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]كتاب دوافع النّكاح[)1( 
1 . الّطالق

2 . الخلع والمباراة . 
3 . الّظهار . 
4 . اإليالء . 
5 . الّلعان . 

)1) هذا العنوان أثبتناه من الّطبعة الحجرّية . 

(1(





الّنوع الّسادس : 

في دوافع الّنكاح

وهو أقسام : 

ل : الّطالق األوَّ

 وفيه آيات : 

اأُلولى : في سورة الّطالق

َة  ِعدَّ
ْ
ْحُصوا ال

َ
تِِهنَّ وَأ ُقوُهنَّ لِِعدَّ

ِّ
ْقُتُم النَّساء َفَطل

َّ
يَُّها انلِّبُّ إَِذا َطل

َ
 } يَا أ

تنَِي 
ْ
يَأ ن 

َ
أ  

ّ
إل َيْرُْجَن  َولَ  ُبُيوتِِهنَّ  ِمن  ْرُِجوُهنَّ  تُ لَ  َربَُّكْم  اهلل  َواتَُّقوا 

َم َنْفَسُه لَ 
َ
َك ُحُدوُد اهلل َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلل َفَقْد َظل

ْ
َبيَِّنٍة َوتِل بَِفاِحَشٍة مُّ

ْمراً { )1( . 
َ
َعلَّ اهلل ُيِْدُث َبْعَد َذلَِك أ

َ
تَْدرِي ل

الّرئيس  ألنَّه  بالّذكر ؛  خّصه  ولكن  ُأّمته  وجلميع  له ‘  اخلطاب 
املقّدم ، جرى ُسْبَحاَنُه يف ذلك عىل امُلتعارف يف توّجه اخِلطاب إىل أرشف 

)1) سورة الّطالق 65 : 1 . 
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القوم يف ما ُيراد منهم ، ويرشد إىل ذلك الّتعبري َعْن احلُكم بصيغة اجلمع ، 
واإلمجاع عىل أنَّ حكمه ‘ يف الّطالق ُحكم ُأّمته )1( . َوِقْيَل : املعنى ُقْل 
ألُّمتك : إذا طلقتم )2( . وهو بعيد ، واملعنى : إذا أردتم ، فهو ِمْن املجاز 

املشهور . 

 ] بيان معنى الّطالق لغًة ، وبيان أقسامه شرعًا [ 

طالقًا  وكرم  كنرص  زوجها :  ِمْن  املرأة  طّلقت  » القاموس « :  ويف 
بانت منه فهي طالق )3( . ونحوه قال اجلوهرّي )4( . 

النّطق  عىل  القادر  ِمْن  طالق ،  بصيغة  النّكاح ،  قيد  إزالة  وشرعًا : 
والقيد  ِعَوض ،  غري  ِمْن  ذلك  كون  مع  العاجز ،  ِمْن  وباإلشارة  هبا ، 
األخري إلخراج الّطالق بالِعَوض ، فإنَّه ِمْن أقسام اخللع ، كام هو أحد 

القولني يف املسألة . 
فيه  اجتمع  ما  الّسنّي :  ِمْن  وامُلراد  وسنّي ،  بدعّي  إىل  ينقسم  وهو 
طالق  لكلِّ  لشموله  األعّم ؛  باملعنى  بالّسنّي  عنه  ويعّب  الّشوط ، 

صحيح ، وهو أنواع : 

)1) قال الّشيخ يف التبيان يف تفسري القرآن 10 : 29 ، » وأمجعت األّمة عىل أّن حكم النّبّي حكم 
األّمة يف الّطالق « . 

)2) نقل ذلك عنه يف جممع البيان 10 : 38 عن اجلبائّي . وهو املوافق ملا يف تفسري القّمّي 2 : 18 ، 
بإّياك  نبّيه  بعث  اهلل  إّن  الّصادق × :  قول  وهو  األّمُة ،  وامَلْعنِّي  للنبّي ‘  » املخاطبُة  قال : 

أعني ، واسمعي يا جارة « . 
)3) القاموس امُلحيط 3 : 375 ، ماّدة َطَلق . 

)4) الّصحاح 4 : 1519 ، ماّدة طلق . 
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كطالق  البائن ،  ويسّمى  الّرجوع ،  فيه  للُمطلِّق  يكن  مل  ما  فمنها : 
غري املدخول هبا ، والّصغرية ، واخللع ، واملباراة ، وامُلطّلقة ثالثًا بينهام 

رجعتان ، وامُلطّلقة تسعًا للعّدة ، واآليس . 
ومنها : ما يطلقها ويراجعها ُمطلقًا ، وهذا يدُخل يف الّسنّي باملعنى 
األخّص ، كام ُيفهم ِمْن الّروايات ، وقْد ُيعبَّ عاّم عدا البائن بالّرجعي ؛ 
ألنَّه مّما يصّح فيه الّرجوع وإْن مل يرجع ، فروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، 
نَِّة ،  ُه َقاَل : »ُكلُّ َطاَلٍق َل َيُكوُن َعىَل السُّ َعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأِب َجْعَفٍر × َأنَّ

ِة َفَلْيَس بَِشْ ٍء « .  َأْو َعىَل َطاَلِق اْلِعدَّ
َوَطاَلَق  نَِّة ،  السُّ َطاَلَق  ِل   ْ َفسِّ َجْعَفٍر × :  ِب  أِلَ ُقْلُت  ُزَراَرُة :  َقاَل 
اْمَرَأَتُه  َق  ُيَطلِّ َأْن  ُجُل  الرَّ َأَراَد  َفإَِذا  نَِّة  السُّ َطاَلُق  ا  »َأمَّ َقاَل :  ِة ؟ .  اْلِعدَّ
َقَها َتْطِليَقًة  َفْلَينَْتظِْرَها َحتَّى َتْطَمَث َوَتْطُهَر ، َفإَِذا َخَرَجْت ِمْن َطْمثَِها َطلَّ
 ،  ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع َوُيْشِهُد َشاِهَدْيِن َعىَل َذلَِك ، ُثمَّ َيَدُعَها َحتَّى َتْطَمَث َطْمَثَتنْيِ
ُتَا بَِثاَلِث ِحَيٍض َوَقْد َباَنْت ِمنُْه ، َوَيُكوُن َخاطِبًا ِمَن اخلُطَّاِب ،  َفَتنَْقِضَ ِعدَّ
ْكنَى َما  ْجُه ، َوَعَلْيِه َنَفَقُتَها َوالسُّ َجْتُه ، َوإِْن َشاَءْت مَلْ تَتَزوَّ إِْن َشاَءْت َتَزوَّ
ا َطاَلُق  وَأمَّ َقاَل :  َتنَْقِضَ الِعّدة ،  َيَتَواَرَثاِن َحتَّى  ا  َوُهَ ِتَا ،  َداَمْت يِف ِعدَّ
َة { ، َفإَِذا  ِعدَّ

ْ
ْحُصوا ال

َ
تِِهنَّ وَأ ُقوُهنَّ لِِعدَّ

ِّ
تِي َقاَل اهلل َتَعاىل : } َفَطل ِة الَّ اْلِعدَّ

ِة ، َفْلَينَْتظِْرَها َحتَّى َتِيَض  َق اْمَرَأَتُه َطاَلَق اْلِعدَّ ُجُل ِمنُْكْم َأْن ُيَطلِّ َأَراَد الرَّ
ُقَها َتْطِليَقًة ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع ، وُيْشِهُد َشاِهَدْيِن  وَتُْرَج ِمْن َحْيِضَها ، ُثمَّ ُيَطلِّ
َأْن  َقْبَل  اٍم  بَِأيَّ َذلَِك  َبْعَد  َأْو  َأَحبَّ  إِْن  َذلَِك  َيْوِمِه  ِمْن  وُيَراِجُعَها   ،  َعْدَلنْيِ
َتِيَض ،  َحتَّى  َمَعُه  َوَتُكوُن  َوُيَواِقُعَها ،  َرْجَعتَِها  َعىَل  َوُيْشِهُد  َتِيَض ، 



....................................................................... قالئد الدرر  /ج4 10

َقَها َتْطِليَقًة ُأْخَرى ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع ،  َفإَِذا َحاَضْت َوَخَرَجْت ِمْن َحْيِضَها َطلَّ
َوُيْشِهُد َعىَل َذلَِك ، ُثمَّ ُيَراِجُعَها َأْيضًا َمَتى َشاَء َقْبَل َأْن َتِيَض ، َوُيْشِهُد 
َفإَِذا  الثَّالَِثَة ،  احلَْيَضَة  َتِيَض  َأْن  إىَِل  َمَعُه  وَتُكوُن  َوُيَواِقُعَها  َرْجَعتَِها  َعىَل 
َقَها الثَّالَِثَة بَِغرْيِ مِجَاٍع ، وُيْشِهُد َعىَل َذلَِك ، َفإَِذا  َخَرَجْت ِمْن َحْيَضتَِها َطلَّ
ُه ، ِقيَل َلُه :  َفَعَل َذلَِك َفَقْد َباَنْت ِمنُْه ، وَل َتِلُّ َلُه َحتَّى َتنِْكَح َزْوجًا َغرْيَ
نَِّة « )1( .  َوإِْن َكاَنْت مِمَّْن َل َتِيُض ؟ . َفَقاَل : ِمْثُل َهِذِه ُتَطلََّق َطاَلَق السُّ

الّظاهر أنَّ امُلراد بالّسنّة ُهنا املعنى اخلاّص . ولعلَّ وجهه أنَّ طالق 
باملعنى  الّسنّة  ُيراد  أْن  ويمكن  كثرية كام ل خيفى ،  مّدة  إىل  الِعّدة حيوج 
العاّم ، وهو أْن يكون الّطالق مع املراجعة بدون الوقاع . ويف احلسن ، 
د بن  وكذا صحيحة ُممَّ َعْن أب عبد اهلل × نحوه )2( ،  َعْن أب بصري ، 

ُمسلم ، َعْن أب جعفر × )3( . 
قال :  أّنام  والّصادق ’  الباقر ،  َعْن  الفضالء ،  صحيحة  ويف 
َحاَضِت  إَِذا  ُه  َأنَّ َنبِيِِّه ‘  َوُسنَِّة  ِكَتابِِه  يِف  بِِه  تعاىل  اهللُ  َأَمَر  اّلذي  »الطَّاَلُق 
َعىَل  اِمَعَها  ُيَ َأْن  َقْبَل  َعْدَلنْيِ  َرُجَلنْيِ  َأْشَهَد  َحْيِضَها  ِمْن  َوَطُهَرْت  امَلْرَأُة 
َراَجَعَها  َفإِْن  ُقُروٍء ،  َثاَلَثُة  َلَا  َتِْض  مَلْ  َما  بَِرْجَعتَِها  َأَحقُّ  ُهَو  ُثمَّ  َتْطِليَقٍة ، 
 ، أي باقيتني ، َوإِْن َمَضْت َثاَلَثُة ُقُروٍء َقْبَل َأْن  َكاَنْت ِعنَْدُه َعىَل َتْطِليَقَتنْيِ
ُيَراِجَعَها َفِهَي َأْمَلُك بنفسها « )4( احلديث ، وهذا اخلب داّل بإطالقه عىل 

)1) تذيب األحكام 8 : 83/26 . 
)2) الكايف 6 : 66/ 4 . تذيب األحكام 8 : 84/27 . 
)3) الكايف 6 : 64/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 82/25 . 

)4) تذيب األحكام 8 : 28/ 85 . 
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أنَّ امُلراجعة تصّح بدون الوقاع كام هو رصيح يف أخبار كثرية ، وَسنُشري 
إليه إْن شاء اهلل تعاىل . 

َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :   ،  َنرْصٍ َأِب  ْبِن  ِد  مَّ ُمَ ْبِن  َد  َأْحَ َعْن  احلسن ،  ويف 
 ؟ .  َق اْمَرَأَتُه َبْعَد َما َغِشَيَها بَِشَهاَدِة َعْدَلنْيِ احَلَسِن × َعْن َرُجٍل َطلَّ

َقاَل : »َلْيَس َهَذا َطاَلقًا « . 
نَِّة ؟ .   َفُقْلُت : ُجِعْلُت فَِداَك ، َكْيَف َطاَلُق السُّ

بَِشاِهَدْيِن  َيْغَشاَها  َأْن  َقْبَل  َحْيِضَها  ِمْن  َطُهَرْت  إَِذا  ُقَها  »ُيَطلِّ َقاَل : 
َعْدَلنْيِ َكاَم َقاَل اهلل يِف ِكَتابِِه « . 

 ؟ .   ُقْلُت : َفإِّنْ َطلََّق َعىَل ُطْهٍر ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع بَِشاِهٍد واْمَرَأَتنْيِ
وُز َشَهاَدُة النَِّساِء يِف الطَّاَلِق « )1( .  َفَقاَل : »َل َتُ

اهللِ ×َقاَل  َعْبِد  َأِب  َعْن  ِسنَاٍن ،  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  َعْن  الّصحيح ،  ويف   
ِتَا بَِغرْيِ  َقَها يِف ُقُبِل ِعدَّ ُجُل الطَّاَلَق َطلَّ َقاَل َأِمرُي امُلْؤِمننَِي × » إَِذا َأَراَد الرَّ

مِجَاٍع « )2( ، احلديث . 
قال يف » القاموس « : الُقُبل بضّمتني ِمْن اجلبل سفحه ، َوِمْن الّزمن 

أّوله )3( . 
 وامُلراد الّطهر اّلذي مل يواقْعها فيه ، فإنَّه حيسب ِمْن عّدتا إمجاعًا . 

إىل غري ذلك ِمْن األخبار . 

)1) الكايف6 : 67/ 6 ، تذيب األحكام 8 : 49/ 152 . 
)2) الكايف 6 : 69/ 9 ، تفسري العّيايّش 1 : 119/ 376 . 

)3) القاموس امُلحيط 4 : 46 . 
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إذا عرفت ذلك فها ُهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] المراد بالطالق الّسنّي [ 

 قْد ظهر لك أنَّ طالق الّسنّة قْد ُيطلِّق وُيراد به ما سنّه النّبّي ‘ عىل 
الّطريقة املذكورة يف الّروايات ، وعليه ُنّزل ما َوَرَد يف بعض األخبار ِمْن 
ِة َفَلْيَس بَِطاَلٍق « )1( أي : أنَّه ُيطّلقها يف  قولم ^ : »ُكلُّ َطاَلٍق لَِغرْيِ اْلِعدَّ

ُطهر مل يقرهبا فيه . 
نَِّة ، إِنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن ُعَمَر  قال أبو عبد اهلل × : »َل َطاَلَق إِلَّ َعىَل السُّ
ِلٍس َواْمَرَأُتُه َحاِئٌض َفَردَّ َرُسوُل اهللِ ‘ َطاَلَقُه َوَقاَل َما  َق َثاَلثًا يِف جَمْ َطلَّ

 « )2( . ويقابله البدعّي .  َخاَلَف ِكَتاَب اهللِ ُردَّ إىَِل ِكَتاِب اهللِ
ويقابُله  الِعّدة ،  انقضاء  بعد  راجعها  إذا  ما  به  َوُيراد  ُيطلق  وقْد 

العدّي ، أي : ما يراجعها يف الِعّدة ويواقعها . 
وظهر لك أيضًا صّحة الّرجوع يف الِعّدة بدون املواقعة ، وهو داخل 
ل ، كدخول الّطالق اّلذي ل يتعّقبه مراجعة ُمطلقًا  يف الّسنّي باملعنى األوَّ

فيه . 

 ) الّثانية ( : ] تفسير قوله تعالى : } لعّدتهّن { [ 

امُلقابل  الِعّدة  طالق  ُيراد  أْن  حُيْتمل  إلخ ،   }  تِِهنَّ } لِِعدَّ قوله :   
للّسنّة باملعنى األخّص كام دلَّت عليه صحيحة زرارة )3( ونحوها ، فالاّلم 

)1) الكايف 6 : 61/ 17 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4751/496 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة  9 .
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لالختصاص ، ويكون يف اآلية دللة عىل رجحان هذا النّوع ، وحُيَْتمل أْن 
وِك الّشْمِس { )1( 

ُ
ل قِِم الّصالََة ِلُ

َ
يكون للّتوقيت ، مثلها يف قوله تعاىل : } أ

أي : طلقوهّن يف زمان يصّح احتسابه ِمْن الِعّدة بإمجاع األُّمة ، فال يكون 
باتفاق  عنه  منهّي  بْل  به ،  بمأمور  ليَس  احليض  زماَن  والّطالق  ُمرادًا ، 
والنّهُي  ألنَّ األمر يقتض النّهَي ،  فيكون باطاًل عند أصحابنا ؛  األُّمة ، 
يقتض الفساَد ُمطلقًا ، كام هو قول مجع ِمْن أهل األُصول ، وألّنه يقتض 
ذلك يف هذِه اآلية ؛ ألنَّ مقتضاها إياب وقوعه يف هذا الوقت اخلاّص 
كام  األطهار ،  األقراء هي  ألنَّ  الّطهر ؛  لا وهو  وامُلعنيِّ  للِعّدة  الّصالح 

سيجئ )2( بيانه إْن شاء اهلل تعاىل . 
 )3( فلو طّلق يف  ووافقنا عىل كون الِعّدة إنَّام تكون باألطهار الّشافعيُّ
حرامًا  فعل  يكون  أنَّه  إىل  فذهبوا  ة  العامَّ بقية  ا  وأمَّ بطل ،  احليض  زمن 
يستلزم  بالّشء  األمر  ألنَّ  حرامًا ؛  فعل  أنَّه  ا  أمَّ قالوا :  طالقه ،  وصّح 

النّهي َعْن ضّده ، وأّما الّصّحة ؛ فألنَّ النّهي ل يسلتزم الفساد . 
الّرواية  املعنى  هذا  عىل  ويدلُّ  ُهنا ،  الّصّحة  نمنع  إّنا  واجلواب : 
ُه َسَأَل َأَبا  ِد ْبِن ُمْسِلٍم َأنَّ مَّ املذكورة َعْن أمري املؤمنني × )4( ، وما رواه ُمَ
ُجٍل َقاَل ِلْمَرَأتِِه : َأْنِت َعَلَّ َحَراٌم ، َأْو َباِئنٌَة ، َأْو َبتٌَّة ،  َجْعَفٍر × َعْن الرَّ

ٌة ، َأْو َخِليٌَّة ؟ .  َأْو َبِريَّ

)1) سورة اإلرساء17 : 78 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الصفحة 36 .

