌت ،  َجَها :  َيَتَزوَّ
تعاىل  اهلل  حرمه  ما  سائر  » نحوها «  بـ  امُلراد  فإنَّ  احلديث ،  َنْحُوَها « )2( 
أيضًا  عليه  ويدلُّ  اآلية .   } ...  َهاتُُكمرْ مىَّ

ُ
أ يرُْكمرْ 

َ
َعل َمترْ  } ُحرِّ بقوله : 

أنَّه  ومفهوم رواية سعدان )4( . وحاصل ذلك  مفهوم رواية أب بصري )3( 
إذا حّلت املصافحة حّل النّظر أيضًا . 

ومنها : الّنظر إلى امرأة ُيريد أْن يتزّوجها

أب  عن  مسلم ،  بن  د  ُممَّ عن  احلسن ،  يف  » الكافي « ،  ففي   
َج امَلْرَأَة أَينُْظُر إيَِلْيَها ؟ .  يُد َأْن َيَتَزوَّ ُجليِ ُيريِ جعفر × : َعنيِ الرَّ

َيا بيَِأْغىَل الثََّمن  « )5( .  اَم َيْشرَتيِ َقاَل : » َنَعْم ؛ إيِنَّ

)1) سورة النّساء 4 : 23 . 
)2) الكايف 5 : 1/525 . 

امَلْرَأَة  ُجُل  الرَّ ُيَصافيُِح  َهْل  َعْبديِ اهلل ×  بيِ  ُقْلُت أليَِ َقاَل :  رٍي  َبصيِ َأبيِ  َعْن   ، 2/525 الكايف 5 :   (3(
ْن َوَراءيِ الثَّْوب  .  ي َمَْرٍم ؟ . َفَقاَل : ل ، إيِلَّ ميِ َلْيَسْت بيِذيِ

َباَيَع  َكْيَف  ي  أَتْدريِ َعْبديِ اهلل ×  َأُبو  َقاَل  َقاَل :  ُمْسليٍِم  ْبنيِ  َسْعَداَن  َعْن   . 2  /526 الكايف 5 :   (4(
َرُسوُل اهلل ‘ النَِّساَء ؟ ، ُقْلُت : اهلل َأْعَلُم  واْبُن َرُسوليِهيِ َأْعَلُم . َقاَل : مَجََعُهنَّ َحْوَلُه ُثمَّ َدَعا بيَِتْوريِ 

بيَِراٍم َفَصبَّ فيِيهيِ َنُضوحًا ُثمَّ َغَمَس َيَده  . . . الخ . 
)5) الكايف 5 : 1/365 . 
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ْبنيِ  وَحْفصيِ  ُعْثاَمَن ،   ْبنيِ  اديِ  وَحَّ   ،  َسامليٍِ ْبنيِ  َشاميِ  هيِ َعْن   ٍ حسنة  ويف   
َها  ْم َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »َل َبْأَس بيَِأْن َينُْظَر إيِىَل َوْجهيِ  ، ُكلِّهيِ يِّ اْلَبْخرَتيِ
ينظر إىل خلفها  َجَها « )2( . ويف خرب آخر  َيَتَزوَّ َأْن  َأَراَد  إيَِذا  َها )1(  ميِ َوَمَعاصيِ
وإىل وجهها )3( . ويف خرب آخر إىل شعرها وماسنها إذا مل يكن متلذذًا )4( . 
نَاٍن ، عن َأَب َعْبديِ  وروى ابن بابويه ، يف الّصحيح ، عنَ  َعْبُد اهلل ْبُن سيِ

َيَا بيَِأْغىَل الثََّمن  « )5( .  يُد َأْن َيْشرَتيِ اَم ُيريِ َها ، إيِنَّ اهلل × »َينُْظُر إيِىَل َشْعريِ
منهم  كثري  قال  بْل  اجلملة ،  يف  اجلــواز  عىل  األصحاب  وأمجع 
باستحبابه ، وأطبقوا عىل جواز النّظر إىل الوجه والكفني ، واختلفوا يف 
املذكورة )6( ،  األخبار  تضّمنته  بام  العمل  جواز  واألظهر  ذلك ،  عدا  ما 
ّدة  والعيِ البعل  ْن  ميِ خالية  تكون  كأْن  للّتزويج ،  صالحيتها  بشط  لكن 
واحتامل إجابتها إىل ذلك ، وعدم الّريبة بالوقوع بالّزنا ، وجيوز النّظر إىل 

أَمة ُيريد رشائها . 

)1) املعاصم : مجع املعصم ، كمنرب ،  وهو موضع الّسوار من اليد  والّساعد ،  ورّبام جعلوا املعصم 
اليد . ) لسان العرب 12 : 408 ماّدة عصم ( . 

)2) الكايف 5 : 365/ 2 . 
َأْن  يُد  ُجُل ُيريِ الرَّ بيِ َعْبديِ اهلل × :  ُقْلُت أليَِ يِّ َقاَل :  َسنيِ ْبنيِ السَّيِ َعنيِ احلَْ  ، 3/365 )3) الكايف 5 : 
ُجُل إيِىَل  َها ؟ . َقاَل : َنَعْم َل َبْأَس بيَِأْن َينُْظَر الرَّ َها  وإيِىَل َوْجهيِ ُلَها  وَينُْظُر إيِىَل َخْلفيِ َج امَلْرَأَة َيَتَأمَّ َيَتَزوَّ

َها .  َها  وإيِىَل َوْجهيِ َجَها َينُْظَر إيِىَل َخْلفيِ امَلْرَأةيِ إيَِذا َأَراَد َأْن َيَتَزوَّ
جَيَها  يُد َتْزويِ ُجُل إيِىَل امَلْرَأةيِ ُيريِ )4) الكايف 5 : 365/ 5 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : ُقْلُت َلُه أَينُْظُر الرَّ

ذا .  نيَِها ؟ َقاَل : َل َبْأَس بيَِذليَِك إيَِذا مَلْ َيُكْن ُمَتَلذِّ َها  وَمَاسيِ َفَينُْظُر إيِىَل َشْعريِ
)5) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4439/413 . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف هذه الصفحة والتي سبقت.
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ومنها : ] النظر الى الصغيرة والعجوز [ 

ْن جواز رؤية الّصغرية التي ليست مظنّة   ما يظهر ِمْن بعض األخبار ميِ
ْن النّساء .  للّشهوة ، والعجائز ميِ

ومنها : الّنظر للّشهادة أو لعالج الّطبيب ونحوه ِمْن الّضرورات
ْن النّجاسات النّفسانّيـة  زرْك { أي : الغّض واحلفظ أطهر ميِ

َ
قوله } أ

املتعّقبة للنّظر . 
َنُعون { فيه هتديٌد عىل امُلخالفة .  وقوله : } يَصرْ

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

َولَ  ُروَجُهنىَّ 
ُ
ف َن  َيرَْفظرْ َو برَْصارِِهنىَّ 

َ
أ ِمنرْ  َن  ُضضرْ َيغرْ ِمَناِت  لُمؤرْ

ِّ
ل ل 

ُ
} َوق  

َولَ  ُجُيوبِِهنىَّ  َع  ِبُُمرِِهنىَّ  َِضبرَْن  َولرْ ِمنرَْها  َظَهَر  َما   
ىَّ
إِل زِينََتُهنىَّ  ُيبرِْديَن 

َناء  برْ
َ
ورْ أ

َ
َنائِِهنىَّ أ برْ

َ
ورْ أ

َ
ورْ آبَاء ُبُعولِِهنىَّ أ

َ
ورْ آبَائِِهنىَّ أ

َ
ِِهنىَّ أ

َ
 ِلُُعول

ىَّ
ُيبرِْديَن زِينََتُهنىَّ إِل

َما  ورْ 
َ
أ نَِسائِِهنىَّ  ورْ 

َ
أ َخَواتِِهنىَّ 

َ
أ بَِن  ورْ 

َ
أ َوانِِهنىَّ  إِخرْ بَِن  ورْ 

َ
أ َوانِِهنىَّ  إِخرْ ورْ 

َ
أ ُبُعولِِهنىَّ 

ِل اّليَن  وِ الّطفرْ
َ
َبِة ِمَن الرَّجاِل أ ِل اإِلررْ ورْ

ُ
ِ أ

وِ الّابِِعنَي َغيرْ
َ
َماُنُهنىَّ أ يرْ

َ
ترْ أ

َ
ك

َ
َمل

ُيرِْفنَي ِمن  َما  َم 
َ
ل ِلُعرْ ررُْجلِِهنىَّ 

َ
بِأ برَْن  ِ

يَضرْ النَّساء َولَ  َراِت  َهُروا َعَ َعورْ مرْ َيظرْ
َ
ل

لُِحون { )1( .  ُكمرْ ُتفرْ
ىَّ
َعل

َ
ِمُنوَن ل يَُّها الُمؤرْ

َ
 اهلل َجِيًعا أ

َ
زِينَتِِهنىَّ َوتُوُبوا إىِل

 قرئ } غي { : بالنّصب عىل احلالّيـة ، وباجلّر عىل الوصفّيـة )2( . 

)1) سورة النّور 24 : 31 . 
أنه  بالنصب  قرأه  ملن  فاحلّجة  واخلفض ؛  بالنصب  يقرأ  اإلربة {  أويل  } غري  تعاىل :  قوله   (2(

استثناه ، أو جعله حالً ، واحلّجة ملن خفض أنه جعله وصفًا للتابعني . 
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وعدم ذكر املنظور إليه يدلُّ عىل حتريم نظرهّن إىل الّرجال مطلقًا ، 
املرأة  فرج  إىل  نظرهّن  حتريم  يقتيض  فروجهّن  حفظ  عىل  والقتصار 
فرج  إىل  نظرهّن  يقتيض حتريم  فروجهّن  حفظ  والقتصار عىل  مطلقًا ، 
نَْد  عيِ َوَمْيُموَنُة  َسَلَمَة كانت جالسًة هي  ُأمِّ  أّن  ة ، فقد روي :  املرأة خاصَّ
َجابيِ َفَقاَل َلنَا : » اْحَتِجَبا « .  النبّي ‘ َفَدَخَل اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َبْعَد آَيةيِ احْليِ
َأَلْسُتاَم  َأْنُتام ؟  »َأَفَعْمَياَوانيِ  َفَقاَل :  َأْعَمى .  ُه  إيِنَّ اهلل ،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلنَا : 

انيِه « )1( . كذا نقله بعض األصحاب .  َ ُتْبرصيِ
والّذي رواه الكلينّي ، عن أحد بن أب عبداهلل ، قال : اْسَتْأَذَن اْبُن ُأمِّ 
ام : »ُقوَما َفاْدُخاَل  نَْدُه َعائيَِشُة َوَحْفَصُة ، َفَقاَل هَلُ َمْكُتوٍم َعىَل النَّبيِيِّ ‘ َوعيِ

ُكاَم َتَرَيانيِه  « )2( .  ُه َأْعَمى ، َفَقاَل : » إيِْن مَلْ َيَرُكاَم َفإيِنَّ اْلَبْيَت « ، َفَقاَلَتا : إيِنَّ
إىل  النّظر  جواز  علامئنا  بعض  عن  » الّتذكرة « )3(  يف  العاّلمة  ونقل 
وجه الّرجل وكفيه ؛ ألنَّ الّرجل يف حّق املرأة كاملرأة يف حّق الّرجل ، وهو 
قول أكثر الّشافعّيـة )4( ، واستدّل برواية ُأّم سلمة الّسابقة . وفيه نظر ، بْل 
الّظاهر منها الّدللة عىل العدم . نعم قْد ُيَقال : إنَّ النّساء قْد حيتجن إىل 
معاملة الّرجال ومعارشهتم فيام جرت به العادة ، فلو كان النّظر إىل ذلك 
مّرمًا عليهّن للزم احلرج املنفي ، ثّم قال : وقال بعضهم : إهّنا تنظر إىل ما 
يبدو منه عند املهنة دون غريه إْذ ل حاجة إليه ، وقال بعضهم : إهنا تنظر 

)1) مكارم األخالق : 233 ، عوايل الّلئايل 1 : 82/57 . 
)2) الكايف 5 : 534/ 2 . 

)3) تذكرة الفقهاء2 : 573 . 
)4) املغني ) ابن قدامة ( 7 : 464 . 
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إىل مجيع بدنه إّل ما بني الّسة والّركبة وليَس كنظر الّرجل إىل املرأة ؛ ألنَّ 
استويا  لو  ام  الّصالة ، وألهنَّ نفسه ، وذلك جيب سرته يف  بدهنا عورة يف 
ألمر الّرجال بالحتجاب كالنّساء . ول خيفى أنَّه خالف ظاهر إطالق 

اآلية ، وليَس يف النّصوص ما يدلُّ عىل اجلواز . 

 ] في بيان المراد من تحريم إبداء الزينة [ 

فيه  تزين  ما  وهي  الّزينة ،  إبداء  بتحريم  ذلك  أعقب  تعاىل  إنَّه  ثّم 
والّسوار ،  والوشاح ،  واخلاتم ،  والقالدة ،  كالقرط ،  وغريه  احلل  ْن  ميِ
ذلك  ونحو  واخلضاب ،  والكحل ،  والّثياب ،  والفتخة ،  واخللخال ، 
ُيراد مواضع هذهيِ  أْن  فيحتمل  ُكّل قطر ،  أوان ، ويف  ُكّل  يتعارف يف  ممّا 
الفصيح ؛  الكالم  يف  الّشائع  احلذف  جماز  طريق  عىل  املذكورة  األشياء 
وذلك ألنَّه ل وجه لتحريم النّظر إىل احلل نفسه والّثياب إذا مل يستلزم 
النّظر إىل مواضعها ، وعىل هذا يدلُّ بطريق دللة الّتنبيه عىل حتريم النّظر 
أْن  املوضع وحده ، وحيتمل  الّزينة ل نفس  اّلذي عليه  العضو  إىل مجيع 
ُيراد نفس الّزينة أي : أنَّه حيرم النّظر إليها ما دامت يف مواضعها ومالبسه 
هلا ، ولعلَّ جهة حتريمه أنَّه يورث الفتنة ، وأنَّه يستلزم النّظر إىل مواضعها 

غالبًا ، وذلك مّرم فيحرم امللزوم . 
املواضع  دون  املواضع  لتلك  املالبسة  الّزينة  بتحريم  الّتعبري  ويف 
نفسها مبالغة يف لزوم الّتسرت وحتريم النّظر إليها ؛ وذلك أنَّه ل كالم يف 
املالبسة  باعتبار  إليها  النّظر  املالبسة ، فتحريم  الّزينة غري  إىل  النّظر  حّل 

يستلزم حتريم النّظر إىل تلك املواضع بطريق أوىل . 
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ْن ذلك ما ظهر منها ؛ ألنَّ حتريمه يستلزم احلرج املنفي .  ثّم استثنى ميِ
ا الوجه والكّفان  واختلفوا يف تعيني امُلراد منها عىل أقوال ، واألظهر أهنَّ
وما عليهام منها ، وهو ظاهر اختيار أكثر األصحاب ، ويشهد له الّروايات 
عن  » الكافي « ،  يف  رواه  وما  ذلك ،  رؤية  جواز  عىل  الّداّلة  الّسابقة )1( 

 ما َظَهَر ِمنرْها { ؟ . 
ىَّ

زرارة ، عن أب عبداهلل × : يفيِ َقْوليِ اهلل َتَعاىل : } إِل
َرُة اْلُكْحُل َواخْلَاَتم « )2( .  ينَُة الظَّاهيِ َقاَل : »الزِّ

َي اْلُقْلُب )4( « )5( .  وعن أب بصري ، عنه × : »إهّنا اخْلَاَتُم  وامَلَسَكُة )3( ،  وهيِ
َعنيِ  سألُته :  عبداهلل × :  أب  عن  الُفضيل ،  عن  الّصحيح ،  ويف 
ُيبرِْديَن  ل  } َو  َتَعاىل :  اهلل  َقاَل  تيِي  الَّ ينَةيِ  الزِّ ن   ميِ ا  أمُهَ امَلْرَأةيِ  َن  ميِ َراَعنْييِ  الذِّ

 { ؟ .  ِِهنىَّ
َ

 ِلُُعول
ىَّ

زِينََتُهنىَّ إِل
 « )6( . فام  َواريِ ينَةيِ  وَما ُدوَن السِّ َن الزِّ اَمريِ ميِ َقاَل : »َنَعْم ،  وَما ُدوَن اخْليِ
ْن الّزينة الّظاهرة  فوق اخلامر هو الوجه ، وما فوق الّسوار هو الكّف فهو ميِ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 653.
)2) الكايف 5 : 521/ 3 . 

األثري :  ابن  وقال  أوعاج « .   َذْبل  من  أسورة  بالتحريك- :  » امَلَسُك-  اجلوهرّي :  قال   (3(
وار من الَذْبل ،  وهي قرون األوعال ،  وقيل : جلود داّبة بحرّية ،   » املسكة بالّتحريك- : السِّ

واجلمع : َمَسٌك « . ) الّصحاح 4 : 1608 ؛ النّهاية 4 : 331 ماّدة مسك ( . 
واٌر ُقْلٌب ،  وقيل :  )4) قال ابن منظور : » الُقْلب من الّسوار : ما كان َقْلدًا واحدًا ،  ويقولون : سيِ
يعني ما كان مفتوًل من طاق واحد ل من طاقني .  وقال  » َقْلدًا واحدًا « ؛  املرأة « .  سوار 
لبياضه « .  النّخلة  ُقْلب  من  مستعار  ملوّي ،  غري  وار  سيِ بالضّم :  الفّضة  » ُقْلُب  الفّيومي : 

) لسان العرب 1 : 688 ؛ املصباح املنري : 512 ماّدة قلب ( . 
)5) الكايف 5 : 521/ 4 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 

)6) الكايف 5 : 520/ 1 . وفيه : » الّسوارين « بدل » الّسوار « . 
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ن الّزينة الباطنة  املستثناة ، وما دوهنام كالعنق ، والّصدر ، والّذراع فهو ميِ
املحّرمة ، وهو ظاهر الّدللة عىل أنَّه أراد مواضع الّزينة . 

ا الكّفان واألصابع )1( .  ويف » جوامع الجامع « : عنهم ^ : أهنَّ
َأبيِ  َعْن   ،  اُروديِ اجْلَ َأبيِ  َواَيةيِ  ريِ يفيِ  إبراهيم « ،  بن  علّي  » تفسير  ويف 
َي  »َفهيِ ِمنرْها { :  َظَهَر  ما   

ىَّ
إِل زِينََتُهنىَّ  ُيبرِْديَن  ل  } َو   :  َقْوليِهيِ َجْعَفٍر ×يفيِ 

ينَُة  والزِّ َواُر ،   والسِّ اْلَكفِّ   َضاُب  وخيِ واخْلَاَتُم ،   َواْلُكْحُل   الثَِّياُب 
النَّاسيِ  ينَُة  زيِ ا  َفَأمَّ  ،  ْوجيِ ليِلزَّ ينٌَة  َوزيِ  ،  ليِلَمْحَرميِ ينٌَة  َوزيِ  ،  ليِلنَّاسيِ ينٌَة  زيِ َثاَلٌث : 
ْمُلُج َوَما  اَلَدةيِ َفاَم َفْوَقَها ، َوالدُّ ُع اْلقيِ ينَُة امَلْحَرميِ َفَمْوضيِ ا زيِ َفَقْد َذَكْرَناها ، َوَأمَّ

ْوجيِ َفاجْلََسُد ُكلُّه « )2( .  ينٌَة ليِلزَّ ا زيِ نُْه ، َوَأمَّ ُدوَنُه ، َواخْلَْلَخاُل َوَما َأْسَفَل ميِ
أنَّ  ويؤّيده  األكثر ،  اختاره  ما  عىل  َتدلُّ  بمجموعها  األخبار  فهذهيِ 
ْن قبيل احلرج كام عرفت . ويدخل يف الّظاهر القدمان وما  حتريم ذلك ميِ

عليها كالفتخة والّثياب . 
َد احلكم بتحريم إبداء الّزينة بإجياب رضب اخلامر ،  ثم إنَّه تعاىل أكَّ
ْن جعل  وهو املقنعة عىل اجليب رّدًا عىل ما كان متعارفًا عند اجلاهلّيـة ميِ

اخلامر إىل خلف وسعة اجليب فيبدو العنق والّصدر . 
ا  أمَّ للمذكورين ،  الباطنة  الّزينة  إبداء  فأباح  استثنى  تعاىل  إنَّه  ثم 
ا املحارم  للّزوج فظاهر ، بْل يستحّب هلا ذلك كام دّلت عليه األخبار ، وأمَّ
وضيق ،  شديدة  مشّقة  ذلك  توّقي  ويف  غالبًا ،  املخالطة  إىل  فللحاجة 

)1) جوامع اجلامع 2 : 616 . 
)2) تفسري القّمّي 2 : 101 . 
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ولعدم خوف الفتنة ، وجبل الّطبع عىل النّفرة عن مماستهّن . ويدخل يف 
ذلك ذوو النّسب والّرضاع كام عرف . 

مساواهتام  عىل  الّتنبيه  بدللة  اكتفاًء  واألخوال  األعامم  يذكر  ومل 
ْن حيث  املذكورين يف أحكام النّكاح ، أو للّتنبيه عىل كراهة إظهارها هلام ميِ
إهنام قْد يصفان ذلك ألولدمها فيتصوروهنّن ، فربام أوقع ذلك الفتتان ، 
النّساء  ا  وأمَّ فيه .  ما  العّلة ول خيفى  إبدائها هلام هلذه  بتحريم  قيِيَل  ورّبام 
ْن أنَّ املحرم هو رؤية العورة ل غري .  وامُلراد مطلق النّساء ، فلام عرفت ميِ
 َوِقْيَل : امُلراد النّساء املؤمنات دون الكافرات ، حّتى نقل عن الّشيخ )1( 
الوجه والكفني ؛ ألنَّه  الّذمّية ل تنظر إىل املسلمة حّتى  إنَّ  يف أحد قوليه 
الذي تفيده الضافة يف اآلية املذكورة ، وملا رواه ابن بابويه ، يف الّصحيح ، 
عن حفص بن البخرتّي ، عن أب عبداهلل × قال : »َل َينَْبغيِي ليِلَمْرَأةيِ َأْن 
ن  « )2( .  هيِ َْزَواجيِ ْفَن َذليَِك أليِ ُنَّ َيصيِ انيِيَّةيِ َفإيِهنَّ ةيِ  والنَّرْصَ َف َبنْيَ َيَدييِ اْلَيُهوديِيَّ َتنَْكشيِ
للباب ،  طردًا  ُهنا  الضافة  استعامل  يكون  أْن  لحتامل  نظر ؛  وفيه 
وتالزمه  يتبعها  ْن  َوميِ أقارهبا  امُلراد  يكون  بأْن  الغالب  عىل  للجري  أو 
غري  ا  أهنَّ إّل  سندها  صّح  وإْن  فهي  الّرواية  ا  وأمَّ باملعارشة .  ويالزمها 

رصحية لحتامل أْن ُيراد إظهار العورة . 
ال ُيَقال : ل وجه للّتخصيص بالكافرة حينئٍذ . 

ألّنا نقول : الغرض بيان كوهنا كاملؤمنة يف هذا احلكم ، مع أنَّ لفظ 

)1) مل نقف عليه يف كتب الّشيخ & ، ونقله الّشهيد يف مسالك األفهام 7 : 45 ، واملحقق الّثاين يف 
جامع املقاصد 12 : 23 ، وجواهر الكالم 29 : 71 . 

)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4928/561 . 
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ثّم  ْن  » ينبغي « والّتعليل املذكور ظاهر الّدللة عىل إرادة الكراهة ، َوميِ
اختار القول باجلواز أكثر األصحاب ، بْل هو املشهور بينهم . 

 { ُهنا الماء والعبد خصّيـًا كان أو  َماُنُهنىَّ يرْ
َ
ترْ أ

َ
ك

َ
ورْ َما َمل

َ
وامُلراد } أ

ا  فحاًل حاًل للفظ عىل ظاهره ، ويدلُّ عليه الّروايات املذكورة سابقًا ، فإهنَّ
د بن إسامعيل  داّلة عىل ذلك . وما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن ُممَّ

 ؟ .  ْصَيانيِ َن اخْليِ َسنيِ × َعْن قيِنَاعيِ النَِّساءيِ احْلََرائيِريِ ميِ قال : َسَأْلُت َأَبا احْلَ

َسنيِ ×  وَل َيَتَقنَّْعن « )1( .  َفَقاَل : »َكاُنوا َيْدُخُلوَن َعىَل َبنَاتيِ َأبيِ احْلَ

وزاد فيه يف » الخالف « )2( : ُقْلُت : َفَكاُنوا َأْحَرارًا ؟ . 

 َقاَل : »ل « . 

نُْهْم ؟  ُقْلُت : َفاأْلَْحَراُر ُيَتَقنَُّع ميِ

َقاَل : »ل « )3( . 

ويف صحيحة ُأخرى ملعاوية بن عاّمر ، عنه × أنَّه جّوز رؤية الّشعر 
والّساق ، وقرأ اآلية املذكورة )4( . 

ويؤّيده الحتياج إىل اخلدمة ، ويف الّتحريم مشّقة وضيق ، وهذا هو 
عبارته  آخر  أنَّ  إّل  إليه  ميل  » المبسوط « )5(  يف  الّشيخ  ْن  ميِ يظهر  اّلذي 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1926/480 ، الستبصار3 : 903/252 . 
)2) كذا يف املخطوط ، واحلجرّي ، واملطبوع . ولكن اّلذي زاد يف احلديث هو الكلينّي يف الكايف 

 3/532 : 5
)3) الكايف 5 : 532 / 3 ، هتذيب األحكام 7 : 480 / 1926 ، الستبصار 3 : 252 / 903 . 

)4) الكايف 5 : 2/532 . وليس فيه قرآءة اآلية . 
)5) املبسوط 4 : 161 ، قال : » إذا ملكت املرأة فحال أو خصيا فهل يكون مرما هلا حتى جيوز 
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ظاهر يف الّرجوع عنه ، والعدول إىل القول بالّتحريم ، وهو مروّي عن 
عائشة )1( وبه قال الّشافعّي )2( . 

وهو  خصّيًا  كان  وإْن  الّذكران ،  دون  ة  خاصَّ الماء  امُلراد  َوِقْيَل : 
ة ، بْل أكثرهم ،  ن العامَّ مذهب أكثر أصحابنا ، وهو املنقول عن كثري ميِ
 ، }  زِينََتُهنىَّ ُيبرِْديَن  } َولَ  بعموم  استدللً  حنيفة )3( ؛  أبو  ومنهم 
وختصيصًا لقوله :   } ،  برَْصارِِهنىَّ

َ
أ ِمنرْ  َن  ُضضرْ َيغرْ ِمَناِت  لُمؤرْ

ِّ
ل ل 

ُ
} َوق وقوله 

ما رواه  أنَّ ذلك مروّي ، ولعلَّه  ، وأّدعوا  بالماء   }  َماُنُهنىَّ يرْ
َ
أ ترْ 

َ
ك

َ
} َمل

قال :  الكاظم ×  عن  إسحاق  بن  أحد )4(  عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ، 
 ؟ .  ى ُشُعوَرُهنَّ هُلُنَّ اْلَوُضوَء َفرَيَ ُّ َيْدُخُل َعىَل نيَِسائيِهيِ َفُينَاويِ ُجليِ اخْلَصيِ ايِلرَّ

َقاَل : » ل « )5( . 
وأجابواعن األخبار األَُول باحلمل عىل الّتقية ، وأّيدوه برواية ُأخرى 
ُه ُسئيَِل َعْن َذليَِك ؟ َفَقاَل : »َأْسُكت َعْن َهَذا « )6( ، وأنَّ املحرمّية  عنه × َأنَّ

ليست مؤّبدًة ، فهي كرجل األُخت . 

له أن خيلو هبا ويسافر معها ؟ ، قيل فيه وجهان : أحدمها وهو كالّظاهر أّنه يكون مّرمًا . . . 
والّثاين وهو األشبه باملذهب أّنه ل يكون مرمًا ، وهو اّلذي يقوى يف نفيس « . 

)1) الكّشاف 3 : 231 232 . 
)2) املجموع 16 : 141 ، اخلالف 4 : 249 . 

)3) املبسوط للّسخيّس10 : 157 . 
من  بدل  » مّمد «   : 4633/469  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  ومن    ، 2/532 الكايف5 :  يف   (4(

» أحد « . 
)5) هتذيب األحكام 7 : 1925/480 ، الستبصار 3 : 902/252 . 

َعْن  ُسئيَِل ×  مَلَّا  ُه  َأنَّ آَخَر  يٍث  َي يفيِ َحديِ ُرويِ » َقْد  وفيه :   ، 1927/480 )6) هتذيب األحكام 7 : 
َذليَِك َفَقاَل َأْمَسَك َعْن َهَذا  ومَلْ جُييِْبُه « . 
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فألنَّه  الستدلل  ا  أمَّ واحلمل ،  الستدلل  هذا  يف  ما  خيفى  ول 
ة ،  ْن اختالف العامَّ ا احلمل فلام عرفت ميِ ببعض اجلملة دون تتّمتها ، وأمَّ
ملصلحة  كان  الّسكوت  اجلائز كون  ْن  َوميِ أكثر ،  منهم  باملنع  القائل  وأنَّ 
ن اآلثار الّصحيحة  ُأخرى . ومل أَر ما يدلُّ عىل ختصيص ذلك بالماء ميِ

الرّصحية ، فالعمل بام وافق ظاهر القرآن أرجح ، كيف وهو أكثر . 
ْن حيث رؤية العورة ، كام  هذا مع أنَّ خرب املنع يمكن كون املنع فيه ميِ
يشعر به مناولته هلّن الوضوء أو احلمل عىل الكراهة مجعًا بني األخبار ، 
ويؤّيده أنَّ الماء يدخلَن يف عموم النّساء ، فاحلكم بكون امُلراد بام ملكت 
املؤمنات ،  بالنّساء  امُلراد  بأنَّ  واجلواب  مض .  تكرار  ة  خاصَّ الماء 

وبالماء ما يشمل الكافرات ل خيفى ما فيه . 
ْن بعضهم أنَّ النّزاع  وبالجملة : القول باجلواز مطلقًا قوّي ، ويفهم ميِ
ا الفحل فهو خارج بالمجاع عىل عدم اجلواز ، ول  إنَّام هو يف اخلص ، وأمَّ

خيفى ما فيه . 

فرع : ] جواز نظر المملوك الخصي إلى غير موالته [ 

 اختلف األصحاب يف جواز نظر اململوك اخلص إىل غري مولته : 
ْن األخبار عىل ذلك ، وألّنه  ميِ باجلواز ؛ لدللة إطالق كثري  َفِقْيَل : 

من غري ُأويل الربة . 
َوِقْيَل : بالعدم ؛ للّدليل املذكور عىل املنع . 