)3) املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 17 ، الداية 3 : 33 ، امُلغني ) ابن قدامة ( 8 : 239 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 11 . 
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ِة  اَم الطَّاَلُق َأْن َيُقوَل َلَا يِف ُقُبِل اْلِعدَّ ُه َلْيَس بَِشْ ٍء ، إِنَّ َقاَل : » َهَذا ُكلُّ
ي ُيِريُد  اِمَعَها : َأْنِت َطالٌِق ، َأِو اْعَتدِّ يِضَها َقْبَل َأْن ُيَ َبْعَد َما َتْطُهُر ِمْن َمِ

 . )1( »  بَِذلَِك الطَّاَلَق ، َوُيْشِهَد َعىَل َذلَِك َرُجَلنْيِ َعْدَلنْيِ
َيُقوُل :  جعفر ×  أبا  َسِمْعُت  َقاَل  قال :  زرارة  َعْن  امُلوثَّق ،  ويف 
امَلْرَأِة  َبنْيَ  اْلَعْدُل  َوُهَو  اْلَفِقيُه ،  ُق  ُيَطلِّ َواّلذي   ،  اهللُ حُيِبُُّه  اّلذي  »الطَّاَلُق 
ِمَن  َوإَِراَدٍة  َشاِهَدْيِن  بَِشَهاَدِة  ْهِر  الطُّ اْستِْقَباِل  يِف  َقَها  ُيَطلِّ َأْن  ُجِل  َوالرَّ

اْلَقْلِب « )2( ، احلديث . وُيؤيِّد هذا قراءة يف : » قبل عّدتّن « )3( . 
وأب  ابن عّباس ،  النّبّي ‘ ،  َعْن  روى  البيان « :  » مجمع  قال يف 
وزيد بن عّل ،  وعّل بن احلسني × ،  وجابر بن عبد اهلل ،  بن كعب ، 

قوهّن يف قبل لعّدتهّن { )4( . 
ّ
وجعفر بن مّمد ، وجماهد : } فطل

فظهر ِمْن هذِه الّروايات أنَّ اإلقراء هي األطهار فيكون امُلستقبل به 
ا احليض ، فجّوز  الِعّدة الّطهر اّلذي مل يقرهْبا فيه . وعند أب حنيفة )5( أنَّ

كون امُلْستقبل به الِعّدة احليض ، وقْد عرفت فساده . 

)1) الكايف 6 : 1/69 ، تذيب األحكام 8 : 36/ 108 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 35/ 107 ، الستبصار 3 : 276/ 982 . 

)3) هذه القراءة رواها النّسائّي يف سننه الكبى 3 : 341 ، والّطبايّن يف املعجم الكبري 11 : 73 ، 
وابن عبد الّب يف الستذكار 6 : 203 ، والّطبيّس يف جممع البيان 10 : 37 . قال الكاظمّي 
يف مسالكه : » وتأييده بقراءة » يف قبل عّدتّن « بعيد ، ألّن القراءة الّشاّذة ل عمل عليها ول 

حّجة هبا ، لعدم كونا كتابا ول سنّة عىل ما ثبت يف األصول « . 
)4) جممع البيان 10 : 37

)5) أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 1 : 441 . 
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 ) الّثالثة ( : ] ظهور اآلية في الشمول لكّل مطّلقة [ 

 ظاهر عموم اآلية الّشمول لكلِّ مطّلقة ، سواء كانت مدخولً هبا 
أم ل ، لكن خرج ِمْن ذلك اآليس ، وغري املدخول هبا ، واّلتي مل تبلغ ، 
ة لّن كام سيأيت إْن شاء اهلل )1( ، وكذا ِمْن كان زوُجها غائبًا أو  فإنَّه ل ِعدَّ
اإلمجاع  بدليل  ِمْن احليض ؛  اخللّو  اعتبار  فيها  يلزم  فإنَّه ل  يف حكمه ، 

والّسنّة . 
وهذِه  اإلنس ،  ِمْن  لإلناث  جنس  اسم  النّساء  إنَّ  ِقيَل :  وَربَّما 
يكون  أْن  فجاز  عموم ،  فال  بعضهّن  ويف  ُكلِّهّن  يف  قائم  معنى  اجلنسّية 
ِمْن  املدخول هبا وزوجها حارض وما يف حكمه  البعض أي :  ُهنا  امُلراد 

ذوات األقراء . 
حقيقة  مجع  أو  اجلمع ،  بمعنى  جنس  اسم  النّساء  ألنَّ  نظر ؛  وفيه 
هو مثل  ُيَقال :  أو  » الّصحاح « )2( .  من غري لفظها كام قاله يف  للمرأة ، 
عند  الستغراق  إرادة  يف  َْيَع ... { )3(  الْ اهلل  َحلَّ 

َ
وَأ  . . { تعاىل :  قوله 

إطالقه ، وإّل ناىف احلكمة كام حّقق يف األُصول . 
ويمكن أْن ُيَقال : إنَّ اآليس واّلتي مل تبلغ ل تدخالن يف هذا العموم ؛ 
ة األطهار ، كام نّبهنا عليه ، وُها فاقدتان لألطهار ؛ لعدم  ألنَّ امُلراد بالِعدَّ

حصول احليض لّن . 

)1) سيأيت ذكرها يف الصفحة 50. 
والنّساء  والّضم ،  بالكس  والنُسوة ،  » النّسوة  قال :  نسأ ،  ماّدة   . 2508  : 6 الّصحاح   (2(

والنّسوان : مجع امرأة من غري لفظها ; كام يقال : خلفة وخماض ، وذاك وأولئك « . 
)3) سورة البقرة 2 : 275 . 
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في  والقصد  واألختيار  والعقل  البلوغ  ] اشتراط  ) الّرابعة ( :   
صّحة الطالق [ 

لذلك ،  القاِصد  امُلختار  العاقل  البالغ  إىل  ه  يتوجَّ اخلطاب  ظاهر   
األخبار  بعض  فإنَّ  بلغ عشًا ،  ِمْن  إّل  إمجاعًا  الّصبي  بطالق  ِعبة  فال 
بعض  قال  وبه  سبق )2( ،  ما  يف  إليه  أرشنا  كام  منه )1( ،  صّحته  عىل  َتدلُّ 

األصحاب )3( . 
قصده ،  رفع  سكره  بلغ  اّلذي  والّسكران  امُلطبق ،  املجنون  وكذا 
ويدلُّ عىل ذلك مع اإلمجاع األخباُر . وكذا امُلكره ، ويدلُّ عليه أيضًا مع 
وامُلغضب  والازل  والغالط  والنّائم  الّساهي  وكذا  األخبار )4( ،  اإلمجاع 
اّلذي ارتفع قصده . ويف حكم ذلك ِمْن ألقى الّصيغة ول يفهم معناها ، 
ويدلُّ عىل ذلك مع رواية زرارة املذكورة )5( روايٌة ُأخرى له َعْن أب عبد 

 ، 254/76  : 8 األحكام  تذيب  يف  والّشيخ   ، 5/124  : 6 الكايف  يف  الكليني  أورد   (1(
اهللِ ×  َعْبِد  َأب  َعْن  ِرَجالِِه  َبْعِض  َعْن  ُعَمرْيٍ  َأب  اْبِن  َعِن   ، 1072/302  : 3 والستبصار 

بِيِّ إَِذا َبَلَغ َعْشَ ِسننَِي « .  َقاَل : » َيُوُز َطاَلُق الصَّ
)2) مل يتقّدم من املصنّف ذكٌر لطالق الصبي البالغ عشًا . 

» الغالم إذا طّلق وكان ممن حيسن  )3) انظر الّشيخ يف النّهاية ونكتها 2 : 447 - 449 ، قال : 
الطالق وقد أتى عليه عش سنني فصاعدًا جاز طالقه « . 

َعْبِد اهلل ×  َأب  َعْن  ُكويِنِّ  السَّ الكايف 6 : 125 - 6/126 ، 4 ، 1 ، عِن  الكلينّي يف  أورد   (4(
َسٍم ، َأْو جَمْنُوٍن ، َأْو َمْكُروه « .   ، َأْو ُمَبْ بِيِّ َقاَل : » ُكلُّ َطاَلٍق َجاِئٌز إِل َطاَلَق امَلْعُتوه ، َأِو الصَّ
َطاَلُقه ؟ .  أَيُوُز  اْلَعْقِل  اِهِب  الذَّ امَلْعُتوه  َطاَلِق  َعْن  اهلل ×  َعْبِد  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل  احلََلبِيِّ  وَعِن 
َفَقاَل :  ْكَراِن ؟ .  السَّ َعْن َطاَلِق  َسَأْلُته  َقاَل :  َعْبِد اهلل ×  َعْن َأب  » ل « . وعن احلََلبِيِّ  َقاَل : 

» ل َيُوُز ول َكَراَمَة « . 
)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 9.
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اهلل × َقاَل : » َل َطاَلَق إِلَّ َما ُأِريَد بِِه الطَّاَلُق « )1( ، وعن هشام بن سامل 
»َل  َعْن أب جعفر × قال :  د بن مسلم ،  وعن ُممَّ عنه × نحوه )2( ، 
َيَقُع الطَّاَلُق بِإِْكَراٍه ، َوَل إِْجَباٍر ، َوَل َعىَل ُسْكٍر ، َوَل َعىَل َغَضٍب ، وَل 

َيِمني  « )3( . 

فرع : ] في دعوى عدم قصد الطالق [ 

 لو اّدعى أنَّه مل يقصد الّطالق فالّظاهر أنَّه ل ُيْقبل منه ، كام يف سائر 
فات القولّية ؛ ألنَّ الّظاهر ِمْن حال البالغ العاقل املختار القصد إىل  الّترصُّ
مدلول الّلفظ ، وذهب مجاعة ِمْن األصحاب إىل أنَّه ُيقبل ذلك منه ظاهرًا 

ويدين بنّيته باطنًا وإْن تأّخر تفسريه إّل أنَّ تُرج ِمْن الِعّدة )4( . 
ويدلُّ عليه ما رواه يف » الكافي « ، َعِن اْلَيَسِع )5( ، عن َأَب َجْعَفٍر × 
ِمْن َغرْيِ  َوَعىَل ُطْهر ،  َطلََّق َعىَل ُسنٍَّة ،  يِف َحِديٍث قال فيه : »َلْو َأنَّ َرُجالً 
مِجَاٍع ، َوَأْشَهَد َومَلْ َينِْو الطَّاَلَق مَلْ َيُكْن َطاَلُقُه َطاَلقًا « )6( ، فإنَّ ظاهره قبول 

)1) الكايف 6 : 62/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 9/ 27 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 51/ 160 . 

)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4754/497 . 
)4) رشائع اإلسالم 3 : 580 ، » ولو أوقع وقال : مل أقصد الّطالق قبل منه ظاهرًا ، ودين بنيته 
باطنًا وإْن تأّخر تفسريه ، ما مل ترج من العدة ، ألنَّه إخبار عن نيته « . ويف ترير األحكام 4 : 
62 قال : » ولو قال : أنِت طالق ، وقال : أردت أن أقول : طاهر ، ُقبِل منه ، وُديِّن بنّيته « . 
يقع .  مل  طالق  زوجتي  فقال :  زوجًة  له  أنَّ  نيس  » ولو  قال :   ، 122  : 3 األحكام  وقواعد 

ويصدق ظاهرا يف عدم القصد لو اّدعاه وإْن تأّخر ما مل ترج العّدة ودين بنيته باطنًا « . 
)5) اليسُع : مل يذكْر يف كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل . 

)6) الكايف 6 : 3/62 ، تذيب األحكام 8 : 163/51 . 
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وإْن  ويمكن َحله عىل أنَّ امُلراد أنَّه باطل يف نفس األمر ،  دعواه لذلك ، 
ُحِكَم عليه بالّطالق ظاهرًا ، وهذا القول بالنّسبة إىل ذات الِعّدة الّرجعية ل 
ا البائن فال .  بأس به إْن وقع ذلك يف زمان الِعّدة ؛ ألنَّ مثله ُيعّد رجعًة ، أمَّ

 ) الخامسة ( : ] من شرائط المطلقة كونها زوجة دائمة [ 

والّدوام ،  بالفعل  الّزوجة  الّنَساء {  ْقُتُم 
َّ
} َطل قوله :  ِمْن  امُلتبادر   

فال يقع باألجنبّية ُمطلقًا بإمجاع أصحابنا ، ولقولم صلوات اهلل عليهم : 
اَم الطَّاَلُق َبْعَد النَِّكاِح « )1( .  » إِنَّ

وقوله : »َل َيُكوُن َطاَلٌق َحتَّى َيْمِلَك ُعْقَدَة النَِّكاِح « )2( وخالف يف 
ة )3( فحكم بعضهم بوقوعه عىل األجنبية ُمطلقًا ، وبعضهم إذا  ذلك العامَّ

عّلقه بتزويها ، وكذا ل يقع بامُلستمتع هبا واململوكة . 

 ) الّسادسة ( : ] اقتصار وقوع الطالق على لفظ : طالق [ 

 قْد عرفت أنَّ النّكاح عصمة ُمستفادة ِمْن الّشع فيتوّقف زوالا عىل 
ول  الّطالق ،  عىل  دلَّت  املذكورة  واآلية  لذلك ،  سببًا  الّشارع  جعله  ما 
حُيمل عىل املعنى الّلغوي اّلذي هو ُمطلق الفراق بإمجاع األُّمة ، بْل لبدَّ 
ِمْن الّلفظ الّداّل عىل ذلك ، وقْد تطابق النّّص واإلمجاع عىل أنَّه يقع بلفظ 

)1) الكايف 6 : 4/63 . وفيه : » عن عّل بن احلسني × « . 
)2) الكايف 6 : 2/63 . 

ْوِج ،  ا َغرْيُ الزَّ )3) مل نقف عىل قائل هبذا ، واهلل العامُل . بل قال ابن قدامة يف املغني 8 : 238 ، » َأمَّ
ُه « . ومثله يف الّلباب 2 : 220 ، ويف الفقه عىل  ْوُج َيْمِلُكُه بِِمْلِكِه َمَلَّ َفاَل َيْمِلُك الطَّاَلَق ، َوالزَّ

املذاهب اخلمسة 2 : 160 ، قال : » ُيشرتط يف املطلَّقة أن تكون زوجة باتفاق اجلميع « . 
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» طالِق « ، ومل يثبت وقوعه بغريه ، ويدلُّ عىل احلرص هبذا الّلفظ يف اجلملة 
د بن ُمسلم املذكورة )1( ، ونحوها حسنة احللبّي ، ومنهام يظهر  حسنة مُمَّ
عدم وقوعه بقوله : » أنت ُمطّلقة « ، أو » ِمْن املطّلقات « كام هو املشهور 
قّوى وقوعه هبام وهو ضعيف ،  فإنَّه  للّشيخ )2(  خالفًا  عند األصحاب ، 
ة )3( يف ذلك فحكموا بوقوعه بكلِّ لفٍظ دالٍّ عىل ذلك رصحيًا  وخالف العامَّ
أو كنايًة ، وأصحابنا رّدوا ذلك ملا ذكرنا ِمْن الّدليل ، ولعدم الرّصاحة فيه ، 

لحتامل إرادة غريه ، فال يقع الّطالق بذلك وإْن قصده به . 
عندهم  أيضًا  فاملشهور  » اعتّدي «  بلفظ  وقوعه  يف  اختلفوا  نعم 
للّروايتني  الّلفظة  هبذِه  بالوقوع  فحكم  اجُلنيد  ابن  فيه  وخالف  عدمه ، 
املذكورتني )4( لعتبار سندها ووضوح دللتهام )5( . وهو مذهب عّل بن 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 13.
)2) املبسوط 5 : 25 . 

)3) انظر خمترص املزيّن : 192 ، املجموع 17 : 104 ، املدّونة الكبى 2 : 395 ، بداية املجتهد 
) ابن قدامة ( 8 : 267 . أقول : لقد قد  ) الّسخيّس ( 6 : 80 ، واملغنّي  2 : 75 ، املبسوط 
أجازت املذاهب األخرى الطالق بكّل ما دّل عليه لفظًا وكتابة ، ورصاحًة وكنايًة ، مثل : أنِت 
علَّ حرام ، وأنِت بتلة وبرية ، واذهبي فتزّوجي ، وحبلك عىل غاربك ، وأحلقي بأهلك ، وما 
فأنِت  الّدار  إْن خرجت من  الطالق مطلقًا ومقيدًا ، مثل :  أن يكون  إىل ذلك . كام أجازت 
طالق ، وإن كّلمك أبوك فأنِت طالق ، وإن فعلُت أنا كذا فأنِت طالق ، وكّل امرأة أتزّوجها 

فهي طالق ، فيقع الّطالق بمجّرد حصول العقد عليها . 
)4) رواية مّمد بن مسلم 13 ، ومل يتقّدم من املصنّف رواية أخرى هبذا املعنى . والرواية الثانية 
الداّلة عىل املقصود هي ما أورده الكليني يف الكايف 6 : 2/69 عن احلََلبِيِّ َعْن َأب َعْبِد اهللِ × 

ي ، َأْو َيُقوَل َلَا َأْنِت َطالٌِق « .  َقاَل : » الطَّاَلُق َأْن َيُقوَل : َلَا اْعَتدِّ
)5) نقله عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 344 ، قال : » وقال ابن اجلنيد : الّطالق ل يقع إلّ 

بلفظ الّطالق أو قوله : اعتدي ، فأّما ما عدا ذلك فال يقع به « . 
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د بن أب حزة ، كام نقله يف » الكافي « )1( ، ومال  احلسن الّطاطرّي ، وُممَّ
وحلهام الّشيخ عىل أنَّه إنَّام ُيعتب ذلك إذا  » المسالك « )2( .  إىل ذلك يف 

تقّدمه لفظ : ) أنِت طالق ( )3( . 
الّرواية  يف  » أو «  بـ  ألنَّه جعله معطوفًا  هذا احلمل بعيد ؛  َوِقْيَل :   

األُوىل ، ومعطوفًا عليه يف الّثانية ، وهي ُمفيدة للّتخيري . 
أقوُل : يمكن أْن ُيَقال : إنَّ » أو « ُهنا بمعنى الواو ويكون الغرض 
ي « إنَّام هو عىل جهة اإلخبار ، بمعنى  الّتأكيد ، أو ُيَقال : إنَّ قوله : » اعتدِّ
أنَّه لو قال لزوجته : اعتّدي جاز لا العتامد عىل هذا القول ، فلو اعتّدت 
جاز لا أْن تتزّوج ، وتقبل شهادة ِمْن يشهد عليه لا بذلك ، ول يبعد أْن 
ا قوله يقصد بذلك الّطالق فاإلشارة فيه إىل  يكون هذا ُمراد الّشيخ ، وأمَّ
أنَّ القصد ُمعتب ، يرشد إليه لفظ ) ذلك ( املوضوع لإلشارة إىل البعيد . 

 ) الّسابعة ( : ] من شرائط صّحة الطالق تعيين المطّلقة [ 

 تعيني امُلطّلقة بالّلفظ ، كأْن يقول : أنت ، أو فالنة ، أو هذِه ، أو بالنّّية 
النّكاح  وألنَّ  األخبار ؛  ِمْن  يظهر  اّلذي  وهو  الّطالق ،  صّحة  يف  رشٌط 

َع َعَلْيِه  )1) الكايف 6 : 70 ، ذيل احلديث 4 ، قال : » َعْن َعِلِّ ْبِن احَلَسِن الطَّاَطِريِّ َقاَل : اّلذي ُأمْجِ
ِد ْبِن َأِب َحَْزَة َكْيَف ُيْشِهُد َعىَل  ُه َقاَل ملَُِحمَّ ي ، وَذَكَر َأنَّ يِف الطَّاَلِق َأْن َيُقوَل َأْنِت َطالٌِق َأِو اْعَتدِّ

ي  « .  ي َقاَل َيُقوُل اْشَهُدوا اْعَتدِّ َقْولِِه اْعَتدِّ
)2) مسالك األفهام ) الّشهيد الّثاين ( 9 : 79 . 

)3) تذيب األحكام 8 : 37 ذيل احلديث 110 ، الستبصار 3 : 278 ذيل احلديث 985 ، قال : 
ثّم يقول :  الّرجل أنت طالّق  إذا تقّدمه قول  به اعتبار  إّنام يكون  » . . . ألّن قولم: اعتدي، 
اعتدي ؛ ألّن قوله لا : اعتدي ليس له معنى ؛ ألّن لا أن تقول : من أي شئ اعتد ، فال بد من 

أن يقول لا : اعتدي ؛ ألين طّلقتك ، فالعتبار إذا بالّطالق ل هبذا القول « . 
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عصمة معلومة كام عرفت ، فيقف زواله عىل تعيينها ، ألنَّه املّتفق عليه ، 
وبدون ذلك مشكوك فيه فيستصحب بقاؤه ، وإليه ذهب أكثر األصحاب . 
وذهب مجاعة )1( إىل عدم الشرتاط احتجاجًا بعموم ما دلَّ عىل كون 
وللقول  ذكرنا  ملا  وتناوله  العموم  نمنع  إّنا  واجلواب :  سببًا ،  الّطالق 

بالعدم فروع كثرية . 

 ) الّثامنة ( : ] تفسير قوله تعالى : } وأحصوا العّدة { [ 

ةَ { ضبطها باألقراء ، أمر ُسْبَحاَنُه بذلك ؛  ِعدَّ
ْ
ْحُصوا ال

َ
امُلراد بقوله : } وَأ

ألنَّه أمر يرتّتب عليه أحكام كثرية كاملنع ِمْن النّكاح والّتوارث والنّفقة والكسوة 
ا تتلف بالنّسبة إىل األَمة  وامُلراجعة ونحو ذلك ، وأهبم مقدار الِعّدة ُهنا ؛ ألنَّ

ل بيانا إىل موضع آخر .  واحلّرة املستقيمة احليض واملسرتابة فوكَّ

 ) الّتاسعة ( : ] تعقيب الحكم بـ } َواتَُّقوا اهلل َربَُّكْم { [ 

 يف تعقيب ذلك باألمر بالّتقوى حّث عىل امُلحافظة يف هذا احلكم ، 
والفُجور  النّسل  كاختالط  مفاسد  فيه  امُلخالفة  عىل  يرتّتب  ممّا  ألنَّه 

واإلرضار هبا أو به ونحو ذلك . 

 ) العاشرة ( : ] عدم جواز اخراج المطلقة من بيتها [ 

ما  بحالا  الاّلئق  املوضع  ِمْن  امُلطّلقة  إخراج  َعْن  النّهي  تضّمنت   
دامت يف الِعّدة ، وعن خروجها هي منه ، وهذا احلكم بالنّسبة إىل ذات 
)1) ذهب مجاعة من أعالمنا كالّشيخ يف املبسوط 5 : 78 ، واملحقق يف الّشائع 3 : 15 ، والعاّلمة 
يف القواعد 2 : 61 ط . حجرّي ، إىل عدم اشرتاط الّتعيني حني ايقاع الصيغة ، بل تعنّي من 

خالل القرعة لو مات ، ويعنّي هو يف حياته ، ألّنه العارف بمقصوده . 
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ْمراً { 
َ
َعلَّ اهلل ُيِْدُث َبْعَد َذلَِك أ

َ
الِعّدة الّرجعية ، كام يدلُّ عليه قوله : } ل

ا ما دامت فيها بحكم الّزوجة  ألنَّ كام سيجيء بيانه إْن شاء اهلل تعاىل ؛ 
مذهب  وهذا  وله ،  لا  ذلك  يوز  فإنَّه  الِعدد ،  ذوات  ِمْن  غريها  دون 

األصحاب . 
َعْن  َبِصرٍي ،  َأِب  َعْن  امُلوثَّق ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  أيضًا  عليه  ويدلُّ 

 ؟ .  َقِة َأْيَن َتْعَتدُّ ا × يِف امُلَطلَّ َأَحِدِهَ
َفَقاَل : »يِف َبْيتَِها إَِذا َكاَن َطاَلقًا َلُه َعَلْيَها َرْجَعٌة ، َلْيَس َلُه َأْن خُيِْرَجَها ، 

ُتَا « )1( .  َوَل َلَا َأْن َتُْرَج َحتَّى َتنَْقِضَ ِعدَّ
َعلَّ 

َ
َقِة َتْعَتدُّ يِف َبْيتَِها َوُتْظِهُر َلُه ِزينََتَها ؛ } ل ويف رواية ُأخرى : »امُلَطلَّ

ْمراً { « )2( . 
َ
اهلل ُيِْدُث َبْعَد ذلَِك أ

احلََسِن  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل  َخَلٍف ،  َأِب  ْبِن  َسْعِد  َعْن  الّصحيح ،  ويف   
ُموَسى × َعْن يَشْ ٍء ِمَن الطَّاَلِق ؟ . 

ْجَعَة َفَقْد َباَنْت  ُجُل اْمَرَأَتُه َطاَلقًا َل َيْمِلُك فِيِه الرَّ َفَقاَل : »إَِذا َطلََّق الرَّ
َوَتذهُب َحْيُث  َعَلْيَها ،  َلُه  َوَل َسبِيَل  َنْفَسَها ،  َوَمَلَكْت  َقَها  ِمنُْه َساَعَة َطلَّ

َشاَءْت ، َوَل َنَفَقَة َلَا « . 
ُبُيوتِِهنَّ َول  ِمْن  ْرُِجوُهنَّ  ل تُ  ... { َيُقوُل :  َأَلْيَس اهللُ  ُقْلُت :  َقاَل :   

َيْرُْجَن ... { )3( ؟ . 

)1) الكايف 6 : 91/ 9 ، تذيب األحكام 8 : 457/123 . 
)2) الكايف 6 : 91/ 10 ، تذيب األحكام 8 : 131/ 451 . وفيهام : » عن أب عبد اهلل × « . 

)3) سورة الّطالق 65 : 1 . 
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تِي  الَّ َفتِْلَك  َتْطِليَقٍة  َبْعَد  َتْطِليَقًة  ُق  ُتَطلَّ تِي  الَّ بَِذلَِك  َعنَى  اَم  »إِنَّ َفَقاَل : 
َباَنْت  َفَقْد  الثَّالَِثَة  ُطلَِّقِت  َفإَِذا  الثَّالَِثَة ،  َق  ُتَطلَّ َحتَّى  َتُْرُج  َوَل  ُتَْرُج  َل 
َحتَّى  َيَدُعَها  ُثمَّ  َتْطِليَقًة  ُجُل  الرَّ ُقَها  ُيَطلِّ تِي  الَّ َوامَلْرَأُة  َلَا ،  َنَفَقَة  َوَل  ِمنُْه ، 
ْكنَى َحتَّى  ُلَو َأَجُلَها َفَهِذِه َأْيضًا َتْقُعُد يِف َمنِْزِل َزْوِجَها ، َوَلَا النََّفَقُة َوالسُّ خَيْ
قوله  يف  أيضًا  م  وتقدَّ األخبار .  ِمْن  ذلك  غري  إىل  ُتَا « )1( .  ِعدَّ َتنَْقِضَ 

نُتم { )2( ما يدلُّ عىل ذلك . 
َ
ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسك

َ
تعاىل : } أ

ثمَّ الّظاهر ِمْن اآليتني والّروايات أنَّه ل يوز اإلخراج واخلروج ِمْن 
ولذا ل  بضعها ،  وحّقه  والنّفقة ،  الّسكنى  فحّقها  جهة حّقها وحّقه ، 
ينبغي لا ترك الّزينة يف تلك احلال ، فلو تراضيا وأذن لا باخلروج جاز 
استصحاب حال  دُه  وُيؤيِّ ِمْن األصحاب ،  وإليه ذهب كثري  لا ،  ذلك 
تلك  يف  بإذنه  اخلروج  لا  جاز  فكام  بحكمها ،  امُلطّلقة  وأنَّ  الّزوجية ، 

احلال جاز ُهنا . 
َعْبِد  َأِب  َعْن   ،  احَلَلبِيِّ َعِن  احلسن ،  يف  رواه  ما  رصحيًا  عليه  ويدلُّ 
َقِة َأْن َتُْرَج إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها َحتَّى َتنَْقِضَ  اهللِ × َقاَل : » َل َينَْبِغي لِلُمَطلَّ

ُتَا َثاَلَثُة ُقُروٍء َأْو َثاَلَثُة َأْشُهٍر « )3( .  ِعدَّ
َيُقوُل :  َسِمْعُتُه  َقاَل  اهللِ ×  َعْبِد  َأِب  َعْن  ٍر ،  َعامَّ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  وَعْن 

ِتَا إِْن َطاَبْت َنْفُس َزْوِجَها « )4( .  َقُة َتُجُّ يِف ِعدَّ »امُلَطلَّ

)1) الكايف 6 : 90/ 5 . 
)2) سورة الطالق 65 : 6 . 

)3) الكايف 6 : 89/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 402/116 ، الستبصار 3 : 1184/333 . 
)4) الكايف 6 : 91/ 12 ، تذيب األحكام 8 : 131/ 452 . 
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وامُلراد احلّج املندوب ؛ ألنَّه يوز لا اخلروج إىل الواجب وإْن مل تطب 
نفسه ؛ ألنَّه حّق ُمضّيق هلل تعاىل ، وذهب أكثر األصحاب )1( ، والعاّمة )2( 
إىل أنَّه ل يوز لا اخلروج وإْن أذن لا الّزوج فيه ؛ ألنَّ ذلك حّق اهلل تعاىل 
ه  فال دخل إلذن الّزوج فيه ، لظاهر ] قوله : } َولَ َيْرُْجَن { حيث توجَّ

النّهي إىل نفس اخلروج غري ُمقيَّد بشٍء فيكون ذلك حّق اهلل . 
ِمْن قبيل  إلخ ،  َعلَّ اهلل { 

َ
ل تَْدرِي  } لَ   [ )3( قوله :  ألنَّ وفيه نظر ؛ 

العّلة لعدم اخلروج ، ففيه تنبيه واضح عىل كونه حّق الّزوج ، فكيف مع 
دللة ما ذكرناه ِمْن الّروايات . 

ال  » َمْن  يف  فروي  قطعًا ،  ترج  وعندها  الرّضورة  عدم  مع  وهذا 
ٍد  َأِب ُمَمَّ يف ما كتب اىل  اِر ،  فَّ َعْن الصَّ يف الّصحيح ،  يحضره الفقيه « ، 
ِة ...  ِر َعَلْيَها النََّفَقَة لِْلِعدَّ َقَها َزْوُجَها َومَلْ ُيْ احَلَسِن ْبِن َعِلٍّ ’ يِف اْمَرَأٍة َطلَّ

فَهْل َيُوُز َلَا َأْن َتُْرَج َوَتبِيَت َعْن َمنِْزِلَا لِْلَعَمِل َأِو احلَاَجِة ؟ . 
َة ِمنَْها « )4( .  حَّ َفَوقََّع × : » َل َبْأَس بَِذلَِك إَِذا َعِلَم اهللُ الصِّ

وهو  ا تُرج بعد نصف الّليل ثمَّ تعود )5( ،  أنَّ ويف بعض األخبار : 
ممول عىل ما تأّدت الرّضورة بذلك ، وإّل جاز لا ُمطلقًا . 

)1) انظر املحقق يف املعتب 2 : 761 ، والعاّلمة يف املنتهى 10 : 115 ، واألردبيّل يف جممع الفائدة 
والبهان 6 : 104 . 

)2) املغني 3 : 196 ، الّشح الكبري 3 : 177 ، الكايف يف فقه اإلمام أحد 1 : 470 . 
)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من الّطبعة احلجرّية . 

)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4760/499 . 
 : 5 األحكام  تذيب   ، 4758/499  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 3/90  : 6 الكايف   (5(

868/256 ، الستبصار 3 : 1185/333 . 
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َبيَِّنٍة { [  تنَِي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
 أ

ّ
 ] تفسير قوله تعالى : } إل

أي  الياء  قرئ بكس  َبيَِّنٍة {  مُّ بَِفاِحَشٍة  تنَِي 
ْ
يَأ ن 

َ
أ } إل  ا قوله :  فأمَّ

ظاهرة وبفتحها أي : أظهرتا ، فالّظاهر أنَّ الستثناء ِمْن اإلخراج ، ويدلُّ 
َضا ×  ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن َجْعَفٍر ، عن الرِّ مَّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، َعْن مَُ
يف تفسري اآلية قال : »َيْعنِي بِاْلَفاِحَشِة امُلَبيِّنَِة َأْن ُتْؤِذَي َأْهَل َزْوِجَها ، َفإَِذا 

ُتَا َفَعَل « )1( .  َفَعَلْت َفإِْن َشاَء َأْن خُيِْرَجَها ِمْن َقْبِل َأْن َتنَْقِضَ ِعدَّ
ويف رواية ُأخرى قال : »َأَذاَها أِلَْهِل الّرجل َوُسوُء ُخُلِقَها « )2( . 

َوِقْيَل : برجوعه إىل اخلروج ، أي أنَّ خروجها قبل انقضاء الِعّدة يف 
نفسه فاحشة . 

هو  اّلذي  اخلروج  إّل  اخلروج  لّن  ُيطلق  ل  أنَّه  المعنى :  وحاصل 
الفاحشة فيكون ذلك منعًا لّن  أنَّه ل ُيطلق لّن يف  فاحشة وقْد علمت 

ِمْن اخلروج عىل أبلغ وجه . 
يف  الّشيخ  قول  هو  الفاحشة  تفسري  ِمْن  الّروايتان  تضّمنته  وما 
» الخالف « ، وهو املشهور بني األصحاب وهو قول ابن عّباس )3( . 

وأب  جعفر ،  أب  َعْن  املــروّي  وهو  البيان « :  » مجمع  يف  قال   
عبداهلل ’ )4( . 

)1) الكايف 6 : 2/97 ، تذيب األحكام 8 : 456/132 . 
)2) الكايف6 : 97/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 455/131 . 

)3) اخِلالف 5 : 70 ، املسألة 23 . قال : » الفاحشة التي تل إخراج املطلقة من بيت زوجها أْن 
تشتم أهل الرجل وتؤذهيم « . 

)4) جممع البيان 10 : 40 . 
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 َوِقْيَل : هي الّزنا ، فتخرج إلقامة احلّد عليها ، ُنقل ذلك َعْن الّشيخ 
وهو  » النّهاية « )2( ،  يف  الّطويّس  الّشيخ  وعن  » المقنعة « )1( ،  يف  امُلفيد 
الّظاهر ِمْن ابن بابويه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « ، حيث قال فيه : ُسِئَل 
ْرُِجوُهنَّ  َربَُّكْم ل تُ } َواتَُّقوا اهلَل   :  َقْوِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ اِدُق × َعْن  الصَّ

تنَِي بِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة { ؟ . 
ْ
ْن يَأ

َ
 أ

َّ
ِمْن ُبُيوتِِهنَّ َول َيْرُْجَن إِل

 « )3( . وهو املنقول َعْن  َقاَل : »إِلَّ َأْن َتْزيِنَ َفُتْخَرُج َوُيَقاُم َعَلْيَها احلَدُّ
ة )4( أيضًا .  مجاعة ِمْن ُمفّسي العامَّ

ِمْن  ها  حقُّ سقط  منها  نشوز  عىل  طّلقها  فإذا  النّشوز ،  هي  َوِقْيَل : 
الّسكنى . 

َوِقْيَل : هي ُكّل معصية هلل ظاهرة . وروي يف » كمال الّدين « ، بسنده 
يِن َعِن  إىل َسْعِد ْبِن َعْبِد اللِهالقّمّي ، قال : قلُت لصاحب الّزمان : َأْخِبْ
ْوِج َأْن خُيِْرَجَها  ِتَا َحلَّ لِلزَّ اِم ِعدَّ تِي إَِذا َأَتِت امَلْرَأُة هِبَا املرأُة يِف َأيَّ اْلَفاِحَشِة الَّ

ِمْن َبْيتِِه ؟ . 
إَِذا  امَلْرَأَة  َفإِنَّ  َنا ؛  الزِّ ُدوَن  ْحُق  السَّ ِهَي  امُلَبيِّنَُة  »اْلَفاِحَشُة  َقاَل × : 

)1) املقنعة : 533 ، قال : » ول يوز أن خُيرج الّرجل امرأته من منزلا بعد طالقها حتى ترج من 
عّدتا ، قال اهلل عّز وجّل : } ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { 

فإن أتت يف منزله بفاحشة تستحّق عليها احلّد أخرجها منه ، ليقام عليها حّد اهلل تعاىل « . 
)2) النّهاية : 534 ، قال : » . . . ول لا أْن ترج إلّ أْن تأيت بفاحشة مبّينة . والفاحشة أن تفعل ما 

يب فيه عليها احلّد فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها احلّد « . 
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4759/499 . 

الّتنزيل  معامل   ، 410  : 1 الّسمعايّن  تفسري   ، 276  : 3 ) الّثعلبّي (  والبيان  الكشف  انظر   (4(
) البغوّي ( 1 : 409 . 
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َزَنْت َوُأِقيَم َعَلْيَها احلَدُّ َلْيَس ملَِْن َأَراَدَها َأْن َيْمَتنَِع َبْعَد َذلَِك ِمَن التَّْزِويِج 
ِخْزٌي ،  ْجُم  َوالرَّ ْجُم ،  الرَّ َعَلْيَها  َوَجَب  َسَحَقْت  َوإَِذا   ،  احلَدِّ أِلَْجِل  هِبَا 
َأْبَعَدُه  َوَمْن  َأْبَعَدُه ،  َفَقْد  َأْخَزاُه  َوَمْن  َأْخَزاُه ،  َفَقْد  بَِرمْجِِه  َأَمَر اهللُ  َقْد  َوَمْن 

َفَلْيَس أِلََحٍد َأْن َيْقَرَبُه « )1( . 
والّزنا ،  ِمْن األذى ،  الفاحشة بجميع ما روي :  بتفسري  ِقيَل :  ولو 
حّق  عنه  يسقط  فإخراجها  حال  ُكّل  وعىل  وجه ،  له  كان  والّسحق ، 

الّسكنى دون النّفقة ولو تابت ، وحُيتمل عوده إليها لزوال املانع . 

َك ُحُدوُد اهلل { [ 
ْ
 ) الحادية عشر ( : ] تفسير قوله تعالى : } تِل

األحكام  مجيع  إىل  بذلك  اإلشارة  اهلل {  ُحُدوُد  َك 
ْ
} تِل قوله :   

َعْن  وتذيرًا  للحكم ،  تأكيدًا  وإخراجها ،  خلروجها  الّشاملة  املذكورة 
امُلخالفة امُلسببة َعْن سخط اهلل وعقابه . 