أب  عن  روي  وقْد  » األحمدي « :  كتابه  يف  اجلنيد  ابن  وقال 



668...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

ْن  عبداهلل × ، وعن أب احلسن موسى × كراهية رؤيةاخلصيان احلّرة ميِ
النّساء حرًا كان أو مملوكًا )1( . فظاهر كالمه حل املنع عىل الكراهة . 

َبِة { [  ررْ ِ
رْ

وِل اإل
ُ
ِ أ

 ] تفسير قوله تعالى : } الّابعنَي َغيرْ

ْن يتبعك ألجل طعامك ورشابك . وبـ } غي  وامُلراد بـ } الّابعني { : ميِ
ْن مل يكن له حاجة إىل النّساء كالّشيخ الفاين ، واألحق األبلة  ول اإلربة { : ميِ

ُ
أ

الّذي ليَس له عقل يصف النّساء ، ويدخل فيه العننّي ، فروي يف » الكافي « ، 
 :  يف الّصحيح ، عن زرارة قال : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

 ؟ .  ريِ اآْلَيةيِ َبِة ِمَن الرِّجاِل { إيِىَل آخيِ ررْ ِ
رْ

وِل اإل
ُ
ِ أ وِ الىَّابِِعنَي َغيرْ

َ
} أ

ي َل َيْأيتيِ النَِّساء « )2( .  ذيِ َقاَل : » اأْلَْحَُق الَّ
َبِة ِمَن  ررْ ِ

رْ
وِل اإل

ُ
نيِ ْبنيِ َأبيِ َعْبديِ اهلل ، َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن } أ ْحَ َوَعْن َعْبديِ الرَّ

الرِّجاِل { ؟ . 
ي َل َيْأيتيِ النَِّساء « )3( .  ذيِ َقاَل : »اأْلَْحَُق امُلَوىلَّ َعَلْيهيِ الَّ

 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل ، ] َعْن  احيِ ويف احلسن ، َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ َمْيُموٍن اْلَقدَّ
يَت  ا هيِ ى َأَحُدمُهَ ينَةيِ َرُجاَلنيِ ُيَسمَّ  ، َعْن آَبائيِهيِ ^ [ )4( َقاَل : »َكاَن بيِامَلديِ َأبيِيهيِ
اْفَتَتْحُتُم  إيَِذا  ـ :  َيْسَمُع  اهلل ‘  وَرُسوُل  ليَِرُجٍل   َفَقال  َمانيٌِع )5( ،  َواآْلَخُر 

)1) مل نقف عىل الكتاب املشار إليه ، ونقل العبارة املذكورة عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 93 ، 
وجامع املقاصد 12 : 37 ، والّشهيد يف املسالك 7 : 55 ، وعنه الّسبزوارّي يف كفايته 2 : 87 . 

)2) الكايف 5 : 523/ 1 . 
)3) الكايف 5 : 523/ 2 . 

)4) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)5) يف الوايف 22 : 22273/827 ، قال : » هيت ، ضبطه أهل احلديث باملثنّاة الّتحتانّية أّوًل ،  
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َا ُشُموٌع )1( ، نجاَلُء )2( ،  يَّةيِ َفإيِهنَّ الطَّائيَِف إيِْن َشاَء اهلل َفَعَلْيَك بيِاْبنَةيِ َغْياَلَن الثََّقفيِ
ُمَبتََّلٌة )3( ، َهْيَفاُء )4( ، َشنَْباُء )5( ، إيَِذا َجَلَسْت َتَثنَّْت )6( ،  وإيَِذا َتَكلََّمْت َغنَّْت ، 
َفَقاَل النَّبيِيُّ ‘ :   ، )7(  اْلَقَدحيِ ْثُل  ْجَلْيَها ميِ َبنْيَ ريِ بيَِأْرَبٍع ،  وُتْدبيِربيَِثاَمٍن ،  ُتْقبيُِل 
َب  َفُغرِّ اهلل ‘  َرُسوُل  اَم  هبيِيِ َفَأَمَر   ،  جاليِ الرِّ َن  ميِ ْرَبةيِ  اْليِ ُأويليِ  ْن  ميِ يُكاَم  ُأريِ َل 
مُجَُعة « )9( .  ُكلِّ  يفيِ  َقانيِ  َيَتَسوَّ َوَكاَنا  اْلَعَراَيا ،  َلُه  ُيَقاُل  َمَكاٍن  إيِىَل  يِام )8(  هبيِ

ة عن زينب بنت ُأّم سلمة ، عن النّبّي ‘ )10( .  ونحوه روت العامَّ

والفوقانّية ثانيًا ،  وقيل : بل هو بالنّون والباء املوّحدة ،  وكانا منّثني باملدينة « . 
)1) الّشموع ، كصبور : املرأة الكثرية املزاح الّلعوب . ) الّصحاح 3 : 1239 ماّدة شمع ( . 

العرب 1 :  ) لسان  العني مع حسن .  وهو سعة شّق  النََّجل ،  من  العني ،  واسعة  النجالء :   (2(
647 ماّدة نجل ( . 

)3) املبتلة : املنقطعة عن الزوج ؛ يعني أهنّا باكرة . ) الّصحاح 4 : 1630 ماّدة بتل ( . 
)4) اهليفاء : اخلميصة البطن ، الّدقيقة اخَلرص ،  واخَلرص : وسط النسان ؛ من اهَلَيف بالتحريك ،  

وهو رّقة اخلرص  وضمور البطن . ) لسان العرب 9 : 352 ماّدة هيف ( . 
)5) الشنباء : البّينة الَشنَب ،  والشنب بالتحريك : ماء ورّقة جيري عىل الّثغر ، أو حّدة يف األسنان ، 

أو برد وعذوبة ورّقة فيها . ) لسان العرب 1 : 507 ماّدة شنب ( . 
)6) لعّل معناه أهنّا كانت تثنّي رجاًل واحدة  وتضع الخرى عىل فخذها ، كام هو شأن املغرور 
إذا عطفه ،   تثنّى العود :  أْن يكون من  الّدنيا .  وحيتمل  بحسنه أو بجاهه من الشّبان  وأهل 
ومعناه : إذا جلست انعطفت أعضاؤها  ومتايلت ، كام هو شأن املتبخرت  واملتجرّب الفخور ،  

وقيل : املعنى أهّنا رشيقة القّد ليس هلا انعطاف إّلإذا جلست .  
)7) يف الوايف 22 : 828 ، قال : لعّل املراد باألربع اليدان والرجالن ،  وبالّثامن هي مع الكتفني  

واألليتني .  وبالّتشبيه بالقدح عظم فرجها . 
)8) يقال : عّزب فالن ، إذا بعد ، وعّزب به عن الّدار ، إذا أبعده  وأخرجه منها . ) الّصحاح 1 : 

192 عزب ( . 
)9) الكايف 5 : 523/ 3 . 

)10) ُمسند أحد 6 : 290 ، صحيح البخارّي 5 : 102 . 
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ويف » مجمع البيان « : هو اّلذي يتبعك لينال من طعامك ول حاجة 
له يف النّساء ، وهو األبله املوىّل عليه ، عن ابن عّباس ، وقتادة ، وسعيد 

بن جبري ، وهو املروّي عن أب عبداهلل × )1( . 
ونقل عن الّشافعّي أنَّ امُلراد اخلّص املجبوب )2( ، ورّبام استند بعض 
الّصغار )3( .  العبيد  امُلراد  أنَّ  حنيفة  أب  وعن  بذلك .  عليه  األصحاب 

ووجه احلكمة يف اجلواز احلاجة إىل ذلك غالبًا وعدم الفتنة . 

ِيَن ... { [ 
ىَّ

ِل ال فرْ  ] تفسير قوله تعالى : } الطِّ

وامُلراد بـ } الّطفل { اجلنس الّشامل للواحد واجلمع فلهذا وصفه 
أي : مل  النَّساء {  َراِت  َعورْ َعَ  َهُروا  َيظرْ مرْ 

َ
ل } اّليَن  بقوله :  بصيغة اجلمع 

يّطلعوا عىل ذلك ، ومل يعرفوا ما العورة ، ول يمّيزون بينها وبني غريها . 
ْن اّطلع عىل فالن أي : ظهر عليه وقوي أي : مل يبلغوا  َوِقْيَل : هو ميِ

أوان القدرة عىل الوطئ . 

 ] } ...  ررُْجلِِهنىَّ
َ
برَْن بِأ ِ

 يَضرْ
َ

 ] تفسير قوله تعالى : } َول

 { ، امُلراد ما يشمل رضهبا يف األرض ،  ررُْجلِِهنىَّ
َ
برَْن بِأ ِ

قوله : } َولَ يَضرْ
ورضب إحدى رجليها يف األُخرى املوجب لزيادة تقعقع خلخاهلا حّتى 
يسمع ذلك األجانب ، فإنَّه يورث حتريك الّشهوة ، وإثارة الفتنة كالنّظر 

إىل الّزينة الباطنة . 

)1) جممع البيان 7 : 242 . 
)2) املجموع 16 : 140 . 

)3) بدائع الصنائع 5 : 122 . 
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اجتنابه  ينبغي  الفتنة  إىل  جيّر  ما  كّل  أنَّ  يستنبط  اآلية  هذهيِ  ْن  َوميِ
َعنيِ  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  ففي  ذلك ،  ونحو  والّصوت  كالّطيب 
اْلَوليِيديِ ْبنيِ َصبيِيٍح ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : ] َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ [ )1( : 
َبْيتيَِها  ع إيِىَل  َتْرجيِ َحتَّى  ُتْلَعُن  َي  َفهيِ َبْيتيَِها  ْن  ميِ َخَرَجْت  ُثمَّ  َتَطيََّبْت  اْمَرَأٍة  »َأيُّ 

َمَتى َما َرَجَعت  « )2( . 
ْن النّساء  وروي أنَّه كان أمري املؤمنني × يكره أْن يسّلم عىل الّشاّبة ميِ

مافة الفتنة بصوهتا )3( . 
إسامَعه  حيرم  ْيَل :  َفقيِ خالف ،  ففيه  الفتنة  عن  الّصوت  تّرد  فلو 

األجانب . َوقيِْيَل باجلواز ، وهو األظهر . 
ْن املحّرمات وهو عاّم البلوى  قوله : } تُوُبوا { إلخ ، ملا كان النّظر ميِ
الّتوبة ،  باب  منه  تفّضاًل  للمؤمنني  اهلل  فتح  أحد  منه  يسلم  ل  أْن  كاد 
وجعلها مفتاحًا للفالح ، والفوز باجلنّة أو ما يشمل سعادة الّدنيا أيضًا ؛ 
للفقر  امللزوم  بالّزنا ،  للوقوع  امللزومة  الّشهوة  لتحريك  باعث  ألنَّه 

واحلاجة . 
إىل  الّرضا ×  كتب  ما  ذكر  باب  يف  الّرضا « ،  أخبار  » عيون  ويف 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 5 : 518 2/519 . 

ْبعيِيِّ ْبنيِ َعْبديِ اهلل ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : َكاَن َرُسوُل اهلل ‘  )3) الكايف 2 ، : 473/ 1 . َعْن ريِ
َأْن  َيْكَرُه   ،  وَكاَن  النَِّساءيِ َعىَل  ُم  ُيَسلِّ نيِنَي ×  امُلْؤميِ رُي  َأميِ َعَلْيهيِ  وَكاَن  النَِّساءيِ  وَيْرُدْدَن  َعىَل  ُم  ُيَسلِّ
َن  َّا َطَلْبُت ميِ َأْكَثُر مميِ َفَيْدُخَل َعَلَّ  َبنيِي َصْوهُتَا  ُيْعجيِ َأْن  ُف  َأخَتَوَّ نُْهنَّ  وَيُقوُل :  ةيِ ميِ ابَّ َم َعىَل الشَّ ُيَسلِّ

اأْلَْجر . 
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بيِاأْلَْزَواجيِ   امَلْحُجوَباتيِ  النَِّساءيِ  ُشُعوريِ  إيِىَل  النََّظُر  َم  »وُحرِّ بن سنان :  د  مُمَّ
 ،  وَما َيْدُعو التَّْهييِيُج إيَِلْيهيِ  َجاليِ ييِيجيِ الرِّ ْن هَتْ  ، مليَِا فيِيهيِ ميِ َن النَِّساءيِ نَّ ميِ هيِ وإيِىَل َغرْييِ
ي  الَّذيِ إيِلَّ  ُعوَر  َأْشَبَه الشُّ َما   ،  وَكَذليَِك  حَييِلُّ فيِياَم َل  ُخوليِ  اْلَفَساديِ  والدُّ َن  ميِ
ْلَبابيِ َفاَل   { )1( ، من الثياب َغرْيَ اجْليِ َقواِعُد ِمَن النِّساءِ

رْ
َقاَل اهلل َتَعاىل : } َوال

الّزنا مورث  أنَّ  الّداّلة عىل  ن   « )2( واألخبار  ْثليِهيِ ميِ ُشُعوريِ  إيِىَل  بيِالنََّظريِ  َبْأَس 
الفقر كثرية )3( . 

* * * * *

الّثالثة : في الّسورة المذكورة

واّليَن  َمانُُكمرْ  يرْ
َ
أ ترْ 

َ
ك

َ
َمل اّليَن  ِذنُكُم 

رْ
َتأ لِيَسرْ آَمُنوا  اّليَن  يَُّها 

َ
أ } يَا   

ِر وَِحنَي تََضُعوَن  َفجرْ
رْ
ال برِْل َصلَةِ 

َ
لََث َمرىَّاٍت ِمن ق

َ
َم ِمنُكمرْ ث

ُ
ُل ُغوا الرْ

ُ
مرْ َيبرْل

َ
ل

يرَْس 
َ
ل ُكمرْ 

ىَّ
ل َراٍت  َعورْ لَُث 

َ
ث ِعَشاء 

رْ
ال َصلَةِ  ِد  َبعرْ َوِمن  الّظِهَيةِ  َن  مِّ ثَِيابَُكم 

ٍض  ُضُكمرْ َعَ َبعرْ يرُْكم َبعرْ
َ
وَن َعل

ُ
َدُهنىَّ َطوىَّاف يرِْهمرْ ُجَناٌح َبعرْ

َ
يرُْكمرْ َولَ َعل

َ
َعل

ُكُم اليَاِت واهلل َعلِيٌم َحِكيم { )4( . 
َ
ُ اهلل ل َذلَِك يُبنَيِّ

َ
ك

غري  ألنَّ  امُلمّيز ؛  البالغ  وبغري  البالغ ،  غري  احلُلم  يبلغ  مل  بمن  امُلراد 
فيهم  القصد  ألنَّ  األعّم ؛  إرادة  وحيتمل  سبق ،  كام  له  حكم  ل  امُلَمّيز 

الّتمرين . 

)1) سورة 24 : 60 . 
)2)  عيون أخبار المام الرضا × 2 : 97 ضمن احلديث 1 . 

)3) منها ما أورده الصدوق يف من ل حيرضه الفقيه 4 : 4978/20 ، َقاَل : َوَقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : 
َياَر َباَلقيَِع « .  ُث اْلَفْقَر ، َوَيَدُع الدِّ َنا ُيوريِ » الزِّ

)4) سورة النّور 24 : 58 . 
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أوقات  ثالث  يف  املعنى  ألنَّ  الّظرفية ؛  عىل  نصب  لََث { : 
َ
و} ث   

ْن قبُل .  بّينها بقوله ميِ
للخلوة  لكم  مصوصة  أي :   }  ُكمرْ

ىَّ
ل َراٍت  َع��ورْ لَُث 

َ
} ث وقوله : 

فيها ، وعرّب عن هذهيِ األوقات بالعورة ؛ ألنَّ العورة هي اخللل ، ومنها 
عوراهتم  وتبدو  فيها ،  ثياهبم  يضعون  ألهنم  بذلك ؛  فسّميت  األعور ؛ 
ْن قبيل العّلة للحكم  وحيصل كشفها ، ورّبام يواقعون النّساء فيها ، فهو ميِ

املذكور . 
يرَْس 

َ
} ل ومجلة  مّرات .  ثالث  ْن  ميِ بدل  أنَّه  عىل  بالنّصب :  وقرئ 

بعدها ؟ ،  حاهلم  ما  قيِيَل :  كأنَّه  مقّدر ،  سؤال  جواب  إلخ   }  يرُْكمرْ
َ
َعل

فقال : ليَس إلخ . وبالّرفع : عىل معنى تلك ثالث عورات )1( . 
 { : صفة ، وجيوز أْن  َدُهنىَّ  ... إىل قوهل ... َبعرْ يرُْكمرْ

َ
يرَْس َعل

َ
 ومجلة } ل

تكون هي اخلرب عىل أْن يكون ثالث عورات مبتدأ . 
طّوافون ،   أنتم  أي :  ملحذوف  خرب  ��وَن { 

ُ
} َط��وىَّاف وقوله :   

ْن الّضمري ، وجيوز كونه مبتدأ خربه } طّوافون { .  و} وبعضكم { بدل ميِ
ترك  يف  والعّلة  الستئناف ،  قبيل  ْن  ميِ اجلملة  هذهيِ  حال  ُكّل  وعىل 
فاخلادم  لآلخر ،  املخالّطة  إىل  منهم  ُكّل  لحتياج  وذلك  الستيذان ، 
لطلب  واملوىل  إليه ،  حيتاج  ما  أبويه  ْن  ميِ لينال  والّطفل  موله ،  خلدمة 

فرفعه  ابتدأ  أنه  رفع  ملن  فاحلّجة  والنصب ،  بالرفع  يقرأ  عورات {  } ثالث  تعاىل :  قوله   (1(
ثالث  األوقات  هذه  معناه  مذوف  ابتداء  خرب  ألنه  رفعه  أو  ) لكم ( ،  واخلرب  بالبتداء ، 
) احلّجة عىل  » ثالث مرات « .  أنه جعله بدل من قوله :  واحلّجة ملن نصب  عورات لكم . 

القراءات السبع - ابن خالويه : 239 ( . 
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بن  علّي  » تفسير  ففي  الوالد ،  وكذا  عنه  غاب  إذا  لالستخدام  عبده 
لَُث 

َ
قوهل ... ث آَمُنوا ... إىل  اّليَن  يَُّها 

َ
أ } يَا  قوله :  ا  وأمَّ إبراهيم « : 

هيِ الثَّاَلَثةيِ  َراٍت { قال : إيِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل هَنَى َأْن َيْدُخَل َأَحٌد يفيِ َهذيِ َعورْ
ٍم إيِلَّ بيِإيِْذٍن ،    ، َوَل َخاديِ اأْلَْوَقاتيِ َعىَل َأَحٍد ، َل َأٍب ،  وَل ُأْخٍت ،  وَل ُأمٍّ
 ،  َرةيِ َشاءيِ اآْلخيِ  ،  وَبْعَد عيِ  ،  ونيِْصفيِ النََّهاريِ واأْلَْوَقاُت : َبْعَد ُطُلوعيِ اْلَفْجريِ
يرِْهمرْ 

َ
يرُْكمرْ  ول َعل

َ
يرَْس َعل

َ
هيِ الثَّاَلَثةيِ اأْلَْوَقاتيِ َفَقاَل : } ل ُثمَّ َأْطَلَق َبْعَد َهذيِ

يرُْكمرْ 
َ
وَن َعل

ُ
 ، } َطوىَّاف هيِ الثَّاَلَثةيِ اأْلَْوَقاتيِ  { ، َيْعنيِي َبْعَد َهذيِ َدُهنىَّ ُجناٌح َبعرْ

ُضُكمرْ َع  َبعرْض { )1( .  َبعرْ
وروي يف » الكافي « ، عن جّراح املدائنّي ، عن أب عبداهلل × قال : 
 ، َوَمْن َبَلَغ  اٍت َكاَم َأَمَرُكُم اهلل َعزَّ َوَجلَّ  ... إىل قوله ... َثالَث َمرَّ »ليَِيْسَتْأذيِنيِ
َوى   ، َوَل َعىَل سيِ  ، َوَل َعىَل َخاَلتيِهيِ  ، َوَل َعىَل ُأْختيِهيِ هيِ احْلُُلَم َفاَل َيليُِج َعىَل ُأمِّ
 .  َوَجلَّ َعزَّ  هلل  َطاَعٌة  اَلُم  والسَّ َم   ُيَسلِّ َحتَّى  َتْأَذُنوا  َفاَل  بيِإيِْذٍن ،  إيِلَّ  َذليَِك 
احْلُُلَم يفيِ َثاَلثيِ  َبَلَغ  إيَِذا  َعَلْيَك َخاديُِمَك  ليَِيْسَتْأذيِْن  َعْبديِ اهلل × :  َأُبو  َوَقاَل 
 ، َوَلْو َكاَن َبْيُتُه يفيِ َبْيتيَِك ، َقاَل : َوْلَيْسَتْأذيِْن  نُْهنَّ َعْوَراٍت إيَِذا َدَخَل يفيِ َشْ ٍء ميِ
نَي َتَضُعوَن  نَي ُتْصبيُِح ، َوحيِ ى اْلَعَتَمَة ، َوحيِ تيِي ُتَسمَّ  ، الَّ َشاءيِ َعَلْيَك َبْعَد اْلعيِ
ٍة   رَّ َا َساَعُة غيِ اَم َأَمَر اهلل َعزَّ َوَجلَّ بيَِذليَِك ليِْلَخْلَوةيِ َفإيِهنَّ  ، إيِنَّ رَيةيِ َن الظَّهيِ ثيَِياَبُكْم ميِ

وَخْلَوة « )2( . 
َقاَل :  َجْعَفٍر ×  َأبيِ  َعْن  َقْيٍس ،  ْبنيِ  ديِ  مَّ مَُ َعْن  الّصحيح ،  ويف 
 { ثّم قال : »َوَمْن َبَلَغ  يرُْكمرْ

َ
وَن َعل

ُ
يَن ... إىل قوهل ... َطوىَّاف ِ

ىَّ
ذِنرُْكُم ال

رْ
َتأ } لِيَسرْ

)1) تفسري القّمّي2 : 108 . 
)2) الكايف 5 : 1/529 . 
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َوى  هيِ َوَل َعىَل ُأْختيِهيِ َوَل َعىَل اْبنَتيِهيِ َوَل َعىَل َمْن سيِ نُْكْم َفاَل َيليُِج َعىَل ُأمِّ احْلُُلَم ميِ
ْحَن  « )1( .  اَلَم َطاَعُة الرَّ َم َفإيِنَّ السَّ ََحٍد َحتَّى ُيَسلِّ َذليَِك إيِلَّ بيِإيِْذٍن ، َوَل َيْأَذْن أليِ

ويف الّصحيح ، َعنيِ اْلُفَضْيليِ ْبنيِ َيَساٍر ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َقْوليِ 
لَث 

َ
ِذنرُْكُم ... إىل قوهل ... ث

رْ
َتأ لِيَسرْ آَمُنوا  ِيَن 

ىَّ
ال يَُّها 

َ
أ } يا   :  َعزَّ  وَجلَّ اهلل 

َمرىَّاٍت { ، قيِيَل َمْن ُهْم ؟ . 

َيْبُلُغوا  مَلْ  يَن  ذيِ الَّ ْبَياُن  َوالصِّ والنَِّساءيِ  َجاليِ   الرِّ َن  ميِ »امَلْمُلوُكوَن  َقاَل : 
  ،  َشاءيِ اْلعيِ َصاَلةيِ  َبْعديِ  ْن  ميِ  ،  اْلَعْوَراتيِ الثَّاَلثيِ  هيِ  َهذيِ نَْد  عيِ َعَلْيُكْم  َيْسَتْأذيُِنوَن 
  ،  ْن َقْبليِ َصاَلةيِ اْلَفْجريِ  ،  وميِ رَيةيِ َن الظَّهيِ نَي َتَضُعوَن ثيَِياَبُكْم ميِ َي اْلَعَتَمُة ،  وحيِ وهيِ

هيِ الثَّاَلثيِ َعْوَراٍت بيَِغرْييِ إيِْذٍن إيِْن َشاُءوا « )2( .  ْن َبْعديِ َهذيِ وَيْدُخُل مَمُْلوُكُكْم ميِ
ترْ 

َ
ك

َ
 : } َمل وَعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × ، يفيِ َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

 { ؟ .  يرْمانُُكمرْ
َ
أ

 . »  َجاليِ ُدوَن النَِّساءيِ ٌة يفيِ الرِّ َي َخاصَّ َقاَل : »هيِ
هيِ الثَّاَلثيِ َساَعاٍت ؟ .  ُقْلُت : َفالنَِّساُء َيْسَتْأذيِنَّ يفيِ َهذيِ

 َقاَل : »ل ،  وَلكيِْن َيْدُخْلَن  وخَيُْرْجَن « . 
 { ؟  َم ِمنرُْكمرْ

ُ
ُل ُغوا الرْ

ُ
مرْ َيبرْل

َ
ِيَن ل

ىَّ
 ] قلُت [ : } َو ال

ُكْم ، َقاَل : َعَلْيُكُم اْستيِْئَذاٌن َكاْستيِْئَذانيِ َمْن َقْد َبَلَغ يفيِ  ْن َأْنُفسيِ َقاَل : »ميِ
هيِ الثَّاَلثيِ َساَعات « )3( .  َهذيِ

)1) الكايف 5 : 3/530 . 
)2) الكايف5 : 4/530 . 
)3) الكايف 5 : 4/530 . 



676...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

 إذا عرفت ذلك فُهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] قيل : بوجوب االستئذان على غير البالغ [ 

األمر  وظاهر  بذلك ،  يأمروهم  بأْن  املؤمنني  خاطب  تعاىل  أنَّه   
إنَّه  ْيَل :  َفقيِ ا غريه  الوجوب ، وهو بالنّسبة إىل البالغ ل إشكال فيه ، وأمَّ

للوجوب أيضًا ، نقله الّشيخ يف » الّتبيان « )1( عن البلخّي )2( . 
وفيه : أنَّ ذلك تكليف ، ول تكليف لغري البالغ . 

واألمر  بذلك ،  ليأمروهم  املؤمنون  املأمور  إنَّ  ُيَقال :  أْن  ويمكن 
مطلق  ُهنا  امُلراد  أنَّ  أو  بالّشء ،  األمر  حّد  عىل  ليَس  بالّشء  باألمر 
الوجوب ،  عىل  للبالغ  فيكون  وغريه ،  للوجوب  الّشامل  الّرجحان 
ولغريه عىل النّدب ، أو أنَّ القصد ُهنا الرشاد إىل تعليم اآلداب فيكون 

إدخال الّصغار قرينة لكون امُلراد األمر الستحباّب . 
ويؤيِّده أنَّ املحرم هو النّظر إىل العورة ، وتلك األوقات مظنّة لذلك 
بال جزم بحصوله فيها ، فال يكون الّدخول بدون الذن حرامًا عليه يف 

هذهيِ احلال ، كام إنَّه حيرم بعد األوقات املذكورة إذا ُعليَِم بحصوله . 

)1) التبيان يف تفسري القرآن 7 : 460 ، ومل ينقل فيه عن البلخّي ، بل عن اجلبائّي ، فقال : » وقال 
األوقات  هذه  يف  األطفال  عىل  وجيب  حال ،  كّل  يف  بالغ  لكّل  واجب  الستئذان  اجلبائّي : 

الّثالثة بظاهر هذه اآلية « . 
)2) مّمد بن عبد اهلل بن ممد بن عمر : أبو جعفر البلخّي اهلندوايّن ، شيخ احلنفية بديار بلخ ، 
تويّف  السكاف ،  بكر  وأب  األعمش ،  بكر  أب  عىل  تفّقه  الصغري (  حنيفة  ) أبو  له :  يقال 

ببخارى سنة 362 ه  . العرب 2 : 114 ، شذرات الذهب 3 : 41 . 
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 ) الّثانية ( : ] تحقق اإلستئذان بأّي شيئ كان [ 

أو  احلائط  برضب  ولو  كان ،  شء  بأّي  الذن  طلب  الستيذان 
ْن كونه بالّسالم فهو  إحدى اليدين عىل األُخرى ، فام َوَرَد )1( يف األخبار ميِ

ْن باب الّتمثيل باألفضل .  ميِ

 ) الّثالثة ( : ] عدم اختصاص الحكم بوجوب االستئذان بالرجال [ 

 ظاهر } ملكت أيمانكم { شامل للّصغري والكبري ، الّذكر واألُنثى ، 
صحيحة  ورصيح  قيس ،  وابن  جّراح ،  رواية  ْن  ميِ يظهر  اّلذي  وهو 

الفضيل )2( . 
َوِقْيَل : هو مصوص بالّرجال دون النّساء ؛ ألنَّه ُيباح هلّن النّظر إىل 
م النّظر عليها  ْن حُيرِّ العورة فال جهة للمنع بالنّسبة إليهّن ، إّل أْن ُيراد ميِ
بصيغة  الّتعبري  ويؤيِّده  املذكورة )3( ،  زرارة  رواية  عليه  ويدلُّ  منهّن . 

امُلذّكر ، واحلمل عىل الّتغليب خالف الّظاهر . 
ْن اجلائز  وفيه : أنَّ ما دلَّ عىل الّتعميم فيه صحيح الّسند وأكثر ، َوميِ
قرينة  املعطوف  الّتغليب يف  العورة ، وأنَّ  إبداء  ْن  ميِ أعّم  العّلة  أْن تكون 
ْن قبيل احلقيقة سّيام يف مثل هذا  ميِ أنَّه شائع صار  للمعطوف عليه ، مع 

املقام . 
ْن الّرجال ،  هذا ، وجيوز أْن يكون حال النّساء يف هذا احلكم أسهل ميِ

)1) كام يف الّرواية املتقّدمة يف رواية مّمد بن قيس 674.
)2) قد تقّدم ذكرالّروايات الثالث يف الّصفحة 674 - 675.

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 668.
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جهة  عىل  وفيهم  الستحباب ،  جهة  عىل  فيهّن  األمر  يكون  بأْن  ا  إمَّ
الوجوب ، وإْن ُقْلنا : إنَّ األمر فيهام عىل الستحباب ففيهم آكد ، ونحو 

ْن الّتوجيه .  ذلك ميِ

 ) الّرابعة ( : ] الحكم في اآلية الكريمة ليس منسوخًا [ 

قْد عرفت أنَّ املأمور بالستيذان ُهنا هم مماليك املدخول عليهم ، وَمْن 
مل يبلغ احلُلم ، وأنَّه جيوز هلم الّدخول بعد هذهيِ األوقات الّثالثة بال إذْن ، 
 َغَي 

ً
وا ُبُيوتا

ُ
ُخل ْن قوله تعاىل : } ... لَ تَدرْ ة هبم بخالف ما سبق ميِ فهي خاصَّ

 ... { )1( اآلية ، فإنَّ امُلراد ُهناك األحرار البالغني ، فال ُمنافاة ، فال  ُبُيوتُِكمرْ
نسخ . َوِقْيَل : إنَّ هذهيِ ناسخة لتلك ، وهو ضعيف ل وجه له . 