 ، َقاَل : َقاَل  اِشِميِّ روي يف » الكافي « ، َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن اْلَفْضِل اْلَ
ُه َحدٌّ ِمْن  نَِّة ، أِلَنَّ َأُبو َعْبِد اهللِ × : »َل َيَقُع الطَّاَلُق إِلَّ َعىَل ِكَتاِب اهللِ َوالسُّ
ْحُصوا 

َ
تِِهنَّ وَأ ُقوُهنَّ لِِعدَّ

ِّ
ْقُتُم النِّساَء َفَطل

َّ
ُحُدوِد اهللِ تعاىل ، َيُقوُل : } إذا َطل

َك 
ْ
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم { )2( ، َوَيُقوُل : } تِل

َ
َة { ، َوَيُقوُل : } وَأ ِعدَّ

ْ
ال

َم َنْفَسُه { ، َوَأنَّ َرُسوَل اهللِ ‘ 
َ
ُحُدوُد اهلل َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلل َفَقْد َظل

نَِّة « )3( ،  ُه َكاَن َعىَل ِخاَلِف اْلِكَتاِب َوالسُّ َردَّ َطاَلَق َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر ؛ أِلَنَّ
ومقتضاها إطالق الّظامل عىل فاعل املعصية ُمطلقًا . 

)1) كامل الّدين : 459 . 
)2) سورة الّطالق 65 : 2 . 

)3) مل نقف عليه يف املصدر اّلذي أشار إليه املصنّف ، بل وجدناه يف علل الّشائع 2 : 506 . 
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 ) الّثانية عشرة ( : ] تفسير قوله تعالى : } لَ تَْدرِي { [ 

ه اخلطاب ،  قوله : } لَ تَْدرِي { إلخ ، هو عىل منهج الّسابق يف توجِّ
َوِمْن قبيل العّلة يف فرض الِعّدة وعدم اإلخراج واخلروج ، كام دلَّت عليه 

رواية أب بصري املذكورة )1( . 
َتْكَتِحُل ،  َقُة  »امُلَطلَّ َقاَل :  اهللِ ×  َعْبِد  َأِب  َعْن  ُزَراَرَة  رواية  ويف 
اهللَ  أِلَنَّ  الثَِّياِب ؛  ِمَن  َشــاَءْت  َما  َوَتْلَبُس  َوَتَطيَُّب ،  َوَتَْتِضُب ، 
َنْفِسِه  يِف  َتَقَع  َأْن  َها  َلَعلَّ ْمراً { ، 

َ
أ ذلَِك  َبْعَد  ُيِْدُث  اهلَل  َعلَّ 

َ
} ل َيُقوُل : 

اِجَعَها « )2( .  َفرُيَ
نة لقوله : أحّب للفقيه  َوِمْن تتّمة ُموثَّقة زرارة املذكورة )3( امُلتضمِّ
َعلَّ اهلَل ُيِْدُث َبْعَد ذلَِك 

َ
إىل أْن قال وهو اّلذي قال اهلل عّز وجّل : } ل

أْن  قبل  ِمْن  لا  الّتزويج  الِعّدة  وانقضاء  الّطالق  بعد  يعني  ْمراً { ، 
َ
أ

تتزوج زوجًا غريه ، أي ما بني الّطلقة األُوىل والّثانية ، وما بني الّثانية 
إىل  تتاج  وبالّثالثة  مرتني ،  الّطالق  ُسْبَحاَنُه  جلعله  عّلة  فهو  والّثالثة 

امُلحّلل . 
ويف » َمْن ال يحضره الفقيه « يف ما كتب الّرضا × إىل ابن سنان : 
ُة الطَّاَلِق َثاَلثًا ، ملَِا فِيِه ِمَن امُلْهَلِة فِياَم َبنْيَ اْلَواِحَدِة إىَِل الثَّاَلِث ، لَِرْغَبٍة  »ِعلَّ
ُدُث ، َأْو ُسُكوِن َغَضٍب إِْن َكاَن َوْلَيُكْن َذلَِك َتِْويفًا َوَتْأِديبًا لِلنَِّساء « )4( ،  َتْ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 22.
)2) الكايف 6 : 92/ 14 ، تذيب األحكام 8 : 131/ 454 . 

)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 14.
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4763/502 ، عيون أخبار اإلمام الّرضا × 2 : 95 ، علل الّشائع 

 . 507 : 2
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احلديث . ويف هذِه اآلية والّروايات دللة رصحية عىل عدم لزوم احلداد ، 
بْل عىل استحباب تركه ، كام هو املعمول به عند األصحاب . 

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

بَِمْعُروٍف  وُهنَّ 
ُ
ارِق

َ
ف ْو 

َ
أ بَِمْعُروٍف  وُهنَّ 

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
ف ُهنَّ 

َ
َجل

َ
أ ْغَن 

َ
بَل إَِذا 

َ
} ف  

َهاَدَة هلل َذلُِكْم يُوَعُظ بِِه َمْن َكَن  قِيُموا الشَّ
َ
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم وَأ

َ
وَأ

ِخِر { )1( . 
ْ

َْوِم ال يُْؤِمُن بِاهلل َوالْ
* * * * *

الّثالثة : في سورة البقرة
ْو 

َ
أ بَِمْعُروٍف  وُهنَّ 

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
ف ُهنَّ 

َ
َجل

َ
أ ْغَن 

َ
َفَبل النَّساء  ْقُتُم 

َّ
َطل } َوإَِذا   

َفَقْد  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمن   
ْ
َْعَتُدوا

َّ
ل ِضَاراً  وُهنَّ 

ُ
ُتْمِسك َولَ  بَِمْعُروٍف  َسُِّحوُهنَّ 

َم َنْفَسُه { )2( . 
َ
َظل

امُلراد باألجل ُهنا الِعّدة اّلتي أمر اهلل هبا ، وامُلراد ببلوغه املشارفة عىل 
آخره عىل الّتساع يف ذلك ، وإطالقه عىل مثله شائع يف كالم الفصحاء ، 
 { ؛ ألنَّه قْد ثبت  وُهنَّ

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
وإنَّام حل عىل ذلك ليرتّتب عليه قوله : } ف

ا بعد الفراغ ِمْن الِعّدة تبني منه ، ول يملك رجعتها ، ويكون خاطبًا  أنَّ
ِمْن اخلُّطاب . 

واإلمساك باملعروف حسن العشة معها ، وإجراء النّفقة عليها وأْن 

)1) سورة الّطالق 65 : 2 . 
)2) سورة البقرة 2 : 231 . 
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يراجعها بقصد ذلك ، ل لإلرضار هبا ، ففي » َمْن ال يحضره الفقيه « ، 
 ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن  ُل ْبُن َصالٍِح ، َعِن احَلَلبِيِّ عن امُلَفضَّ

وُهنَّ ِضاراً ِلَْعَتُدوا { ؟ . 
ُ
 : } َو ل ُتْمِسك َقْوِل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َقَها  ُلَو َأَجُلَها َراَجَعَها ُثمَّ َطلَّ ُجُل ُيَطلُِّق َحتَّى إَِذا َكاَدْت َأْن خَيْ َقاَل : »الرَّ
اٍت َفنََهى اهلل َعزَّ وَجلَّ َعْن َذلِك  « )1( .  َيْفَعُل َذلَِك َثاَلَث َمرَّ

 ، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم ْبِن َعْمٍرو )2( ، َعِن احَلَسِن ْبِن ِزَياٍد ،  وَعِن اْلَبَزْنطِيِّ
َق اْمَرَأَتُه ُثمَّ ُيَراِجَعَها ،  ُجِل َأْن ُيَطلِّ َعْن َأِب َعْبِد اهللِ × َقاَل : »َل َينَْبِغي لِلرَّ
َأْن  إِلَّ  َعنُْه  اهللُ  َنَى  اّلذي  اُر  َ الرضِّ َفَهَذا  َقَها  ُيَطلِّ ُثمَّ  َحاَجٌة  فِيَها  َلُه  َوَلْيَس 

ْمَساَك « )3( .  َق ُثمَّ ُيَراِجَع َوُهَو َينِْوي اإْلِ ُيَطلِّ

 ] توّقف صّحة الطالق على اإلشهاد [ 

الكالم  ألنَّ  الّطالق ؛  إىل أصل  راجع  إلخ ،  ْشِهُدْوا { 
َ
} وَأ قوله : 

فتوّسطها  توابعه ،  ِمْن  والبواقي  سوقه  ِمْن  األصل  املقصود  وهو  فيه ، 
اإلشهاد ،  فتدّل عىل وجوب  الوجوب ،  واألمر حقيقة يف  قادح ،  غري 
َعْن  امُلستفيضة  األخبار  ذلك  عىل  ويدلُّ  صّحته ،  يف  رشطًا  كونه  وعىل 
أهل  ِمْن  بْل لإلمجاع  منها شطرًا )4( ،  وقْد ذكرنا  الوحي اإللي ،  معدن 

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4761/501 . 
وأب  اهلل  عبد  أب  عن  روى  » كّرام «  ب   امللّقب  اخلثعمّي  صالح  بن  عمرو  بن  الكريم  عبد   (2(
الّصادق  أصحاب  من  الّشيخ  وعّده  النّجايّش  وّثقه  احلسن .  أب  عىل  وقف  ثمَّ  احلسن ‘ 
والكاظم ‘ وقال : واقفّي ، وأطلق يف الفهرست ، وتوّقف فيه العاّلمة . رجال النّجايّش : 

مة : 243 .  245 ، رجال الطَّويّس : 234 ، 354 ، الفهرست : 109 ، خالصة العالَّ
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4762/501 . 

)4) كام يف موثقة زرارة املتّقدم ذكرها يف الّصفحة 14.
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البيت صلوات اهلل عليهم ، وإمجاع شيعتهم . 
فال  معًا ،  منهام  ومسمع  الّشاهدين  ِمْن  بمحرض  يكون  أْن  ويب 
َيِصّح الّطالق لو وقع ُمتفرقًا بأْن يشهد كٌل واحد منهام يف وقٍت . ويدّل 

عىل ذلك اإلمجاع واألخباُر أيضًا . 
النّساء ل منضاّمت  أنَّه ل يكفي فيه شهادة  وقد استفيد منها أيضًا 
امُلعتبة )1( ،  اّلذي دلَّت عليه األخبار  وهو  الّرجال ول منفردات ،  إىل 
قبول  ِمْن  األخبار  بعض  يف  َوَرَد  وما  األصحاب ،  بني  املشهور  وهو 
وممول  ضعيف  وهو  األصحاب )3( ،  بعض  به  عمل  فيه )2(  شهادتّن 

الّتقّية .  عىل 
أيضًا  عليه  ويدلُّ  املامليك ،  شهادة  قبول  أيضًا  منها  واستفيد 
يف  ذكره  كام  الّتقّية  عىل  ممول  بخالفه  َوَرَد  وما  األخبار  ِمْن  كثري 

» الّتهذيب « )4( . 
الّرجعة  إىل  راجع  اإلشهاد  أنَّ  » الكّشاف « )5(  فنقل يف  ة  العامَّ ا  وأمَّ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 10 - 11.
)2) أورد الشيخ يف تذيب األحكام 6 : 639/249 ، َعِن احَلَلبِيِّ َقاَل : َقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ ×يِف 
يِف  َشَهاَدُتُه  وُز  َأَتُ نِْصُفُه  ُأْعتَِق  إِْن  أَرَأْيَت  ُقْلُت :  ِمنُْه « .  ُأْعتَِق  َما  بَِقْدِر  احلَدَّ  َلُد  » ُيْ امُلَكاَتِب : 

الطَّاَلِق ؟ . َقاَل : » إِْن َكاَن َمَعُه َرُجٌل َواْمَرَأٌة َجاَزْت َشَهاَدُتُه « . 
)3) ابن أب عقيل عىل ما نقل عنه الدروس الشعّية 2 : 140 ، وابن اجلنيد عىل ما حكى عنه 

العاّلمة يف خمتلف الشيعة8 : 456 . 
َأْن  ا  إِمَّ َشْيَئنْيِ  َأَحُد  ْخَباِر  األَْ » َهِذِه  قال :   ، 639 احلديث  ذيل   249  : 6 األحكام  تذيب   (4(
َم َعىَل َأِمرِي امُلْؤِمننَِي × . . . . « .  َا ُمَوافَِقٌة ملََِذاِهِب َمْن َتَقدَّ ٍب ِمَن التَِّقيَِّة ؛ أِلَنَّ َنْحِمَلَها َعىَل رَضْ

)5) الكّشاف 4 : 555 . 
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 إَِذا 
ْ
ْشِهُدْوا

َ
والفرقة )1( مجيعًا عىل النُّدب عند أب حنيفة )2( كقوله : } ... وَأ

َتَباَيْعُتْم ... { )3( . وعند الّشافعّي )4( هو واجب يف الّرجعة ، مندوب إليه 
يف الفرقة . 

قرينة  بْل  صارفة  قرينة  بال  األمر  ظاهر  خالف  أنَّه  ل  األوَّ ويف 
عىل  يدلُّ  دليل  بال  م  تكُّ أنَّه  الّثاِين  ويف  الوجوب .  تقتض  الّسياق 
ِمْن  أنَّه  مع  والّتعمية ،  األلغاز  قبيل  ِمْن  هو  بْل  ذكره ،  اّلذي  الفرق 
إىل  يفتقر  تسليمه  تقدير  وعىل  واملجاز ،  احلقيقة  يف  الّشء  استعامل 
مفقودة ،  ُهنا  والقرينة  الّرجحان ،  ُمطلق  ُحِل عىل  لو  وكذا  القرينة ، 
استمرار  فيه  يكفي  إْذ  له  معنى  ل  الفرقة  يف  اإلشهاد  تعّلق  أنَّ  عىل 

الّطالق فال حاجة إىل اإلشهاد . 
بالّطالق  اآلية  يف  األشهاد  تعلُّق  اإلمامّية  مذهب  عىل  يمكن  نعم 
ل عىل الوجوب ، والّثاين عىل النّدب ،  والّرجعة معًا ، عىل أْن يكون األوَّ
كاآليات  الوحي ،  ِمْن  بيانه  امُلتلقى  الّرجحان  ُمطلق  عىل  لألمر  حاًل 

امُلجملة امُلتلقى بيانا منهم صلوات اهلل عليهم . 
إذا طلبت  وأدائها  بإقامتها  الّشاهد  أمر  باإلشهاد  ُسْبَحاَنُه  أمر  وكام 
قِيُموا الّشَهاَدَة هلل { )5( أي : امتثالً ألمره ُسْبَحاَنُه 

َ
الّشهادة منه فقال : } وَأ

)1) امُلراد بالفرقة ُهنا : اخلروج ِمْن الِعّدة ؛ ألنَّه امُلقابل لقوله : } متسكوهّن { ، ويمكن أْن ُيراد 
الطالق . ) منه يف حاشية الّطبعة احلجرّية ( . 

)2) املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 19 ؛ امُلغني ) ابن قدامة ( 8 : 483 ( . 
)3) سورة البقرة 2 : 282 . 

)4) ُمغني امُلحتاج 3 : 336 ؛ املجموع 17 : 270 . 
)5) سورة الّطالق65 : 2 . 
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ورجاء ثوابه . وفيه حّث لم عىل التزام الّصدق والّتحّري َعْن الكذب . 
ولو أقامها عىل الّصدق وكان غرضه أمرًا آخر قبلت ، إّل أنَّه ل حيصل 

له الّثواب . 
قوله : } َذلَِك { اإلشارة به إىل الّشهادة وإقامتها أو مجيع األحكام ، 
ِمْن  فليس  ذلك  يفعل  مل  َمْن  بأنَّ  ذلك  يف  الّتحريض  عىل  ُمبالغة  وفيه 

املؤمنني . 
* * * * *

الّرابعة : في سورة البقرة

يَنِكْحَن  ن 
َ
أ وُهنَّ 

ُ
َتْعُضل الَ 

َ
ف ُهنَّ 

َ
َجل

َ
أ ْغَن 

َ
َفَبل النَّساء  ْقُتُم 

َّ
َطل } َوإَِذا   

ِمنُكْم  َكَن  َمن  بِِه  يُوَعُظ  َذلَِك  بِالَمْعُروِف  بَيَْنُهم   
ْ
تََراَضْوا إَِذا  ْزَواَجُهنَّ 

َ
أ

لَ  نُتْم 
َ
وَأ ُم 

َ
َيْعل واهلل  ْطَهُر 

َ
وَأ ُكْم 

َ
ل ْزك 

َ
أ َذلُِكْم  الِخِر  َْوِم  َوالْ باهلل  يُْؤِمُن 

ُمون { )1( . 
َ
َتْعل

ِقيَل : اخلطاب للُمطلِّقني . 

وبلوغ األجل عبارة : َعْن امُلشارفة عىل الفراغ ِمْن الِعّدة . 
الّرغبة  ل  اإلرضار  بقصد  لّن  املراجعة  َعْن  عبارة  والَعْضُل : 

فيهّن . 
الِعّدة ل لقصد  ل ترجعوهّن عند ُقرب انقضاء  وحاصل المعنى : 
وهذا  الّرغبة بْل منعًا ِمْن نكاح األزواج وقت الرّتايض بينهم إرضارًا ، 

)1) سورة البقرة 2 : 232 . 
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املعنى قاله الّراوندي )1( ، وجعله يف » مجمع البيان « )2( ظاهر اآلية . 
وفيه أنَّه تكون اآلية تأكيدًا لسابقها ، وأنَّ احلمل عىل امُلشارفة جُماز ، 
وأنَّ الرّتايض بينهّن وبني األزواج حينئٍذ يكون يف الِعّدة ؛ ألنَّ امُلراد هبم 
ِمْن سيكون زوجًا ، واخلطبة يف الِعّدة ُمّرمة ، فاألظهر أْن يكون األجل 
ا للُمطّلقين اّلذين يمنعونّن  عبارة َعْن انقضاء الِعّدة ، ويكون اخلطاب : إمَّ
ِمْن ذلك بعد انقضاء الِعّدة ُظلاًم حلمية جاهلية ، أو لقصد اإلرضار هبا ، أو 
ُيطلقها رسًا ول يعلمها فيدعها كذلك . وإما أْن يكون الخطاب لألولياء فال 
ل إذا تراضت معه بأمر ُمباح ، وفيه  يوز لم منعها ِمْن نكاحها زوجها األوَّ

حينئٍذ دللة عىل أنَّ الول تسقط وليته يف هذا احلال . 
وبوعده  باهلل  املصّدق  املؤمن  به {  } يوعظ  املذكور  } ذلك {   
ر عقابه ؛ وخّص املؤمن ؛ ألنَّه  ووعيده يف اليوم اآلخر فريجو ثوابه وحيذِّ
املنتفع بذلك ، وفيه دللة عىل أنَّ َمْن مل يّتعظ بذلك ، ومل يأخذ بام أمر به ، 
ومل يرتك ما نى عنه فهو ليَس ِمْن املؤمنني . } واهلل يعلم { ما يصلحكم 

} وأنتم ل تعلمون { . 
* * * * *

)1) فقه القرآن : 2 : 181 . 
العلامء  أعيان  أحد  الراوندّي ،  الدين  قطب  احلسن ،  بن  اهلل  هبة  بن  سعيد  هو  والّراوندّي : 
 ، متكّلٌم ، مشارٌك يف فنون ُأخرى من  ومشاهريهم ، من أجّله فقهاء اإلمامّية ، مّدٌث ، مفّسٌ
العلم ، له مصنّفات كثرية تبلغ أكثر من 50 كتابًا ، وله أشعار ، تويّف يف شوال سنة 573 هـ ، 
وقبه يف صحن السيدة فاطمة بنت اإلمام موسى الكاظم × قّم . معامل العلامء : 55 برقم 

368 ، فهرست منتجب الدين : 87 برقم 186 . 
)2) جممع البيان 2 : 110 . 
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الخامسة : في الّسورة المذكورة
ن يَْكُتْمَن 

َ
ُهنَّ أ

َ
ُرَوٍء َولَ َيِلُّ ل

ُ
َة ق

َ
الَث

َ
نُفِسِهنَّ ث

َ
بَّْصَن بِأ َقاُت َيَتَ

َّ
 } َوالُمَطل

َحقُّ 
َ
ُُهنَّ أ

َ
َْوِم الِخِر َوُبُعول رَْحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُْؤِمنَّ باهلل َوالْ

َ
َق اهلل يِف أ

َ
َما َخل

بِالَمْعُروِف  ْيِهنَّ 
َ
َعل ي 

ّ
ال ِمْثُل  ُهنَّ 

َ
َول  

ً
إِْصالَحا  

ْ
َراُدوا

َ
أ إِْن  َذلَِك  يِف  ِهنَّ  بَِردِّ

يم { )1( . 
ُ
ْيِهنَّ َدرََجٌة واهلل َعِزيٌز َحك

َ
َوللرَّجاِل َعل

والنّكتة  األمر ،  معنى  يف  خبية  مجلٌة  بَّْصَن { :  َيَتَ َقاُت 
َّ
} الُمَطل  

الّتأكيد واإلشعار بأنَّه ممّا يب امُلسارعة إىل امتثاله ، فكأّنه وقع منه فأخب 
عنه ، وبناؤه عىل امُلبتدأ يفيد زيادة الّتأكيد باعتبار تكرار اإلسناد ، وجعل 
الِعّدة .  يف  الّتجّددي  الستمرار  لزوم  عىل  للّدللة  مضارعًا  فعاًل  اخلب 

والرّتبُّص : النتظار ، أي : ل يتزّوجَن يف هذِه امُلّدة . 
ولنذكر مُجلة ما تضّمنته اآلية يف ضمن فوائد : 

 ) اأُلولـى ( : ] ظهـور } الُمطلقات { في وجوب العـّدة على كلِّ 
ُمطلَّقة [ 

 ظاهر امُلطلقات الّشمول لكلِّ ُمطلَّقة ، ألنَّه مجع مىّل بالاّلم ، لكن 
ن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق } ِمن  تعاىل :  لقوله  هبا ؛  املدخول  غري  العموم  هذا  ِمْن  خيرج 

ا  فإنَّ وامُلسرتابة ،  وَنَها { )2( ،  َتْعَتدُّ ٍة  ِعدَّ ِمْن  ْيِهنَّ 
َ
َعل ُكْم 

َ
ل َفَما  وُهنَّ  َتَمسُّ

َسائُِكْم 
ِّ
ِئ يَئِْسَن ِمَن الَمِحيِض ِمن ن

َّ ّ
تعتّد باألشهر ؛ لقوله تعاىل : } والال

ْشُهٍر { كام يأيت )3( بيان ذلك إْن شاء اهلل تعاىل ، 
َ
ُة أ

َ
الَث

َ
ُتُهنَّ ث ِعدَّ

َ
إِِن اْرتَبُْتْم ف

)1) سورة البقرة 2 : 228 . 
)2) سورة األحزاب 33 : 49 . 

)3) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 47.
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الّتسع سنني ،  تكمل  مل  واّلتي  يأُسها ،  املعلوم  اآليس  ذلك  َعْن  وخيُرج 
ة عليهام عىل األشهر ، واألَمة فإنَّ عّدتا ُقرءان .  فإنَّه ل ِعدَّ

وباجلملة اآلية ليست عىل عمومها ، بْل امُلراد هبا مستقيمة احليض 
ويف  وهي َمْن يأتيها احليض عىل ُمقتىض عادة النّساء يف ُكّل شهر مرة ، 
معناها َمْن كانت تيض يف ُكّل شهر أكثر ِمْن مرة ، وَمْن كانت تيض يف 
ما دون ثالثة أشهر مّرة ، فإّنام تعتّدان باألطهار أيضًا ، فظهر من ذلك 
أّن احلكم بكون العّدة ثالثة أقراء خمصوص باحلُّرة املدخول هبا إذا كانت 
األصحاب  عمل  ذلك  وعىل  املذكور ،  الوجه  عىل  األقراء  ذوات  ِمْن 

وانعقد إمجاعهم ، ويدلُّ عليه األخبار امُلستفيضة )1( . 

 ) الّثانية ( : ] تنقيح المراد من القرء في اآلية [ 

القروء : مجع القرء بالفتح والّضم ، وهو ُيطلق يف الّلغة عىل احليض 
والّطهر ، وهل ذلك عىل جهة الشرتاك الّلفظّي ، أو املعنوّي بأْن يكون 
أحدها  يف  حقيقة  أنَّه  عىل  أو  ُمعتاد ،  إىل  ُمعتاد  ِمْن  لالنتقال  موضوعًا 
جماز يف اآلخر فيه أقوال ، واملعروف ِمْن مذهب األصحاب أنَّ امُلراد ُهنا 
األطهار ، بْل اّلذي يظهر ِمْن كثري ِمْن األخبار أنَّ املعنى احلقيقّي للقرء 
هو الّطهر ل غري ، فروي يف » الكافي « ، يف احلسن ، َعْن ُزَراَرَة ، َقاَل 
ْأِي َيُقوُل : ِمْن َرْأِيي َأنَّ اأْلَْقَراَء  ِب َعْبِد اهللِ × : َسِمْعُت َربِيَعَة الرَّ ُقْلُت أِلَ
 ؟ .  اَم ُهَو الطُّْهُر يِف َما َبنْيَ احلَْيَضَتنْيِ ى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ يِف اْلُقْرآِن إِنَّ تِي َسمَّ الَّ

اَم َبَلَغُه َعْن َعِلٍّ × « .  َفَقاَل : »َكَذَب مَلْ َيُقْل بَِرْأِيِه ، َوَلِكنَُّه إِنَّ

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب العدد . 
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َفُقْلُت : أَكاَن َعِلٌّ × َيُقوُل َذلَِك ؟ . 
َجاَء  َفإَِذا  َفَيْجَمُعُه  ُم  الدَّ فِيِه  ُيْقَرُأ  ْهُر ،  الطُّ اْلُقْرُء  اَم  إِنَّ »َنَعْم  َفَقاَل : 
امَلِحيُض َدَفَعُه « )1( ، ولفظ » إنَّام « ُتفيد احلرص . ويف معناها رواية ُأخرى 

لزرارة )2( أيضًا . 
 ، )3( »   وحسنة ثالثة له َعْن أب جعفر × قال : »اْلُقْرُء َما َبنْيَ احلَْيَضَتنْيِ

د بن ُمسلم ، َعْن أب جعفر × )4( .  ومثلها صحيحة مُمَّ
 وصحيحة رابعة له أيضًا قال : »اأْلَْقَراُء ِهَي اأْلَْطَهاُر « )5( . 

َتِْض ،  مَلْ  تِي  الَّ ُة  »ِعدَّ قال :  عبداهلل ×  أب  َعْن  بصري ،  أب  وعن 
َوَيْسَتِقيُم  َتِيُض  تِي  الَّ ُة  َوِعدَّ َأْشُهٍر .  َثاَلَثُة  َتْطُهُر ،  َل  تِي  الَّ َوامُلْسَتَحاَضِة 

 . )6( »  ِم َبنْيَ احلَْيَضَتنْيِ َحْيُضَها َثاَلَثُة ُقُروٍء ، َواْلُقُروُء مَجُْع الدَّ
ذلك ؛  يف  حقيقة  أنَّه  الّتسمية  وجه  بيان  يف  األخبار  هذِه  ِمْن  فظهر 
ويدلُّ عىل  فهو خالف اجلمع ،  إذا سال  الوادي  ِمْن حاض  احليض  إْذ 
كون امُلراد باألقراء األطهار أيضًا أخبار كثرية ُمستفيضة مع ظاهر قوله : 
ذلك  عىل  أصحاَبنا  ووافق  عرفت  ما  عىل   )7( }  تِِهنَّ لِِعدَّ ُقوُهنَّ 

ِّ
} َفَطل

)1) الكايف 6 : 89/ 1 ، تفسري العّيايّش 1 ، : 351/114 . 
)2) الكايف 6 : 88/ 9 ، تذيب األحكام 8 : 123/ 429 . 
)3) الكايف 6 : 89/ 2 ، تذيب األحكام 8 : 423/122 . 

)4) الكايف 6 : 89/ 3 ، تذيب األحكام 8 : 123/ 424 . 
)5) الكايف 6 : 89/ 4 ، تفسري العّيايّش 1 : 135/ 360 . 

)6) الكايف 6 : 99/ 3 ، تذيب األحكام 8 : 406/117 . 
)7) سورة الطالق65 : 1 . 
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الّشافعّيُة )1( ومجاعة ِمْن الّصحابة والّتابعني )2( . 
بام  ذلك  عىل  ُمستدّلني  احليض ؛  به  امُلراد  أنَّ  إىل  احلنفية )3(  وذهب 

اَم َأْقَراِئِك « )4( .  اَلَة َأيَّ روي َعْن النّبي ‘ »َدِعى الصَّ
ة ما يدلُّ عىل ذلك ، فروى الّشيخ ،  وقْد يوجديف بعض أخبار اخلاصَّ
َتِيُض  تِي  الَّ ُة  »ِعدَّ َقاَل :  اهللِ ×  َعْبِد  َأِب  َعْن   ،  احَلَلبِيِّ َعِن  الّصحيح  يف 
أب  وصحيحة  ِحَيٍض « )5( .  َثاَلُث  َوِهَي  أْقَرأٍء ،  َثاَلَثُة  َحْيُضَها  َوَيْسَتِقيُم 
بصري ، َعْن أب عبداهلل × مثله )6( ، نحو ذلك ِمْن األخبار كقوله × يف 
اَلة « )8( .  صحيحة مّمد بن مسلم : »ُهَو َأْمَلُك بِرجعتها )7( َما مَلْ َتِلَّ َلَا الصَّ
وحلها أصحابنا عىل الّتقّية ، ويدلُّ عىل ذلك حسنة ُزَراَرَة ، َعْن َأِب 
َق اْمَرَأَتُه َعىَل ُطْهٍر ِمْن   ، َرُجٌل َطلَّ َجْعَفٍر × َقاَل : ُقْلُت َلُه : َأْصَلَحَك اهللُ

 ؟ .  َغرْيِ مِجَاٍع بَِشَهاَدِة َعْدَلنْيِ

)1) اأُلّم 5 : 224 ؛ املجموع 17 : 176 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 1 : 364 . 
عمر ،  وابن  وعائشة ،  ثابت ،  بن  زيد  قال  » وبه   : 99  : 2 البيان  جممع  يف  الّطبيّس  قال   (2(
ومالك ، والّشافعّي ، وأهل املدينة . قال ابن شهاب : ما رأيُت أحدًا من أهل بلدنا ، إل وهو 
يقول : األقراء األطهار إل سعيد بن املسيب . واملروّي عن ابن عّباس وابن مسعود واحلسن 

وجماهد ، ورووه أيضًا عن عّل : أّن القرء احليض « 
)3) ُعمدة القارئ 2 : 306 ؛ امُلغني ) ابن قدامة ( 9 : 83 . 

)4) سنن الّدارقطنّي 1 : 220 ، الستذكار 6 : 152 ، الّتمهيد 15 : 98 ، التبيان يف تفسري القرآن 
2 : 229 ، جممع البيان 2 : 99 ، فقه القرآن 2 : 157 . 

)5) تذيب األحكام 8 : 126/ 434 ، الستبصار 3 : 1171/330 . 
)6) تفسري العّيايّش 1 : 134/ 354 ، تذيب األحكام 8 : 126/ 435 . 

)7) يف املصدر : » هبا « بدل » برجعتها « . 
)8) تذيب األحكام 8 : 127 : 437 ، الستبصار 3 : 1177/331 . 
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َوَحلَّْت  ُتَا ،  اْنَقَضْت ِعدَّ َفَقِد  الثَّالَِثِة  َدَخَلْت يِف احلَْيَضِة  َفَقاَل : »إَِذا 
لأِْلَْزَواِج « . 

ُه َقاَل :   ، إِنَّ َأْهَل اْلِعَراِق َيْرُووَن َعْن َعِلٍّ × َأنَّ ُقْلُت : َأْصَلَحَك اهللُ
» ُهَو َأَحقُّ بَِرْجَعتَِها َما مَلْ َتْغَتِسْل ِمَن احلَْيَضِة الثَّالَِثِة « ؟ . 

 َفَقاَل : »َفَقْد َكَذُبوا « )1( ، فنسبة الّرواية بذلك إىل أهل العراق تشعر 
األخبار  هذه  فتكون  الّزمان ،  ذلك  يف  مشهورًا  كان  املذهب  هذا  بأنَّ 

خرجت عىل الّتقية . 
بني  للجمع  آخر  وجهًا  امُلفيد  َعْن  » الّتهذيب «  يف  الّشيخ  ونقل 
األخبار ، وهو أنَّه إذا طلقها يف آخر ُطهرها اعتّدت باحليض ، وإْن طلقها 
يف أّوله اعتّدت باألقراء اّلتي هي األطهار . ثمَّ قال : وهذا وجه غري أنَّ 

األُوىل ما قّدمناه ِمْن احلمل عىل الّتقية )2( ، انتهى . 
ا أّوالً : فألن هذا الوجه يقتض أْن ل َيِصّح طالقها يف  وفيه نظر ؛ أمَّ
 { أي : يف الّزمان اّلذي  تِِهنَّ آخر الّطهر ، وذلك ملا تقّدم يف قوله : } لِِعدَّ

َيِصّح كونه ِمْن الِعّدة كام بّيناه وهو خالف إمجاع األصحاب . 
ا تبني برؤية الّدم الّثالث  وأما ثانيًا : فإلطالق الّروايات الّداّلة عىل أنَّ
وإطالق  آخره ،  أو  الّطهر  ل  أوَّ يف  واقعًا  الّطالق  بكون  تقييد  غري  ِمْن 

)1) الكايف 6 : 86/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 123/ 426 . 
ْمنَاُه  ْيِن َما َقدَّ )2) تذيب األحكام 8 : 127 ، ذيل احلديث 438 . قال : » َفاْلَوْجُه يِف َهَذْيِن اخَلَبَ
آِخِر  يِف  َقَها  َطلَّ إَِذا  َيُقوَل :  بَِأْن  اأْلَْخَباِر  َهِذِه  َبنْيَ  َمُع  َيْ َرِحَُه اهلل  َشْيُخنَا  َوَكاَن  التَِّقيَِّة  ِمَن  َأْيضًا 
تِي ِهَي اأْلَْطَهاُر ، وَهَذا َوْجٌه  ْت بِاأْلَْقَراِء الَّ لِِه اْعَتدَّ َقَها يِف َأوَّ ْت بِاحلَْيِض ، وإِْن َطلَّ ُطْهِرَها اْعَتدَّ

ْمنَاه  « .  َغرْيَ َأنَّ اأْلَْوىَل َما َقدَّ
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هبذا  يشعر  ما  األخبار  يف  وليَس  احليض ،  هي  األقراء  بكون  املعارض 
َعْن  البيان  لتأخري  امُلستلزمة  والّتعمية  األلغاز  قبيل  ِمْن  فكأّنه  الّتقييد ، 

وقت احلاجة ، فال وجه ملا ذكره ، فاحلمل عىل الّتقّية ُمتعني . 

فروع : 

ل ( : ] ال بد من بقاء شيء من الّطهر بعد الفراغ من الصيغة [   ) األوَّ

 ُيستفاد ِمْن اعتدادها بالّطهر اّلذي ُطلِّقت فيه أنَّه لبدَّ ِمْن بقاء يشء 
منه بعد الفراغ ِمْن صيغة الّطالق ولو حلظة ، فلو كان آخر الّصيغة ُمقارنًا 
آخر  بأطهار  اعتدادها  وكان  الّطالق صحيحًا ،  كان  الّدم  رؤية  لبتداء 
ح بعض األصحاب ،  ثالثة فال تبني إّل برؤية الّدم الّرابع ، وبام ذكرنا رصَّ
ا تبني برؤية الّدم الّثالث ؛ ألنَّ هذا  ول ُينايف ذلك األخبار الّداّلة عىل أنَّ

الفرض نادر فُتحمل تلك األخبار عىل الغالب . 

 ) الّثاِني ( : ] المطّلقة تبين برؤية الدم الثالث مطلقا [ 

ا تبني برؤية الّدم الّثالث أنَّه ل فرق   ُيستفاد ِمْن الّروايات الّداّلة عىل أنَّ
أقّل  َمْن ل تتحّيض إّل بمض  وبني  الّدم ،  بني كونا ممّن تتحّيض برؤية 
ق باألُوىل ،  احليض ، وهو ظاهر إطالق كالم أكثر األصحاب ، وقّيده امُلحقِّ
وألزم الّثانية الّصب إىل انقضاء أقّل احليض أخذًا بالحتياط ، وما ذكره أوىل . 

 ) الّثالث ( : ] يرجع في تحديد األطهار الى مباحث الحيض [ 

ة  بالِعدَّ احلكم  كان  باحليض  الفصل  باعتبار  األطهار  تعّدد  كان  مّلا   
ُمرتّتبًا عىل ما ذكر يف مباحث احليض ، َفَمْن انقطع دُمها عىل العشة فام 
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عداها ُطهر ، وَمْن تاوز دُمها العشة ِمْن ذوات العادة الوقتّية العددّية 
ترجع إليها ، وما عداها ُطهر ، وإّل فلرتجع إىل الّتمييز إْن حصل ، وإّل 
إطالق  احلكم  هذا  عىل  ويدلُّ  فباألشهر ،  وإّل  أمكن ،  إْن  نسائها  فإىل 
عليه  ويدلُّ  احليض ،  يف  ُمفصاًل  ذكر  ما  إىل  ينرصف  فإنَّه  الّروايات ، 
ا ‘ َقاَل : »تعتدُّ  يل ، َعْن َبْعِض َأْصَحابِنَا ، َعْن َأَحِدِهَ رصحيًا رواية مَجِ
َلَا ،  َسَبَقْت  إِْن  ُهوِر  بِالشُّ َأْو  َحْيِضَها ،  اِم  َأيَّ يِف  َكاَن  إَِذا  ِم  بِالدَّ امُلْسَتَحاَضُة 
أِلَنَّ  َذلَِك َل خَيَْفى ؛  َفإِنَّ  َها  َغرْيِ ِمْن  اَم َحْيِضَها  َأيَّ َتْعِرْف  َفَلْم  اْشَتَبَها  َفإِِن 
َدَم احلَْيِض َدٌم َعبِيٌط َحارٌّ َوإِنَّ َدَم اِلْستَِحاَضِة َدٌم َأْصَفُر َباِرٌد « )1( . فأّما 
ممّا  يشء  لا  حيصل  مل  َمْن  عىل  ممولة  فهي  املذكورة )2(  بصري  أب  رواية 

ذكرنا فكانت عّدتا باألشهر . 