اليَاِت {  ُكُم 
َ
} ل ُيبنيِّ  البيان  هذا  أي :   }  ُ يُبنَيِّ َذلَِك 

َ
} ك قوله : 

والّدلئل عىل األحكام } واهلل َعلِيٌم { بعواقب األُمور } َحِكيم { يف 
ْن األحكام .  وضعها مواضعها يف ما رشح لكم ميِ

* * * * *

الّرابعة : في الّسورة المذكورة

َذَن اّليَن ِمن 
رْ
َتأ َما اسرْ

َ
ِذنُوا ك

رْ
َتأ يَسرْ

رْ
ل
َ
َم ف

ُ
َفاُل ِمنُكُم اُلل طرْ

َ
َغ ال

َ
 } َوإَِذا بَل

ُكمرْ آيَاتِِه واهلل َعلِيٌم َحِكيم { )2( . 
َ
ُ اهلل ل َذلَِك يُبنَيِّ

َ
برْلِِهمرْ ك

َ
ق

قوله : } ِمنُكُم { يف موضع نصب عىل احلال ، أي : كائنني منكم 
مة ، حيث  ْن اآلية املتقدِّ ا األحرار دون املامليك ؛ ألنَّ حكمهم ُعليَِم ميِ أيُّ

)1)  سورة النّور 24 : 27 . 
)2) سورة النور 24 : 59 . 
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أطلق يف املامليك وقيِّد غريهم بَمْن مل يبلغ احللم ، فُعليَِم أنَّ َمْن بلغ احلُلم 
فليس هذا حكمه ، وامُلراد باحلُلم حّد البلوغ ، وقْد مرَّ الكالم فيه . 

وحاصل املعنى : أنَّ األطفال ما داموا أطفالً مأذون هلم يف الّدخول 
هلم  جيوز  فال  بلغوا  فإذا  عرفت ،  كام  الّثالثة  األوقات  يف  إّل  إذٍن  بغري 
الّدخول يف األوقات الّثالثة وغريها إّل بالذن ، كام ل جيوز لّلذين بلغوا 

ْن الّرجال الكبار إّل بالذن .  قبلهم ميِ
واحتمل بعضهم أنَّ امُلراد باّلذين قبلهم اّلذي ذكروا قبلهم يف اآلية 
َ ُبُيوتُِكمرْ َحتىَّ   َغيرْ

ً
وا ُبُيوتا

ُ
ُخل يَُّها اّليَن آَمُنوا لَ تَدرْ

َ
الّسابقة يف قوله : } يَا أ

لَِها { )1( اآلية ، ويدلُّ عىل هذا احلكم مع مفهوم  هرْ
َ
ُموا َعَ أ

ِّ
نُِسوا َوتَُسل

رْ
َتأ تَسرْ

ظاهر صحيحة ابن قيس ،   )2( } ...  ِمنُكمرْ َم 
ُ
ل

رُْ
ُغوا ال

ُ
َيبرْل مرْ 

َ
} ... ل قوله : 

ْن بلغ « إلخ ،  وظاهر رواية جّراح املذكورتني )3( حيث قال فيهام : » َوميِ
ْن قوله :  وهو ظاهر يف األحرار ، ويرشد إليه أيضًا ما يف رواية جّراح ميِ
فإنَّ  إلخ ،  َعْوَراٍت «  َثاَلثيِ  يفيِ  احْلُُلَم  َبَلَغ  إيَِذا  َخاديُِمَك  َعَلْيَك  »ليَِيْسَتْأذيِْن 
ظاهر قوله خادمك إرادة اململوك ، وأنَّه يف غري الّثالثة جيوز له الّدخول 

بدون إذٍن . وظّن قوم إنَّ هذهيِ اآلية منسوخة . 
وقال يف » الكّشاف « : هذا عندهم كالّشيعة املنسوخة ، وعن ابن 
أْن  جاريتي  آلمر  وإينِّ  الذن ،  آيُة  النّاس  أكثر  هبا  يؤمن  ل  آيـٌة  عّباس 
 . وسأله رجل استأذن عىل ُأختي ؟ فقال : نعم ، وإْن كانت  تستأذن علَّ

)1) سورة النور 24 : 27 . 
)2)  سورة النّور 24 : 58 . 

)3) قد تقّدم ذكرمها يف الّصفحة 674.
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يف حجرك متوهنا وتال هذهيِ اآلية . وعن ابن مسعود : عليكم أْن تستأذنوا 
عىل آبائكم وُأمهاتكم وأخواتكم )1( . 

وقوله : } َعلِيٌم َحِكيم { كرره تأكيدًا للحكم بالستيذان . 
* * * * *

الخامسة : في الّسورة المذكورة

يرِْهنىَّ ُجَناٌح 
َ
يرَْس َعل

َ
ل
َ
 ف

ً
ِت لَ يَررُْجوَن نَِكاحا

ىَّ ّ
َقَواِعُد ِمَن النَّساء الل

رْ
 } َوال

ُهنىَّ واهلل َسِميٌع 
ىَّ
ٌ ل َن َخيرْ ِففرْ َتعرْ ن يَسرْ

َ
َ ُمَتَبَِّجاٍت بِِزيَنٍة وَأ َن ثَِياَبُهنىَّ َغيرْ ن يََضعرْ

َ
أ

َعلِيم { )2( . 
القواعد : مجع قاعد أي : ذات قعود كنابل ودارع ، أو ألنَّه كحائض 

ْن احليض .  وطالق ، وامُلراد العجوز التي قعدت ميِ
 { ل يطمعَن فيه ول يرغبَن لكربهّن ، 

ً
وقوله : } لَ يَررُْجوَن نَِكاحا

ُه َكَتَب إيَِلْيهيِ َيْسَأُلُه َعْن َحدِّ  َسنْيُ َأنَّ فروى الّشيخ ، عن يونس ، َقاَل : َذَكَر احْلُ
َف َرْأَسَها  وذيَِراَعَها ؟ .  يتيِ إيَِذا َبَلَغْت َجاَز هَلَا َأْن َتْكشيِ َن النَِّساءيِ الالَّ ديِ ميِ اْلَقَواعيِ

 . )3( »  َفَكَتَب × : »َمْن َقَعْدَن َعنيِ النَِّكاحيِ
فاعل  ْن  ميِ احلالية  عىل  منصوب  هو  ُمَتَبَِّجاٍت { :   َ } َغيرْ قوله : 
ْن األفعال الاّلزمة ،  َن { ، والّترّبج بالّزينة تكّلف إظهارها وهو ميِ } يََضعرْ
والباء للمالبسة أي يباح طرح الّثياب عند األجانب يف حال ل يكونّن 

)1)  الكّشاف 3 : 254 . 
)2) سورة النّور 24 : 60 . 

)3) هتذيب األحكام 7 : 79/ 1871 . 
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} َولَ  قوله :  يف  بإخفائها  اهلل  أمر  الّتي  الّزينة  إظهار  بذلك  قاصدات 
فإنَّه مرّخص  الّراحة ؛  الّتخفيف وطلب  بْل جمّرد   ، )1( }  زِينََتُهنىَّ ُيبرِْديَن 

هلّن يف ذلك ، ومقتىض ذلك أهنّن لو قصدن بذلك إظهارها حرم . 
عليها  جيب  ما  ماسنها  ْن  ميِ املرأة  إظهار  الّتربُّج :  الّشيخ :  وقال 

سرته )2( . 
تركه  أْن  بنيَّ سبحانه  الّرخصة  باب  ْن  ميِ هلا  الّثياب  كان وضع  ومّلا   
ْن الّتهمة ، وأكمل يف الّسرت اّلذي هو أقرب  خري هلّن ؛ وذلك ألنَّه أبعد ميِ
مكاتبة  يف   )3(  مرَّ وقْد  املفاسد ،  طرّو  ْن  ميِ للحفظ  وأحسن  الّتقوى ،  إىل 
الّدرع ،  فوق  يلبس  ما  وهو  اجللبات ،  غري  بالّثياب  امُلراد  أنَّ  سنان  ابن 
ما  امُلراد  أنَّ  أو  شعرها ،  رؤية  ُيباح  وأنَّه  واألزار ،  ناع  القيِ تضع  ا  أهنَّ أي 
حتته كالقناع والّدرع ، وروي يف » الكافي « ، يف احلسن ، عن حريز بن 
 { ، َقاَل : »  َن ثِياَبُهنىَّ نرْ يََضعرْ

َ
ُه َقَرَأ : } أ عبداهلل ، عن أب عبداهلل × : َأنَّ

نَّة « )4( .  اَمَر إيَِذا َكاَنتيِ امَلْرَأُة ُمسيِ ْلَباَب َواخْليِ اجْليِ
َن  نرْ يََضعرْ

َ
ُه َقَرَأ : } أ  ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َأنَّ َلبيِيِّ ويف احلسن ، َعنيِ احلَْ

ْلَباَب )6( « .  اَمَر )5( َواجْليِ  { َقاَل : »اخْليِ ثِياَبُهنىَّ

)1) سورة النور 24 : 31 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 7 : 461 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 672.

)4) الكايف 5 : 522/ 4 . 
ر . ) املصباح املنري : 181 ماّدة خر ( .  امر : ثوب تغّطي به املرأة رأسها ،  واجلمع : ُخُ )5) اخليِ

)6) اجللباب : القميص ، أو ثوب أوسع من اخلامر دون الّرداء تغّطي به املرأة رأسها  وصدرها ، 
أو هو ثوب  واسع دون امللحفة تلبسه املرأة . ) لسان العرب 1 : 272  و273 ماّدة جلب ( . 
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ُقْلُت : َبنْيَ َيَدْي َمْن َكاَن ؟ . 
ينٍَة ، َفإيِْن مَلْ َتْفَعْل َفُهَو َخرْيٌ  َجٍة )1( بيِزيِ َفَقاَل : » َبنْيَ َيَدْي َمْن َكاَن َغرْيَ ُمَترَبِّ

يَن هَلُنَّ َشْ ٌء يفيِ اآْلَيةيِ اأْلُْخَرى « )2( .  تيِي ُيْبديِ ينَُة الَّ هَلَا ، َوالزِّ
ْلَباَب  اجْليِ »َتَضُع  قال :  عنه ×  حزة ،  أب  بن  د  مُمَّ حسنة  ويف 

َوْحَدُه « )3( . 
ِمَن  َقواِعُد 

رْ
} َوال  :  َقْوليِهيِ يفيِ  عنه × :  مسلم  بن  د  ُممَّ وصحيحة 
 ؟ .  يِنَّ ْن ثيَِياهبيِ ي َيْصُلُح هَلُنَّ َأْن َيَضْعَن ميِ ذيِ  { اآلية ، َما الَّ النِّساءِ

ْلَباب « )4( .  َقاَل : »اجْليِ
»للزوج  قال :  أنَّه  النّبي ‘  عن  روي  وقْد  البيان « :  » مجمع  ويف 
ما حتت الّدرع ،  ولالبن  واألخ ما فوق الّدرع ،  ولغري ذي مرم أربعة 

أثواب : درع ،  وخار ،  وجلباب ،  وإزار « )5( . 
ْن  ميِ شيئًا  ُتبدي  أْن  هلا  يباح  أنَّه  امُلراد  أنَّ  األخبار  هذهيِ  ْن  ميِ فظهر   
قاصدًة  تكن  مل  إذا  والقدم  والّذراع  والّشعر  والّرأس  كالوجه  ماسنها 

ج بإظهار الّزينة .  للّتربُّ
 } واهلل َسِميٌع { ألقوالكم ، } َعلِيم { بقصدكم ونّيـاتكم . 

* * * * *

)1) الّترّبج : إظهار املرأة زينتها  وماسنها للّرجال . ) الّصحاح 1 : 299 ماّدة برج ( . 
)2) الكايف 5 : 522/ 1 . 

)3) الكايف5 : 522/ 2 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
)4) الكايف 5 : 3/522 . وفيه : » عن أب جعفر × « . 

)5) جممع البيان 7 : 271 . 



683 ............................................... كتاب النكاح / يف أشياء ِمْن توابع النّكاح

الّسادسة : في سورة البقرة

نُفِسُكمرْ 
َ
 ل

رْ
ُموا دِّ

َ
 ِشئرُْتمرْ َوق

ىَّ
ن

َ
ُكمرْ أ

َ
ث  َحررْ

رْ
تُوا

رْ
أ
َ
ُكمرْ ف

ىَّ
 } نَِسآُؤُكمرْ َحررٌْث ل

ِمننِي { )1( .  ِ الُمؤرْ
وهُ َوبَشِّ

ُ
نىَُّكم مُّلَق

َ
 أ

رْ
ُموا

َ
ل  اهلل َواعرْ

رْ
َواتىَُّقوا

 يف » الّصحاح « احلرُث : كسُب املاليِ ومجيِعه )2( . 
 . )3(  ويف » القاموس « : الكسُب ومجُع املاليِ والّزرعيِ

ن { : تستعمل بمعنى أين ، ومتى ، وكيف ، والكالم يف اآلية 
َ
و } أ

كام  مبالغًة  ووجُهه  الّتشبيه  أداة  فُحذفت  احلرث ،  بموضع  الّتشبيه  عىل 
يف : ) زيد أسد ( . 

 ] حكم إتيان المرأة في دبرها [ 

ا نزلت رّدًا عىل اليهود ، حيث قالوا : إنَّ َمْن  ة أهنَّ واملشهور عند العامَّ
ْن خلف خرج الولد أحول فذكر ذلك لرسول  جامع امرأته يف دبرها )4( ميِ

اهلل ‘ فنزلت اآلية )5( . 
ْن طريق األصحاب عن أهل البيت ^ ، فروى  وهو أيضًا مروّي ميِ
َسنيِ × :  ٍد َقاَل : َقاَل يليِ َأُبو احْلَ ريِ ْبنيِ َخالَّ الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن ُمَعمَّ

 « ؟ .  نَّ هيِ »َأيَّ َشْ ٍء َيُقوُلوَن يفيِ إيِْتَيانيِ النَِّساءيِ يفيِ َأْعَجازيِ

)1) سورة البقرة 2 : 223 . 
)2) الّصحاح 1 : 279 . 

)3) القاموس املحيط 1 : 354 . 
)4) املناسب أْن يقال : » ُقبلها « ، كام يف بعض املصادر . 

)5) الكشف والبيان ) الّثعلبي ( 2 : 161 ، أسباب النّزول : 49 ، الّدر املنثور1 : 265 ، الّسنن 
الكربى 7 : 195 . 
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ينَةيِ َل َيَرْوَن بيِهيِ َبْأسًا .  ُه َبَلَغنيِي َأنَّ َأْهَل امَلديِ فُقْلُت : إيِنَّ
َها َخَرَج  ْن َخْلفيِ ُجُل امَلْرَأَة ميِ َفَقاَل : »إيِنَّ اْلَيُهوَد َكاَنْت َتُقوُل إيَِذا َأَتى الرَّ
 

ىَّ
ن

َ
ُكمرْ أ

َ
ث تُوا َحررْ

رْ
أ
َ
ُكمرْ ف

َ
َوَلُدُه َأْحَوَل ، َفَأْنَزَل اهللُ تعاىل } نِساُؤُكمرْ َحررٌْث ل

 . )1( »  نَّ هيِ اَلفًا ليَِقْوليِ اْلَيُهوديِ َومَلْ َيْعنيِ يفيِ َأْدَباريِ اٍم ، خيِ ْن َخْلٍف َأْو ُقدَّ  { ميِ ِشئرُْتمرْ
العّياّش ، يف تفسريه ، أيضًا عن ُمعّمر بن خاّلد ،  وهذا اخلرب رواه 

عن أب احلسن الّرضا )2( . 
َيى ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابيِنَا َقاَل : َسَأْلُت  وروي أيضًا يِ َعْن َصْفَواَن ْبنيِ حَيْ
تُوا 

رْ
أ
َ
ف ُكمرْ 

َ
ل َحررٌْث  } نِساُؤُكمرْ   :  وَجلَّ َعزَّ   اهلل  َقْوليِ  اهلل ×َعْن  َعْبديِ  َأَبا 

 { ؟ .   ِشئرُْتمرْ
ىَّ

ن
َ
ُكمرْ أ

َ
ث َحررْ

 . )3( »  َها يفيِ اْلُقُبليِ ْن َخْلفيِ َها  وميِ اميِ ْن ُقدَّ َقاَل : »ميِ
ة ذهبوا إىل حتريم إتيان املرأة يف دبرها إّل مالكًا )4( ،  واعلم أنَّ العامَّ
فإنَّه قال : ما أدركت أحدًا اقتدى به يف ديني يشّك يف أنَّ وطئ املرأة يف 

دبرها حالل ، ثم قرأ اآلية املذكورة . 
حزة )6( ،  وابن  بابويه )5(  ابن  نقل  ما  عىل  أصحابنا  ْن  ميِ ووافقهم 

واملشهور بني األصحاب القول باجلواز . 

)1) هتذيب األحكام 7 : 1660/415 ، الستبصار 3 : 277/244 . 
)2) تفسري العّياّش 1 : 333/111 . 
)3) تفسري العّياّش1 : 332/111 . 

)4)  املغني ) ابن قدامة ( 8 : 132 ؛ املجموع 16 : 420 ، تفسري القرطبّي 3 : 93 . 
تيِي َحَرام  « .  َجاليِ ُأمَّ تيِي َعىَل ريِ اشُّ نيَِساءيِ ُأمَّ )5)   . من ل حيرضه الفقيه 3 : 4629/468 ، قال : » مََ

)6) الوسيلة : 313 ، قال : » وحرم عليه وطؤها يف املحاش « . 
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 ] أدّلة القائلين بجواز إتيان المرأة في دبرها [ 

واستدّلوا عىل ذلك بوجوه . 
ْن جهة العقل .  ل ( : األصل ، وعدم املانع ميِ  ) األوَّ

استعامل  ألنَّ  ذلك ؛  ظاهرها  فإنَّ  املذكورة ،  اآلية  ) الّثانِي ( :   
ن { يف املكان أكثر ، فاحلمل عليه أوىل ، فكيف وقْد روى الّشيخ ، 

َ
} أ

ُجليِ َيْأيتيِ  َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ َأبيِ َيْعُفوٍر ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعنيِ الرَّ
َها ؟ .  امَلْرَأَة يفيِ ُدُبريِ

َيْت « .  َقاَل : »َل َبْأَس إيَِذا َرضيِ
ُم اهلل ... { )1( ؟ . 

ُ
َمَرك

َ
تُوُهنىَّ ِمنرْ َحيرُْث أ

رْ
أ
َ
ُقْلُت : َفَأْيَن َقْوُل اهلل : } ... ف

ْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلل إيِنَّ اهلل  َقاَل : »َهَذا يفيِ َطَلبيِ اْلَوَلديِ َفاْطُلُبوا اْلَوَلَد ميِ
 ِشئرُْتم ... { « )2( . 

ىَّ
ن

َ
ُكمرْ أ

َ
ث تُوا َحررْ

رْ
أ
َ
ُكمرْ ف

َ
َتَعاىَل َيُقوُل : } نِساُؤُكمرْ َحررٌْث ل

أسباط ،  بن  عّل  إّل  فيه  يتوّقف  َمْن  سندها  يف  ليَس  الّرواية  وهذهيِ 
والّظاهر أنَّه ثقة جليل كام قاله النّجاّش )3( ، والعاّلمة يف » الخالصة « )4( . 
رواها  الّرواية  وهذهيِ  الّثقة .  النّهدّي  أنَّه  والّظاهر  حران ،  بن  ومّمد 

العّياّش ، يف تفسريه ، عن ابن أب يعفور عنه أيضًا )5( . 

)1) سورة البقرة 2 : 222 . 
)2)  هتذيب األحكام 7 : 414/ 1657 ، الستبصار 3 : 242 867/243 . 

)3) رجال النجاّش : 253 رقم 663 ، قال : » كويّف ، ثقة . . . وكان أوثق النّاس وأصدقهم هلجة « . 
)4) خالصة األقوال 186 رقم 38 ، قال : » وكان أوثق النّاس وأصدقهم هلجة ، فانا أعتمد عىل 

روايته « . 
)5) تفسري العّياّش 1 : 330/110 . 
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يفيِ  َضا ×  الرِّ إيِىَل  َكَتْبُت  َقاَل :   ، )1(  ْرَجاينيِِّ اجلُْ يَد  َيزيِ ْبنيِ  اْلَفْتحيِ  وَعنيِ 
َها ،  وامَلْرَأُة  َيَتُه يفيِ ُدُبريِ ْن َأَتى َجاريِ َواُب : »َسَأْلَت َعمَّ نُْه اجْلَ سألة )2( َفَوَرَد ميِ ميِ

َي َحْرٌث َكاَم َقاَل اهلل « )3( ، والّدللة ظاهرة .  ُلْعَبٌة َل ُتْؤَذى ،  وهيِ
 ... { )4( وجه  ُكمرْ

َ
َهُر ل طرْ

َ
 ) الّثالث ( : قوله تعاىل : } ... َه�ُؤلء َبَنات ُهنىَّ أ

الّدللة أنَّه تعاىل َعليَِم رغبَتهم يف الّدبر ، فيكون الذن مرصوفًا إليه ، ويدلُّ 
 ،  واحْلََسنييِ  عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن ُموَسى ْبنيِ َعْبديِ امَلليِكيِ
 )6( ، َعْن َرُجٍل ، َقاَل : َسَأْلُت  ِّ ْبنيِ َيْقطيِنٍي )5( ، َعْن ُموَسى ْبنيِ َعْبديِ امَلليِكيِ ْبنيِ َعليِ

أصحاب  من  تارة  كنية  بغري  رجاله  يف  الشيخ  عّده  اجلرجايّن ،  اهلل  عبد  أبو  يزيد  بن  الفتح   (1(
اهلادي × ، وأخرى ممّن مل يرو عنهم . وقال العاّلمة يف اخلالصة : هو صاحب املسائل ألب 
 ، 420 الطويّس :  رجال  مدخوٌل .  إليه  والسناُد  جمهوٌل ،  والّرجُل  قال :  ثّم  احلسن × ، 

489 ، رجال النجاّش : 311 ، رجال العاّلمة 247 . 
)2) يف املصدر : » مثله « بدل » مسألة « . 

)3)  تفسري العّياّش 1 : 336/111 . 
)4)  سورة هود 11 : 78 . 

خواّص  من  أبوه  كان  هـ ،   203 قبل  حّيًا  كان  موسى . . .  بن  يقطني  بن  عل  بن  احلسني   (5(
أصحاب أب احلسن الكاظم × وروى عنه كثريًا ، وكان أخوه احلسن من الفقهاء املتكّلمني ، 
ومن رواة احلديث . وُعّد احلسني من أصحاب الكاظم × وروى عنه ، كام ُعّد من أصحاب 
وقد وقع يف اسناد  ومّمد بن الفضيل الكويّف .  الرضا × وروى أيضًا عن أبيه فأكثر عنه ، 
كثري من الروايات عن أئّمة أهل البيت ^ ، تبلغ » 107 « موارد يف الكتب األربعة . رجال 
الربقّي : 51 ، رجال الطويّس : 373 برقم 19 ، رجال العاّلمة احلل : 49 برقم 3 ، معجم 

رجال احلديث 6 : 52برقم 3546 . 
)6) موسى بن عبد امللك ، من أصحاب اجلواد × له مكاتبة إىل أب جعفر × رواها الّشيخ يف 
هتذيب األحكامني ، وروى الّصدوق يف عيون أخبار المام الرضا × أّن املرتجم له ما رشب 
النبيذ حتى ويل املتوّكل فشبه تقية . عيون أخبار المام الرضا × 2 : 20/160 ، هتذيب 

األحكام 6 : 984/348 ، الستبصار 3 : 52/ 170 . 
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َها [ )1( ؟ .  َها ] يفيِ ُدُبريِ ْن َخْلفيِ ُجليِ امَلْرَأَة ميِ َضا × َعْن إيِْتَيانيِ الرَّ َسنيِ عّل الرِّ َأَبا احْلَ
ْن كيَِتابيِ اهلل َقْوُل ُلوٍط × : } هُؤلءِ بَناِت ُهنىَّ  ْتَها آَيٌة ميِ َفَقاَل : »َأَحلَّ
النّسخ  اْلَفْرج  « )2( ، ويف بعض  يُدوَن  ُيريِ َل  ُْم  َأهنَّ َعليَِم  َوَقْد   }  ُكمرْ

َ
ل َهُر  طرْ

َ
أ

بل بدل الفرج .  القُّ
ِمني ، 

َ
َعال

رْ
ال ِمَن  َراَن 

رْ
اّلك تُوَن 

رْ
تَأ

َ
} أ تعاىل :  قوله  عموم  ) الّرابع ( :   

 .  َواِجُكم ... { )3( والّتقريب ما مرَّ زرْ
َ
ُكمرْ َربُُّكمرْ ِمنرْ أ

َ
َق ل

َ
َوتََذُروَن َما َخل

 ) الخامس ( : عموم قوله تعاىل : } واليَن ُهمرْ لُِفُروِجِهمرْ َحافُِظون ، 
 ... { )4( اآلية ، ووجه الّدللة ظاهر .  َواِجِهمرْ زرْ

َ
 َعَ أ

ىَّ
إِل

 ِّ َعليِ َعْن  و» الكافي « ،  » الّتهذيب « ،   يف  رواه  ما  ) الّسادس ( :   
إيِنَّ  َضا × :  ليِلرِّ ُقْلُت  َيُقوُل :  َيى  حَيْ ْبَن  َصْفَواَن  ْعُت  َسميِ َقاَل  َكميِ  احْلَ ْبنيِ 
نَْك َأْن  ْن َمَواليِيَك َأَمَرينيِ َأْن َأْسَأَلَك َعْن َمْسَأَلٍة َهاَبَك  واْسَتْحَيا ميِ َرُجاًل ميِ

َي « .  َيْسَأَلَك ، َقاَل : »َو َما هيِ
َها ؟ .  ُجُل َيْأيتيِ اْمَرَأَتُه يفيِ ُدُبريِ  ُقْلُت : الرَّ

َقاَل : »َذليَِك َلُه « . 
َقاَل : ُقْلُت : َفَأْنَت َتْفَعُل ؟ . 

ا َل َنْفَعُل َذليِك  « )5( .  َقاَل : » إيِنَّ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2)  هتذيب األحكام 7 : 414/ 1659 . 

)3)  سورة الّشعراء 26 : 165 - 166 . 
)4)  سورة املؤمنون 23 : 5 - 6 . 

)5)  الكايف 5 : 540/ 2 ؛ هتذيب األحكام 7 : 415 /1666 . 
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هو  سندها  يف  الواقع  احلكم  بن  عّل  ألنَّ  صحيحة ؛  الّرواية  وهذهيِ 
د بن عيسى عنه ، فام ذكره  الكويف الّثقة اجلليل بقرينة رواية أحد بن ُممَّ

ْن الّطعن فيها بالشرتاك فغري جّيد )1( .  بعضهم ميِ
وما رواه الّشيخ ، يف امُلوثَّق ، َعْن َعْبديِ اهلل ْبنيِ َأبيِ َيْعُفوٍر ، َقاَل : َسَأْلُت 

َها ؟ .  ُجليِ َيْأيتيِ امَلْرَأَة يفيِ ُدُبريِ َأَبا َعْبديِ اهلل × َعنيِ الرَّ
َيت  [ )2( . . « )3( .  َقاَل : »َل َبْأَس ] إيَِذا َرضيِ

وقْد وصف العاّلمة يف » الّتذكرة « )4(  و» المختلف « )5( هذهيِ بالّصحة ، 
ْن يتوّقف فيه سوى معاوية بن  ميِ ْن وجه ؛ ألنَّه ليَس يف رجاهلا  ميِ ول خيلو 
حكيم )6( . وقال النّجاّش : » إنَّه ثقة جليل يف أصحاب الّرضا × « )7( ، ومل 
يطعن فيه بشء . ونقل يف اخلالصة عن الكّش أنَّه قال : » إنَّه فطحّي ، وهو 
ْن امُلعترب بال شبهة .  ْن امُلوثَّق ، وباجلملة هي ميِ عدل عامل « )8( ، وعىل هذا تكون ميِ
ُه ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل ×  ْن َأْخرَبَ وَعْن َحْفصيِ ْبنيِ ُسوَقَة ، َعمَّ

)1) انظر مسالك األفهام ) الّشهيد الّثاين ( 7 : 60 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

)3)  هتذيب األحكام 7 : 414/ 1657 ، الستبصار 3 : 242 867/243 . 
)4) تذكرة الفقهاء 2 : 577 ، ط . حجرّي . 

)5) متلف الّشيعة 7 ، : 94 . 
هنّي الكويف . . . . كان حّيًا قبل 254 هـ ، وكان من  )6) معاوية بن ُحكيم بن معاوية بن عاّمر الدُّ
مام الرضا × ، وُعدَّ أيضًا من أصحاب اجلواد  أجّلة العلامء والفقهاء العدول يف أصحاب اليِ
واهلادي ’ ، ووقع يف اسناد 134 رواية عن أهل البيت ^ . وّثقه أبو العّباس النجاّش . 

رجال الكّش : 471 برقم 442 ، فهرست الطويس : 194 برقم 735 . 
)7)  رجال النّجاش : 412 ، الّرقم : 1098 . 

)8) خالصة األقوال 274 ، الّرقم : 3 . 
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َها ؟ .  ْن َخْلفيِ َعْن َرُجٍل َيْأيت َأْهَلُه ميِ
َقاَل : »ُهَو َأَحُد امَلْأَتَينْييِ فيِيهيِ اْلُغْسل  « )1( . 

َمْن  ينيِ  َأْخرَبَ َأْو  اهلل ×  َعْبديِ  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  ُعْثاَمَن ،  ْبنيِ  َحَّاديِ  َعْن  ويِ
عيِ  ويفيِ اْلَبْيتيِ مَجَاَعٌة ؟ .  َسَأَلُه : َعْن َرُجٍل َيْأيتيِ امَلْرَأَة يفيِ َذليَِك امَلْوضيِ

َفَقاَل  وَرَفَع َصْوَتُه ـ : »َقاَل َرُسوُل اهلل ‘ : َمْن َكلََّف مَمُْلوَكُه َما َل 
َل  َفَقاَل :  إيِيَلَّ  َأْصَغى  ُثمَّ   ،  اْلَبْيتيِ َأْهليِ   )2(  ُوُجهيِ يفيِ  َنَظَر  ُثمَّ  َفْلُيعنُْه ،  ُيطيِيُق 

َبْأَس بيِه « )3( . ويف بعض النّسخ » فليبعه « بدل » بعنه « . 
الّثقة  الّزرارّي )4(  أنَّه  فيها احلسن بن اجلهم ، وحيتمل  الّرواية  وهذهيِ 

ْن امُلوثَّق بابن فّضال ؛ ألنَّه يف الّسنّد .  فتكون ميِ
وَعنيِ اْبنيِ َأبيِ َيْعُفوٍر ، َقاَل : َسَأْلُت أبا عبد اهلل × )5( َعْن إيِْتَيانيِ النَِّساءيِ 

 ؟ .  نَّ هيِ يفيِ َأْعَجازيِ
ْن  ميِ ذلك  ونحو  َتْفَعَله  « )6( ،  َأْن  بُّ  ُأحيِ َوَما  َبْأٌس ،  بيِهيِ  »َلْيَس  َفَقاَل : 

األخبار . 