 ) الّثالثة ( : ] في قبول قول الّنساء في الحمل والحيض والعّدة [ 

يف  امُلراد  أنَّ  الّظاهر  إلخ ،  يَْكُتْمَن {  ن 
َ
أ ُهنَّ 

َ
ل َيِلُّ  } َولَ  قوله :   

األرحام احلمل ، وحّرمه تعاىل ؛ ألنَّه تضييع نسل . 
ويدلُّ عىل ذلك ما يف » تفسير العّياشّي « ، َعْن َأِب َبِصرٍي ، َعْن َأِب 
 { ؟ .  رْحاِمِهنَّ

َ
قاُت ... إىل قوهل ... يِف أ

ّ
َعْبِد اهلل × يِف َقْولِِه : } واملطل

َوِهَي  ُطلَِّقْت  إَِذا  احلَْمَل  َتْكُتَم  َأْن  َلَا  حَيِلُّ  َل  »َيْعنِي  ] َقاَل : )3( [ :   
ْوُج َل َيْعَلُم بِاحلَْمِل ، َفاَل حَيِلُّ َلَا َأْن َتْكُتَم َحَْلَها َوُهَو َأَحقُّ هِبَا  ُحْبىل ، َوالزَّ

)1) تذيب األحكام 8 : 127/ 439 . الستبصار 3 : 332/ 1181 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 37.

)3) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
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يِف َذلَِك احلَْمِل َما مَلْ َتَضع  « )1( . 
بن  علّي  » تفسير  كام يف  والّطهر  احليض  يشمل  ما  ُيراد  أْن  وحُيتمل 
إبراهيم « قال : ل حيل للمرأة أْن تكتم حلها أو حيضها أو ُطهرها ، وقْد 

ض اهلل إىل النّساء ثالثة أشياء : الّطهر ، واحليض ، واحلمل )2( .  فوَّ
ة ؛ نظرًا   وقْد يستدّل باآلية عىل أنَّ قولّن مقبوٌل يف أمر احليض والِعدَّ
وتريم  إظهار ذلك عليهّن ،  إياب  ملا حسن  يكن كذلك  ملْ  لو  أنَّه  إىل 
ِمْن جهتهّن  إّل  يعرف  ول  أرحامهن ،  مؤتنات عىل  وألنّن  الكتامن ، 
غالبًا وإقامة البّينة عىل مثله عسة يف الغالب ، وملا رواه يف » الكافي « ، 
ُة َواحلَْيُض لِلنَِّساِء  يف احلسن ، َعْن ُزَراَرَة ، َعْن َأِب َجْعَفٍر × َقاَل : »اْلِعدَّ

َقْت « )3( .  َعْت ُصدِّ إَِذا ادَّ
كأْن  الّزمان املمكن ،  اّدعته يف  إذا  فيام  يقبل قولا  إنَّام  أنَّه  ول خيفى 
وعليه  وحليضتني ،  يومًا  وعشين  ثالثة  يف  الِعّدة  انقضاء  احلّرة  تّدعي 
ْهِر مَلْ َيِزْد  ينزل ما يف حسنة احللبّي ، عن أب عبد اهلل × ، »َوَما َكاَن يِف الشَّ

ُتَا َثاَلُث ِحَيٍض « )4( .  يِف احلَْيِض َعىَل َثاَلِث ِحَيٍض َفِعدَّ
َوُربَّما ِقيَل : إنَّه ل يقبل منها غري امُلعتاد إّل بشهادة أربع ِمْن النّساء 
واحتمل  األخبار .  بعض  له  ويشهد  أمرها ،  باطن  عىل  امُلّطلعات 
بعضهم : أنَّه يقبل غري امُلعتاد إذا كانت ثِقة صاحلة أو شهادة النّساء . 

)1) تفسري العّيايّش 1 : 356/115 . 
)2) تفسري القّمّي 1 : 74 . 
)3) الكايف 6 : 101/ 1 . 

)4) الكايف 6 : 100/ 8 ، تذيب األحكام 8 : 118/ 407 . 
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الكتامن  لتحريم  وتأكيد  زجر ووعيد  إلخ ،   }  ُكنَّ } إِن  وقوله : 
بأنَّ ذلك ممّا خُيِرُج َعْن اإليامن . 

 ... { إلخ .   ) الّرابعة ( : قوله : } َوُبُعولُُهنَّ

عليها  له  أنَّ  فاملعنى  احلمل  األرحام :  يف  خلق  بام  امُلراد  كان  إْن   
ا إنَّام تبني منه بالوضع كام تضّمنته رواية أب  الّرجعة ما دامت حاماًل ؛ ألنَّ
بصري املذكورة )1( . وإْن كان الُمراد : األعّم فاملعنى أنَّ له عليها الّرجعة ما 

دامت يف الِعّدة . وعىل الّتقديرين امُلراد ذات الِعّدة الّرجعّية . 
 وقْد عرفت أنَّ ظاهر امُلطّلقات العموم لكلِّ ُمطّلقة ، الّشامل للبائنات 
كام دلَّت عليه األخبار ، وذكره الُفقهاء وامُلفّسون بال شّك يف ذلك عندهم ، 
فيكون الّضمري أخّص ِمْن املرجع وخُمالفًا ملرجعه ، حيث ُأريد به بعض ما 
تناوله ، ول يمنع مثل ذلك ؛ ألنَّ باب الّتجّوز واسع ، والستخدام شائع ، 
وألنَّ الّضمري الّراجع إىل ظاهر ِمْن قبيل تكرار الّظاهر وإعادته ، وكام أنَّ إرادة 
ل فكذلك إرادة اخلصوص يف  اخلصوص يف الّثايِن ل تستلزم تصيص األوَّ

الّضمري ل تستلزم اخلصوص يف املرجع ، وتقيقه يف األُصول . 
قوله :  فيكون  احلمل  ُيامع  احليض  أنَّ  األخبار  ِمْن  كثري  ظاهر  ثمَّ 
 { ِمْن قبيل امُلخّصص للرّتبُّص ثالثة قروء بَمْن ليست بحامل .  ُُهنَّ

َ
} وُبُعول

والّرغبة  الغضب ،  بعد  إليها  الّرجوع  َعْن  عبارة  ُهنا :  واإلصالح 
إليها بعد الّرغبة عنها . 

ِمْن باب احلّث  ويكون هذا  به ما قاب اإلرضار هبا ،  امُلراد  َوِقْيَل : 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 37.
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م إْن راجعوا فلرياجعوا هبذا القصد ، ل  لألزواج والّتحريض لم عىل أنَّ
بقصد اإلرضار ، وليَس هذا رشطًا لصّحة الّرجوع ؛ ألنَّه َيِصّح الّرجوع 

وإْن قصد اإلرضار إمجاعًا وإْن فعل حرامًا . 

 ] الّرجعة تكون بالقول والفعل [ 

 ، وفعاًل كالوطيء  ثمَّ إنَّ الّرجعة تكون بالقول كقوله : رّجعتك إلَّ
والُقبلة ، ويف حكم ذلك إنكار الّطالق . واألخرس باإلشارة امُلفهمة . 
اآلية  يف  ذلك  وسنذكر  الّرجوع ،  صّحة  يف  رشطًا  ليست  واملواقعة 

الّتاسعة )1( إْن شاء اهلل تعاىل ، وقْد أرشنا إليه فيام مرَّ أيضًا . 
ول يب اإلشهاد يف الّرجعة ، بْل ُيستحّب ألجل إثبات الّرجعة عند 
نة لألمر باإلشهاد ، وينبغي أْن يكون  امُلنازعة ، وعليه تنّزل األخبار امُلتضمِّ
الّشهود عاملني بكونا يف الِعّدة حني رجوعه ، ول يشرتط إعالمها بذلك 
د دعواه ،  حينئٍذ ، ولو ملْ يشهد فعليه إعالُمها بذلك ، وإّل فال يثبت بُمجرَّ

د بن قيس )2( ، ورواية احلسن بن صالح )3( .  كام يدلُّ عليه حسنة مُمَّ

)1) سيأيت ذكرها يف الصفحة 77.
ِد ْبِن َقْيٍس  مَّ )2) أوردها الكليني يف الكايف 6 : 3/75 ، تذيب األحكام 8 : 131/43 ، َعْن مَُ
ًا  َق اْمَرَأَته وَأْشَهَد َشاِهَدْيِن ُثمَّ َأْشَهَد َعىَل َرْجَعتَِها رِسّ َأنَّه َقاَل يِف َرُجٍل َطلَّ َعْن َأِب َجْعَفٍر × 
ُ امَلْرَأُة ،  ُتَا َقاَل : » َتَريَّ ْجَعِة َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ ُهوَد َفَلْم َتْعَلِم امَلْرَأُة بِالرَّ ِمنَْها واْسَتْكَتَم َذلَِك الشُّ
تِي َأْشَهَد  ْجَعِة الَّ َجْت َقْبَل َأْن َتْعَلَم بِالرَّ َفإِْن َشاَءْت َزْوَجَها ، وإِْن َشاَءْت َغرْيَ َذلَِك ، وإِْن َتَزوَّ

َقَها َعَلْيَها َسبِيٌل ، وَزْوُجَها األَِخرُي َأَحقُّ هِبَا « .  َعَلْيَها َزْوُجَها َفَلْيَس لِلَِّذي َطلَّ
)3) أوردها الكلينّي يف الكايف6 : 4/80 ، والّشيخ يف تذيب األحكام 8 : 196/61 ، َعِن احَلَسِن 
َق اْمَرَأَته وُهَو َغاِئٌب يِف َبْلَدٍة ُأْخَرى ،  ٍد ÷ َعْن َرُجٍل َطلَّ ْبِن َصالٍِح َقاَل َسَأْلُت َجْعَفَر ْبَن ُمَمَّ
ْجَعِة ، ُثمَّ إِنَّه َقِدَم  ِة ومَلْ ُيْشِهْد َعىَل الرَّ  ، ُثمَّ إِنَّه َراَجَعَها َقْبَل اْنِقَضاِء اْلِعدَّ وَأْشَهَد َعىَل َطاَلِقَها َرُجَلنْيِ
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 ) الخامسة ( : ] في حقوق الزوجين على بعضهما [ 

وأنَّ له عليها  الرّتبُّص ،  ُمّدة  الّزوج أحّق هبا يف  أنَّ  ُسْبَحاَنُه  مّلا ذكر 
حّقًا أردفه بام يدلُّ عىل أنَّ لا أيضًا مثل اّلذي عليها ، والّتشبيه يف أصل 

الوجوب . 
وحّق الّزوج أعظم ، وهو عىل قسمني : واجب ، ومندوب ، فعن 
َوَيْكُسو  َبْطنََها ،  ُيْشبَِع  أْن  َزْوِجَها  َعىَل  امَلْرَأِة  »َحقُّ  قال :  الّصادق × 

ُجثََّتَها ، َوإِْن َجِهَلْت َغَفَر َلَا « )1( . 
ِئيُل ×  وعن أب جعفر × َقاَل : »َقاَل َرُسوُل اهللِ ‘ َأْوَصايِن َجْبَ

ُه َل َينَْبِغي َطاَلُقَها إِلَّ ِمْن َفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة « )2( .  بِامَلْرَأِة َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ
ُكْم  َخرْيُ َوَأَنا  لِنَِساِئِه ،  ُكْم  َخرْيُ ُكْم  »َخرْيُ اهلل ‘ :  رسول  وقال 

لِنَِساِئي « )3( . 
 ويف حديث آخر : »َلْو َأَمْرُت َأَحدًا َأْن َيْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت امَلْرَأَة َأْن 

َتْسُجَد لَِزْوِجَها « )4( . 

َجْت َرُجاًل َفَأْرَسَل إَِلْيَها : َأينِّ َقْد ُكنُْت َراَجْعُتِك َقْبَل اْنِقَضاِء  ِة ، وَقْد َتَزوَّ َعَلْيَها َبْعَد اْنِقَضاِء اْلِعدَّ
ْجَعَة بَِغرْيِ  ِة ، ومَلْ ُأْشِهْد ؟ َقاَل : َفَقاَل : » َل َسبِيَل َله َعَلْيَها ؛ ألَنَّه َقْد َأَقرَّ بِالطَّاَلِق ، وادََّعى الرَّ اْلِعدَّ
ْجَعِة ، َكاَم  َق َأْن ُيْشِهَد وملَِْن َراَجَع َأْن ُيْشِهَد َعىَل الرَّ َبيِّنٍَة ، َفاَل َسبِيَل َله َعَلْيَها ، ولَِذلَِك َينَْبِغي ملَِْن َطلَّ

َج َكاَن َخاطِبًا ِمَن اخلُطَّاِب « .  َأْشَهَد َعىَل الطَّاَلِق ، وإِْن َكاَن َقْد َأْدَرَكَها َقْبَل َأْن َتَزوَّ
)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4526/440 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 440/ 4525 . 
)3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4538/443 . 

رسول  » عن  وفيهام :   . 6/508  –  507  : 5 الكايف   ، 13/371 الّدرجات :  بصائر   (4(
اهلل ‘ « . 
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ُتْقَبْل  مَلْ  َحقٍّ  يِف  َساِخٌط  َعَلْيَها  َوَزْوُجَها  َباَتْت  اْمَرَأٍة  اَم  »َأيُّ ويف آخر : 
ِمنَْها َصاَلٌة َحتَّى َيْرَض َعنَْها « )1( . 

ويف آخر : »إذا َخَرَجْت بَِغرْيِ إِْذنِه َفاَل َنَفَقَة لا « )2( . 
واألخبار الواردة بذلك كثرية ، وقْد تقّدم يف رشح قوله : } الرَّجاُل 

وَّاُموَن َعَ النَّساء ... { )3( بعض األخبار )4( . 
َ
ق

 ) الّسادسة ( : ] حكم األمة والكتابية في عّدة الطالق [ 

ظاهر اإلطالق يتناول ُكّل ُمطّلقة ، امُلسلمة والكافرة ، احلّرة واألَمة ، 
ا  وامُلطلِّق امُلسلم والكافر ، واحلّر والعبد ، ولكن خرجت األَمة بدليل أنَّ
ا الكافرة فهي كاحلّرة  عىل النّصف ِمْن احلّرة وإْن كان زوجها حّرًا ، وأمَّ

عىل املشهور ، بْل ِقيَل : إنَّه موضع وفاق . 
وروي الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن زرارة ] عن أب جعفر × [ قال : 
ِة  ٌة ِمْثُل ِعدَّ َقَها َهْل َعَلْيَها ِعدَّ  ، َفَطلَّ ايِنٍّ َت َنرْصَ انِيَّة َكاَنْت َتْ َسَأْلُتُه َعْن َنرْصَ

امُلْسِلَمِة ؟ . 
ُْم  َأنَّ َتَرى  أَل  َماِم ،  لإِْلِ مَمَالِيُك  هم  اْلِكَتابنِي  َأْهَل  أِلَنَّ  »ل ؛  َفَقاَل : 
يَبَة إىَِل َمَوالِيِه ، َقاَل : َوَمْن َأْسَلَم ِمنُْهْم  ِ ْزَيَة َكاَم ُيَؤدِّي اْلَعْبُد الرضَّ وَن اجْلِ ُيَؤدُّ

ْزَيُة « .  َفُهَو ُحرٌّ ُتْطَرُح َعنُْه اجْلِ

عبد  أب  » عن  وفيهام :   . 4519/439  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 2  /507  : 5 الكايف   (1(
اهلل × « . 

)2) الكايف 5 : 5/514 . وفيه : » َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : َقاَل : َرُسوُل اهلل  ‘ « . 
)3) سورة النّساء 4 : 34 . 

)4) قد تقّدم ذكرها يف ج621/3 .
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َأْن  امُلْسِلُم  َأَراَد  إْن  َتَا  ِعدَّ فام  َقَها  َطلَّ َما  َبْعَد  َأْسَلَمْت  َفإِْن  ُقْلُت : 
َجَها ؟ .  َيَتَزوَّ

َقاَل : »إذا أسلمت بعد ما طّلقت كانت عّدتا عّدة املسلمة ؟ « . 
َرُجٌل  َفَأَراَد   ،  ايِنٌّ َنرْصَ َوُهَو  انِيٌَّة  َنرْصَ َوِهَي  َعنَْها  َماَت  َفإِْن  ُقْلُت : 

َجَها ؟ .  ُمْسِلٌم َأْن َيَتَزوَّ
َأْشُهٍر  َأْرَبَعَة  ايِنِّ  النَّرْصَ ِمَن  َتْعَتدُّ  َحتَّى  امُلْسِلُم  ُجَها  َيَتَزوَّ »َل  َقاَل : 

َة امُلْسِلَمِة امُلَتَوىفَّ َعنَْها َزْوُجَها « .  َوَعْشًا ِعدَّ
ُتَا  َوُجِعَلْت ِعدَّ َة اأْلََمِة ،  إَِذا ُطلَِّقْت ِعدَّ ُتَا  َكْيَف ُجِعَلْت ِعدَّ ُقْلُت : 
َماِم ؟ .  ُْم مَمالِيُك لإِْلِ ِة امُلْسِلَمِة ، َوَأْنَت َتْذُكُر َأنَّ َة احلُرَّ إَِذا َماَت َعنَْها ِعدَّ

َزْوُجَها « )1( ،  َعنَْها   َ ُتُويفِّ إَِذا  ِتَا  َكِعدَّ الطَّاَلِق  يِف  ُتَا  ِعدَّ »َلْيَس  َقاَل : 
يمكن حله عىل  امُلعاِرض  تقدير وجود  وعىل  الّرواية صحيحة ،  وهذِه 

الستحباب ، فافهم . 
* * * * *

الّسادسة : في سورة الّطالق

ُة 
َ
الَث

َ
ُتُهنَّ ث ِعدَّ

َ
َسائُِكْم إِِن اْرتَبُْتْم ف

ِّ
ِئ يَئِْسَن ِمَن الَمِحيِض ِمن ن

َّ ّ
 } والال

ُهنَّ َوَمن َيتَِّق 
َ
ن يََضْعَن َحْل

َ
ُهنَّ أ

ُ
َجل

َ
ْحَاِل أ

َ
ْولَُت األ

ُ
ْم َيِْضَن وَأ

َ
ِئ ل

َّ ّ
ْشُهٍر والال

َ
أ

ْمرِهِ يُْساً { )2( . 
َ
ُ ِمْن أ

َّ
اهلل َيَْعل هل

مّلا ذكر ُسْبَحاَنُه حال امُلطّلقات ِمْن ذوات األقراء امُلستقيامت احليض 

)1) تذيب األحكام 7 : 1918/478 . 
)2) سورة الّطالق 65 : 4 . 
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ة  ذكر حال َمْن ل يكون كذلك . روي : أنَّه ملا نزلت اآلية الّسابقة يف ِعدَّ
ة الاّلئي ملْ حيضن فنزلت هذِه اآلية )1( .  ذوات األقراء ِقيَل : فام ِعدَّ

اخلب ،  ْشُهٍر { : 
َ
أ ُة 

َ
الَث

َ
ث ُتُهنَّ  ِعدَّ

َ
} ف مبتدأ ،  يَئِْسَن { :  ِئ 

َّ ّ
} والال  

وصّح دخول الفاء لتضّمنه معنى الّشط . 
لدللة  مذوف  وخبه  مبتدأ ،  َيِْضَن { :  ْم 

َ
ل ِئ 

َّ ّ
} والال وقوله : 

ل عليه ، أي : فعدتّن ثالثة أشهر .  األوَّ

ولنذكر ما تضّمنته في مسائل : 
الّتسع  كامل  بعد  إّل  يكون  ل  املرأة  بلوغ  أنَّ  ثبت  قْد  ) األُولى ( :   
ِمْن  تكون  فال  قطعًا ،  بحيض  ليَس  ذلك  قبل  تراه  اّلذي  فالّدم  سنني ، 
الّدم ُمستقياًم عىل الوجه  امُلّدة فإْن رأت  واّلتي َكُمل لا  ذوات األقراء ، 
 ،  مرَّ كام  باألقراء  وعّدتا  األقراء ،  ذوات  ِمْن  فهي  سابقًا  ذكرناه  اّلذي 
ْم َيِْضَن { ؛ ألنَّ 

َ
ِئ ل

َّ ّ
وإّل فعّدتا باألشهر ، وهو املعنّي بقوله : } والال

كام تكشف عنه  والاّلئي ملْ حيضن ممّن هّن يف سن َمْن تيض ،  املعنى : 
الّروايات ، ويستمّر لا هذا احلكم حّتى تبلغ سّن اليأس . 

 ] في بيان سّن اليائس وحكم المسترابة [ 

ظاهرًا ،  األخبار  لختالف  األصحاب ؛  بني  خالٌف  حّده  ويف 
والّظاهر يف اجلمع بينها أنَّه يف غري القرشية يتحّقق ببلوغ اخلمسني ، وفيها 
بالّستني ، فمتى حصل القطع ببلوغ سنّها امُلّدة املذكورة فهي آيسة قطعًا ، 
وإْن ملْ حيصل القطع بذلك وانقطع عنها الّدم ومل تره فهي ِمْن ذوات الّريبة 

)1) تفسري الّصايف 5 : 189 . 
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والّشّك يف كون انقطاع الّدم عنها لكٍب أم لعارٍض ِمْن ريح أو غريه ، وهذا 
هو املقصود يف قوله : } إِِن اْرتَبُْتْم { فِعّدة هذِه باألشهر أيضًا . 

َعْبٍد  َعْن  َحِكيٍم )1( ،  ْبِن  ِد  مَّ ُمَ َعْن  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عىل  يدلُّ 
َوِمْثُلَها  َتِيُض ،  َل  تِي  الَّ ُة  ابَّ الشَّ اجلَاِرَيُة  َلُه × :  ُقْلُت  َقاَل :  َصالٍِح × 

َقَها َزْوُجَها ؟ .  ِمُل َطلَّ َتْ
ُتَا َثاَلَثُة َأْشُهر « )2( .  َقاَل : »ِعدَّ

ُاَم َسَبَق  ويف احلسن ، َعْن زرارة ، َعْن أب جعفر × قال : »َأْمَراِن َأهيُّ
ْت هِبَا َثاَلَثُة َأْشُهٍر بِيٍض  اَبُة تسرتيب احليض إِْن َمرَّ َقُة امُلْسرَتَ َباَنْت ِمنُْه امُلَطلَّ
ْت هِبَا َثاَلَثُة ِحَيٍض َلْيَس َبنْيَ احلَْيَضَتنْيِ  َلْيَس فِيَها َدٌم َباَنْت ِمنُْه ، َوإِْن َمرَّ

َيِض « )3( .  َثاَلَثُة َأْشُهٍر َباَنْت بِاحْلِ
تِي  ُة امَلْرَأِة الَّ ويف احلسن ، َعْن احللبّي ، َعْن أب عبداهلل × َقاَل : »ِعدَّ
َتِيُض  تِي  الَّ ُة  َوِعدَّ َأْشُهٍر ،  َثاَلَثُة  َتْطُهُر  تِي َل  الَّ َوامُلْسَتَحاَضِة  َل َتِيُض ، 

َوَيْسَتِقيُم َحْيُضَها َثاَلَثُة ُقُروٍء « . 
يَبُة ؟ .   : } إِِن اْرتَبُْتْم { َما الرِّ َقاَل : َوَسَأْلُتُه َعْن َقْوِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ

ِك  َوْلَترْتُ َأْشُهر ،  َثاَلَثَة  َفْلَتْعَتدَّ  ِريَبٌة  َفُهَو  َشْهٍر  َعىَل  َزاَد  »َما  َفَقاَل : 
ُتَا  َفِعدَّ َثاَلِث ِحَيٍض  َيِزْد يِف احلَْيِض َعىَل  مَلْ  ْهِر  َكاَن يِف الشَّ َوَما  َيَض ،  احْلِ

)1) مّمد بن حكيم اخلثعمّي ، أبو جعفر ، من أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم ‘ ، كان 
يالس أهل املدينة ويناظرهم بأمر اإلمام الكاظم × ، له كتاب . رجال النجايّش : 276 ، 

ورجال الشيخ : 285 و358 ، معجم رجال احلديث 16 : 31 - 35 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 405/117 . 

)3) تذيب األحكام 8 : 226/68 ، الستبصار 3 : 1154/324 . 
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اّلتي  ة  ِعدَّ أنَّ  عىل  الّداّلة  األخبار  ِمْن  ذلك  ونحو  ِحَيٍض « )1( .  َثاَلُث 
تيض  ومثلها  تيض  ل  واّلتي  اليأس ،  حّد  بلوغها  يف  الّشك  حصل 

ثالثة أشهر . 
ِمْن  فرق يف من ل تيض وهي يف سّن  أنَّه ل  األخبار  ِمْن  وُيفهم   
تيض بني أْن يكون انقطاع حيضها خلقًا أو لعارض ِمْن حل ورضاع 

ومرض . 
ويدلُّ عليه أيضًا ما رواه الكلينّي ، َعْن أب العّباس قال : َسَأْلُت َأَبا 
َق اْمَرَأَتُه َبْعَد َما َوَلَدْت َوَطُهَرْت َوِهَي اْمَرَأةَل  َعْبِد اهلل × َعْن َرُجٍل َطلَّ

ُتَا ؟ .  َتَرى َدمًا َما َداَمْت ُتْرِضُع َما ِعدَّ
َقاَل : »َثاَلَثُة َأْشُهر « )2( . وهذا جُممع عليه بني األصحاب . 

 وتدل اآلية بطريق املفهوم ] عىل [ أنَّ َمْن حصل القطع ببلوغها حّد 
ة لا ، وكذا َمْن ملْ يكمل لا الّتسع .  اليأس ، وانتفى عنها الّريب ، فال ِعدَّ
اِد ْبِن ُعْثاَمَن ،  ويدلُّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن َحَّ
تِي  تِي َقْد َيِئَسْت ِمَن امَلِحيِض ، َوالَّ َعْن َأِب َعْبِد اهللِ × َقاَل َسَأْلُتُه َعِن الَّ

َل حَيِيُض ِمْثُلَها ؟ . 
ٌة « )3( .  َقاَل : »َلْيَس َعَلْيَها ِعدَّ

َل  تِي  الَّ بِيَِّة  الصَّ يِف  عبداهلل ×  أب  َعْن  زرارة ،  َعْن  احلسن ،  ويف 
تِي َقْد َيِئَسْت ِمَن امَلِحيِض ؟ .  حَيِيُض ِمْثُلَها ، َوالَّ

)1) الكايف 6 : 100/ 8 ، تذيب األحكام 8 : 118/ 407 . 
)2) الكايف 6 : 100/ 7 . 

)3) تذيب األحكام 8 : 66/ 218 . 
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ٌة َوإِْن ُدِخَل هِبِام « )1( .  َقاَل : » َلْيَس َعَلْيِهاَم ِعدَّ
تِي َل  ِد ْبِن ُمْسِلٍم ، َعْن َأِب َجْعَفٍر × َقاَل : »الَّ مَّ ويف املوّثق ، َعْن ُمَ

َة َعَلْيَها « )2( .  َبُل ِمْثُلَها َل ِعدَّ َتْ
»َثاَلٌث  جعفر × :  أبو  قال  قال :  احلّجاج ،  بن  عبدالّرحن  وعن 
تِي َقْد َيِئَسْت ِمَن امَلِحيِض َوِمْثُلَها  ْجَن َعىَل ُكلِّ َحاٍل ، إىَِل َأْن َقاَل : َوالَّ َيَتَزوَّ

َل َتِيُض « . 
َها ؟ .   ُقْلُت : َوَما َحدُّ

َقاَل : »إَِذا َكاَن َلَا َخُْسوَن َسنًَة « )3( . 
ُجِل  الرَّ يِف  قال :  أنَّه  رواية مجيل  يف  الّصحيح ،  يف  » الفقيه « ،  ويف 
تِي مَلْ َتْبُلْغ ، َوَل حَيِْمُل ِمْثُلَها ، َوَقْد َكاَن َدَخَل هِبَا ، َوامَلْرَأَة  بِيََّة الَّ ُيَطلُِّق الصَّ

تِي َقْد َيِئَسْت ِمَن امَلِحيِض ، َواْرَتَفَع طمُثها َفاَل َيِلُد ِمْثُلَها ؟ .  الَّ
ٌة ... « )4( ... إىل غري ذلك ِمْن األخبار الرّصحية  َقاَل : »َلْيَس َعَلْيِهاَم ِعدَّ

يف هذا احلكم . وهذا هو املشهور بني األصحاب . 
وخالف يف ذلك امُلرتىض )5( فأوجب عليهام الِعّدة ثالثة أشهر ، وهو 

)1) تذيب األحكام 8 : 137/ 479 . 
)2) الكايف 6 : 3/85 ، تذيب األحكام 221/67/8 ، الستبصار 3 : 1204/338 . 

)3) الكايف 6 : 85/ 3 ؛ تذيب األحكام 8 : 67/ 221 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4799/513 . 

)5) اإلنتصار : 334 - 335 ، قال : » واّلذي أذهب أنا إليه أّن عىل اآليسة من املحيض ، والتي 
واّلذي  أصحابنا ،  عن  حكيناه  اّلذي  للشط  مراعاة  غري  من  حال ،  كّل  عىل  العّدَة  تبلغه  مل 
يدّل عىل صّحة هذا املذهب قوله تعاىل : } والالئي يئسن من املحيض من نسائكم إن ارتبتم 
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ة )2( حاًل لقوله : } يَئِْسَن {  املنقول َعْن ابن ُزهرة )1( ، وهو مذهب العامَّ
عىل الّصغرية دون  َيِْضَن {  ْم 

َ
} ل وقوله :  َمْن بلغت حّد اليأس ،  عىل 

البلوغ تسعًا إذا دخل هبا الّزوج وإْن فعل حرامًا . 
 والّريبة يف الِعّدة أي اجلهل بمقدارها ؛ وذلك ألنَّه تعاىل عبَّ باليأس 
عىل سبيل القطع ، فال يوز أْن يكون هو ُمتعّلق الّريبة ؛ ألنَّ امُلرتاب يف 
يأسها ل تكون آيسة ، وألّنه تعاىل نسب الّريبة إليهم ، فلو كان الرتياب 
مع أنَّ املرجع يف وقوع احليض وارتفاعه إىل  ارتبَن ،  يف احليض لقال : 
يبَق  ملْ  األمرين  بأحد  أخبت  فلو  ذلك ،  يف  امُلصّدقات  وهّن  النّساء 

لالرتياب يف ذلك معنى . 
 ،  ة بعض األخبار كصحيحة احَلَلبِيِّ ويدلُّ عىل ذلك ِمْن طريق اخلاصَّ
تِي  تِي َل َتِيُض ، َوامُلْسَتَحاَضِة الَّ ُة امَلْرَأِة الَّ َعْن َأِب َعْبِد اهللِ × َقاَل : »ِعدَّ
َأْشُهٍر .  َثاَلَثُة  احلَْيَض ،  ُتْدِرِك  َومَلْ  َيِئَسْت  َقْد  تِي  الَّ َواجلَاِرَيِة  َتْطُهُر ،  َل 

فعّدهتن ثالثة أشهر ، والالئي مل حيضن { ، وهذا رصيح يف أّن اآليسات من املحيض والاّلئي 
مل يبلغن عدُتّن األشهر عىل كّل حال ؛ ألّن قوله تعاىل : } والالئي مل حيضن { معناه والاّلئي 

مل حيضن كذلك « . 
)1) الغنية ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهّية ( 2 : 255 . 

املكارم  أبو  السيُد  ونقيُبها  وعامُلها  حلب  فقيُه  احللبّي ،  ُزهرة  بن  عّل  بن  حزة  هو  زهرة :  وابن 
 ، املعروف بالشيف الّطاهر ، مؤلِّف الكتاب املعروف : » غنية النزوع « .   ، احللبيُّ احلسينيُّ
ولد سنة : » 511 « ، قرأ كتاب » املقنعة « للشيخ املفيد ، وكتاب » النهاية « للشيخ الطويّس . 
ول نقابة الطالبيني بعد وفاة أبيه أب الغنائم . تويّف شاّبًا سنة اثنتني وخسامئة . معامل العلامء 46 

برقم 302 ، بغية الطلب يف تاريخ حلب 6 : 2946 ، أمل اآلمل 2 : 105 برقم 293 . 
)2) املجموع 18 : 149 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 31 . 
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َحلَّْت  َفَقْد  َحاَضْتَها  َما  َمَتى  ِحَيٍض  َثاَلُث  َحْيُضَها  َيْسَتِقيُم  تِي  الَّ َوِعّدة 
لأِْلَْزَواِج « )1( . 

َأْشُهٍر  َثاَلَثُة  امَلِحيَض  َتْبُلِغ  مَلْ  تِي  الَّ ُة  »ِعدَّ قال :  بصري  أبو  رواه  وما 
تِي َقْد َقَعَدْت ِمَن امَلِحيِض َثاَلَثُة َأْشُهر « )2( .  والَّ

ة يف سبب النّزول وهو أنَّ ُأب بن كعب قال : يا رسول  وروت العامَّ
ة ِمْن النّساء ملْ تذكر يف الكتاب الّصغار والكبار وُأولت  اهلل ‘ إنَّ ِعدَّ

األحال فنزلت )3( . 
بْل الّظاهر  أنَّه عىل ما ذكروه ل يظهر للّشوط فائدة ،  والجواب : 
منه  فهمه  لعدم  بعيٌد ؛  باحلكم  اجلهل  عىل  وحله  إليه ،  الحتياج  عدم 
ظاهرًا ، مع أنَّه ملْ يعهد الّتقييد به يف بيان يشء ِمْن األحكام ، وظاهر أنَّ 
األحكام الّشعّية قبل ورود الّشع هبا غري معلومة ، فال يكون الّتعليم 
يف هذِه الّصورة مشوطًا بالّريبة دون غريها ِمْن الّصور ؛ لعدم األولوية ، 

ومع أنَّه لو كان امُلراد ذلك لكان امُلنَاِسب أْن يقول : إْن جهلتهم . 
ئ يئسن { ِمْن حصل لا صفة اليأس ، وهو انقطاع 

ّ
وامُلراد بـ } الال

حّد  ببلوغها  العلم  عدم  مع  احليض  ُمستقيمة  كانت  إْن  بعد  احليض 
اليأس ، فحصل لا الّشك عند ذلك يف سبب قطعه ، فجواز كون ذلك 
ِمْن الّريبة أمر ظاهر . ونسبُته إليهم ؛ ألنَّ اخلطاب معهم ، كام يدلُّ عليه 

)1) تذيب األحكام 8 : 224/67 . 
)2) الكايف 6 : 85 ، ذيل احلديث 5 ، تذيب األحكام 8 : 223/67 . 

)3) جامع البيان 28 : 180/ 26582 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 3 : 610 . 
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إليهم ،  وألّنّن يرجعن يف تعرف األحكام  َسآئُِكْم { ، 
ِّ
ن } ِمن  قوله : 

فكان اخلطاب لم . 
وعن الّروايات : باحلمل عىل َمْن كان مثلها تيض مجعًا بينها وبني ما 
ة ، وقْد روي  تقّدم ِمْن األخبار أو عىل الّتقّية ملا عرفت أنَّه مذهب العامَّ
ة فكيف مع كون ما تقّدم  أنَّه يؤخذ ِمْن األخبار امُلتنافية بام خالف العامَّ

ِمْن األخبار موافقًا لظاهر القرآن كام عرفت . 
فإْن ِقيَل : ما ذكرتم ِمْن الّروايات يدلُّ عىل أنَّ امُلراد ِمْن ذلك َمْن ملْ 
فكيف تكون  الّريبة يف أمر احليض ،  وذلك غري  تض ومثلها تيض ؛ 

موافقة لظاهر القرآن ؟ . 
تيض ،  ومثلها  تيض  ل  َمْن  ُكّل  وهو  كل ،  أمر  مدلولا  ُقلت : 

واملرتابة ممّا صدق عليه ذلك . 
ولو سّلمنا جواز حل اآلية عىل ما ذكروا يف بيان معنى الّريبة . 

نقول : هي ُمتملة ملا ذكرناه ، وأقّله أْن يكون ُمساويًا ملا ذكروه ، وذلك 
مانع لم ِمْن الستدلل هبا عىل مّدعاهم فريجع يف ذلك إىل الّروايات ، وما 

ة .  دلَّ عىل العدم أكثر وأوضح سندًا ومتنًا وأبعد َعْن العامَّ
بِرواية  َيْأُخُذ  كان  أّنُه  َساَمَعَة )1(  اْبن  َعْن  » الكافي «  يف  ونقل  هذا ، 
فإّنّن  َماِء ،  اإْلِ عىل  العّدة  عدم  عىل  الّدالة  األخبار  وحيمل  بصري ،  أب 

الواقفة  أبا مّمد من شيوخ  أو  أبا عل  يكنّى  الّصرييّف ،  الكندّي  )1) احلسن بن مّمد بن سامعة 
العاّلمُة يف  الكاظم × وذكره  الّشيخ يف رجاله من أصحاب  عّده  الوقف ،  يعاند يف  وكان 
خالصة   ، 40 النّجايّش :  رجال  ه  .   263 سنة  بالكوفة  مات  اخلالصة .  من  الّثاين  القسم 

مة : 212 .  العالَّ
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يِف  َفُحْكُمُهنَّ  ا احلََراِئُر  َفَأمَّ قال :  امَلِحيَض ،  َبَلْغَن  َيُكنَّ  مَلْ  إَِذا  ْأَن  ُيْسَتْبَ َل 
ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َوَكاَن  إلخ ،  ئ ... { 

َّ
} َوالال  :  َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  َيُقوُل  اْلُقْرآِن 

اَم َقاَل اهلل  َفإِنَّ َوَما اْحَتجَّ بِِه اْبُن َساَمَعَة  ٌة ،  َلْيَس َعَلْيِهنَّ ِعدَّ ُحَكْيٍم َيُقوُل : 
يَبُة ، بَِأْن َقْد َيِئْسَن َأْو مَلْ  اَم َذلَِك إَِذا َوَقَعِت الرِّ تعاىل : } إِِن اْرتَبُْتْم { ، وإِنَّ
َا َقْد َيِئَسْت ، َأْو مَلْ َتُكِن  كُّ بَِأنَّ  ، واْرَتَفَع الشَّ ا إَِذا َجاَزِت احلَدَّ يَيِئْسَن ، َفَأمَّ

ٌة )1( ، انتهى . وهو جيد .  اجلَاِرَيُة َبَلَغِت احلَدَّ َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ِعدَّ

فائدة : ] الُمراد بالّصغيرة َمْن ال يحيض مثلها [ 

مثلها ،  حييض  ل  َمْن  بالّصغرية  امُلراد  أنَّ  عىل  الّروايات  دلَّت  قْد   
وهذا املعنى يتناول ِمْن زاد سنّها عىل الّتسع إذا ملْ حيض مثلها ، فلو ِقيَل : 
بسقوط الِعّدة عنها ملْ يكن بعيدًا ، كذا قال الّسّيد يف » شرح النّافع « )2( . 
وفيه نظر ؛ ألنَّ امُلراد بحيض املثل َمْن أمكن حيضها وحلها ، ول 
شّك أنَّ َمْن زادت عىل الّتسع يمكن ذلك يف حّقها ، فال وجه ملا ذكره . 