 ] أدّلة القائلين بعدم جواز إتيان المرأة في دبرها [ 
إَِذا 

َ
} ... ف ة بقوله تعاىل  ْن العامَّ واستدلال رجمَّ َمْن قال بالّتحريم ميِ

ُم اهلل ... { )7( واملأمور به الُقبل . 
ُ
َمَرك

َ
تُوُهنىَّ ِمنرْ َحيرُْث أ

رْ
أ
َ
َن ف ررْ َتَطهىَّ

)1) هتذيب األحكام 7 : 1658/414 ، الستبصار 3 : 373/112 . 
)2) يف املصدر : » وجوه « بدل » وجه « . 

)3)  هتذيب األحكام 7 : 415/ 1661 ، الستبصار 3 : 870/243 . 
)4) قد تقّدمت منا ترمجته بعنوان : » احلسن بن اجلهم بن ُبكري بن أعني الزرارّي « . 

)5) يف املصدر : » سألته « مضمرًا من دون ذكر المام × . 
)6)  هتذيب األحكام : 7 : 416 /1666 . 

)7)  سورة البقرة 2 : 222 . 
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َها « )1( .  ُجليِ َيْأيتيِ اْمَرَأَتُه يفيِ ُدُبريِ وبرواية أب هريرة : »لَ َينُْظُر اهلل إيِىَل الرَّ
َن احْلَقِّ قاهلا ثالثًا لَ َتْأُتوا  ييِ ميِ وبرواية خريمة ، عنه ‘ : »إيِنَّ اهلل لَ َيْسَتحيِ

 . )2( »  نَّ هيِ النَِّساَء يفيِ َأْدَباريِ
ا ألنَّه أحد املأتيني ، أو ألنَّ  والجواب عن اآلية : أنَّه ل منع فيها ؛ إمَّ
األمر ُهنا لإلباحة ، واملكروه داخل فيه ، وعن الّروايتين : بعدم الّصحة . 
ْن أصحابنا عىل ذلك بام رواه الّشيخ ، عن ُسدير )3( ، قال :  واستدلَّ ميِ
َعىَل  النَِّساءيِ  َمَاشُّ   « َرُسوُل اهلل × :  َقاَل  َيُقوُل :  َجْعَفٍر ×  َأَبا  ْعُت  َسميِ

تيِي َحَرام  « )4( .  ُأمَّ
ي ،  ٌم َل َتْفريِ  ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : » َهاشيِ ٍم ،  واْبنيِ ُبَكرْيٍ و َعْن َهاشيِ
ع )5( .  ْن َغرْييِ َهَذا امَلْوضيِ ُث : َأْي َل َتْأيتيِ ميِ ُث « ، َواْبُن ُبَكرْيٍ َقاَل : َل ُتْفريِ َوَل ُتْفريِ
ثانيًا ،  القرآن  لظاهر  وباملخالفة  الّسند ،  بضعف  أّوالً :  واجلواب : 

وباحلملعىل الّتقّية أو الكراهة ثالثًا ، كام تشعر به الّروايات املذكورة )6( . 
والُقربات ،  الّطاعات  أفعال  ْن  ميِ  }  نُفِسُكمرْ

َ
ل  

رْ
ُموا دِّ

َ
} َوق قوله : 

)1)  مسند أحد 2 : 272 ، الّسنن الكربى ) النّسائّي ( 5 : 323 ، املعجم األوسط ) الّطربايّن ( 
1 : 297 . وفيه : » عن رسول اهلل ‘ « . 

)2) مسند أحد 5 : 213 ، سنن الّدارمّي 1 : 261 ، سنن ابن ماجة 1 : 619 ، الّسنن الكربى 
) البيهقّي ( 7 : 196 . 

الّشيخ يف رجاله  عّده  أبا الفضل والد حنّان ،  يكنّى  )3) سدير بن حكيم بن صهيب الّصرييّف ، 
من أصحاب األئّمة الّسّجاد والباقر والّصادق عليهم الّسالم . رجال الطَّويّس : 91 ، 125 ، 

مة : 85 .  217 ، رجال العالَّ
)4)  هتذيب األحكام 7 : 416/ 1664 ، الستبصار 3 : 874/244 . 

)5)  هتذيب األحكام 7 : 416/ 1665 . 
)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 690.



691 ............................................... كتاب النكاح / يف أشياء ِمْن توابع النّكاح

َوِقْيَل :  الّشبه .  ومواضع  وامُلحرمات  املعايص  ترك  يف  اهلل {   
رْ
} َواتىَُّقوا

ثّم أردفه  الولد ،  الّدعاء عنده ، أو طلب  أو  الّتسمية عند اجلامع ،  امُلراد 
قبيل  ْن  ميِ وهو  ووعيد ،  وعد  إلخ ،   }  ُوهُ

مُّلَق نىَُّكم 
َ
أ  

رْ
ُموا

َ
ل } َواعرْ بقوله : 

الّتأكيد لسابقه . 
* * * * *

الّسابعة : في الّسورة المذكورة

يُتِمىَّ  ن 
َ
أ َراَد 

َ
أ لَِمنرْ   ِ

نيرْ
َ
َكِمل  ِ

نيرْ
َ
ل َحورْ لََدُه��نىَّ  ورْ

َ
أ َن  يُررِْضعرْ وادلاُت 

رْ
} َوال  

ٌس  َنفرْ ُف 
ىَّ
تَُكل ُروِف لَ  بِالَمعرْ َوُتُهنىَّ  َوكِسرْ ُهنىَّ 

ُ
رِزرْق  ُ

َ
هل وِد 

ُ
ل الَمورْ َوَع  الّرَضاَعَة 

َوارِِث ِمثرُْل َذلَِك 
رْ
ِهِ َوَعَ ال

َ
ُ بَِودل

ىَّ
وٌد هل

ُ
ل َِها َولَ َمورْ

َ
َعَها لَ تَُضآرىَّ وادلٌة بَِودل  وُسرْ

ىَّ
إِل

ن 
َ
َردتُّمرْ أ

َ
يرِْهَما َوإِنرْ أ

َ
لَ ُجَناَح َعل

َ
نرُْهَما َوتََشاُوٍر ف َراَدا فَِصالً َعن تََراٍض مِّ

َ
إِنرْ أ

َ
ف

ُروِف  بِالَمعرْ آتَيرُْتم  آ  مىَّ ُتم  مرْ
ىَّ
َسل إَِذا  يرُْكمرْ 

َ
َعل ُجَناَح  لَ 

َ
ف لََدُكمرْ  ورْ

َ
أ  

رْ
َترِْضُعوا تَسرْ

وَن بَِصي { )1( . 
ُ
َمل نىَّ اهلل بَِما َتعرْ

َ
 أ

رْ
ُموا

َ
ل  اهلل َواعرْ

رْ
َواتىَُّقوا

َن { .   { تتعّلق بقوله : } يُررِْضعرْ الاّلم اجلاّرة ليـِ } َمنرْ
والّرضاعة : بكس الّراء وفتحها ، ُقرئ هبام . 

 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ  َصنْييِ  روي يف » الكافي « ، يف امُلوثَّق ، َعْن َداُوَد ْبنيِ احْلُ
 { ؟ .  ِ

نيرْ
َ
ل لَدُهنىَّ َحورْ ورْ

َ
َن أ وادِلاُت يُررِْضعرْ

رْ
اهلل × َقاَل : } َوال

 ، َفإيَِذا ُفطيَِم  ةيِ يَّ ويِ َضاعيِ َفُهَو َبنْيَ اأْلََبَوْينيِ بيِالسَّ  َقاَل : »َما َداَم اْلَوَلُد يفيِ الرَّ
 ،  اْلَعَصَبةيِ َن  ميِ بيِهيِ  َأَحقُّ  َفاأْلُمُّ  اأْلَُب  َماَت  َفإيَِذا   ،  اأْلُمِّ َن  ميِ بيِهيِ  َأَحقُّ  َفاأْلَُب 
ُعُه إيِلَّ   : َل ُأْرضيِ َم ،  وَقاَلتيِ اأْلُمُّ ُعُه بيَِأْرَبَعةيِ َدَراهيِ َفإيِْن َوَجَد اأْلَُب َمْن ُيْرضيِ

)1) سورة البقرة 2 : 233 . 
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َك  نَْها إيِلَّ َأنَّ َذليَِك َخرْيٌ َلُه َوَأْرَفُق بيِهيِ َأْن ُيرْتَ َعُه ميِ َم َفإيِنَّ َلُه َأْن َينْزيِ بيَِخْمَسةيِ َدَراهيِ
 « )1( . وقْد ذكرنا ذيل هذهيِ الّرواية يف ما سبق )2( .  هيِ َمَع ُأمِّ

وُهنا أحكام : 

ل ( : ] عدم وجوب اإلرضاع على الوالدة [   ) األوَّ

َن { لفظها خرب لكّن معناها األمر ، أي : لريضعَن   إنَّ مجلة } يُررِْضعرْ
امُلبالغة ،  مقام  يف  البالغة  يف  مشهور  جماز  وهو  َن { ،  بىَّصرْ } َيَتَ كقوله : 
واحلّث عىل الفعل بتنزيله منزلة َمْن سارع إىل المتثال بإيقاع النّسبة يف 
إرادة هذا  ُيعرّب بصيغة الخبار عنه ، ولقرينة عىل  أْن  اخلارج فاستحّق 
الّتجّوز أنَّه لوله للّزم الكذب ؛ ألنَّ الواقع بخالف ذلك ؛ ألنَّه قْد يقع 

ْن احلولني ، وقْد يقع أنقص .  أزيد ميِ
ْن اخلربية ، أي : أنَّه تعاىل أخرب  َوِقْيَل : إنَّ هذهيِ اجلملة عىل ظاهرها ميِ
ْن  ميِ يمّكنها  أْن  األب  عىل  وجيب  لأُلّم ،  حّق  املّدة  هذهيِ  يف  الرضاع  أنَّ 

ذلك ، ول جيوز له أْن يأخذه منها ويدفعه إىل غريها . 
وفيه تأمُّل ؛ ألّن ظاهر الّتعبري بالفعل وتعّلق اجلاّر به يدلُّ عىل إناطته 
متكينها  الّزوج  عىل  واجبًا  لأُلّم  حّقًا  كونه  ُينايف  وذلك  الّزوج ،  باختيار 
ا عىل األمر ،  أهنَّ إلخ ، فاألظهر  َردتُُّم { 

َ
أ } َوإِنرْ  منه ، فكيف مع قوله : 

وقْد ذكرنا الوجه فيه يف ثامنة النّوع الّثالث )3( . 

)1) الكايف6 : 4/45 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 643.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 634.
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ويدلُّ عىل عدم وجوب الّرضاع عليها ما رواه يف » الكافي « ، َعْن 
 ؟ .  َضاعيِ  ، َقاَل : ُسئيَِل َأُبو َعْبديِ اهلل × َعنيِ الرَّ يِّ ُسَلْياَمَن ْبنيِ َداُوَد امْليِنَْقريِ

 « )1( ، وهو  رَبُ ُأمُّ اْلَوَلديِ  ،  وُتْ ُة َعىَل َرَضاعيِ اْلَوَلديِ رَبُ احْلُرَّ َفَقاَل : »َل ُتْ
امُلفتى به بني األصحاب ، ونقل عليه يف » الخالف « )2( إمجاع الفرقة . 

 ) الّثاِني ( : ] تقييد اإلرضاع بالحولين [ 

ا مّدة الّرضاع ، ووصفهام بالكاملني ؛   الّتقييد باحلولني يدلُّ عىل أهنَّ
لدفع احتامل الّتجّوز يف إطالق احلول عىل ما نقص عنه ُعرفًا بْل ورشعًا ، 

كام يف حول الّزكاة حيث يتحّقق هبالل الّثاينيِ عش وإْن مل يتّم . 
َوِقْيَل : أراد بالكامل الّشميّس ؛ ألنَّه اّلذي يوصف به دون القمرّي ؛ 

ْن الُبعد .  لنقصان بعض أشهره ، ول خيفى ما فيه ميِ
ن يُتِمىَّ الّرَضاَعَة { دللٌة واضحٌة عىل جواز 

َ
َراَد أ

َ
ويف قوله : } لَِمنرْ أ

ْن قوله :  القتصار فيه عىل ما دون ذلك ُمطلقًا ، وهو اّلذي يظهر أيضًا ميِ
َراَدا فَِصالً { إلخ ، كام سيأيت بيانه إْن شاء اهلل تعاىل )3( ، وقْد سلف 

َ
إِنرْ أ

َ
} ف

ذلك  بإطالقه عىل  يدلُّ  ما  احللبّي  الّثالث )4( يف صحيحة  النّوع  ثامنة  يف 
َصاَل َقْبَل َذليَِك ... فَحَسن  « )5( .  أيضًا ، وهو قوله × : »وإيِْن َأَراَدا اْلفيِ

)1)  الكايف 6 : 41/ 4 . 
)2)  اخلالف 5 : 129 املسألة 33 . 
)3) سيأيت ذكرها يف الّصفحة704.

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 634.
)5)  تفسري العّياّش 1 : 385/121 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 4788/510 ، هتذيب األحكام 

8 : 355/105 .  وفيها : » عن أب عبداهلل × « . 
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يَن َشْهَرًا َجْوٌر  ْشيِ ٍد َوعيِ لكّن يف رواية ُسامعة : »أنَّ َما َنَقَص عْن َواحيِ
ْن  َعىَل الّصبّي « )1( ، دللًة عىل حتديد النّقيصة بذلك ، وبه أفتى مجاعة ميِ
األصحاب منهم امُلحّقق )2( . وحُلها عىل الستحباب له وجٌه ، وإْن كان 
جيوز  الرّضورة  فعند  وإّل  الختيار  مع  وهذا  أجود ،  بمقتضاها  العمل 

القتصار عىل أقّل ما تندفع به قطعًا . 
الّزيادة عىل احلولني ،  ْن  ميِ وليَس يف اآلية والّروايات رصاحٌة باملنع 
َضا ×  الرِّ َسنيِ  احْلَ َأبيِ  َعْن   )3(  يِّ ْشَعريِ األَْ َسْعٍد  ْبنيِ  َسْعديِ  صحيحة  يف  بْل 

 ؟ .  ْن َسنََتنْييِ بيِيِّ َهْل ُيْرَضُع َأْكَثَر ميِ َقاَل : َسَأْلُتُه َعنيِ الصَّ
 . »  َفَقاَل : » َعاَمنْييِ

ْن َذليَِك َشْ ٌء ؟ .  ُقْلُت : َفإيِْن َزاَد َعىَل َسنََتنْييِ َهْل َعىَل َأَبَوْيهيِ ميِ
بني  املشهور  أنَّ  إّل  ُمطلقًا ،  اجلواز  عىل  يدلُّ  ما  ل « )4(   « َقاَل   
ممّا  واملنع  والّشهرين ،  بالّشهر  احلولني  عىل  الّزيادة  حرص  األصحاب 
ْن صحيحة  وى ذلك ، ومل نعثر هلم عىل دليل يدلُّ عليه ، إّل ما يظهر ميِ سيِ

 : 8 األحكام  هتذيب   ، 4661/474  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 3/40  : 6 الكايف   (1(
َفاَم  وَن َشْهرًا ،  ْشُ ٌد َوعيِ َضاُع َواحيِ » الرَّ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل :  َعْن َساَمَعَة ،   . 357/106

بيِي  « .  َنَقَص َفُهَو َجْوٌر َعىَل الصَّ
يَن  ْشيِ َأَحٍد َوعيِ ْقتيَِصاُر َعىَل  وُز اليِ َوجَيُ  ،  َضاعيِ َحْولَنيِ اَيُة الرَّ » َوهنيَِ  ، 566 )2)  رشائع السالم 2 : 

َشْهرًا ، َوَل جَيُوُز َنْقُصُه َعْن َذليَِك ، َوَلْو َنَقَص َكاَن َجْورًا « . 
)3) سعد بن سعد بن األحوص بن سعد بن مالك األشعرّي القّمّي ، روى عن المامني الرضا 
واجلواد ’ ، قاله النجاّش ، وعّده الشيُخ يف رجاله من أصحاب الرضا × ووّثقه . رجال 

النجاّش : 179 ، رجال الطويّس : 378 . 
)4)  الكايف 6 : 41/ 8 ؛ هتذيب األحكام 8 : 107/ 363 . 
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ْن  ميِ أكثر  ولدها  رضاع  يف  تأخذ  أْن  للمرأة  ليَس  أْن  املتضّمنة  احللبّي )1( 
حولني )2( ؛ وذلك ألنَّه لو كان مشوعًا لكان ممّا تستحّق عليه األُجرة . 

وفيه تأمُّل . 
َل عن ابن عّباس أنَّ الّتحديد باحلولني ليَس لكلِّ مولود ،  فائدة : ُنقيِ
بْل مليَِْن ولد لستة أشهر ، وإْن ولد لسبعة فثالثة وعشون شهرًا ، وإْن كان 

لتسعة فأحد وعشون شهرًا )3( . 
 وقال الّثورّي ومجاعة : هو لكلِّ مولود ، وأنَّه إذا اختلف والده رجع 
ُ ِف 

ُ
إىل ذلك )4( . وهذا هو امُلعتمد ؛ لآلية املذكورة ، ولقوله : } ... َوفَِصاهل

 ... { )5( وللّروايات .  ِ
اَعَمنيرْ

إىل  لإلشارة  فهو  راً { )6( ،  َشهرْ وَن 
ُ
لَث

َ
ث  ُ

ُ
َوفَِصاهل ُه 

ُ
} وََحرْل قوله :  ا  وأمَّ

ْن ذلك ، فال تنايف  أقّل ُمّدة احلمل ، فإنَّه قْد يكون ستة أشهر ، ل أقّل ميِ
ْن كون ُمّدة احلمل قْد تكون ستة ،  بني ما تضّمنته اآليات وبني الوقوع ، ميِ
وتكون سبعة ، وتكون ثامنية ، وتكون تسعة ، أو عشة ، إّل أنَّه قيِيَل : إنَّ 

)1)  هتذيب األحكام 8 : 105/ 355 . 
َأْن  ليِلَمْرَأةيِ  َلْيَس  َأُبو َعْبديِ اهلل ×  َقاَل  َقاَل :   ،  َلبيِيِّ َعنيِ احلَْ  ، 354/105 )2) هتذيب األحكام 8 : 
نُْهام  َصاَل َقْبَل َذليَِك َعْن َتراٍض ميِ َلنْييِ َفإيِْن َأَراَدا اْلفيِ ْن َحْوَلنْييِ كاميِ َها َأْكَثَر ميِ َتْأُخَذ يفيِ  َرَضاعيِ َوَلديِ

َطاُم .  َصاُل اْلفيِ َفُهَو َحَسٌن  واْلفيِ
أحكام   ، 232 كنز العرفان 2 :   ، 121 فقه القرآن 2 :   ، 256 )3)  التبيان يف تفسري القرآن 2 : 

القرآن ) اجلّصاص ( 1 : 498 . 
)4)  جامع البيان ) تفسري الّطربّي ( 2 : 667 ، جممع البيان 1 : 334 . 

)5)  سورة لقامن31 : 14 . 
)6)  سورة األحقاف46 : 15 . 
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َمْن ُوليَِد لثامنية ل يعيش ، ورواه يف » الكافي « ، عن أمري املؤمنني × )1( ، 
فإْن  إذا كان لستة طلب اخلروج فيضطرب اضطرابًا شديدًا  بأنَّه  وُعلِّل 
أفضت حركته إىل اخلروج فذاك ، وإّل ضعف بدنه لذلك ، فإْن خرج يف 
الّثامن خرج ضعيفًا فال يعيش غالبًا ، وإْن استمّر يف تلك امُلّدة يعيُش ، 

وقوي عىل الربوز يف الّتاسع فيخرج قوّيـًا . 

 ] } ... ُ
َ

وِد هل
ُ
ل  ) الّثالث ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوَعَ الَمورْ

ُ { وهو األب ؛ ألنَّه اّلذي ينسب إليه الولد 
َ

وِد هل
ُ
ل قوله : } َوَع الَمورْ

أْن  دون  بذلك  الّتعبري  ففي  ذلك  ومع  وعاء ،  فهي  األُّم  ا  وأمَّ حقيقة ، 
ول  كامُلطلق  له  املولود  غري  يكون  قْد  الّزوج  أنَّ  عىل  تنبيٌه  بالّزوج  ُيعرّب 
ْن حيث كونه والدًا ، والنّفقة عليه من هذه  ا إنَّام تب ميِ نفقة عليه ، وأهنَّ

احليثّيـة . 
ولفظ } ع { يقتيض الوجوب عليه ، كام دلَّ عليه قوله : } َوآتُوُهنىَّ 
ْن املأكول ، ويف   { )2( عىل ما سبق )3( ، والّرزق هو ما حيتاج إليه ميِ ُجوَرُهنىَّ

ُ
أ

إضافة الّرزق والكسوة إليهّن إشارٌة إىل أنَّ امُلعترب فيهام حاهُلا . 
قدر  أنَّ  أي :  والكسوة ،  للّرزق  قيد  هو  ُروِف {  } بِالَمعرْ قوله : 
ْن ذلك أْن ل يتجاوز املعروف عند أهل الُعرف ، ففيه دللٌة  الواجب ميِ

ْن قبيل ُأجرة املثل .  عىل أنَّ ذلك ميِ

تَّةيِ َأْشُهٍر  وليَِسْبَعةيِ َأْشُهٍر   يُش اْلَوَلُد ليِسيِ نيِنَي × : » َيعيِ رُي امُلْؤميِ )1)  الكايف 6 : 2/52 ، َقاَل : َقاَل َأميِ
يُش ليَِثاَمنيَِيةيِ َأْشُهر « .  وليِتيِْسَعةيِ َأْشُهٍر ،  وَل َيعيِ

)2)  سورة النساء4 : 25 . 
)3) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة 467.
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أْن  أنَّه ل جيوز  إشارٌة إىل  َعَها {  وُسرْ  
ىَّ
إِل  

ً
سا َنفرْ ُف 

ِّ
نَُكل } لَ  وقوله : 

ْن األُجرة ، وأنَّه ل جيب عىل الّزوج  ب حال مثلها ميِ تنقص هي عاّم ُيناسيِ
ْن مقدرته ، وإّل سقطت عنه النّفقة ، وقْد  إّل ما دخل يف وسعه ، وكان ميِ
ْن ذلك أيضًا أنَّه ل تب نفقة  مّرت الشارة إىل ذلك يف الّثامنة . وُيفهم ميِ
مع  ُكّله  األُّم ، وهذا  ا تب عىل  وأهنَّ فقريًا ،  كان  إذا  األب  الّرضاع عىل 

إعسار الّطفل ، وإّل فال نفقة عليهام ، بْل إنَّام هي يف ماله . 

 ] جواز أخذ الوالدة األجرة على إرضاع ولدها [ 

ْن حيث  ْن اآلية لزوم النّفقة للمرضعة عىل الوالد ميِ  وحيث ظهر ميِ
عىل  بواجب  ليَس  الرضاع  وأنَّ  عليه ،  ولده  نفقة  أنَّ  أو  والدًا،  كونه 
األُّم، ظهر لك أنَّه جيوز لأُلّم احلّرة أْن تأُخذ األُجرة عىل الرضاع ، وأنَّه 
جيوز للوالد استئجاُرها لذلك ، سواء كانت يف حباله أو ُمطلَّقًة ، وهذا 
} َوآتُوُهنىَّ  بقوله :  عليه  املدلول  األصحاب،  بني  املشهور  املذهب  هو 

 . )1(   { كام مرَّ ُجوَرُهنىَّ
ُ
أ

ْن ذلك إذا كانت  ْن الّشيخ يف » المبسوط « ، القول باملنع ميِ ويظهر ميِ
يف حباله )2( ، وبذلك قال أبو حنيفة )3( ، وذلك ألنَّ الّزوج يملك منافَعها 
كاألجري اخلاّص ، فال جيوز أْن يوقع عليها عقد إجارة ، فعىل هذا يكون 
الّرضاع .  الّزوجّيـة ل أجر  لنفقة  اآلية  املذكورة يف هذهيِ  والنّفقة  الّرزق 

)1) قد تقّدم ذكره يف الّصفحة 497.
)2) املبُسوط ) الّطويس ( 6 : 36 . 

)3) املبُسوط ) الّسخيّس ( 5 : 222 . 



698...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

وضعفه ظاهر ؛ ألنَّه إنَّام يملك البضع دون سائر املنافع . 
ين أنَّ امُلراد بالّرزق والكسوة ُهنا ُأجرة الّرضاع  ونقل عن أكثر املُفسِّ
كام يرشد إليه مقابلته للّرضاع ، لكن امُلراد هبّن املطلقات بالّطالق البائن 
الّزوجّيـة ل  إنَّام تب بسبب  الّزوجات  الّزوجات ؛ وذلك ألنَّ نفقة  ل 

بسبب الّرضاع . 
ويشهُد هلذا القول كوُن ذلك يف سياق تباين أحكام امُلطلَّقة ، وما رواه 
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »احْلُْبىَل  َلبيِيِّ يف » الكافي « ، يف احلسن ، َعنيِ احْلَ
بيِاَم  ْعُه  ُتْرضيِ إيِْن  َها  بيَِوَلديِ َأَحقُّ  َي  َحَْلَها ،  وهيِ َتَضَع  َعَلْيَها َحتَّى  ُينَْفُق  َقُة  امُلَطلَّ
ِها  ول 

َ
َتْقَبُلُه اْمَرَأٌة ُأْخَرى ، إيِنَّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ َيُقوُل : } ل تَُضارىَّ وادَلٌة بَِودل

نَّا َتْرَفُع َيَدَها  وارِِث ِمثرُْل ذلَِك { . َقاَل : َكاَنتيِ امَلْرَأُة ميِ
رْ
ِهِ  وَعَ ال

َ
ُ بَِودل

َ
وٌد هل

ُ
ل َمورْ

يَنِّ َأَخاُف َأْن َأْحيَِل َعىَل  َها إيَِذا َأَراَد جُمَاَمَعَتَها َفَتُقوُل : َل َأَدُعَك ؛ أليِ إيِىَل َزْوجيِ
ي ،  ي َفَأْقُتَل َوَلديِ ُعكيِ إيِينِّ َأَخاُف َأْن َتْعَلقيِ ُجُل : َل ُأَجاميِ ي ،  وَيُقوُل الرَّ َوَلديِ
ا  ُجُل امَلْرَأَة . َوَأمَّ ُجَل ، َوَأْن ُيَضارَّ الرَّ َفنََهى اهلل َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُتَضارَّ امَلْرَأُة الرَّ
ُه  بيِّي ، َأْو ُيَضارَّ ُأمُّ ُه هَنَى َأْن ُيَضارَّ بيِالصَّ وارِِث ِمثرُْل ذلَِك { َفإيِنَّ

رْ
َقْوُلُه : } َو ع ال

 ،  وإيِْن َأرادا  َلنْييِ هيِ َفْوَق َحْوَلنْييِ َكاميِ  ،  وَلْيَس هَلَا َأْن َتْأُخَذ يفيِ َرَضاعيِ هيِ يفيِ َرَضاعيِ
َطاُم « )1( .  َصاُل ُهَو اْلفيِ نُْهام َقْبَل َذليَِك َكاَن َحَسنًا  واْلفيِ فيِصاًل َعْن َتراٍض ميِ

فقد دلَّت هذهيِ الّروايُة أنَّ القصد يف اآلية بياُن حال امُلطلَّقة . 
ودلَّت أيضًا عىل بيان أحكام ُأَخر تضّمنتها اآلية : 

} تَُضآّر {  أْن  إلخ ، وظاهره  وادلٌة {  تَُضآّر  } لَ  بيان معنى  منها : 

)1) الكايف 6 : 103/ 3 . 
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ْن  ر بكس الّراء األُوىل بالبناء للفاعل ، أي ل متنع زوجها ميِ أصلها تضاريِ
أْن  له  جيوز  ل   } ُ

ىَّ
هل ود 

ُ
ل } الَمورْ وكذا  ولدها ،  عىل  مافتها  بسبب  اجلاُمع 

ل  املبني للمفعول . وعىل األوَّ ْن  ميِ يرتك مجاعها لذلك . وحيتمل جعلها 
ُ { . وعىل الّثاينيِ عىل 

ىَّ
ود هل

ُ
ل } وادلٌة { مرفوع عىل الفاعلية ، وكذا } الَمورْ

النّيابة عنه . 
بَّاحيِ  ويدلُّ عىل هذا املعنى أيضًا ما رواه يف » الكافي « ، َعْن َأبيِ الصَّ
 : } ل   ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ اْلكيِنَاينيِِّ

ِهِ { ؟ . 
َ

وٌد هلُ بَِودل
ُ
ل ِها  ول َمورْ

َ
ٌة بَِودل تَُضارىَّ وادِلَ

اَمَع ،  اجْليِ َأَراَد  إيَِذا  ُجَل  الرَّ إيِْحَداُهنَّ  َيْدَفُع  َّا  مميِ ُع  امَلَراضيِ »َكاَنتيِ  َفَقاَل : 
ُعُه ،   ُأْرضيِ ي  ذيِ الَّ َهَذا  ي  َوَلديِ َفَأْقُتَل  َأْحَبَل  َأْن  َأَخاُف  إيِينِّ  َأَدُعَك  َل  َتُقوُل : 
ي ،  َوَلديِ َفَأْقُتَل  َعكيِ  ُأَجاميِ َأْن  َأَخاُف  َفَيُقوُل :  امَلْرَأُة  َتْدُعوُه  ُجُل  الرَّ وَكاَن 
ُجُل امَلْرَأَة ،  ُعَها َفنََهى اهلل َعزَّ َوَجلَّ َعْن َذليَِك بَأْن ُيَضارَّ الرَّ َفَيَدُعَها فاَل جُيَاميِ

ُجَل « )1( .  َوامَلْرَأُة الرَّ
الّتحريم  عىل  أو  الكراهة  عىل  أنَّه  حيتمل  املعنى  هذا  عىل  والنّهي   
ًة كاملرض والوقوع بالّزنا ونحو ذلك ، أو بعد  بناًء عىل أنَّ يف تركه مرضَّ

األربعة أشهر بالنّسبة إىل املرأة ، فإنَّه ل جيوز ترك مجاعها زيادة عليها . 
املذكورة سابقًا )2( ،  الّصباح  أب  رواية  ْن  ميِ يفهم  آخر  ُهنا وجٌه  وها 
ْن األُجرة إذا أرضعته ، ومضاّرة املولود له هي  وهو أنَّ املضاّرَة منُعها ميِ

)1) الكايف 6 : 6/41 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف هذه الّصفحة .
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ْن قبيل البيان  أْن تكّلفه زيادة عىل ُأجرة املثل ، أو خالف مقدرته ، فهو ميِ
َعَها ... { )1( .   وُسرْ

ىَّ
ٌس إِل ُف َنفرْ

ىَّ
لقوله : } ... لَ تَُكل

وُهنا وجه ثالث ذكره بعضهم ، وهو أْن ل توقع به الرّضر بأْن ترتك 
ول  األجنبّيـة ،  ن  ميِ عليه  أشفق  ا  فإهنَّ أبيه ،  عىل  غيظًا  أو  تعنّتًا  إرضاعه 
ْن إرضاعه ،  ْن ُأّمه ويمنعها ميِ يوقع األب أيضًا الرّضر بولده بأْن ينزعه ميِ
فعىل هذا تكون املضاّرة بمعنى الرضار ويكون التيان بصيغة املفاعلة 

جلهة املبالغة . 

َوارِِث ِمثرُْل َذلَِك { [ 
رْ
 ) الّرابع ( : ] تفسير قوله تعالى : } َوَعَ ال

وَارِِث ِمثرُْل َذلَِك { ظاهره أنَّه عطف عىل قوله } وََع 
رْ
قوله : } وََعَ ال

إلخ ، واملعنى أنَّ وارث املولود له عند موته يقوم مقامه يف   } ُ
َ

هل وِد 
ُ
ل الَمورْ

لزوم رزق املرضعة وكسوهتا ، ويكون ذلك باملعروف وتنُّب املضاّرة عىل 
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم ،  مَّ  ، َعْن ُمَ  ، فروى العّياّش ، يف تفسريه ، َعنيِ اْلَعالَءيِ نحو ما مرَّ

وارِِث ِمثرُْل ذلَِك { ؟ . 
رْ
 : } وَع ال ا ’ َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َقْوليِهيِ َ مهيِ َعْن َأَحديِ

ْثُل َما َعىَل اْلَواليِد « )2( . وعن مجيل ،  ثيِ ميِ  َقاَل : »ُهَو يفيِ النََّفَقةيِ َعىَل اْلَواريِ
إبراهيم «  بن  علّي  » تفسير  ويف  مثله )3( .  جعفر ×  أب  عن  َسوَرة ،  عن 

مثله )4( ، 
َعْبديِ  َأُبو  ُسئيَِل  َقاَل :  بَّاحيِ  الصَّ َأبيِ  َعْن  أيضًا  العّياشّي ،  تفسير  ويف   

)1) سورة البقرة 2 : 233 . 
)2) تفسري العّياّش 1 : 121/ 383 . 

)3) تفسري العّياّش 1 : 121 ذيل احلديث الّسابق . 
)4) تفسري القّمّي 1 : 77 . 
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وارِِث ِمثرُْل ذلَِك { ؟ . 
رْ
اهلل × َعْن َقْوليِ اهلل عّز وجّل : } َوَعَ ال

ثيِ َأْن ُيَضارَّ امَلْرَأَة َفَيُقوَل َل َأَدُع َوَلَدَها َيْأتيِيَها   َقاَل : »َل َينَْبغيِي ليِْلَواريِ
 « )1( . وقْد  نَْدُه َشْ ٌء ، َوَل َينَْبغيِي َأْن َيْقرُتَ َعَلْيهيِ وُيَضارَّ َوَلَدَها إيِْن َكاَن هَلُْم عيِ

ت حسنة احللبّي )2( هبذا املعنى .  مرَّ
 )3( أنَّ نفقة الولد تكون عىل الوالد ،  وقْد عرفَت ممّا أرشنا إليه يف ما مرَّ
ومع فقد الوالد فعىل أب األب وهكذا ، ثّم عىل األُّم وأنَّه مع يسار الولد 
ْن  ميِ األقرب  بالوارث  فامُلراد  هذا  فعىل  غني ،  ألّنه  نفسه ؛  عىل  فنفقته 
املقّيد ، ويدلُّ عليه إطالق  امُلطلق وإرادة  باب إطالق  ْن  ميِ أجداد األب 

الّروايتني األولتني . 
وحُيتمل أْن يكون امُلراد بالوارث وارث األب أي الّطفل ، كام يدلُّ 

عليه قوله يف الّرواية األخرية : »إْن كان هلم عنده شء « . 
نيِنَي × يفيِ  رُي امُلْؤميِ ُه : »َقىَض َأميِ وما رواه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « أنَّ
ْن  ُث ميِ َّا َيريِ بيِيِّ مميِ َع َلُه َأنَّ َأْجَر َرَضاعيِ الصَّ ضيِ َ  وَتَرَك َصبيِّيًا  واْسرُتْ َرُجٍل ُتُويفِّ

ه « )4( .  َأبيِيهيِ  وُأمِّ
نَاٍن ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َرُجٍل  وما رواه يف الّصحيح ، َعنيِ اْبنيِ سيِ
ُثمَّ  َفَأْرَضَعْتُه ،  هَلَا  َخاديٍِم  َعىَل  َفَأْلَقْتُه  َوَلٌد  نُْه  ميِ وَمَعَها  اْمَرَأًة   وَتَرَك  َماَت  

 ؟ .  ِّ َن اْلَويصيِ َجاَءْت َتْطُلُب َرَضاَع اْلُغاَلميِ ميِ

)1)  تفسري العّياّش 1 : 121/ 384 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 698.
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 697.

)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4685/480 . 
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َها َحتَّى  ْن َحْجريِ َجُه ميِ ِّ َأْن خُيْريِ ْثليَِها ، َوَلْيَس ليِْلَويصيِ َفَقاَل : » هَلَا َأْجُر ميِ
َك  وَيْدَفَع إيَِلْيهيِ َماَله « )1( .  ُيْدريِ

أْن  وحُيتمل  واحلاكم ،  والويّص  الويّل  األمر  هذا  يل  اّلذي  ويكون 
يكون امُلراد ما يشمل الّطفل إْن كان ذا مال ، وأجداده لألب إْن مل يكن 
له مال . وحُيتمل أْن يكون امُلراد ما يشمل األُّم عىل الرّتتيب الذي أرشنا 

إليه سابقًا )2( . 
ْن األبوين ، كام يف قوله × : »اللهمَّ  َوِقْيَل : امُلراد بالوارث الباقي ميِ
نَّا « )3(  َث ميِ تيِنَا ، َما َأْحَيْيَتنَا ، َواْجَعْلُه اْلَواريِ َنا ، َوُقوَّ نَا ، َوَأْبَصاريِ َمتِّْعنَا بيَِأْساَمعيِ
ْن األبوين الّرزُق والكسوُة . وحُيتمل  أي الباقي ، واملعنى : عىل الباقي ميِ

أْن يكون امُلراد ُمطلق الوارث . 
 قال يف » مجمع البيان « : وقد روي أيضًا يف أخبارنا أّن عىل الوارث 
وأحد ،  قتادة ،  قال  وبه  الّظاهر ،  يوافق  وهذا  النّفقَة ،  كان  َمْن  كائنًا 

وإسحاق ، انتهى )4( . 
ونحومها  األولتني )5(  الّروايتني  إىل  أخبارنا  يف  باملروّي  أشار  ولعلَّه 
ْن عدم وجوب  نظرًا إىل موافقتهام لطالق اآلية ، ويكون هذا ُمستثنى ميِ
النّفقة عىل غري األبوين ، أو حُيتمل عىل عموم امُلجاز الّشامل للمندوب ، 

)1)  الكايف 6 : 7/41 ، هتذيب األحكام 8 : 356/106 . 
)2)قد تقّدم يف الّصفحة الّسابقة .

)3)  إقبال األعامل 2 : 700 يف ذكر فضل ليلة النّصف من شعبان . وفيه : » عن النّبّي ‘ « . 
)4) جممع البيان 2 : 115 . 

)5) قد تقّدم ذكرمها يف الّصفحة 701، 702.
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ما  عدا  َمْن  عىل  واجبة  تكون  ل  ا  أهنَّ األصحاب  بني  املشهور  إىل  نظرًا 
ذكرناه ، بْل ُيستحّب هلم ، أي الورثة أْن ينفقوا عليه بْل جلميع األقارب . 
وحكى العاّلمة يف » القواعد « )1( قولً بوجوب النّفقة عىل الوارث ، 
» المبسوط « )3(  يف  قطع  أنَّه  مع  الّشيخ ،  إىل  ــرّباج )2(  ال ابن  وأسنده 
باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوهبا عىل الوارث إىل روايٍة ، وحلها 

عىل الستحباب . 
مقتىض  نعم  الّرواية .  هذهيِ  عىل  نقف  مل  األصحاب :  بعض  قال 
هبا  والعمل  الّصغري ،  وارث  عىل  النّفقة  وجوب  احللبّي )4(  صحيحة 

يّتجه ؛ لصّحتها ووضوح دللتها . 
عىل  النّفقة  بإجياب  الواردة  الخبار  األصحاب  بعض  وحل  هذا ، 
أْن  وقبل  األب ،  موت  قبل  الجارة  وقعت  إذا  ما  عىل  ُمطلقًا  الوارث 
يسلم الجارة كّلها أو بعضها إىل امُلرضعة ، فإنَّه جيب عىل الوارث دفعها 

ْن الُبعد .  عة ، ول خيفى ما فيه ميِ إىل امُلْرضيِ

َراَدا فَِصالً ... { [ 
َ
إِنرْ أ

َ
 ) الخامس ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

ْن قبيل الّتفريع عىل  َراَدا فَِصالً { إلخ اّلذي هو ميِ
َ
أ إِنرْ 

َ
 يف قوله : } ف

ن يُتِمىَّ الّرَضاَعَة { دللٌة عىل أنَّ إرضاع احلولني 
َ
َراَد أ

َ
ِ لَِمنرْ أ

نيرْ
َ
قوله : } َكِمل

)1) قواعد األحكام 3 : 113 . 
)2)  املهّذب 2 : 349 . 

)3) املبسوط 6 : 35 . قال : » فالنّفقة تقف عىل هذين العمودين ، وفيه خالف ذكرناه ، وروي يف 
بعض أخبارنا أّنه ينفق عىل من يرثه إذا مل يكن غريه ، وذلك عىل الستحباب « . 

)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 699.
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ْن األُمور الواجبة ، بْل جيوز الفصال والفطام قبل إمتامهام ،  الكاملني ليَس ميِ
ودلَّت  إلخ ،  الّرَضاَعَة {  يُتِمىَّ  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ } لَِمنرْ  قوله :  مفهوم  عليه  دلَّ  كام 

عليه صحيحة احللبّي املذكورة سابقًا )1( ، لكّن ذلك منوٌط برضا األبوين 
وتشاورمها بام ُيصلح حال الّطفل وعدم إرضاره ، واعتبار رضا األب ل 
ا األُّم فكذلك ؛ ألنَّ هلا فيه حّقًا ، وهي أعرف  شّك فيه ؛ ألنَّه ولّيه ، وأمَّ
بحاله غالبًا ، مع كثرة شفقتها ، فناسب اعتبار رضاها ، سّيام إذا ترّبعت 
بالّرضاع ، وقصدت إصالحه ، فإنَّه ل ينبغي جربها عىل الفصال ، وفهم 

ْن ذلك أنَّ الفصال قبل ذلك إذا كان فيه رضر عىل الّطفل ففيه جناح .  ميِ
أنَّه  عىل  دللة  إليهام  الضافة  دون  ْن  ميِ الّتشاور  إطالقه  ويف  ِقيَل : 
قريب .  وهو  الّصبّي  بحال  العارفني  مشورة  ْن  ميِ ذلك  إخالء  ينبغي  ل 
ْن إطالق } لَِمنرْ أراد أنرْ يتمُّ  ْن قبيل امُلقيَّد ملا يفهم ميِ وعىل ُكّل حال هو ميِ

الّرضاعة { ، وُيفهم أنَّ الرادة تكون لألبوين معًا ، فافهم . 
امُلراد  بأنَّ  قولً  عّباس  ابن  عن  البيان «  » مجمع  يف  ونقل  هذا ، 
ْن  الفصال قبل إمتام احلولني وبعدمها )2( . وهو وإْن كان موافقًا ملا ذكرنا ميِ
أنَّه بعيد عن الّسياق ، وُمالف  الّزيادة عىل احلولني يف اجلملة إّل  جواز 

للّرواية الّصحيحة . 

َترْضعوا ... { [  نرْ تَسرْ
َ
 ) الّسادس ( : ] تفسير قوله تعالى : } أ

 }  لََدُكمرْ ورْ
َ
} أ املراضع  أي : تسرتضعوا  َترِْضُعوا {  تَسرْ ن 

َ
} أ قوله   

دلَّ  بام  اكتفاًء  املفعولني  أحد  األُّم ، فحذف  ُمْرضعة غري  تطلبوا هلم  أي 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 694.
)2) جممع البيان 2 : 113 . 
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ويكون  بذلك ،  هلم  بالّرخصة  لألزواج  واخلطاب  القرائن ،  ْن  ميِ عليه 
إطالق الّرخصة هلم مقّيدًا بام إذا كانت األُّم مفقودة ، أو أبت عن قبول 

إرضاعه ُمطلقًا ، أو عن قبول ما يقبله غريها أو نحو ذلك . 
ظاهر  دلَّ  ملا  ألنَّه  واألُّمهات ؛  لآلباء  اخلطاب  يكون  أْن  ُيبعد  ول 
حولني  مّدته  كون  وعىل  األُّم ،  عىل  الرضاع  لزوم  عىل  الكالم  ل  أوَّ
َراَدا 

َ
إِنرْ أ

َ
َراَد { ، وبقوله : } ... ف

َ
َمنرْ أ

ِّ
كاملني رفع لزوم الكامل بقوله : } ل

فَِصالً ... { ، ثّم رفع أيضًا لزوم الرضاع عنها رأسًا ، أي : أنَّه ل جيب 
عىل األب أْن يسرتضع األُّم بأْن يعطيها ما طلبْت منه وإْن كان زيادًة عىل 
أجرة املثل ، ول جيُب ذلك عىل األُّم أيضًا عند فقد اآلباء أْن تليه بنفسها ، 

بْل هلا أْن تستأجر له غريها . 
تراضيتم  ما  املراضع  سّلمتم  أي :  إلخ ،  ُتم {  مرْ

ىَّ
َسل } إَِذا  وقوله : 

أنَّ غري  ْن  ميِ بالغالب  الّتعبري  قبيل  ْن  ميِ ْن األُجرة ، وهو  ميِ باملعروف  عليه 
األُّم ل ترضع إّل بُأجرة وأنَّ األُجرة تدفع عند دفع الّطفل إليها ، وليَس 
الغرض بيان أنَّ رفع اجلُناح ل يكون إّل مع دفع األُجرة بالفعل ، فإنَّه 
جيوز السرتضاع مع تأجيل األُجرة ، وكأنَّ يف الّتعبري بذلك ندبًا وحّثًا 
ْن مصلحة الّطفل ؛ ألنَّه إذا كان  عىل تعجيلها ودفعها إىل امُلرضعة ملا فيه ميِ
مفروضًا ،  عليها  لزمًا  ذلك  كان  عة  امُلْرضيِ وقبضتها  باألُجرة  الرضاع 

د عنايتها بإرضاعه ، فهذا رشط كالقيد لرفع اجلناح .  فتتأكَّ
املخالفة  ارتكاب  عن  وزجر  األحكام  هذهيِ  عىل  ُسبحانه  حّث  ثّم 
بَِما  } اهلل  به ،  أمركم  ما  مالفة  عن  أي :  اهلل {   

رْ
} َواتىَُّقوا بقوله : 
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ْن األعامل املوافقة لرادته امُلوجبة للّسعادة عنده ، وامُلخالفة  وَن { ميِ
ُ
َمل َتعرْ

لرادته املردية يف عذابه } بَِصي { بذلك ل خيفى عليه شء . 

نرْىث  ... { [ 
ُ
رِْمُل ُكُّ أ ُم ما تَ

َ
ل فائدة : ] تفسير قوله تعالى : } َيعرْ

 :  ا ’ يفيِ َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ مهيَِ ْن َذَكَرُه ، َعْن َأَحديِ يٍز ، َعمَّ  روى َحريِ
ررْحاُم  وما تَزرْداُد { )1( ؟ . 

َ رْ
نرْىث   وما تَِغيُض ال

ُ
رِْمُل ُكُّ أ ُم ما تَ

َ
ل } َيعرْ

َقاَل : »اْلَغْيُض ُكلُّ َحٍْل ُدوَن تيِْسَعةيِ َأْشُهٍر ، } َوَما تَزرَْداُد { : ُكلُّ َشْ ٍء 
َا َتْزَداُد  َم اخْلَاليَِص يفيِ َحْليَِها َفإيِهنَّ اَم َرَأتيِ امَلْرَأُة الدَّ َيْزَداد َعىَل تيِْسَعةيِ َأْشُهٍر َفُكلَّ
 « )2( ، فهذا اخلرب حيمل بالنّسبة  ميِ َن الدَّ تيِي َرَأْت يفيِ َحْليَِها ميِ اميِ الَّ بيَِعَدديِ اأْلَيَّ

إىل النّقيصة عن الّتسعة والّزيادة عليها . 

 ] أقّل وأكثر مّدة الحمل [ 

راً ... { )3( مع مالحظة قوله :  وَن َشهرْ
ُ
ث

َ
ل

َ
 ث

ُُ
ُه َوفَِصاهل

ُ
ل

رْ
وقوله } ... وََح

 }  ِ
نيرْ
َ
ل َحورْ لََدُهنىَّ  ورْ

َ
أ َن  } يُررِْضعرْ وقوله :   )4( } ...  ِ

اَعَمنيرْ ِف   ُ
ُ

} ... َوفَِصاهل
يدلُّ عىل أنَّ أقل ُمّدة احلمل ستة أشهر كام ل خيفى . والّظاهر أنَّه ممّا ل 

ة .  ة واخلاصَّ خالف فيه بني العامَّ
ا أكثر احلمل فاملشهور بني أصحابنا أنَّه تسعة أشُهر ، َوِقْيَل : إنَّه  وأمَّ
عشة أشُهر ، َوِقْيَل : سنة . ول خالف عندنا يف عدم الّزيادة عىل ذلك ، 

)1) سورة الرعد 13 : 8 . 
)2) الكايف 6 : 12 2/13 . 

)3) سورة األحقاف 46 : 15 . 
)4) سورة ُلقامن 31 : 14 . 
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بينها  اجلمع  ولعلَّ  الّروايات ،  اختالف  األصحاب  اختالف  وجهة 
بحمل ما َوَرَد بدون الّسنة عىل الغالب ، فالقول الّثالث أظهر ، وقْد دلَّ 

ْن األخبار )1( .  عليه كثري ميِ
قال املرتىض يف » االنتصار « : إنَّ هذا القول مّما انفردت به المامّيـة ، 
واّدعى عىل ذلك المجاع )2( ، وإليه ذهب أبو الّصالح )3( ، ومال إليه يف 
» المختلف « )4(  و» المسالك « )5( ، ونقل يف » المهّذب « )6( أنَّ الّشيخ )7( 

وابن حزة )8( حكياه عن األصحاب . 
ة فعند أب حنيفة أكثره ثالثون شهرًا )9( ، وعند الّشافعّي )10(  ا العامَّ  وأمَّ

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب أحكام األولد . 
)2) النتصار : 154 . 

الغاية يف  فتصري  والّريب ثالثة أشهر ،  » أكثره تسعة أشهر ،  قال :   ، 314 الفقه :  )3) الكايف يف 
احلمل سنة كاملة ، فإذا طّلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزّوجت وجاءت بولد ألقّل من 

ستة أشهر فإن كان ملّدة طالقها أو الوفاة عنها سنة فام دوهنا فهو لحق باألّول « . 
)4) متلف الّشيعة 7 : 315 . 

)5) مسالك األفهام ) الّشهيد الّثاين ( 8 : 375 376 ، قال : » وهذا القول أقرب إىل الّصواب ، 
وإن وصفه املصنف بالرّتك ، إذ مل يرد دليل معترب عىل كون أقصاه أقّل من الّسنة ، فاستصحاب 

حكمه وحكم الفراش أنسب « . 
)6) امُلهّذب 2 : 341 ، ولكن ليس فيه نسبٌة إىل من ذكرمها املصنّف ، واهلل العامل . 

)7) النّهاية : 505 ، ومل نقف له هنا عىل نسبته لألصحاب ، واهلل العامل . 
)8) الوسيلة : 318 . والكالم فيه كالكالم يف سابقيه . 

)9) لكّن الّشيخ يف اخلالف 5 : 88 قال : » . . . وأبو حنيفة وأصحابه : إىل أّن أكثر مدة احلمل سنتان « ، 
وهو املوافق لباقي املصادر ، فراجع الّلباب 2 : 271 ، اهلداية 3 : 310 ، رشح فتح القدير 3 : 310 . 
)10)  مترص املزين : 224 ، والوجيز 2 : 104 ، والّساج الوهاج : 450 ، ومغني املحتاج 3 : 

 . 390
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الّصادق  والوقوع  سنني ،  ست  وأحد )2(  مالك )1(  وعند  سنني ،  أربع 
يكذب أقواهلم . 

* * * * *

الّثامنة : في الّسورة المذكورة

َننُتمرْ 
رْ
ك

َ
ورْ أ

َ
َبِة النَّساء أ ُتم بِِه ِمنرْ ِخطرْ يرُْكمرْ فِيَما َعرىَّضرْ

َ
 } َولَ ُجَناَح َعل

 
ىَّ
اً إِل  تَُواِعُدوُهنىَّ ِسّ

ىَّ
�ِكن ل

َ
ُروَنُهنىَّ َول

ُ
ك نىَُّكمرْ َسَتذرْ

َ
نُفِسُكمرْ َعلَِم اهلل أ

َ
ِف أ

ُه 
َ
َجل

َ
ِكَتاُب أ

رْ
َغ ال

ُ
َ َيبرْل َدَة انلَّكِح َحتىَّ  ُعقرْ

رْ
ِزُموا  َولَ َتعرْ

ً
ُروفا عرْ لً مىَّ ورْ

َ
 ق

رْ
وا

ُ
ن َتُقول

َ
أ

َغُفوٌر  اهلل  نىَّ 
َ
أ  

رْ
ُموا

َ
ل َواعرْ َذُروهُ  احرْ

َ
ف نُفِسُكمرْ 

َ
أ ِف  َما  ُم 

َ
ل َيعرْ اهلل  نىَّ 

َ
أ  

رْ
ُموا

َ
ل َواعرْ

َحلِيم { )3( . 

 ] في بيان معنى التعريض [ 

حُيتمل  بلفظ  يأيت  أْن  وهو  هبا ،  الّترصيح  ضدُّ  باخلطبة  ُض  الّتعرُّ
َمْن  يسعد  أو  لصاحلة ،  إنَّكيِ  يقول :  كأْن  وغريها ،  النّكاح  يف  الّرغبة 
ْن اهلل أْن يوفِّق يل زوجة صاحلة ، أو أنا متاج  تكونني عنده ، أو أطلب ميِ
ْن الكالم امُلوهم أنَّه ُيريد نكاحها حّتى حتبس  إىل الّزواج أو نحو ذلك ميِ

نفسها عليه إْن رغبت فيه . 
واحلاصل أنَّ الّتعريض هو التيان بالكالم امُلحتمل للّدللة عىل الّرغبة 
فيها احتاملً راجحًا كام يقول الفقري املحتاج إذا جاء نحو الغني امُلفضال : 

)1)  اجلامع ألحكام القرآن 9 : 287 ، وأحكام القرآن لبن العرب 3 : 1097 . 
)2) امُلغني ) ابن قدامة ( 9 : 117 ؛ الّشح الكبري 9 : 87 . 

)3) سورة البقرة 2 : 235 . 



709 ............................................... كتاب النكاح / يف أشياء ِمْن توابع النّكاح

ا  ألهنَّ الكناية ؛  غري  وهو  الّتلويح ،  أيضًا  ويسّمى  عليك ،  ألُسلِّم  جئتك 
عبارة عن ذكر الّشء بام يدلُّ عليه الّتزامًا كطويل النّجاد ، وجبان الكلب ، 

وكثري الّرماد ، فحكمها حكم الّترصيح ، بْل قْد يكون أبلغ . 

 ... . الخ { [  َننُتمرْ
رْ
ك

َ
ورْ أ

َ
 ] تفسير قوله تعالى : } أ

بعد  نكاحهّن  ْن  ميِ أنفسكم  يف  أضمرتم   }  َننُتمرْ
رْ
ك

َ
} أ أي :  وقوله : 

ّدة ومل تذكروه بألسنتكم .  ميض العيِ
 { ل مالة ، ول تصربون عىل الكتامن  ُروَنُهنىَّ

ُ
ك نىَُّكمرْ َسَتذرْ

َ
 } َعلَِم اهلل أ

باب  يف  النّفس  شهوة  ألنَّ  فيهّن ؛  الّرغبة  بإظهار  النّطق  عن  والّسكوت 
النّكاح كامللجئة إىل ذلك ، فهو كالعّلة لرفع اجلناح عن الّتعريض باخلطبة . 
اً { استدراك عن مذوف دلَّ   تَُواِعُدوُهنىَّ ِسّ

ىَّ
�ِكن ل

َ
 وقوله : } َول

رسًا ،  تواعدوهّن  ل  ولكن  فاذكروهّن  أي :   }  ُروَنُهنىَّ
ُ
ك } َسَتذرْ  َ عليه 

يستهجن  بام  املواعدة  امُلراد  يكون  أو  باجلامع ،  املواعدة  عن  كناية  وهو 
أو هو كناية  الّرفث والقبيح ،  ْن  ميِ أفعال اجلاُمع ونحوه  ْن  ميِ به  الّترصيح 
عن اخللوة هبا . والقول املعروف هو الّتعريض هلا باخلطبة ، والستثناء 

جيوز أْن يكون ُمتصاًل وأْن يكون منقطعًا . 
بن  عبدالّرحن  رواه  ما  البيان  ْن  ميِ ذكرناه  عاّم  يكشف  والــّذي 
 ، َوَأَنا  ٍّ ُد ْبُن َعىليِ مَّ سليامن )1( ، عن خالته ، قالت : َدَخَل َعىَلَّ َأُبو َجْعَفٍر ُمَ

)1) أبو سليامن عبد الرحن بن سليامن األنصارّي األويّس املدين ، املعروف بابن الغسيل ، والغسيل 
جّد أبيه حنظلة الذي كان يعرف بغسيل املالئكة . مّدث ، وّثقه بعض العاّمة وصدقوا حديثه . 
روى عن المام الباقر والصادق ’ . تويّف سنة 172 ، وقيل سنة 171 هـ وهو ابن مائة وسّت 

سنني . رجال الطويس 128 . خامتة املستدرك 816 . معجم رجال احلديث 9 : 331 . 
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َجّدي  َوَحقِّ  اهلل ‘  َرُسوليِ  ْن  ميِ َقَراَبتيِى  َعليِْمتيِ  »َقْد  َفَقاَل :  تيِى ،  دَّ عيِ فيِ 
 . »  ْساَلميِ  ، َوقيَِدمي فيِ اليِ َعَليكيِ

ُيؤَخُذ  َوأْنَت  تيِى ،  دَّ عيِ فيِ  وأنا  أخَتُْطُبنيِى  َلَك ،  اهلل  َغَفَر  له :  َفُقْلُت   
َعنَْك ؟ . 

اهلل ‘  َرُسوليِ  ْن  ميِ بيَِقَراَبتيِي  ُتكيِ  َأْخرَبْ اَم  إيِنَّ َفَعْلُت ؟ ،  َقْد  »أَو  َفَقاَل : 
َها  نَْد اْبنيِ َعمِّ عيِي ، وَقْد َدَخَل َرُسوُل اهلل ‘ َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة َوَكاَنت عيِ َوَمْوضيِ
َعىَل  ٌل  ُمَتَحاميِ َوُهو  َن اهلل ،  ميِ َمنَْزَلَتُه  َيْذُكر  َيَزْل  َفَلْم  َعنَْها  َفُتويّف  َسَلَمَة  أبيِ 
تيِْلَك  َكاَنْت  َفاَم  ه ،  َيديِ ةيِ حَتاَملهيِ عىل  دَّ ْن شيِ ه ميِ َيديِ رُي فيِ  احْلَصيِ َر  َأثَّ ه ، َحتَّى  َيديِ

ْطَبًة « )1( .  خيِ
َعْبديِ اهلل × يف  َأبيِ  َعْن   ،  َلبيِيِّ احلَْ » الكافي « ، يف احلسن ، َعنيِ   ويف 
ل  ورْ

َ
ق وا 

ُ
َتُقول نرْ 

َ
أ إِل  اً  ِسّ تُواِعُدوُهنىَّ  ل  لِكنرْ  } َو   :  وَجلَّ َعزَّ   اهلل  قول 

ً { ؟ .  ُروفا َمعرْ
ُدكيِ َبْيَت آليِ  هُتَا ُأَواعيِ دَّ َ عيِ ُجُل َيُقوُل ليِلَمْرَأةيِ َقْبَل َأْن َتنَْقيضيِ َقاَل : »ُهَو الرَّ
 } 

ً
ُروفا لً َمعرْ ورْ

َ
وا ق

ُ
نرْ َتُقول

َ
 أ

ىَّ
 : } إِل  ،  وَيْعنيِي بيَِقْوليِهيِ ْطَبةيِ َض هَلَا بيِاخْليِ ُفاَلٍن ليُِيَعرِّ

ِكتاُب 
رْ
ال َغ 

ُ
َيبرْل َحتىَّ  انلِّكِح  َدَة  ُعقرْ ِزُموا  َتعرْ ل  } َو   ،  ْطَبةيِ بيِاخْليِ يَض  التَّْعريِ

َه { )2( « )3( . 
َجل

َ
أ

َسنيِ × َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ  َزَة ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا احْلَ ِّ ْبنيِ َأبيِ َحْ وَعْن َعليِ

القرآن  ألحكام  اجلامع   ، 286  : 1 العرّب (  ) ابن  القرآن  أحكام   ، 155  : 9 الباري  فتح   (1(
) القرطبّي ( 3 : 189 ، الكّشاف1 : 311 ، يف تفسري اآلية 234 235 البقرة . 

)2) سورة البقرة 2 : 235 . 
)3) الكايف 5 : 434/ 1 . 
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اً { ؟ .   : } َولِكنرْ ل تُواِعُدوُهنىَّ ِسّ َوَجلَّ
 ،  َفثيِ بيِالرَّ هَلَا  ُض  ُيَعرِّ ُفاَلٍن  آليِ  َبْيَت  ُدكيِ  ُأَواعيِ ُجُل :  الرَّ »َيُقوُل  َقاَل : 
َواْلَقْوُل   } 

ً
ُروفا َمعرْ لً  ورْ

َ
ق وا 

ُ
َتُقول نرْ 

َ
أ  

ىَّ
} إِل  :  َعزَّ  وَجلَّ َيُقوُل اهلل  َوَيْرُفُث ، 

َدَة  ُعقرْ ِزُموا  َتعرْ ل  } َو  َها ،  لِّ َوحيِ َها  َوْجهيِ َعىَل  ْطَبةيِ  بيِاخْليِ يُض  التَّْعريِ امَلْعُروُف 
َُه { « )1( . 

َجل
َ
ِكتاُب أ

رْ
َغ ال

ُ
انلِّكِح َحتىَّ َيبرْل

نيِ ْبنيِ َأبيِ َعْبديِ اهلل ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َقْوليِ اهلل َعزَّ   ْحَ و َعْن َعْبديِ الرَّ
ً { ؟ .  ُروفا لً َمعرْ ورْ

َ
وا ق

ُ
نرْ َتُقول

َ
 أ

ىَّ
 : } إِل وَجلَّ

َفاَل  ٌم ،  مَلُْكريِ ليِلنَِّساءيِ  وإيِينِّ  ٌب ،   َلَراغيِ فيِيكيِ  إيِينِّ  َفَيُقوُل  »َيْلَقاَها  َقاَل : 
ُّ َل خَيُْلو َمَعَها َحْيُث َوَجَدَها )2( « )3( .   ، َوالسِّ كيِ ينيِي بيِنَْفسيِ َتْسبيِقيِ

نَاٍن ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ  وعن َعْبديِ اهلل ْبنيِ سيِ
اً { اآلية ؟ .   : } َولِكنرْ ل تُواِعُدوُهنىَّ ِسّ َوَجلَّ

ُدكيِ َبْيُت آليِ ُفاَلٍن ، ُثمَّ َيْطُلَب إيَِلْيَها  ُجُل َمْوعيِ ُّ َأْن َيُقوَل الرَّ َقاَل : »السِّ
هُتَا « .  دَّ َها إيَِذا اْنَقَضْت عيِ َأْن َل َتْسبيَِقُه بيِنَْفسيِ

ً { ؟ .  ُروفا لً َمعرْ ورْ
َ
وا ق

ُ
نرْ َتُقول

َ
 أ

ىَّ
 ُقْلُت : َقْوُلُه : } إِل

َيْبُلَغ  َحتَّى  النَِّكاحيِ  ُعْقَدَة  َم  َيْعزيِ َأْن  َغرْييِ  يفيِ  احْلَاَلليِ  َطَلُب  »ُهَو  َقاَل : 
اْلكيَِتاُب َأَجَلُه « )4( . 

رٍي ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × : } ل   ويف » تفسير العّياشي « ، َعْن َأبيِ َبصيِ

)1) الكايف 5 : 435/ 3 . 
)2) يف املصدر : » وعدها « بدل » وجدها « . 

)3) الكايف 5 : 4/435 . 
)4) تفسري العّياّش 1 : 390/122 ، الكايف 5 : 434/ 2 . 



712...................................................................... قالئد الدرر  /ج3

اً { اآلية ؟ .  تُواِعُدوُهنىَّ ِسّ
َوَل  َك ،  َنْفسيِ يفيِ  ُبَها  ُتَرغِّ مَجيِياًل  َقْولً  هَلَا  َتُقوُل  َا  هتيِ دَّ عيِ يفيِ  »امَلْرَأُة  َقاَل : 
 ، َوُكلَّ َأْمٍر  َن اأْلَْمريِ يفيِ اْلُبْضعيِ َتُقوُل : إيِينِّ َأْصنَُع َكَذا ، َوَأْصنَُع َكَذا اْلَقبيِيَح ميِ

َقبيِيٍح « )1( . 
نرْ 

َ
 أ

ىَّ
و َعْن َمْسَعَدَة ْبنيِ َصَدَقَة ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × يفيِ َقْوليِ اهلل : } إِل

ً { ؟ .  ُروفا لً َمعرْ ورْ
َ
وا ق

ُ
َتُقول

إّل  َأَحبَّ  ل  هيِ  َهذيِ َيا  َا :  هتيِ دَّ عيِ يفيِ  َي  َوهيِ ليِلَمْرَأةيِ  ُجُل  الرَّ »َيُقوُل  َقاَل : 
ينيِي  َتْسبيِقيِ َفاَل   ،  اهللُ َشاَء  إيِْن  َتُفوتيِينيِي  َل  ُتكيِ  دَّ عيِ َمىَض  َقْد  َوَلْو   ،  كيِ رَسَّ َما 

 . )2( »  ُموا ُعْقَدَة النَِّكاحيِ ْن َغرْييِ َأْن َتْعزيِ ُه ميِ  ، َوَهَذا ُكلُّ كيِ بيِنَْفسيِ

 ] في بيان المراد من } النساء { في اآلية المذكورة [ 

ْن  ن اآلية والّروايات املذكورة أنَّ امُلراَد ميِ إذا عرفت ذلك ظهر لك ميِ
النّساء املعتدات ، وأنَّ القائل لذلك غري الّزوج ، وأنَّ اجلائز لغري الّزوج 
إنَّام هو الّتعريض هلا باخلطبة دون الّترصيح هبا ، وأنَّ الّترصيح هبا ُمّرم ، 

وهو موضع وفاق بني األصحاب كام ُنقيِل . 
ا امُلطّلقة  لكن ُخّص جواز الّتعريض باخلطبة بذات العّدة البائنة ، وأمَّ
ا بحكم الّزوجة ، فكام ل جيوز  رجعيًا فال جيوز الّتعريض هلا ؛ وذلك ألهنَّ

لذات الّزوج كذلك ل جيوز هنا . 
والبائن  الّرجعية  يف  وترصحيًا  تعريضًا  ذلك  له  فيجوز  الّزوج  ا  وأمَّ

)1) تفسري العّياّش 1 : 394/123 . 
)2) تفسري العّياّش 1 : 395/123 . 
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ا ُمطلقًا كامُلطّلقة تسعًا فإنَّه ل جيوز  إّل أْن تكون البائن ممّن حترم عليه ، إمَّ
فذهب  ثالثًا ،  كاملطلقة  الّتحليل  قبل  أو  الّترصيح ،  ول  هلا  الّتعريض 

ْن علامئنا إىل عدم جواز الّترصيح هلا باخلطبة وجيوز الّتعريض .  مجاعة ميِ
ما  عليها  تعقدوا  ل  امُلراد  انلَّكِح {  َدَة  ُعقرْ  

رْ
ِزُموا َتعرْ } َولَ  وقوله : 

 
رْ
َرُبوا دامت يف العّدة ، والّتعبري بالعزم ُمبالغة يف النّهي كقوله : } ... لَ َتقرْ

نُتمرْ ُسَكَرى ... { )2( . 
َ
 الّصلََة وَأ

رْ
َرُبوا الّزىن ... { )1( . وقوله : } ... لَ َتقرْ

َُه { يمكن أْن يكون امُلراد القرآن ، 
َجل

َ
ِكَتاُب أ

رْ
َغ ال

ُ
َ َيبرْل وقوله : } َحتىَّ

عنها  وامُلتوف  للُمطلقة  العّدة  ْن  ميِ القرآن  هلا  أجّل  ما  حيصل  حّتى  أي : 
زوجها . 

وحُيتمل أْن ُيراد بالكتاب ُهنا املكتوب أي املفروض أي حّتى ينتهي 
املفروض هلا إىل هنايته . 

ُيبعد  ول  احلال ،  هذهيِ  يف  عليها  العقد  حتريم  عىل  َتدلُّ  اآلية  وهذهيِ 
دللتها عىل فساد العّدة ، بناًء عىل أنَّ النّهي يقتضيه ، وليَس فيها دللة 
عىل حتريم املعقود عليها مع الّدخول أو عدمه أو مع العلم أو اجلهل ، 
ْن الّسنة ، وقْد دلَّت الّروايات عىل أنَّه إذا كان  وإنَّام يستفاد تفصيل ذلك ميِ
ا  معه دخول حيُرم ُمطلقًا ، وإّل فيحرم أبدًا مع العلم باحلكم والعّدة ، وأمَّ

مع اجلهل فيجوز له بعد انقضاء العّدة العقد عليها . 
وقصدمتوه ،  فيها  أضمرمتوه  ما  أي :  إلخ ،  ُموا { 

َ
ل } َواعرْ وقوله : 

)1) سورة الرساء 17 : 32 . 
)2) سورة النّساء 4 : 43 . 
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وإنَّام ذكر ] سبحانه هذهيِ اجلملة ألنَّه ذكر [ )1( قبل رفع اجلُناح عاّم أكنّوا ، 
مليَِْن خالف  فيه زجرًا وحتذيرًا  أنَّه عامل بذلك ، وألن  إىل  فذكره لإلشارة 
اهلل يف ما أمره به أو هناه عنه ، إذا كان اخلالف صادرًا عن قصد وإرادة ، 
فيها  فعىل هذا  الّتمويه ،  عليه  تعاىل ل خيفى عليه شء ، ول جيوز  ألنَّه 
ْن صدر منه الّترصيح باخلطبة عىل سبيل املطايبة وامُلزاح  دللة عىل أنَّ ميِ

أو الغفلة والّسهو فال إثم عليه يف ذلك . 
إنَّه حتذير عن العزم عىل فعل املعصية ، وأنَّ فيها دللًة عىل  َوِقْيَل : 
د العزم عىل فعل املعصية ، وقْد ُينسب هذا القول  ترتُّب العقاب عىل جُمرَّ

إىل امُلرتىض )2( . وهو ضعيف ؛ ملخالفته الّروايات الكثرية امُلعتربة . 
ْن خالف فله طريق إىل  ثّم أوعد سبحانه تلّطفًا منه بالمتنان ، بأنَّ ميِ
ْن وزر امُلخالفة بإظهار النّدم عىل ما فات والعزم عىل الّطاعة  اخلالص ميِ
ْن صفاته تعاىل أنَّه كثرُي املغفرة عن امُلذنبني ، رحيٌم  يف ما هو آت ، ألنَّ ميِ

بعباده ل يرّد سائلهم . 
* * * * *

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة احلجرّية . 
)2) الكاظمي يف مسالك األفهام اىل آيات األحكام 3 : 319 . 



الّنوع الخامس

في أشياء تتعّلق بنكاح الّنبّي ‘ وأزواجه

وفيه آيات : 

اأُلولى : في سورة األحزاب

َيا َوزِينََتَها { )1( .  ََياَة ادّلنرْ َن الرْ نُتىَّ تُرِدرْ
ُ
َواِجَك إِن ك زرْ

َ ِّ
ل ل

ُ
يَُّها انلِّبُّ ق

َ
 } يَا أ

 { أي : أعطيكن متعة  ُكنىَّ َمتِّعرْ
ُ
َ أ نيرْ

َ
 أي : الّسعة والّتنعم فيها } َفَتَعال

} َوإِن  مشاجرة  بال  فراقًا  أي :  َجِيلً {   
ً
َسَاحا ُكنىَّ  َسِّحرْ

ُ
} وَأ الّطالق 

ِسَناِت ِمنُكنىَّ  لِلُمحرْ َعدىَّ 
َ
أ إِنىَّ اهلل 

َ
ف وادّلاَر الِخَرَة   ُ

َ
َوَرُسوهل َن اهلل  تُرِدرْ نُتىَّ 

ُ
ك

 . } ً راً َعِظيما جرْ
َ
أ

َأَبا  ْعُت  َسميِ َقاَل :  ُزَراَرَة  َعْن  امُلوثَّق ،  يف  » الكافي « ،  يف  روي 
َقاَلْتَها  َمَقاَلٍة  ْن  ميِ ليَِرُسوليِهيِ ‘  َأنيَِف  َعزَّ  وَجلَّ  اهلل  »إيِنَّ  َيُقوُل :  َجْعَفٍر × 
تيِْسعًا   نيَِساَءُه  َرُسوُل اهلل ‘  َفاْعَتَزَل  التَّْخييِرييِ  آَيَة  َفَأْنَزَل اهلل  نيَِسائيِه ،  َبْعُض 

)1) سورة األحزاب 33 : 28 - 29 . 
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َنُه َفَلْم  ُهنَّ َفاْخرَتْ َ يَم )1( ، ُثمَّ َدَعاُهنَّ َفَخريَّ َبةيِ ُأمِّ إيِْبَراهيِ يَن َلْيَلًة يفيِ َمْشَ ْشيِ وعيِ
َدًة َبائيِنًَة « .  َن َأْنُفَسُهنَّ َكاَنْت َواحيِ َيُك َشْيئًا ،  وَلويِ اْخرَتْ

َي ؟ .   َقاَل : َوَسَأْلُتُه َعْن َمَقاَلةيِ امَلْرَأةيِ َما هيِ
ُه َل َيْأتيِينَا اأْلَْكَفاُء  َقنَا َأنَّ ُه َلْو َطلَّ ٌد َأنَّ َا َقاَلْت : َيَرى ُمَمَّ َقاَل : »َفَقاَل إيِهنَّ

َوُجونَّا « )2( .  نَا َيَتزَّ ْن َقْوميِ ميِ
َقاَلْت  َزْينََب  َأنَّ   « اهلل × :  َعْبديِ  َأُبو  َذَكَر  َقاَل   ،  بَّاحيِ الصَّ َأبيِ  وَعْن 
إيِْن  َحْفَصُة :  وَقاَلْت  َرُسوُل اهلل ؟ ! ،  وَأْنَت  ُل ،  َتْعديِ ليَِرُسوليِ اهلل ‘ : لَ 
نَا َأْكَفاَءَنا َفاْحُتبيَِس اْلَوْحُي َعْن َرُسوليِ اهلل ‘ تسعًا  َقنَا َوَجْدَنا يفيِ َقْوميِ َطلَّ
يَُّها 

َ
أ } يا  َفَأْنَزَل :  ليَِرُسوليِه ‘  وَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َفَأنيَِف  َيْومًا ،  ين )3(  ْشيِ وعيِ

 ،  َلبيِنَّ َأْنُفَسُهنَّ  َن  اْخرَتْ َن اهلل وَرُسوَله ‘ ، وَلويِ  َفاْخرَتْ اآلية ،   } ...  ِبُّ
ىَّ

انل
ٍء « )4( ، أي : أنَّ اختيارهّن اهلل ورسوله  َن اهلل وَرُسوَله َفَلْيَس بيَِشْ وإيِنيِ اْخرَتْ
ة )5( .  العامَّ بعض  قال  كام  واحدة ،  تطليقة  يعّد  ل  ختيريهّن  بعد  الواقع 
وُينبَّه عليه إْن شاء اهلل تعاىل ، ونحوها رواية داود بن رسحان )6( ورواية 

غرفتها  الغرفة ،  ومشبة أّم إبراهيم ،  وهي مارية القبطّية :  بفتح الّراء  وضّمها :  )1) املشبة ، 
455 ماّدة  ) النّهاية 2 :  التي ولدت إبراهيم فيها ،  وهي مسكن رسول اهلل ‘  ومصاّله . 

رشب ؛ روضة املّتقني 5 : 351 ( . 
)2) الكايف 6 : 137 138/ 1 . 

ع يصّح  )3) يف الوايف 23 : 1130 ، » كأّن الوجه يف ختصيص هذه املّدة حصول حالة لنسائه مُجَ
معها الّطالق ، فإّنه لو اخرتن أنفسهّن مل جيز تأخري طالقهّن  وإمساكهّن عىل ما هّن عليه ،  ول 

طالقهّن ؛ لعدم حصول رشائط الّصّحة « . 
)4) الكايف 6 : 137 1/138 . 

)5) املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 212 . 
)6) الكايف 6 : 139 140/ 4 ، عن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : إيِنَّ َزْينََب بيِنَْت َجْحٍش َقاَلْت : أَيَرى 

ه  . . . الخ .  ُد َزْوجًا َغرْيَ ا َل َنجيِ َرُسوُل اهلل ‘ إيِْن َخىلَّ َسبيِيَلنَا َأنَّ
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أب بصري )1( . 
ُه بعد  ل يف » تفسير علي بن إبراهيم « َأنَّ  وسبب تلك املقالة عىل ما ُنقيِ
ُقْلَن   ،  يقيِ قيِ احْلَ َأبيِ  آليِ  َكنَْز  وَأَصاَب  ُحننَي )2(   َغَزوةيِ  ْن  ميِ النّْبّي ‘  ُرُجوَع 
نَي  امُلْسليِميِ َبنْيَ  ْمُتُه  َقسَّ َرُسوُل اهلل ‘ :  َفَقاَل  َأَصْبَت ،  َما  َأْعطيِنَا  َأْزَواُجُه : 
ْن َذليَِك ،  وُقْلَن امَلَقالَة امَلْذكورة وأنف اهلل تعاىل  ْبَن ميِ َعىَل َما َأَمَر اهلل ، َفَغضيِ

له وأنزل اآلية )3( . 

وهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] في جواز تفويض أمر الطالق الى المرأة وتخييرها 
في نفسها [ 

 دلَّت اآلية والّروايات املذكورة عىل جواز تفويض أمر الّطالق إىل 
ا إذا قالت :  املرأة وختيريها يف نفسها مع قصده الّطالق بذلك الّتخيري وأهنَّ
بالنّبي ‘ أو  اخرتت نفيس كان ذلك طالقًا ، وهل هذا احلكم خاّص 

ل .  ْن األُّمة ، أكثر أصحابنا عىل األوَّ جاٍر يف غريه ميِ
 ،  ميِ يصيِ ْبنيِ اْلَقاسيِ ويدلُّ عليه ما رواه يف » الكافي « ، يف امُلوثَّق ، َعْن عيِ
َنْفَسَها  َفاْخَتاَرْت  اْمَرَأَتُه ،   َ َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َخريَّ

نُْه ؟ .  َباَنْت ميِ

)1) الكايف 6 : 139/ 5 ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : إيِنَّ َزْينََب بيِنَْت َجْحٍش َقاَلْت ليَِرُسوليِ اهلل ‘ : 
ُل  وَأْنَت َنبيِي  . . . الخ .  َل َتْعديِ

)2) يف املصدر : » خيرب « بدل » حنني « . 
)3) تفسري القّمّي 2 : 192 . 
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بيَِذليَِك  َر  ُأميِ ًة  َخاصَّ اهلل ’  ليَِرُسوليِ  َكاَن  ٌء  َشْ َهَذا  اَم  إيِنَّ »ل ،  َقاَل : 
لرْ 

ُ
} ق  :  َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  َقْوُل  َوُهَو   ،  َقُهنَّ َلَطلَّ َأْنُفَسُهنَّ  َن  اْخرَتْ َوَلويِ  َفَفَعَل ، 

واِجَك ... { اآلية « )1( .  زرْ
َ
ِل

 وَعْن َهاُروَن ْبنيِ ُمْسليٍِم ، َعْن َبْعضيِ َأْصَحابيِنَا ، ] عن أب عبد اهلل × [ 
َها ؟ .  َقاَل : ُقْلُت َلُه : َما َتُقوُل يفيِ َرُجٍل َجَعَل َأْمَر اْمَرَأتيِهيِ بيَِيديِ

نََّة َومَلْ جَيُزيِ النَِّكاُح « )2( ،   َفَقاَل : »َويّل اأْلَْمَر َمْن َلْيَس َأْهَلُه ، َوَخاَلَف السُّ
د بن مسلم )3( .  ونحوها ُموثَّقة ُممَّ

كابن  أصحابنا  ْن  ميِ مجاعة  قال  وبه  الّثانِي )4( ،  إلى  ة  العامَّ وذهب 
ال  » َمْن  يف  بابويه  ابن  ْن  ميِ الّظاهر  وهو  عقيل )6( ،  أب  وابن  اجُلنيد )5( 

يحضره الفقيه « )7( . 
يف  » الفقيه « ،  يف  بابويه  ابن  رواه  وما  به ‘ ،  الّتأيّس  عليه  ويدلُّ 
الّصحيح ، َعنيِ اْلُفَضْيليِ ْبنيِ َيَساٍر ، َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × َعْن َرُجٍل 

)1) الكايف 6 : 137/ 3 . 
)2) الكايف 6 : 137/ 4 . 

)3) الكايف 6 : 136/ 2 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
)4) مترص املزين : 192 ، وبداية املجتهد 2 : 71 . املوّطأ 2 : 563 ذيل حديث 30 ، واملدّونة 

الكربى 2 : 373 ، واملغني ) أبن قدامة ( 8 : 298 ، والّشح الكبري 8 : 321 . 
)5) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 7 : 339 . 

)6) املصدر السابق . 
َساَلتيِهيِ إيِيَلَّ  )7)  من ل حيرضه الفقيه 3 : 517 ، باب الّتخيري ، قال : » َقاَل َأبيِ َريضيَِ اهلل َعنُْه يفيِ ريِ
َبْعُض  َقاَلْتَها  َمَقاَلٍة  ليِنَبيِيِّهيِ ‘ يفيِ  َأنيَِف  َتَباَرَك  وَتَعاىَل  َأنَّ اهلل  ُهَو  التَّْخييِرييِ  َأْصَل  َأنَّ  ُبنَيَّ  َيا  اْعَلْم 

نيَِسائيِه  . . . « . 
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 ، َفاْخَتاَرْت َنْفَسَها َقْبَل َأْن َتُقوَم ؟ .  َياَر إيَِلْيكيِ  : َقْد َجَعْلُت اخْليِ ْمَرَأتيِهيِ َقاَل ليِ
 . »  َقاَل : »جَيُوُز َذليَِك َعَلْيهيِ

ُقْلُت : َفَلَها ُمْتَعٌة ؟ . 
َقاَل : » َنَعْم « . 

هُتَا ؟ .  دَّ َ عيِ ْوُج َقْبَل َأْن َتنَْقيضيِ رَياٌث إيِْن َماَت الزَّ ُقْلُت : َفَلَها ميِ
ْوج  « )1( .  َثَها الزَّ َي َوريِ َقاَل : »َنَعْم ،  وإيِْن َماَتْت هيِ

ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × َقاَل : »إيَِذا  مَّ  ، َعْن ُمَ َ ويف الّصحيح 
َدْينيِ  َد َشاهيِ ْن َغرْييِ َأْن ُيْشهيِ َا ميِ هتيِ دَّ َها يفيِ َغرْييِ ُقُبليِ عيِ َها َأْو َجَعَل َأْمَرَها بيَِيديِ َ َخريَّ
َدْينيِ يفيِ ُقُبليِ  َها بيَِشَهاَدةيِ َشاهيِ َها َأْو َجَعَل َأْمَرَها بيَِيديِ َ َفَلْيَس بيَِشْ ٍء ،  وإيِْن َخريَّ
َدٌة ،  وُهَو  َي َواحيِ َقا ، َفإيِنيِ اْخَتاَرْت َنْفَسَها َفهيِ َياريِ َما مَلْ َيَتَفرَّ َي بيِاخْليِ َا َفهيِ هتيِ دَّ عيِ

َأَحقُّ بيَِرْجَعتيَِها ،  وإيِنيِ اْخَتاَرْت َزْوَجَها َفَلْيَس بيَِطاَلق  « )2( ، 
َياٍد ، َعْن َأبيِ َعْبديِ اهلل × َقاَل : »الطَّاَلُق َأْن َيُقوَل  َسنيِ ْبنيِ زيِ وعن َ احْلَ
وُهَو  نُْه ،   ميِ َباَنْت  َفَقْد  َنْفَسَها  اْخَتاَرْت  َفإيِنيِ  ي ،  اْخَتاريِ ْمَرَأتيِهيِ  ليِ ُجُل  الرَّ
َن اخْلُطَّابيِ َوإيِنيِ اْخَتاَرْت َزْوَجَها َفَلْيَس بيَِشْ ٍء ، َأْو َيُقوَل : َأْنتيِ  َخاطيٌِب ميِ
َيُكوُن َطاَلٌق  وَل ُخْلٌع    ،  وَل  َعَلْيهيِ َفَقْد َحُرَمْت  َفَعَل  َذليَِك  َفَأيَّ  َطاليٌِق ، 
َدْين « )3( .  َاٍع بيَِشَهاَدةيِ َشاهيِ ْن َغرْييِ مجيِ ييِرٌي إيِلَّ َعىَل ُطْهٍر ميِ وَل ُمَباَراٌة  وَل خَتْ

ْن األخبار .   ونحو ذلك ميِ

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4814/519 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 518/ 4811 . 
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 518/ 4812 . 
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ل باحلمل عىل الّتقّية ؛  وأجاب عنها األصحاب القائلون بالقول األوَّ
ديِ ْبنيِ ُمْسليٍِم رواها  ملوافقتها ملذهب العاّمة ، ويرشد إليه ُموثَّقة ُأخرى مُلَحمَّ
ْعُت َأَباَك  بيِ َعْبديِ اهلل × : إيِينِّ َسميِ عنه يف » الكافي « قال : َقاَل : ُقْلُت أليَِ
ْكُهنَّ  َن اهلل  وَرُسوَلُه َفَلْم ُيْمسيِ َ نيَِساَءُه َفاْخرَتْ َيُقوُل إيِنَّ َرُسوَل اهلل ‘ َخريَّ

 ؟ .  ن  َأْنُفَسُهنَّ َلبيِنَّ َعىَل َطاَلٍق ،  وَلويِ اْخرَتْ
ليِلنَّاسيِ   َوَما  َعائيَِشَة ،  َعْن  َأبيِ  يهيِ  َيْرويِ َكاَن  يٌث  َحديِ َهَذا  »إيِنَّ  َفَقاَل : 
اَم َهَذا َشْ ٌء َخصَّ اهلل َعزَّ  وَجلَّ بيِهيِ َرُسوَلُه ‘ « )1( ، فإنَّ نسبة  َياريِ إيِنَّ وليِْلخيِ
عند  ُمشتهرًا  كان  احلكم  هذا  بأنَّ  ُمشعرة  عائشة  عن  الّرواية  إىل  ذلك 
ْن بعض مبتدعاهتم الّتي ابتدعوها يف الّدين ،  ة ، وأنَّه مذهبهم ، َوميِ العامَّ

وحلها العاّلمة يف » الُمختلف « )2( عىل ما إذا طّلقها بعد الّتخيري . 
 { ؛ ألنَّ  ُكنىَّ َسِّحرْ

ُ
 وال ُيبعد حمل اآلية على ذلك ، حيث قال : } أ

ِيٌح 
تَسرْ ورْ 

َ
أ ُروٍف  بَِمعرْ َساٌك  إِمرْ

َ
} ف قال :  كام  الّطالق ،  عن  كناية  الّتسيح 

َساٍن { )3( إنَّه كناية عن الّطالق قطعًا .  بِإِحرْ
ل لصّحة هذهيِ األخبار واشتامهلا عىل اعتبار الّطهر ، وعدم   وفيه تأمُّ
اجلامع ، والّشاهدين ، وذلك ُينايف احلمل عىل الّتقية ؛ لعدم اعتبار ذلك 
م يشرتطون ذلك يف الّتخيري دون  ُيَقال : إهنَّ عندهم يف الّطالق ، إّل أْن 
ا  م فّرقوا بينهام . وأمَّ ْن مذاهبهم ما يدلُّ عىل أهنَّ الّطالق ، ومل حيرضين ميِ

)1) الكايف 6 : 136 2/137 . 
)2) متلف الّشيعة 7 : 343 ، قال : » وليس بعيدًا من الّصواب حُل الّروايات عىل ما إذا ُطّلقت 

بعد الّتخيري « . 
)3) سورة البقرة2 : 229 . 
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ْن الُبعد .  حل » الُمختلف « فال خيفى ما فيه ميِ
أنَّ  عىل  األُوىل  األخبار  األصحاب  ُمتأّخري  بعض  حل  ثّم  ْن  َوميِ  
ْن نفسها ، وذلك ل ُينايف  امُلراد أنَّه ل ينبغي للّرجل أْن جيعل هلا الختيار ميِ
صّحته ، ول خيفى أنَّ هذا الّتوجيه أيضًا ل يصّح يف أكثرها كالّروايتني 
ل  األوَّ القول  كان  وإْن  إشكال ،  مّل  فاملسألة  ف .  بتعسُّ إّل  األُوليني )1( 
ة ،  أقوى ؛ لتأييده بالّشهرة بني األصحاب ، وبأن احلّق يف ما خالف العامَّ
وبإمكان حل روايات اجلواز عىل جعل الّتخيري اّلذي تضّمنته كناية عن 

جعلها وكيلة يف الّطالق ، فإنَّه جائز بال خالف . 

فروع : ] على القول بجواز التخيير في الطالق [ 

ل ( : ] يشترط فيه ما يشترط في الّطالق [   ) األوَّ

الّطهارة  ْن  ميِ الّطالق  يف  يشرتط  ما  فيه  يشرتط  باجلواز  القول  عىل   
وعدم اجلامع وحضور الّشاهدين ، كام دلَّت عليه رواية ابن زياد )2( ، وبه 

ْن األصحاب .  أفتى َمْن قال به ميِ

 ) الّثاِني ( : ] وقوع االختيار في المجلس [ 

ابن  صحيحة  عليه  ويدلُّ  املجلس ،  يف  الختيار  وقوع  يشرتط   
مسلم )3( ، وبه أفتى ابن أب عقيل )4( ، ولعلَّه مذهب ابن بابويه حيث نقل 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 717.

)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 720.

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 720.
آل  عند  واخليار  عقيل :  أب  ابن  » وقال  قال :   ، 339  : 7 الّشيعة  متلف  يف  العاّلمة  عنه   (4(
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الّرواية )1( . 
وقال ابن اجُلنيد )2( : إنَّه يشرتط عدم الفاصلة العرفية بني الختيار 

والّتخيري . 

 ) الّثالث ( : ] يجوز له الّرجوع ما لم تختر [ 

ْن الّروايات .   جيوز له الّرجوع ما مل خترت ، وهو الّظاهر ميِ

 ) الّرابع ( : ] التخيير في حكم الّطالق الّرجعّي [ 
ْن األخبار أنَّه يف حكم الّطالق الّرجعّي وبه قال ابن  ْن كثري ميِ  يظهر ميِ

ْن ابن بابويه حيث نقل الّروايات )4( .  أب عقيل )3( ، وهو الّظاهر أيضًا ميِ
وفّصل ابن اجُلنيد )5( فجعل الختيار املقرون بعوض ، أو كانت غري 
ولعلَّه وجه  الّرجعّي ،  فهو يف حكم  وإّل  البائن ،  مدخول هبا يف حكم 

اجلمع بني األخبار . 

 ) الخامس ( : ] لو اختارت نفسها تقع طلقة واحدة [ 

وإّل  واحدة ،  طلقة  تقع  نفسها  اختارت  لو  ا  أهنَّ األخبار  يظهرمن   
ْن  ميِ بذلك  قال  ممّن  يظهر  الّذي  وهو  أكثر ،  ول  واحدة  ل  طالق ،  فال 
الّرسول ^ أن خيرّي الّرجل امراته ، وجيعل أمرها إليها يف أن ختتار نفسها أو ختتاره بشهادة 

شاهدين من قبل عّدهتا ، فإن اختارت املرأة نفسها يف املجلس فهي تطليقة واحدة . . . « . 
)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 518/ 411 . 

)2) املصدر الّسابق . 
)3) املصدر الّسابق . 

)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 518/ 411 ، 412 ، 413 . 
)5) املصدر السابق . 
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ة كأب حنيفة )1( وأصحابه . وذهب  األصحاب ، وإليه ذهب بعض العامَّ
ا إْن اختارت زوجها وقعت واحدة وهو قول زيد .  مالك )2( إىل أهنَّ

 ) الّثانية ( : ] وجوب اإلمتاع عليه ‘ [ 

إىل  بالنّسبة  ا  وأهنَّ ذلك ،  يف  الكالم  وتقّدم  املتعة ،  اآلية  تضّمنت   
ا واجبة عليه ‘  املدخول هبا عىل الستحباب ، ول ُيبعد أْن ُيَقال ُهنا : أهنَّ

ة ، أو عليه وعىل غريه بالنّظر إىل خصوص الّتخيري .  خاصَّ

 ) الثالثة ( : ] وجوب التخييرلنسائه ‘ بين إرادته ومفارقته [ 

أّنه  ما ورد  إليه  ويرشُد  التخيري واجٌب عليه ‘ ،  أّن  األمر   ظاهر 
تعاىل أنف لنبّيه ‘ يف ذلك ، ويمكن أْن يكون ذلك عىل جهة الندب . 

 ) الرابعة ( : ] عدد نسائه ‘ [ 

عدد نسائه ‘ خس عشة ، يدلُّ عىل ذلك ما رواه يف » الكافي « ، 
»َعائيَِشُة ،   :  نَّ َوَنَسبيِهيِ النَّبيِيِّ ‘ ،  نيَِساءيِ  َيةيِ  َتْسميِ يفيِ  هيِ  َوَغرْييِ رٍي  َبصيِ أبيِ  َعْن 
بيِنُْت  َوَزْينَُب  َحْرٍب ،  ْبنيِ  ُسْفَياَن  َأبيِ  بيِنُْت  َحبيِيٍب  َوُأمُّ  َوَحْفَصُة ، 
بيِنُْت  يَُّة  َوَصفيِ  ،  ثيِ اريِ احْلَ بيِنُْت  َوَمْيُموَنُة  َزْمَعَة ،  بيِنُْت  َوَسْوَدُة  َجْحٍش ، 
 ،  ثيِ اريِ احْلَ بيِنُْت  َيُة  َوُجَوْيريِ ُأَميََّة ،  َأبيِ  بيِنُْت  َسَلَمَة  َوُأمُّ  َأْخَطَب ،  ْبنيِ  ُحَييِّ 
ُزوٍم  ْن َبنيِي َمْ  ، َوُأمُّ َسَلَمَة ميِ يٍّ ْن َعديِ يٍم ، َوَحْفَصُة ميِ ْن مَتيِ َوَكاَنْت َعائيَِشُة ميِ
َبنيِي  ْن  ميِ َجْحٍش  بيِنُْت  َوَزْينَُب  ى ،  اْلُعزَّ َعْبديِ  ْبنيِ  َأَسديِ  َبنيِي  ْن  ميِ َوَسْوَدُة 

)1) املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 212 . 
)2) املدّونة الُكربى 2 : 73 ؛ امُلغني ) ابن قدامة ( 8 ، : 298 . 
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ْن َبنيِي ُأَميََّة ،  ْن َبنيِي ُأَميََّة ، َوُأمُّ َحبيِيٍب بيِنُْت َأبيِ ُسْفَياَن ميِ َداُدَها ميِ َأَسٍد َوعيِ
َأْخَطَب  ْبنيِ  ُحَييِّ  بيِنُْت  يَُّة  َوَصفيِ اَلٍل ،  هيِ َبنيِي  ْن  ميِ ثيِ  اريِ احْلَ بيِنُْت  َوَمْيُموَنُة 
تيِي َوَهَبْت  الَّ َواُهنَّ  َلُه سيِ تيِْسٍع ، َوَكاَن  ائيِيَل ، َوَماَت ‘ َعْن  إيِرْسَ َبنيِي  ْن  ميِ
ْونيِ  اجْلَ َأبيِ  بيِنُْت  َوَزْينَُب   ،  هيِ َوَلديِ ُأمُّ  ُخَوْيليٍِد  بيِنُْت  جَيُة  َوَخديِ  ،  ليِلنَّبيِيِّ َنْفَسَها 

ُة « .  يَّ َعْت ، َواْلكيِنْديِ تيِي ُخديِ الَّ
اهلل ‘  َرُسوُل  َج  »َتَزوَّ قال :  الّصادق ×  عن  » الخصال «  ويف 
ا   ،  وُقبيَِض َعْن تيِْسٍع ، َفَأمَّ نُْهنَّ َة ميِ َة اْمَرَأًة ،  وَدَخَل بيَِثاَلَث َعْشَ بيَِخْمَس َعْشَ
يتيِ َدَخَل  َة الالَّ ا الثَّاَلَث َعْشَ نَى ، َوَأمَّ ام : َفَعْمَرُة ، والسَّ َتانيِ ملَْ َيْدُخْل هبيِيِ اللَّ
جَيُة ، ثّم َسْوَدُة ، ُثمَّ ُأمُّ َسَلَمَة ، ثّم َعائيَِشُة ، ُثمَّ َحْفَصُة ،  نَّ َخديِ هُلُ  : َفَأوَّ نَّ هبيِيِ
 ، ُثمَّ َزْينَُب بيِنُْت َجْحٍش ، ُثمَّ ُأمُّ َحبيِيب  ثيِ اريِ ُثمَّ َزْينَُب بيِنُْت ُخَزْيَمَة ْبنيِ احلَْ
ُثمَّ  ُعَمْيٍس ،  بيِنُْت  َزْينَُب  ُثمَّ   ،  ثيِ اريِ احلَْ بيِنُْت  َمْيُموَنُة  ُثمَّ  ُسْفَياَن ،  َأبيِ  بيِنُْت 
تيِي َوَهَبْت  بيِنُْت ُحَييِّ ْبنيِ َأْخَطَب ،  والَّ يَُّة   ، ُثمَّ َصفيِ ثيِ اريِ بيِنُْت احلَْ َيُة  ُجَوْيريِ

 . )1( »  يِّ َلميِ َنْفَسها َخْوَلُة بيِنُْت َحكيِيٍم السُّ
جابر .  بنت  رشيك  ُأّم  هلا :  ُيَقال  أسد ،  بني  ْن  ميِ امراة  هي  َوقيِْيَل : 

ونقل يف » مجمع البيان « )2( أنَّه مروّي عن عّل بن احلسني × . 
قوله [ )3( :  الصادق ×  مّمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أب  عن  ] وروي   
فيِيَّة « )4( .  نْديِ اَنَة اخْليِ َيَة ، َوَرحْيَ  ، َماريِ هيِ اَم َمَع َأْزَواجيِ ُم هلَُ  ، َيْقسيِ َتانيِ يَّ »َوَكاَن َلُه رُسِّ

)1)  اخلصال 2 : 419/ 13 . 
)2) جممع البيان 4 : 360 . . 

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)4) اخلصال 2 : 419/ 13 . 
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 ونقل الّشهيد الّثاين يف » المسالك « )1( أنَّه ‘ تزّوج خس عشة ، 
ودخل يف ثالثة عشة ، ومجع بني إحدى عشة ومات عن تسع . 

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة 

ُذوا َرُسوَل اهلل ... { )2( ، أي يف عّل × أو  ن تُؤرْ
َ
ُكمرْ أ

َ
 } ... َوَما َكَن ل

إِنىَّ َذلُِكمرْ َكَن  بَداً 
َ
أ ِدهِ  َبعرْ َواَجُه ِمن  زرْ

َ
أ ن تَنِكُحوا 

َ
أ } َولَ  ْن ذلك  األعّم ميِ

 . } ً ِعنَد اهلل َعِظيما

 ] حرمة زوجاته ‘ على غيره [ 

ْن خواصه ‘ ل لكوهنّن ُأّمهات حقيقة ؛ ألهنّن مل يلدهنم  حتريمهّن ميِ
وإّل حلرم بناهتّن ؛ ألهنّن حينئٍذ أخوات مع أنَّه ليَس كذلك إمجاعًا ، وجلاز 
النّظر إليهّن ، وحصل الّتوارث بينهّن وبني املؤمنني ، وكّل ذلك باطل ، 

م مثل األُّمهات يف الّتحريم .  بْل امُلراد أهنَّ
أب  عن  حديث  يف  زرارة ،  عن  » الكافي « ،  يف  رواه  ما  عليه  يدلُّ 

يِْم « )3( .  َهاهتيِ ْثُل ُأمَّ جعفر × : »َوَأنَّ َأْزَواَج النّبّي ‘ يفيِ احْلُْرَمةيِ ميِ
ِمننَِي  ىل  بِالُمؤرْ ورْ

َ
ُه َتَعاىَل ملَّا َأْنَزَل َقْوَلُه َتَعاىل : } انلىَِّبُّ أ َوَسَبُب النُُزوليِ َأنَّ

َطْلَحُة  َب  َغضيِ نيَِسائيِهيِ  يُم  ريِ حَتْ ُعليَِم   ، )4( }  هاُتُهمرْ مىَّ
ُ
أ واُجُه  زرْ

َ
وأ ُفِسِهمرْ   نرْ

َ
أ ِمنرْ 

)1) مسالك األفهام 7 : 69 . 
)2) سورة األحزاب 33 : 53 . 

)3) الكايف 5 : 421/ 4 . 
)4) سورة األحزاب 33 : 6 . 
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َبنْيَ  َلنَْرُكَضنَّ  َماَت  َلئيِْن  بيِنيَِسائيِنَا ،  ُهَو  ُج  وَيَتَزوَّ نيَِساَءُه   َعَلْينَا  ُم  حُيَرِّ َوَقاَل : 
يليِ نيَِسائيِنَا َفنََزَلْت اآليُة )1( .  يليِ نيَِسائيِهيِ َكاَم َرَكَض َبنْيَ َخاَلخيِ َخاَلخيِ

ول  نساءنا  د  ُممَّ ينكح  قال :  رجلني  أنَّ  الّثمالّي « :  » تفسير  ويف 
عائشة ،  ُيريد  أحدمها  وكان  نساءه ،  لننكح  مات  لئن  نساءه ،  ننكح 

واآلخر ُيريد ُأّم سلمة )2( . 
ْن فارقها  ا ميِ واعلم أنَّه ل خالف يف حتريم ما فارقها ‘ باملوت ، وأمَّ
بطالق أو فسخ دخل هبا أم مل يدخل فعندنا كذلك ، واختلف يف ذلك 
ُمطلقًا ،  والباحة  ُمطلقًا ،  الّتحريم  أوجه :  ثالثة  وللّشافعية )3(  ة  العامَّ
وعموم  رساريه ‘ ،  يف  كالمهم  وهكذا  هبا ،  يدخل  مل  التي  يف  واحلّل 

اآلية يدفع ذلك . 
ويدلُّ عليه ما رواه يف » الكافي « ، يف احلسن ، َعْن ُعَمَر ْبنيِ ُأَذْينََة ، َقاَل 
 : َأنَّ  يِّ َسنيِ اْلَبرْصيِ َثنيِي َسْعُد ْبُن َأبيِ ُعْرَوَة )4( ، ] َعْن َقَتاَدَة [ )5( ، َعنيِ احْلَ َحدَّ
ريِ ْبنيِ َصْعَصَعَةُيَقاُل هَلَا : » َسنَى « ،   ْن َبنيِي َعاميِ َج اْمَرَأًة ميِ َرُسوَل اهلل ‘ َتَزوَّ
َقاَلَتا :  َعائيَِشُةَوَحْفَصُة  إيَِلْيَها  َنَظَرْت  َفلامَّ  ا ،  َزَماهنيَِ َأْهليِ  ليِ  َأمْجَ ْن  ميِ وَكاَنْت 
نْكيِ َرُسوُل  َا ، َفَقاَلَتا هَلَا : َل َيَرى ميِ هيِ َعىَل َرُسوليِ اهلل ‘ بيَِجاَمهليِ َلَتْغليُِبنَا َهذيِ
 ، َفَقاَلْت َأُعوُذ  هيِ ْرصًا ، َفلامَّ َدَخَلْت َعىَل َرُسوليِ اهلل ‘ َتنَاَوهَلَا بيَِيديِ اهلل ‘ حيِ

)1) تفسري القّمّي 2 : 195 . 
)2) تفسري أب حزة الّثاميل : 269 . 

)3) اأُلّم 5 : 151 . 
)4) سعد بن أب عروة مل يذكْر يف كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل . 

)5) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
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َج  َقَها ، َوَأحْلََقَها بيَِأْهليَِها . َوَتَزوَّ بيِاهلل َفاْنَقَبَضْت َيُد َرُسوليِ اهلل ‘ َعنَْها َفَطلَّ
يُم ْبُن َرُسوليِ  ْونيِ َفلامَّ َماَت إيِْبَراهيِ ْن كيِنَْدَة بيِنَْت َأبيِ اجْلَ َرُسوُل اهلل ‘ اْمَرَأًة ميِ
ْبطيِيَّةيِ َقاَلْت : َلْو َكاَن َنبيِّيًا َما َماَت اْبنُُه ، َفَأحْلََقَها َرُسوُل  َيَة اْلقيِ اهلل ‘ اْبُن َماريِ
َ النَّاَس  ا ، َفلامَّ ُقبيَِض َرُسوُل اهلل ‘  وُويلِّ اهلل ‘ بيَِأْهليَِها َقْبَل َأْن َيْدُخَل هبيَِ
ُة  وَقْد ُخطيَِبَتا َفاْجَتَمَع َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َفَقال  يَّ ُة  واْلكيِنْديِ يَّ ريِ َأُبو َبْكٍر َأَتْتُه اْلَعاميِ
َجَتا  َفَتَزوَّ اْلَباَه  َفاْخَتاَرَتا  اْلَباَه  ْئُتاَم  شيِ َوإيِْن  َجاَب ،  احْليِ ْئُتاَم  شيِ إيِْن  اْخَتاَرا  هَلاُم : 

 ،  وُجنَّ اآْلَخُر .  ُجَلنْييِ َم َأَحُد الرَّ َفُجذيِ
َفَرَوَيا  َواْلُفَضْيَل  ُزَراَرَة  يثيِ  ديِ احلَْ َذا  هبيَِ ْثُت  َفَحدَّ ُأَذْينََة :  ْبُن  ُعَمُر  َقاَل 
َوَقْد  إيِلَّ  َشْ ٍء  َعْن  وَجلَّ  َعزَّ   اهلل  هَنَى  َما   « َقاَل :  ُه  َأنَّ َجْعَفٍر ×  َأبيِ  َعْن 
 :   ،  وَذَكَر َهاَتنْييِ هيِ َبْعديِ ْن  َأْزَواَج النَّبيِيِّ ‘ ميِ َلَقْد َنَكُحوا   ، َحتَّى  َ فيِيهيِ ُعصيِ
َج  َة . ُثمَّ َقاَل َأُبو َجْعَفٍر × : َلْو َسَأْلَتُهْم َعْن َرُجٍل َتَزوَّ يَّ َة َواْلكيِنْديِ يَّ ريِ اْلَعاميِ
َفَرُسوُل اهلل ‘  َلَقاُلوا : ل ،  ْبنيِهيِ  لُّ ليِ أحَتيِ ا  َيْدُخَل هبيَِ َأْن  َقْبَل  َقَها  َفَطلَّ اْمَرَأًة 

م  « )1( .  ْن آَبائيِهيِ َأْعَظُم ُحْرَمًة ميِ
وعن زرارة بن أعني ، عن أب جعفر × نحوه )2( . فهاتان الّروايتان 

رصحيتا الّدللة عىل حتريم ُمطلق نسائه ، وإْن ُكّن غرَي مدخوٍل هبّن . 
وذكر عّل بن إبراهيم أنَّ عائشة مّلا خرجت إىل البرصةقال هلا طلحة : 

كيف خترجني بغري ُمرم فتزّوجها )3( . 
* * * * *

)1) الكايف 5 : 3/421 . 
)2) الكايف 5 : 421/ 4 . 

)3) تفسري القّمّي 2 : 377 . 
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الّثالثة : في الّسورة المذكورة

َوَما  ُجوَرُهنىَّ 
ُ
أ آَتيرَْت  ِت 

ىَّ ّ
الل َواَجَك  زرْ

َ
أ َك 

َ
ل للنا  حرْ

َ
أ إِنىَّا  انلِّبُّ  يَُّها 

َ
أ } يَا   

َوَبَناِت  اتَِك  َوَبَناِت َعمىَّ َك  َوَبَناِت َعمِّ يرَْك 
َ
َعل اء اهلل 

َ
ف
َ
أ ا  ِممىَّ يَِميُنَك  ترْ 

َ
ك

َ
َمل

َسَها  ِمَنًة إِن َوَهَبترْ َنفرْ ؤرْ ًة مُّ
َ
رَأ َن َمَعَك َوامرْ ِت َهاَجررْ

ىَّ ّ
َخالَِك َوَبَناِت َخالَتَِك الل

ِمننَِي { )1( .  َك ِمن ُدوِن الُمؤرْ
ىَّ
تَنِكَحَها َخالّصًة ل ن يَسرْ

َ
َراَد انلِّبُّ أ

َ
للّنِبِّ إِنرْ أ

 ] من خصائصه ‘ جواز الزيادة في الزواج على أربع [ 

أي أحللنّا لك أزواجك الاّليت عندك بالفعل أي عند نزول اآلية ، 
النّساء ، كام  ْن  ميِ أْن تتزّوج  ْن أزواج ، وما شئت  ميِ أو املعنى ما تزّوجت 
 ، َعْن َأبيِ َعْبديِ  َلبيِيِّ يدلُّ عليه ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، َعنيِ احْلَ
َك 

َ
نا ل

رْ
ل
َ
ل حرْ

َ
يَُّها انلىَِّبُّ إِنىَّا أ

َ
 : } يا أ اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َقْوليِ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

 ؟ .  َن النَِّساءيِ لَّ َلُه ميِ واَجَك { ُقْلُت َكْم ُأحيِ زرْ
َ
أ

ْن َشْ ء ... « )2( ، ورواية أب بكر احلرضمي اآلتية)3( َقاَل : »َما َشاَء ميِ
ونحوها  )4( . 

واألُجور هي املهور ؛ ألنَّ املهر أجر البضع ، وإيتاؤه جيوز أْن ُيراد به 
ة ،  ل خاصَّ ما يشمل األداء عاجاًل وما التزم به آجاًل ، وجيوزأْن ُيراد األوَّ
والّتقييد به حينئٍذ ليَس لتوّقف احلّل عليه ، بْل لبيان أّن دفعه أمام الّدخول 

)1) سورة األحزاب 33 : 50 . 
)2) الكايف 5 : 1/387 . 

)3) سيأيت نحوها يف الصفحة 730.
)4)  الكايف 5 : 4/389 . 
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 )1( ، ويؤّيده أنَّه املتعارف عند الّسلف .  أفضل كام مرَّ
ملكته  أي :  يمينك {  ملكت  قوهل ... ما  ��َك ... اىل 

َ
ل للّنا  حرْ

َ
} أ  

ْن شء أو اّلذي أرجعه اهلل عليك  يمينك حال كونه : } مما أفاء { أي : ميِ
ْن مال تشرتي به جارية ، وجيوز أْن يكون امُلراد  ْن الغنائم واألنفال َوميِ ميِ
ْن دليل  بام أفاء القسمني األّولني ، ويكون استفادة حلية ُمطلق اململوكة ميِ

ْن طريق األولوية .  آخر ، أو ميِ
أطيب  كوهنا  حيث  ْن  ميِ بالّذكر  ختصيصها  يكون  أْن  وجيوز  قيِيَل : 
به  ْن اجللب يف األسواق ، واألّول أظهر كام يشعر  ميِ وأفضل ممّا يشرتيه 
ْن األنفال  ْن الغنائم ، وكانت ميِ الّتعبري بام نقل أنَّه كانت مارية ُأّم إبراهيم ميِ

صفية وجويرية اعتقهام وتزّوجهام . 
وبنات العّم والعاّمت واخلال واخلالت ، جيوز أْن ُيراد به اخلواّص 
وبالّثاين  قريش ،  ُمطلق  ل  باألوَّ ُيراد  أْن  وجيوز  ويرثونه ،  يرثهم  اّلذين 
ُمطلق بني زهرة ، وعىل الّتقديرين الّتنصيص عىل ذلك ل يستلزم حتريم 
الغري عليه ‘ ، بْل لبيان أنَّ الّتزويج فيهم أفضل لصلة الّرحم والقرابة . 
ْن  ميِ أفضل  منهّن  باملهاجرة  الّتزويج  فإنَّ  باملهاجرة  الّتقييد  وكذا 
غريها لقدم عهدها يف السالم . َوقيِْيَل : إنَّ هذا كان رشطًا يف الّتحليل 
ثّم نسخ ، واحتمل بعضهم أنَّه قيٌد يف احلّل بالنّسبة إليه ‘ ، ول ُيبعد 
ليَس  اخلطاب  دليل  فإنَّ  للّتخصيص ،  ل  للّتوضيح  الّثالثة  القيود  أنَّ 

بحجة . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 456.
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 ] صّحة عقده ‘ بلفظ الهبة [ 

مدلول  جزاؤه  رشٌط ،  وهبْت {  إْن  مؤمنًة  لك ... امرأًة  » أحللنّا  و 
ل مع جزائه .  عليه بجملة الّشط األوَّ

و } خالصة { : نصٌب عىل احلال ، واهلاء للمبالغة أو صفة ملصدر 
أنَّ  عىل  داّلة  فاآلية  أحد ،  فيها  يشاركك  ل  خالصة  هبة  أي :  مذوف 
بدون  والوطئ  البضع  يستحّل  أنَّه  باهلبة  وامُلراد  خواصه ‘ ،  ْن  ميِ اهلبة 
يف  يذكر  مل  كام  الّدخول  بعد  مهر  هلا  جيب  ل  ا  أهنَّ أي :  املهر  استحقاق 

العقد . 
» الكافي « ،  يف  أكثرها  روى  كثرية  ــات  رواي ذلك  عىل  ويــدلُّ 
} ل  تعاىل :  َقْوُلُه  ُقْلُت :  قال :  عبداهلل ×  أب  عن  احللبّي ،  كصحيحة 

واٍج { )1( .  زرْ
َ
َل بِِهنىَّ ِمنرْ أ نرْ َتَبدىَّ

َ
ُد َول أ َك النِّساُء ِمنرْ َبعرْ

َ
َيِلُّ ل

وَبنَاتيِ    ،  هيِ َعمِّ َبنَاتيِ  ْن  ميِ َشاَء  َما  َينْكيَِح  َأْن  اهلل ‘  »ليَِرُسوليِ  َفَقاَل : 
َمَعُه ،  َهاَجْرَن  يتيِ  الالَّ هيِ  وَأْزَواجيِ   ،  َخالتيِهيِ َوَبنَاتيِ   ،  َخاليِهيِ َوَبنَاتيِ   ،  تيِهيِ َعامَّ
َبُة  َبُة ،  وَل حَتيِلُّ اهْليِ َي اهْليِ نيِنَي بيَِغرْييِ َمْهٍر َوهيِ ْن ُعْرضيِ امُلْؤميِ لَّ َلُه َأْن َينْكيَِح ميِ َوُأحيِ
ا ليَِغرْييِ َرُسوليِ اهلل ‘ َفاَل َيْصُلُح نيَِكاٌح إيِلَّ بيَِمْهٍر ،   إيِلَّ ليَِرُسوليِ اهلل ‘ َفَأمَّ
 . )2( » }  َسها لِلنىَِّبِّ ِمَنًة إِنرْ َوَهَبترْ َنفرْ ةً ُمؤرْ

َ
رَأ وَذليَِك َمْعنَى َقْوليِهيِ َتَعاىل : } َوامرْ

وعن أب بكر احلرضمّي نحوه )3( . 

)1) سورة األحزاب 33 : 53 . 
)2) الكايف 5 : 387 1/388 . 

)3) الكايف 5 : 4/388 . 
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َبُة إيِلَّ  وَعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأبيِ َجْعَفٍر × يف تفسري اآليةقال : »َل حَتيِلُّ اهْليِ
ُه َفاَل َيْصُلُح نيَِكاٌح إيِلَّ بيَِمْهٍر « )1( . وعن عبداهلل  ا َغرْيُ ليَِرُسوليِ اهلل ‘  وَأمَّ
بن سنان ، عن أب عبداهلل × مثله )2( ، وكذا عن أب الّصباح )3( ، وكذا 

عن ابن املغرية )4( عن رجل عنه × . 
ويف صحيحة ُأخرى للحلبّي قال : َسَأْلُت َأَبا َعْبديِ اهلل × : َعنيِ امَلْرَأةيِ 

ُجليِ َينْكيُِحَها بيَِغرْييِ َمْهٍر ؟ .  هَتَُب َنْفَسَها ليِلرَّ
َحتَّى  َهَذا  َيْصُلُح  َفاَل  هيِ  ليَِغرْييِ ا  وَأمَّ ليِلنَّبيِيِّ ‘ ،   َهَذا  َكاَن  اَم  »إيِنَّ َفَقاَل : 
َأْو  َثْوٌب  وَلْو  َكُثَر ،   َأْو  َقلَّ  َا  هبيِ َيْدُخَل  َأْن  َقْبَل  إيَِلْيَها  ُم  ُيَقدِّ َشْيئًا  َضَها  ُيَعوِّ

ْرَهم  « )5( .  ُئ الدِّ ديِْرَهٌم . َوَقاَل : جُيْزيِ
خصائصه ،  ْن  ميِ بة  اهليِ كون  عىل  الّدللة  رصحية  األخبار  فهذهيِ 
ْن كون امُلراد باهلبة أْن ل يذكر مهرًا  وكالرّصحية يف املعنى الّذي ذكرناه ميِ
يف العقد ول يقّدم شيئًا أمام الّدخول ، ول جيب مهر بعده ؛ ألنَّ قوله يف 
الّروايات املذكورة ل يصلح نكاح إّل بمهر يتعنّي كون امُلراد به ُهنا اجلامع 
ل العقد ؛ ألنَّه جيوز إخالؤه َعْن ذكره بال خالف كام عرفت سابقًا ، فقول 
الّشافعّي )6( بلزوم املهر يف اهلبة بعد الّدخول ، وأنَّ اخلصوصية بالنّبّي ‘ 

)1) الكايف 5 : 384/ 2 ، هتذيب األحكام 7 : 1477/364 . 
)2) الكايف 5 : 384/ 4 . 

)3) الكايف 5 ، : 384 : 3 . 
)4) الكايف 5 : 385/ 5 . 
)5) الكايف 5 : 384/ 1 . 

)6) املجموع 16 : 210 ؛ اأُلّم 5 : 37  و38 ؛ املغني ) ابن قدامة ( 7 : 429 . 
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بة ضعيٌف ، بْل اخلصوصية جيوز أْن  إنَّام هي باعتبار جواز العقد بلفظ اهليِ
ا العقد فينبغي أْن يورده بلفظ النّكاح  ة ، وأمَّ تكون بالنّظر إىل املعنى خاصَّ
بًة  بة املهر ، كأْن تقول زّوجتك نفيس هيِ أو الّزواج مقرونًا بام يدلُّ عىل هيِ
أو بال مهر أو نحو ذلك ، وجيوز أْن يكون بالنّظر إليهام معًا أي : أنَّه جيوز 

ْن لفظ اهلبة .  بة ، ولعلَّه الّظاهر املتبادر ميِ عقده ‘ بلفظ اهليِ

وُهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] تعّلق قوله » خالصة لك « بالموهوبة [ 

ْن   امُلتبادر تعلُّق قوله » خالصة لك « باملوهوبة ، وهو اّلذي يظهر ميِ
ة .  الّروايات املذكورة ل األربع كام ذكره بعض العامَّ

 ) الّثانية ( : ] الموهوبة كانت من جملة ِمْن دخل بها [ 
ْن الّروايات الّسابقة الواردة يف تعداد نساءه ‘ أنَّ املوهوبة   ظهر ميِ
ْن دخل هبا ، فام ذكره بعض أنَّه تعاىل أباح  ْن مجلة ميِ ا ميِ كانت منهّن ، وأهنَّ

ذلك له ، لكنّه مل يقع ضعيف . 

 ) الّثالثة ( : ] عدم صّحة وقوع النكاح بلفظ الهبة [ 

األُّمة  ملشاركة  بة ،  اهليِ بلفظ  النّكاح  ة )1( جيوز وقوع  العامَّ بعض  قال 
قوله  ألنَّ  ظاهٌر ؛  وضعفه  الّدليل .  أخرجه  ما  إّل  أفعاله  يف  له ‘ 

» خالصة « ظاهُر الّدللة كام عرفت . 
* * * * *

)1) املجموع 16 : 210 ؛ املغني ) ابن قدامة ( 7 : 429 . 
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الّرابعة : في الّسورة المذكورة

ورْ 
َ
َول َواٍج  زرْ

َ
أ ِمنرْ  بِِهنىَّ  َل  َتَبدىَّ ن 

َ
أ َولَ  ُد  َبعرْ ِمن  النَّساء  َك 

َ
ل َيِلُّ  } لَ   

 . )1( } ً ٍء رىَّقِيبا ترْ يَِميُنَك َوَكَن اهلل َعَ كِّ َشرْ
َ
ك

َ
 َما َمل

ىَّ
ُنُهنىَّ إِل َجَبَك ُحسرْ عرْ

َ
أ

قوله :  يف  تعاىل  اهلل  ذكرهّن  الاّليت  النّساُء  } النّساء { :  بـ  امُلراد 
 { )2( اآلية .  َهاتُُكمرْ مىَّ

ُ
يرُْكمرْ أ

َ
َمترْ َعل } ُحرِّ

ورشحه ،  لك  ذلك  بنيَّ  أْن  بعد  ْن  ميِ أي :  ُد {  َبعرْ } ِمن  وقوله : 
إباحة  ْن  ميِ اجلاهلية  عند  اشتهر  ملا  الّتأكيد  الّتكرار  ْن  ميِ الغرض  ويكون 

ذلك ، كام هو معلوم للمتتبع آلثار الّسلف )3( . 
َعْن احللبّي ،  الّصحيح ،  » الكافي « ، يف  يدلُّ عىل ذلك ما رواه يف 
َك 

َ
ل يِلُّ  } ل  وجّل :  عّز  اهلل  قول  عن  سألُته  قاُل  عبداهلل ×  أب  َعْن 

ُد { ؟ .  النِّساُء ِمنرْ َبعرْ
َمترْ   : } ُحرِّ هيِ اآْلَيةيِ َم َعَلْيهيِ يفيِ َهذيِ يتيِ َحرَّ اَم َعنَى بيِهيِ النَِّساَء الالَّ َقاَل : »إيِنَّ
 { اآلية ، َوَلْو َكاَن اأْلَْمُر َكاَم َيُقوُلوَن َكاَن َقْد َأَحلَّ َلُكْم  هاتُُكمرْ مىَّ

ُ
يرُْكمرْ أ

َ
َعل

اَم َأَراَد ،  وَلكيِْن َلْيَس اأْلَْمُر َكاَم َيُقوُلوَن ،  ُل ُكلَّ َما مَلْ حَييِلَّ َلُه ، إيِنَّ َأَحَدُكْم َيْسَتْبديِ
هيِ  َم َعَلْيهيِ يفيِ َهذيِ َن النَِّساءيِ إيِلَّ َما َحرَّ إيِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َأَحلَّ ليِنَبيِيِّهيِ ‘ َما َأَراَد ميِ
 « )4( ، ونحو ذلك روي َعْن أب بكر احلرضمّي ، َعْن  تيِي يفيِ النَِّساءيِ اآْلَيةيِ الَّ

)1) سورة األحزاب 33 : 52 . 
)2) سورة النساء 4 : 23 . 

وابنة  إهنّم كانوا يستحّلون امرأة األب ،  } وإذ يرفُع إبراهيُم {  )3) تقّدم يف تفسري قوله تعاىل : 
األخ ، واجلمع بني األختني . ) منه يف حاشية الّطبعة احلجرّية ( . 

)4)  الكايف 5 : 1/387 . 
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أب جعفر × )1( ، وكذا عن أب بصري ، َعْن أب عبداهلل × )2( . 
ويف رواية أخرى عن أب بصري ، عن أب عبد اهلل × قال : ُقْلُت َلُه : 

ُد { ؟ .  َك النِّساُء ِمنرْ َبعرْ
َ
 : } ل َيِلُّ ل َأَرَأْيَت َقْوَل اهلل َعزَّ  وَجلَّ

 :  اآْلَيةيِ هيِ  َهذيِ يفيِ  َعَلْيهيِ  اهلل  َم  َحرَّ تيِي  الَّ النَِّساُء  َلُه  لَّ  حَييِ مَلْ  اَم  »إيِنَّ َفَقاَل :   
وَلْو  َها ،   ُكلِّ اآْلَيةيِ  هيِ  َهذيِ يفيِ   }  وَبناتُُكمرْ هاتُُكمرْ   مىَّ

ُ
أ يرُْكمرْ 

َ
َعل َمترْ  } ُحرِّ

َنَّ َأَحَدُكْم  َكاَن اأْلَْمُر َكاَم َيُقوُلوَن َلَكاَن َقْد َأَحلَّ َلُكْم َما مَلْ حُييِلَّ َلُه ؛ ُهَو أليِ
ٍد ‘  مَّ ْمُر َكاَم َيُقوُلوَن ، َأَحاديِيُث آليِ ُمَ اَم َأَراَد ، َوَلكيِْن َلْيَس اأْلَ ُل ُكلَّ َيْسَتْبديِ
َن  ميِ َينْكيَِح  َأْن  ليِنَبيِيِّهيِ ‘  َأَحلَّ  َعزَّ  وَجلَّ  إيِنَّ اهلل   ،  النَّاسيِ َأَحاديِيثيِ  اَلُف  خيِ

هيِ اآْلَية « )3( .  َم َعَلْيهيِ يفيِ ُسوَرةيِ النَِّساءيِ يفيِ َهذيِ النَِّساءيِ َما َأَراَد إيِلَّ َما َحرَّ
ما حّرمه عليك يف  أي : حسن   }  ُنُهنىَّ ُحسرْ َجَبَك  عرْ

َ
أ ورْ 

َ
} َول وقوله : 

اآلية املذكورة . 
َعْن أب عبداهلل × « )4( ،  » وهو املروي  البيان « :  » مجمع  قال في 
ْن زوجة مّللة لك ،  ْن النّساء بدلً ميِ أي : ل جيوز لك أْن تعل ما حرم ميِ
ْن « اجلاّرة )5( ُمتعّلقة بـ } تبّدل { ، وعىل هذا فـ } إل { يف قوله :  فـ » ميِ
ْن النّساء  ترْ يَِميُنَك { عاطفة ، أي : ل تعل أيضًا شيئًا ميِ

َ
ك

َ
 َما َمل

ىَّ
} إِل

)1) الكايف 5 : 4/387 . 
)2) الكايف 5 : 388/ 2 . 
)3) الكايف 5 : 391/ 8 . 

)4) جممع البيان 8 : 176 . 
ا ابتدائّية أو تبعيضّية أو زائدة ، وإلّ قيِيَل لالستثناء املنقطع ، وهذا يتمُّ يف غري هذا الوجه .  )5) إمَّ

) من املصنّف يف حاشية الّطبعة احلجرّية ( . 
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ْن  ميِ ذكرنا  ما  وعىل  اليمني ،  بملك  نكحتها  جارية  َعْن  بدلً  امُلحّرمات 
البيان املدلول عليه هبذهيِ األخبار فليس يف هذهيِ اآلية ما خيّصه ‘ . 

وقال يف » كنز العرفان « : بعد أْن ذكر الّرواية َعْن الّصادق × : إهّنا 
ْن جواز تبديله ‘ نساَءه وجواز  ضعيفة ملخالفتها احلكم املجمع عليه ميِ

تبديل أمته بالّطالق والفسخ )1( ، انتهى ، ول خيفى ما فيه . 
قوله :  يف  املذكورات  النّساء  امُلراد  أنَّ  املفّسين :  بعض  َعْن  ونقل 

َواَجَك { )2( أعني األنواع الّسبعة )3( .  زرْ
َ
َك أ

َ
للّنا ل حرْ

َ
} أ

وعن بعض آخر : أنَّ امُلراد النّساء الّتسع الاّليت اخرتن اهلل ورسوله 
كاألربع  له ‘  الّتسع  فيكون  اخرتنه ‘  حيث  صنيعّن  حلسن  مكافأة 

لنا )4( . 
وعن آخر : أنَّ امُلراد ل حيّل لك النّساء اليهوديات ول النرّصانيات ، 
يكونن  ألْن  يصلحَن  ل  ألهّنّن  بامُلسلامت ؛  الكتابيات  تبّدل  أْن  ول 
ْن الكتابيات ، فإنَّه حيّل لك أْن  ُأّمهات املؤمنني ، إّل ما ملكت يمينك ميِ

تساهن )5( . 
َواَجَك { اآلية وإنَّ  زرْ

َ
َك أ

َ
للنا ل حرْ

َ
َوِقْيَل : إنَّ اآلية منسوخة بقوله : } أ

ترتيب النّزول ليَس عىل ترتيب املصحف . 

)1) كنز العرفان 2 : 323 . 
)2) سورة األحزاب 33 : 50 . 

)3) جممع البيان 8 : 175 . 
)4) الكشف والبيان ) الّثعلبّي ( 8 : 55 . 

)5) جممع البيان 8 : 175 . 
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قال يف » الكنز « : وعليه فتوى أصحابنا )1( . وضعفه ظاهر ؛ لعدم 
ثبوت الّتحريم . 

ِج َمن تََشاء { )2( اآلية )3( .  َوِقْيَل : منسوخة بقوله تعاىل : } تُررْ
يمت ‘  مل  أنَّه  عائشة  َعْن  روي  وقْد  بالّسنّة )4( .  منسوخة  َوِقْيَل : 

ْن النّساء ما شاء )5( .  حّتى أحّل له ميِ
 َوِقْيَل : إنَّ الّتحريم باٍق مل ينسخ لكن عىل أحد الوجوه )6( . وضعف 
الّتأويل  َمْن عندهم أرسار  الوقوف عىل كالم  هذهيِ األقوال ظاهٌر ، بعد 

صلوات اهلل عليهم . 
م ،  وقوله : } َوَكَن اهلل { إلخ ، وعيد ملن خالف ما أحلَّ إىل ما حرَّ

وأنَّه ل خيفى عليه شء . 
* * * * *

الخامسة : في الّسورة المذكورة

نرْ  َتَغيرَْت ِممىَّ ابرْ َوَمِن  رَْك َمن تََشاء  إِلَ وِي  ِمنرُْهنىَّ َوتُؤرْ ِج َمن تََشاء  } تُررْ  
َ بَِما  ُيُنُهنىَّ َولَ َيرَْزنىَّ َويَررَْضنيرْ عرْ

َ
ن َتَقرىَّ أ

َ
 أ

َ
ن درْ

َ
يرَْك َذلَِك أ

َ
لَ ُجَناَح َعل

َ
َت ف

رْ
َعَزل

 . )7( } ً وبُِكمرْ َوَكَن اهلل َعلِيًما َحلِيما
ُ
ل
ُ
ُم َما ِف ق

َ
ل ُهنىَّ واهلل َيعرْ

ُّ
آتَيرَْتُهنىَّ ُك

)1) كنز العرفان 2 : 321 . 
)2) سورة األحزاب 33 : 51 . 

)3) مسالك األفهام ) الكاظمّي ( 3 : 328 . 
)4) املصدر الّسابق . 

)5) مسند أحد 6 : 201 ، املصنّف ) عبد الّرزاق ( 7 : 491 . 
)6) نقله العاّلمة يف تذكرة الفقهاء2 : 566 ، عن أب حنيفة . 

)7) سورة األحزاب 33 : 51 . 
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ُهنا  وامُلراد  الّتأخري ،  بمعنى  هبام :  وقرئ  وعدمه ،  باهلمزة  الرجاء 
ْن خواصه ‘ .  ا بطالق أو بأي لفظ يدلُّ عىل ذلك ، ويكون ميِ امُلفارقة إمَّ
يف  » الكافي « ،  يف  فروي  نكاحها ،  وإبقاء  إليه  ضّمها  واليواء 
قال :  عبداهلل ×  أب  َعْن  احللبّي ،  َعْن  منطوق  الّصحيح ،يعارضه 

] قلُت )1( [ : أَرَأْيَت َقْوَلُه : } تُررْج { اآلية ؟ . 
 َقاَل : »َمْن آَوى َفَقْد َنَكَح ،  وَمْن َأْرَجَأ َفَلْم َينْكيِْح ... « احلديث )2( . 
ونقل هذا املتن يف » مجمع البيان « ، َعْن الباقر ، والّصادق ’ )3( . 
َأْرَجى  َمْن  »َو  اديُِق × :  الصَّ عن  إبراهيم « ،  بن  علّي  » تفسير  ويف 
ل 

ُ
يَُّها انلِّبُّ ق

َ
َفَقْد َطلَّق  « )4( . ثّم نقل أنَّ هذهيِ اآلية نزلت مع قوله : } يَا أ

رت عنها بالّتأليف ، وكأنَّ مراده   { )5( اآلية ، وإنَّام ُأخِّ نُتىَّ
ُ
َواِجَك إِن ك زرْ

َ ِّ
ل

أنَّ احلكم فيهام واحد . 
أنَّه تعاىل جعل اخليار يف أمرهن له ‘ ،  أنَّ ظاهر هذهيِ اآلية  وفيه : 
وهو  خيريهّن ،  أْن  أمره  تعاىل  وأنَّه  هلّن ،  اخليار  كون  تضّمنت  وتلك 
ْن األخبار الواردة يف تفسريمها أيضًا ، حيث تضّمنت األخبار  الّظاهر ميِ
 ، وتضّمنت هذهيِ إْن أرجأ فال ينكح ،  الّسابقة أهنّن لو اخرتن أنفسهّن لبنَّ
فالّظاهر أنَّه تعاىل جعل له اخليار يف أزواجه ، فاحلكم يف اآليتني متلف . 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف : 5 : 387 / 1 . 
)3) جممع البيان 8 : 175 . 

)4) تفسري القّمّي 2 : 192 . 
)5) سورة األحزاب 33 : 28 . 
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َوِقْيَل : إنَّ ُمتعّلق اليواء والرجاء النّساء الواهبات أنفسهّن له ‘ 
احلديث  نّزل  أنَّه  البيان «  » مجمع  ْن  ميِ ويظهر  يشاء .  ْن  ميِ يقبل  أنَّه  أي : 

املذكور عىل هذا املعنى )1( . 
وُهنا عرب  املفرد ،  تعاىل بضمري  وأعقبها  واحدٌة ،  الواهبة  أنَّ  وفيه : 
بلفظ اجلمع ، فُعليِم أنَّ الّضمري راجع إىل األزواج ، ويرشد إليه أنَّه تعاىل 
ُتُم  قرْ

ىَّ
َطل إَِذا  انلِّبُّ  يَُّها 

َ
أ } يَا  بقوله  للمؤمنني ، وخاطبهم  الّطالق  أباح  مّلا 

النَّساء { )2( اآلية وأعقبه باخلطاب له ‘ يف أمر نسائه تشيفًا له وإكرامًا 
الّطالق ، واحلديث املذكور ظاهر يف ما ذكرنا ، بل  كام جعل للمؤمنني 

رصيٌح فيه عىل ما نقله عّل بن إبراهيم . 
الفراش أي : لك أْن  الّدعاء إىل  امُلراد  ُهنا أقوال ُأخر منها : أنَّ  وها 
ْن شئت ، وهبذا استدلَّ بعض  ْن شئت منُهنَّ إىل فراشك ، وترتك ميِ تدعو ميِ
الفقهاء عىل عدم وجوب القسمة بني النّساء عليه ‘ ، ويف الستدلل 

عىل ذلك نظر ، لقيام احتامهلا ملا ذكرنا ، بْل لظهورها فيه . 
َت { . 

رْ
نرْ َعَزل َتَغيرَْت ِممىَّ قوله : } َوَمِن ابرْ

 { : اسم رشط ، } مّمن { : بيان هلا ، ومجلة } فل ُجناح { :   } َمنرْ
جوابه . 

ْن  حة ميِ وحاصل املعنى : أنَّه ل ُجناح عليك يف إيواء املعزولة امُلسَّ
يتعنّي  أيَّ وقت شئت ، ول  إليك ،  إرجاعها وضّمها  بْل لك  نسائك ، 

)1) جممع البيان 8 : 171 . 
)2) سورة الّطالق65 : 1 . 
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عليك إرجاؤها . 
األمرين  بني  الّتخيري  أنَّ  إىل  الشارة  إلخ ،  درْن { 

َ
أ } َذلَِك  وقوله : 

يتساوين  حكم  ألنَّه  حزهنّن ؛  وعدم  ورضاهّن  أعينهّن  ُقّرة  إىل  أقرب 
وإحسان ،  منك  ل  تفضُّ ذلك  أنَّ  عرفَن  بينهّن  ساويت  فإْن  فيه ،  كّلهن 

 .  َوإْن أرجيت علمَن أنَّه بحكم اهلل فال حيزنَّ
أقرَّ  وتعاىل  سبحانه  منه  الّرخصة  نزول  إىل  الشارة  إنَّ  َوِقْيَل : 
ْن األجر والّثواب  لعيوهنّن ، وأدنى إىل رضاهّن بذلك ؛ لعلمهّن بام هلّن ميِ
عىل  ذلك  وحلّن  حلزّن ،  قبلك  ْن  ميِ ذلك  كان  ولو  تعاىل ،  اهلل  طاعة  يف 

ميلك إىل بعضهّن . 
َوِقْيَل : إنَّ الشارة إىل املعزولت . 

ْن الّرضا والّسخط وامليل إىل بعض   { ميِ وبُِكمرْ
ُ
ل
ُ
ُم َما ِف ق

َ
ل  } واهلل َيعرْ

النّساء دون بعض . 
 { يف ترك معاجلتهم 

ً
ً { بمصالح عباده . } َحلِيما  } َوَكَن اهلل َعلِيما

بالعقوبة . 
* * * * *

الّسادسة : في الّسورة المذكورة

يرَْك 
َ
َعل ِسكرْ  مرْ

َ
أ يرِْه 

َ
َعل َت  َعمرْ نرْ

َ
وَأ يرِْه 

َ
َعل اهلل  َعَم  نرْ

َ
أ لذّلي  َتُقوُل   

رْ
} َوإِذ  

َحقُّ 
َ
رَْش انلّاَس واهلل أ ِسَك َما اهلل ُمبرِْديِه َوتَ رِْف ِف َنفرْ َزورَْجَك َواتىَِّق اهلل َوتُ

ِمننَِي  َها لَِكرْ لَ يَُكوَن َعَ الُمؤرْ
َ
َناك نرَْها َوَطراً َزوىَّجرْ َض َزيرٌْد مِّ

َ
ا ق لمىَّ

َ
رَْشاهُ ف ن تَ

َ
أ
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ُعولً { )1( .  ُر اهلل َمفرْ مرْ
َ
َضورْا ِمنرُْهنىَّ َوَطًرا َوَكَن أ

َ
ِعَيائِِهمرْ إَِذا ق درْ

َ
َواِج أ زرْ

َ
َحَرٌج ِف أ

مجلة : } أمسك { ، ومجلة : } اتق { مقول القول . 
} واهلل {  ومجلة :  } ت��ش { ،  ومجلة :  } ت��ف { ،  ومجلة : 
ْن  ميِ والّثالثة  األولتني  اجلملتني  يف  تقول  فاعل  ْن  ميِ احلالية  عىل  منصوبة 
} تف { ، وإنَّام جاء الّرابط فيهام بالواو مع أهّنام ُمضارع مثبت  ضمري 
أْن تكون الواو  ألهّنام بتقدير األسمية ، أي : وأنت ختفي إلخ . ويمكن 

فيهام للعطف عىل تقول ، ويف الّثالثة للحال ، واألول أظهر . 
الّصادق ×أّنه  عن  روى  ) زّوجتكها ( .  البيت :  أهل  قراءة  ويف 
قال : »ما قرأهتا عىل أب إّل كذلك ... إىل أْن قال : وما قرأ عّل × عىل 

النبّي ‘ إّل كذلك « . )2( 
أب  ابن  َعْن  الّصحيح ،  يف  تفسريه ،  يف  إبراهيم ،  بن  عّل  روى 
ِعَياءُكمرْ  درْ

َ
أ َجَعَل  } ... َوَم��ا  تفسري  يف  عبداهلل × :  أب  َعْن  عمري ، 

 ... { )3( ما حاصله : »أنَّ النّبّي ‘ اشرتى زيد بن حارثة ودعاه  َناءُكمرْ برْ
َ
أ

أبيه حارثة ،  الّذهاب مع  ْن  ميِ امتنع  ابنًا حني  إىل السالم فأسلم واختذه 
د وكان  ُممَّ ابن  يّدعى  زيد  فكان  ُأفارق رسول اهلل ‘ ،  إينِّ ل  وقال : 

)1) سورة األحزاب 33 : 37 . 
قال  زوجتكها ،  البيت ^  أهل  وقرأ  اجلامع :  جوامع  يف   . 68  : 3 اجلامع  جوامع   (2(
الّصادق × : ما قرأهتا عىل أب إألّ كذلك ، إىل أْن قال : وما قرأ عىلٌّ عىل النبّى ‘ ال كذلك . 
وروى أّن زينب كانت تقول للنبّى ‘ : إيّن ألدلُّ عليك بثالث ما من نسائك امرأة تدّل هبن : 

جّدى وجّدك واحد ، وزوجنيك اهلل ، والسفري جربئيل × . 
)3) سورة األحزاب33 : 4 . 
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حيّبه حبًا شديدًا وساّمه زيد احلّب ، ثّم بعد اهلجرة زّوجه بابنة عّمته زينب 
بنت جحش وأبطأ عنه يومًا فأتى رسول اهلل منزله يسأل عنه فإذا زينب 
جالسة وسط حجرهتا ، وكانت حسنة مجيلة ، فلاّم نظر إليها قال : سبحان 
إىل  ثّم رجع رسول اهلل ‘  اخلالقني ،  وتبارك أحسن  النّور ،  اهلل خالق 
منزله ، ووقعت زينب يف قلبه موقعًا عجيبًا ، وجاء زيد إىل منزله فأخربته 
يتزّوجك  حّتى  ُأطلقك  أْن  لك  هل  زيد :  هلا  فقال  مقالته ‘  زينب 
رسول اهلل ‘ فلعّلك وقعت يف قلبه ؟ ، فقالت : أخشى أْن تطّلقني ول 
يتزّوجني ، فجاء زيد إىل رسول اهلل ‘ وقال : بأب أنت وُأّمي يا رسول 
اهلل أخربتني زينب بكذا وكذا ، فهل لك أْن ُأطّلقها وتتزّوجها ؟ . فقال له 
رسول اهلل ‘ : اذهب واتق اهلل ، وامسك عليك زوجك ، ثّم حكى اهلل 
ْن فوق عرشه ،  يرَْك َزورَْجَك { اآلية فزّوجه اهلل ميِ

َ
ِسكرْ َعل مرْ

َ
 : } أ َعزَّ َوَجلَّ

وتكلَّم امُلنافقون فقالوا : حيرم علينا نساء أبنائنا ، ويتزّوج امرأة ابنه زيد ، 
فنزل : } وما جعل ... { اآلية « )1( . 

ِمٍن  ويف رواية أب اجلارود ، َعْن أب جعفر × يف قوله : } َوَما َكَن لُِمؤرْ
 )2( }  رِِهمرْ مرْ

َ
ةُ ِمنرْ أ َِيَ

رْ
ُهُم ال

َ
ن يَُكوَن ل

َ
راً أ مرْ

َ
ُ أ

ُ
َض اهلل َوَرُسوهل

َ
ِمَنٍة إَِذا ق َولَ ُمؤرْ

أسد  بني  ْن  ميِ األسدية ،  بنت جحش  زينب  ملا خطب  »أنَّه ‘  وذلك : 
أوامر  يا رسول اهلل حّتى  النّبّي ‘ فقالت :  بنت عّمة  بن خزيمة وهي 
نفيس فنزلت اآلية فقالت : يا رسول اللهأمري بيدك فزّوجها إّياه . ونقل 

)1) تفسري القّمّي 2 : 172 174 . 
)2)  سورة األحزاب33 : 36 . 
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أنَّه ‘ ساق إليها عشة دنانري ، وستني درمهًا مهرًا ، وخارًا ، وملحفة ، 
ثّم  ْن متر ،  ميِ الّطعام ، وثالثني صاعًا  ْن  ميِ ُمّدًا  وأزارًا ، وخسني  ودرعًا ، 
قال يف الّرواية املذكورة : فمكثت عند زيد ما شاء اهلل ثّم إهّنام تشاجرا يف 
شء إىل رسول اهلل ‘ نظر إليها فأعجبته فقال زيد : يا رسول اهلل ‘ 

ا لتؤذيني بلساهنا .  أتأذن يل يف طالقها ، فإنَّ فيها كربًا ، وأهنَّ
وأحسن  زوجك  إليك  وأمسك  اهلل  اتق  اهلل ‘ :  رسول  فقال 
إليها ، ثّم إنَّ زيدًا طّلقها وانقضت عّدهتا فأنزل اهلل نكاحها عىل رسول 

اهلل ‘ « )1( . 
َضا × : » إيِنَّ َرُسوَل اهلل ‘ َقَصَد   ويف » عيون األخبار « : َقاَل الرِّ
ُل ،  يَل اْلَكْلبيِيِّ يفيِ َأْمٍر َأَراَدُه َفَرَأى اْمَرَأَتُه َتْغَتسيِ احيِ َثَة ْبنيِ رَشَ َداَر َزْيديِ ْبنيِ َحاريِ
َعْن  تعاىل  اهلل  يَه  َتنْزيِ بيَِذليَِك  َأَراَد  اَم  وإيِنَّ   ،  َخَلَقكيِ ي  ذيِ الَّ ُسْبَحاَن  هَلَا :  َفَقاَل 
َربُُّكمرْ  فاُكمرْ  صرْ

َ
أ
َ
ف
َ
} أ اهلل :  َفَقاَل  اهلل ،  َبنَاُت  امَلاَلئيَِكَة  َأنَّ  َزَعَم  َمْن  َقْوليِ 

ً { )2( ، َفَقاَل  لً َعِظيما ورْ
َ
وَن ق

ُ
َُقول

َ
 إِنىَُّكمرْ ل

ً
ََذ ِمَن الَملئَِكِة إِناثا َننَِي َواتىَّ بِالرْ

َتاُج  ي َخَلَقكيِ َأْن ُيتََّخَذ َلُه َوَلدًا حَيْ ذيِ ُل : ُسْبَحاَن الَّ النَّبيِيُّ ‘ ملَّا َرآَها َتْغَتسيِ
ي ءيِ  ْتُه اْمَرَأُتُه بيَِمجيِ ليِهيِ َأْخرَبَ  . َفلامَّ َعاَد َزْيٌد إيِىَل َمنْزيِ ْغتيَِساليِ رييِ َواليِ إيِىَل َهَذا التَّْطهيِ
 ، َفَلْم َيْعَلْم َزْيٌد َما َأَراَد  ي َخَلَقكيِ ذيِ َرُسوليِ اهلل ‘ ، َوَقْوليِهيِ هَلَا : ُسْبَحاَن الَّ
النَّبيِيِّ ‘  إيِىَل  َفَجاَء  ُحْسنيَِها ،  ْن  ميِ َأْعَجَبُه  مليَِا  َذليَِك  َقاَل  ُه  َأنَّ َوَظنَّ  بيَِذليَِك ، 
يُد َطاَلَقَها ، َفَقاَل  َها ُسوٌء ، َوإيِينِّ ُأريِ فَقاَل : َيا َرُسوَل اهلل إيِنَّ اْمَرَأيتيِ يفيِ ُخُلقيِ
ِسَك  َنفرْ ِف  رِْف  ] َوتُ َواتىَِّق اهلل ،  َزورَْجَك ،  يرَْك 

َ
َعل ِسكرْ  مرْ

َ
} أ النَّبيِيُّ ‘ :  َلُه 

)1) تفسري القّمّي 2 : 194 . 
)2) سورة الرساء 17 : 40 . 
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َوَأنَّ   ،  هيِ َأْزَواجيِ َعَدَد  َفُه  َعرَّ َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َكاَن  َوَقْد  ُمبرِْديِه { )1( [ ،  اهلل  َما 
َأْن  النَّاَس   َ ليَِزْيٍد ، َوَخشيِ هيِ  ُيْبديِ َومَلْ   ،  هيِ َنْفسيِ َذليَِك يفيِ  َفَأْخَفى   ،  نُْهنَّ ميِ َزْينََب 
يُبوَنُه  َيعيِ َزْوَجًة  يليِ  َسَتُكوُن  اْمَرَأَتَك  إيِنَّ  مليَِْوَلُه :  َيُقوُل  دًا  مَّ ُمَ إيِنَّ  َيُقوُلوا : 
َيْعنيِي  يرِْه { 

َ
َعل اهلل  َعَم  نرْ

َ
أ لذِِلي  َتُقوُل   

رْ
} َوإِذ تعاىل :  اهلل  َفَأْنَزَل  بيَِذليَِك ، 

اآلية ،   } ...  ِسكرْ مرْ
َ
} أ  ،  ْتقيِ بيِاْلعيِ َيْعنيِي  يرِْه { 

َ
َعل َت  َعمرْ نرْ

َ
} وَأ  ،  ْساَلميِ بيِاْليِ

َقَها ، وتزّوجها رسول اهلل ‘ بعد العّدة ، كام حكاه تعاىل  ُثمَّ إيِنَّ َزْيَدًا َطلَّ
يُبوَنُه  نَي َسَيعيِ َض ... { اآلية ، ُثمَّ َعليَِم َعزَّ َوَجلَّ َأنَّ امُلنَافيِقيِ

ا ق لمىَّ
َ
بقوله : } ف

َرَض اهلل { )2( « )3( . 
َ
َها َفَأْنَزَل : } ما كَن َعَ انلىَِّبِّ ِمنرْ َحَرٍج ِف ماف جييِ بيَِتْزويِ

 ّ ْن َعليِ يَج َأَحٍد إلّ تزويج َفاطيَِمَة ميِ ويف رواية : » أنَّه تعاىلَ  َما َتَوىلَّ َتْزويِ
ْن آَدَم × « )4( .  اَء ميِ ْن َرُسوليِ اهلل ‘ ،  وَحوَّ صلوات اهلل عليه ،  وَزْينََب ميِ
وروي أنَّ زينب كانت تقول للنّبي ‘ : » إيِينِّ أَلَُدلُّ َعَلْيَك بيَِثاَلٍث َما 
ٌد ، َوإيِينِّ َأْنَكَحنيِيَك اهلل يفيِ  َك َواحيِ ي َوَجدُّ  : َجدِّ يِنَّ ْن نيَِسائيَِك اْمَرَأٌة َتُدلُّ هبيِ ميِ

ئيِيُل « .  رْبَ رَي جَلَ فيِ  ، َوإيِنَّ السَّ اَمءيِ السَّ
مجلة  من  كوهنا  هو  أخفاه ‘  اّلذي  أنَّ  لك  ظهر  ذلك  عرفت  إذا 
ا  بأهنَّ هلم  إظهاره  وعدم  النّاس  َعْن  ذلك  إخفاء  سبَب  وأنَّ  أزواجه ، 
أبداه  اّلذي  أنَّ  أيضًا  ذلك  إىل  ويرشد  منهم ،  اخلشيُة  زوجة  له  ستكون 
أخفاه  الّذي  أنَّ ذلك هو  فعلم  منه ‘  زّوجها  تعاىل  أنَّه  للنّاس هو  اهلل 

)1) ما بني املعقوفني مل يرد يف املصدر . 
)2) سورة األحزاب 33 : 38 . 

مام الرضا × 1 : 203 . يف حديث طويٍل .  )3) عيون اأخبار ال�إ
مام الرضا × 1 : 195 .  )4) عيون اأخبار ال�إ
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ل غري ، إْذ لو كان غري ذلك ألبداه ، وأنَّ زيدًا ملا استأمره ‘ يف طالقها 
ومضاّرهتا  مفارقتها  يف  اهلل  بتقوى  وأمره  طالقها  وترك  بإمساكها  أمره 
بالّطالق ، فعاتبه سبحانه عىل ذلك األمر . قال يف » مجمع البيان « )1( : 

وروي ذلك َعْن عّل بن احلسني × . 
الّزجر  وجه  عىل  ليَس  له ‘  ُسبحانه  عتابه  أنَّ  المعنى :  وحاصل 
والنّهي َعْن مرم أومكروه ، بْل لإلرشاد إىل أنَّ ما يظهر اهلل عذرك فيه 

ْن إظهاره ، ول تعبأ بلوم اجلاهلني .  فال ختش ميِ
َوِقْيَل : إنَّ اّلذي أخفاه يف نفسه هو إْن طلقها زيد تزّوجها ، وخشية 
وجوه  ُهنا  ونقل  تزّوجها ،  ثّم  بطالقها  أمره  يقولوا :  أْن  النّاس  لئمة 
 ،  ُأخر . ثّم اعلم أنَّ بني الّروايات املذكورة تنافيًا ، لعلَّ دفعه غري خفيٍّ

ومعنى بقية اآلية ظاهر . 

)1) جممع البيان 8 : 162 . 
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