 ) الّثانية ( : ] اعتبار حال الُمطّلقة حين الّطالق [ 

ا طلقت قبل   ظاهر اآلية أنَّه ُيعتب حال امُلطّلقة حني الّطالق ، فلو أنَّ
ة عليها ، ولو  الّتسع ولو بزمان يسري ثمَّ كملت الّتسع بعد ذلك فال ِعدَّ
الِعّدة أكملته  ُطلِّقت يف حال استقامة احليض ثمَّ حصل اليأس يف أثناء 

باألشهر . 

)1) الكايف 6 : 85 86/ ذيل احلديث 6 . 
)2) ناية امُلرام 2 : 91 . 
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َأِب َعْبِد  َعْن  َزَة ،  ْبِن َحْ َعْن َهاُروَن  يدلُّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، 
نِّ َفَحاَضْت َحْيَضًة َواِحَدًة ُثمَّ  اهللِ ×يِف اْمَرَأٍة ُطلَِّقْت َوَقْد َطَعنَْت يِف السِّ

اْرَتَفَع َحْيُضَها ؟ . 
ِمَن  َيِئَسْت  َقْد  َا  َفإِنَّ  ؛  ُمْسَتْقبَِلنْيِ َوَشْهَرْيِن  بِاحلَْيَضِة  »َتْعَتدُّ  َفَقاَل : 
العمل  أنَّ  إّل  الّسند  صحيحة  غري  كانت  وإْن  والّرواية  امَلِحيِض « )1( ، 

بمضمونا مقطوع به يف كالم األصحاب . 

 ) الّثالثة ( : ُأوالت األحمال عّدتهن وضع الحمل ولو بلحظة

َعْبِد  َأِب  َعْن  ِسنَاٍن ،  ْبِن  اهلل  َعْبِد  َعْن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  روي 
ُق اْمَرَأَتُه وِهَي ُحْبىل ؟ .  ُجِل ُيَطلِّ اهلل × يِف الرَّ

َقاَل : »َأَجُلَها َأْن َتَضَع َحَْلَها « )2( . 
ويف صحيحة احللبّي عنه × قال : »َطاَلُق احلُْبىَل َواِحَدٌة ، وإِْن َشاَء 
َراَجَعَها َقْبَل َأْن َتَضَع ، َفإِْن َوَضَعْت َقْبَل َأْن ُيَراِجَعَها َفَقْد َباَنْت ِمنُْه ، وُهَو 

َخاطٌِب ِمَن اخلُطَّاِب « )3( ، إىل غري ذلك ِمْن األخبار . 
وظاهر اإلطالق يتناول احلمل احلّي واملّيت ، والّتاّم والنّاقص ، بعد 
أْن يتحّقق أنَّه مبدأ نشوء آدمّي ، ويدلُّ عليه رصحيًا ما رواه ابن بابويه ، 
ُقَها  يف الّصحيح ، َعْن عبدالّرحن ، أنَّه سأل أبا عبداهلل × َعِن احلُْبىَل ُيَطلِّ

)1) تذيب األحكام 8 : 416/121 ، الستبصار 3 : 1156/325 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 134/ 464 . 

عبد  أب  » عن  وفيه :   ، 1058/298  : 3 الستبصار   ، 236  /71  : 8 األحكام  تذيب   (3(
اهلل × « . 
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 ، َأْو َوَضَعْتُه ُمْضَغًة ،  َيتِمَّ َزْوُجَها َفَتَضُع ِسْقطًا ، ] قال [ )1( : َقْد َتمَّ َأْو مَلْ 
ُتَا ؟ .  أَتنَْقِض بَِذلَِك ِعدَّ

 ، َفَقْد اْنَقَضْت  ُه َحٌْل ، َتمَّ َأْو مَلْ َيتِمَّ َفَقاَل : »ُكلُّ يَشْ ٍء َوَضَعْتُه َيْسَتبنُِي َأنَّ
ُتَا ، وإِْن َكاَنْت ُمْضَغًة « )2( .  بِِه ِعدَّ

بني  املشهور  هو  احلمل  بوضع  الِعّدة  انقضاء  ِمْن  ذكرنا  وما 
ابن  ِمْن  إّل ما يظهر  نعثر عىل خُمالف يف هذا احلكم  ملْ  بْل  األصحاب ، 
ا تعتّد بأقرب األجلني ، إّل  بابويه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « )3( ، ِمْن أنَّ
ا إذا انقضت الّثالثة أشهر قبل الوضع فال تتزّوج حّتى تضع ، وُينسب  أنَّ

هذا القول إىل ابن حزة )4( أيضًا . 
 ، َعْن َأِب َعْبِد  ولعلَّ مستنده ما رواه الّشيِخ ، َعِن أب الّصباح اْلِكنَايِنِّ

 . )5( »  ُتَا َأْقَرُب اأْلََجَلنْيِ اهلل × َقاَل : » َطاَلُق احلَاِمِل َواِحَدٌة وِعدَّ

)1) » قال « مل ترد يف املصدر . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4792/511 . 

ْحاِل  )3) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4787/509 ، قال : » َقاَل اهلل َتَباَرَك وَتَعاىل : } َو ُأوالُت األَْ
َفَقِد اْنَقىَض  َأْو ِمْن َغٍد  َيْوِمَها  ُجُل وَوَضَعْت ِمْن  َقَها الرَّ َفإَِذا َطلَّ  ، }  َلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْ َأَجُلُهنَّ 
َقُة َتْعَتدُّ بَِأْقَرِب  َج َوَلِكْن َل َيْدُخُل هِبَا َزْوُجَها َحتَّى َتْطُهَر ، واحلُْبىَل امُلَطلَّ َأَجُلَها وَجاِئٌز َلَا َأْن َتَتَزوَّ
ُج  َتَتَزوَّ َل  ِمنُْه ، وَلِكنََّها  ُتَا  ِعدَّ اْنَقَضْت  َفَقِد  َتَضَع  َأْن  َقْبَل  َأْشُهٍر  َثاَلَثُة  هِبَا  َمَضْت  إِْن  اأْلََجَلنْيِ 

َحتَّى َتَضَع َفإِْن َوَضَعْت َما يِف َبْطنَِها َقْبَل اْنِقَضاِء َثاَلَثِة َأْشُهٍر َفَقِد اْنَقىَض َأَجُلَها « . 
)4) الوسيلة : 325 ، قال : » فاحلامل عّدتا أقرب األجلني ، ومعنى ذلك أّن الّرجل إذا طّلق امرأته 
حامالً ، ووضعت حلها عقيب الطالق بلحظة بانت منه بوضع األّول ، ومل يز لا أن تتزّوج إّل 
بعد وضع مجيع ما يف بطنها . والّسقط ، وغري الّسقط وإن كان علقة يف ذلك سواء ، وإن مضت 

عىل ذلك ثالثة أشهر ، ومل تضع احلمل بانت منه ، ومل يز لا الّتزوج إّل بعد وضع احلمل « . 
)5) تذيب األحكام 8 : 232/70 ، الستبصار 3 : 1054/298 . 
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َأُبو  َقاَل  قال :  بصري ،  أب  َعْن  احللبّي )1( ،  َعْن  الّصحيح ،  ويف 
َأْقَرُب  َوُهَو  َحَْلَها  َتَضَع  َأْن  َوَأَجُلَها  َواِحَدٌة  َعْبِد اهلل × : »َطاَلُق احلُْبىَل 

َجَلنْي  « )2( . ويف احلسن ، َعْن احللبّي عنه × مثله )3( .  اأْلَ
امُلْستفيضة ،  ولألخبار  الكتاب ،  خُمالفة لظاهر  ا  بأنَّ واجلواب عنها 
وللّشهرة بني األصحاب ، فال حيسن العمل هبا ، مع أنَّه يمكن حلها عىل 
أنَّ امُلراد باألقرب الوضع ؛ ألنَّه قْد يكون بعد حلظة ِمْن الّطالق كام يشعر 

به خب أب بصري . 

 ) الّرابعة ( : ] الحكم في اآلية شامل لكّل فراق إال فراق الموت [ 

ظاهرها يقتض أنَّ هذا احلكم للُمطّلقة حّرة كانت أو أَمة ، وبأيٍّ ِمْن 
أنواع الفراق ، فيدُخل فيه الّلعان ، واخللع ، وامُلباراة ، والفسخ بأنواعه ، 
ووطىء الّشبهة ، وانقضاء امُلّدة للُمّتعة ، وعتق اجلارية املوطوءة ، وامُلرتّد 
فإنَّ عّدتا أبعدها كام  امُلتوىّف عنها زوجها ،  دون  زوجها ونحو ذلك ، 
يَن 

ّ
ا داخلة يف عموم قوله : } وال سيأيت إْن شاء اهلل )4( ، ويشهد لذا أنَّ

إنَّام  بينهام  اجلمع  ووجه  اآلية ،   )5( } ... 
ً
ْزَواجا

َ
أ َويََذُروَن  ِمنُكْم  ْوَن 

َّ
ُيَتَوف

امُلْستفيضة َعْن معدن  إذا انضّم إىل ذلك األخبار  فكيف  يكون بذلك ، 

)1) مل يرد » احللبّي « يف املصدر ، بل ورد : » َعِن اْبِن ُمْسَكاَن ، َعْن َأِب َبِصرٍي ، َقاَل : َقاَل َأُبو َعْبِد 
اهلل × . . . « . 

)2) الكايف 6 : 6/82 . 
)3) الكايف6 : 82/ 8 . 

)4) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 67.
)5) سورة البقرة 2 : 234 . 
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إىل  ة )1( وذهبوا  العامَّ وخالف يف ذلك  اإلمامّية ،  الوحي اإللي وإمجاع 
ا تعتّد بأقرب األجلني ِمْن الوضع وانقضاء أربعة أشهر وعش ، ولم  أنَّ

عىل ذلك وجوه ضعيفة . 

 ) الخامسة ( : ] الحامل بالتوأم تبين بوضع األّول [ 

 ظاهر تعليق الِعّدة عىل الوضع أنَّ َمْن كان حلها تؤمًا تبني بوضع 
ل ؛ لتحّقق الوضع فيه ، وبذلك أفتى األصحاب .  األوَّ

ِمْن  أم لبدَّ  احلمل ،  ِمْن  الوضع خروج يشء  يكفي يف تّقق  وهل 
ويتفّرع عىل هذا لو طّلقها  واألقوى الّثاين .  احتاملن ،  خروجه ُكّله ؟ . 
بعد خروج يشء منه قبل انفصاله ُكّله ، أوعقد عليها أحد كذلك ، فافهم . 

 ) الّسادسة ( : ] بينونة المطلقة الحامل بالوالدة مترّتبة على 
الحمل الشرعّي [ 

ِمْن  ل  الّزوج  ِمْن  احلمل  كان  إذا  ما  إىل  ينرصف  اإلطالق  ظاهر   
ِمْن  يشء  عليه  يرتّتب  ول  لغية ،  الّزنا  ولد  وألنَّ  امُلتبادر ،  ألنَّه  الّزنا ؛ 
لو  ويف حكمه  الّشبهة ،  ولد  وكذا  إليه )2( ،  اإلشارة  األحكام كام مّرت 
حلت الّزوجة ِمْن نطفة نقلت إليها بامُلساحقة ونحوها ، نعم لو حلت 
ِمْن نطفة زوجها املنقولة إليها بغري مجاع منه فإنَّ الولد حينئٍذ يلحقه كام 
ِمْن  الّصادق × وغريها  َعْن  َعْن املعىل ،  الّشيخ )3( ،  يدلُّ عليه ما رواه 

)1) األّم 5 : 239 ، املجموع 18 : 148 ، بداية املجتهد 2 : 77 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف ج518/3 .

َعْن  َعْبِد اهلل ×  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  ُخنَْيٍس  ْبِن  امُلَعىلَّ  َعِن  )3) تذيب األحكام 10 : 59/ 213 ، 
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الّروايات ، فاعتدادها بوضعها قوّي ، فافهم ذلك . 

 ) الّسابعة ( : ] األمة المطلَّقة حاماًل تيبن بوضع حملها أيضًا [ 

ا  إطالقها شامل لألَمة ، وهي كذلك بالنّسبة إىل ذات احلمل ، وأمَّ
غريها فعىل النّصف ِمْن احلّرة كام دلَّت عليه النّصوص الواردة َعْن أهل 

البيت ^ ، وهي املقّيدة إلطالقها . 

 ) الّثامنة ( : ] حكم وقوع الطالق في أثناء الشهر [ 

بال  باألهلة  اعتبت  الّشهر  ِمْن  جزء  ل  أوَّ يف  الّطالق  وقع  إْن   
َفِقْيَل يسقط اعتبار الالل يف الّشهر  خالف ، وإْن وقع يف خالل الّشهر 
ل  وتضيف إىل األوَّ الّثايِن باألهلة ،  وكان  ل واعتبت فيه بالعدد ،  األوَّ
ِمْن الّشهر الّرابع ما ُيتّمه ثالثني يومًا مع مالحظة األنصاف والّساعات ، 
والعاّلمة يف  وابن إدريس )2(  » الخالف « )1( ،  وإىل هذا ذهب الّشيخ يف 
وعىل  الاللني ،  بني  ما  عىل  يقع  الّشهر  ألنَّ  وذلك  » المختلف « )3( ؛ 
لوقوع  ل  األوَّ الالّل يف  احلمل عىل  تعّذر  وحيث  بالشرتاك ،  الّثالثني 

ْجُم  ُجِل وَعىَل امَلْرَأِة الرَّ َرُجٍل َوطَِئ اْمَرَأَتُه َفنََقَلْت َماَءُه إىَِل َجاِرَيٍة بِْكٍر َفَحبَِلْت َفَقاَل اْلَوَلُد لِلرَّ
وَعىَل اجلَاِرَيِة احلَد . 

اعتّدت  الشهر ،  آخر  يف  طّلقت  إذا  باألشهر  » املعتّدة  قال :   ، 7 املسألة   /59  : 5 اخلالف   (1(
باألهلة بال خالف ، وإن طّلقت يف وسط الّشهر سقط اعتبار الالل يف هذا الّشهر ، واحتسبت 
بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الّشهر ، وتعتب بعده هاللني ، ثّم تتّم من الّشهر الّرابع ثالثني ، 

وتلفق الّساعات والنصاف « . 
)2) الّسائر 2 : 747 . ذكر ذلك بعني عبارة الّشيخ يف اخلالف . 

)3) خمُتلف الّشيعة 7 : 512 . 
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الّطالق يف أثنائه تعنيَّ فيه العددّي دون األخريين . 
يف  ذهب  ثمَّ  َوِمْن  معنييه .  يف  امُلشرتك  استعامل  ِمْن  يكون  أّنه  وفيه 
» المبسوط « )1( إىل اعتبار األهلة يف الّثالثة فتقض ِمْن الّشهر الّرابع بقدر 
ل ناقصًا .  ل . وتظهر فائدة اخلالف فيام إذا كان الّشهر األوَّ ما فات ِمْن األوَّ
تعتب  ا  أنَّ الّشافعي )3(  وقال  حنيفة )2( ،  أبو  ذهب  القول  هذا  وإىل 

العدد يف الّثالثة . 

 ) الّتاسعة ( : ] الُمطّلقة تحتسب الِعدَّة ِمْن حين وقوع الّطالق [ 

ة ِمْن حني   ُربَّام ُيَقال يف هذِه اآلية دللة عىل أنَّ امُلطّلقة تتسب بالِعدَّ
الّطالق ل ِمْن حني بلوغ اخلب ، واحلّق أنَّ الّداّل عىل ذلك هو األخبار ، 

وسيأيت الكالم يف ذلك إْن شاء اهلل )4( . 
* * * * *

الّسابعة : في سورة األحزاب

ْبِل 
َ
ْقُتُموُهنَّ ِمن ق

َّ
يَن آَمُنوا إَِذا نََكْحُتُم الُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطل

ّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

َوَسُِّحوُهنَّ  َفَمتُِّعوُهنَّ  وَنَها  َتْعَتدُّ ٍة  ِعدَّ ِمْن  ْيِهنَّ 
َ
َعل ُكْم 

َ
ل َفَما  وُهنَّ  َتَمسُّ ن 

َ
أ

 ِجيالً { )5( . 
ً
َسَاحا

)1) املبسوط 5 : 239 ، قال : » واألقوى عندي أنّا تقض ما فاتا « . 
)2) املجموع 18 : 143 ، امُلغني ) ابن قدامة ( 9 : 91 . 

)3) املجموع 18 : 141 ، 143 ؛ ُمغني امُلحتاج 3 : 386 . 
)4) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 71. 

)5) سورة األحزاب 33 : 49 . 
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ُدبرًا .  أو  ُقباًل  اجلاُمع  واملّس  العقد ،  َعْن  عبارة  ُهنا  النّكاح : 
لم  عددُت  ِمْن  عددها ،  وتستوفون  تعتدونا  أي  و} تعتدونها { : 
والّسراح :  فاتزن .  ووزنته  فاكتال ،  كلته  كقولك :  فاعتدوها  الّدراهم 
ُهنا إخراجها ِمْن املنزل . والجميل : صنيع املعروف معها . وما تضّمنته 
فيه  الكالم  تقّدم  فقد  امُلتعة ،  ولزوم  احلال ،  هذِه  يف  الِعّدة  انتفاء  ِمْن 

ُمفّصاًل يف بحث املهور )1( . 

تنبيه : 

الكافرات ليَس احلكم  باملؤمنات أنَّ الزواج  الّتقييد  ِمْن  ُيفهم  قْد   
ويف  فيهّن  احلكم  أنَّ  اآليات  وباقي  الّروايات  وظاهر  كذلك ،  فيهّن 
غريهّن ِمْن الّزوجات يف أمر الِعّدة واحد ، وهو املشهور بني األصحاب ، 

 ، فال يكون هذا املفهوم ُمعتبًا .  بْل ِقيَل : إنَّه موضع وفاق كام مرَّ
* * * * *

الّثامنة : في سورة البقرة

ْرَبَعَة 
َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
بَّْصَن بِأ  َيَتَ

ً
ْزَواجا

َ
ْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أ

َّ
يَن ُيَتَوف

ّ
 } وال

نُفِسِهنَّ 
َ
َن يِف أ

ْ
ْيُكْم فِيَما َفَعل

َ
الَ ُجَناَح َعل

َ
ُهنَّ ف

َ
َجل

َ
ْغَن أ

َ
إَِذا بَل

َ
ْشُهٍر َوَعْشاً ف

َ
أ

وَن َخبرِي { )2( . 
ُ
بِالَمْعُروِف واهلل بَِما َتْعَمل

بَّْصَن { : اخلب عىل حذف العائد أي :  يَن { : مبتدأ ، } َيَتَ
ّ

 } وال

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج3 /595 .
)2) سورة البقرة 2 : 234 . 
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أو  من قبيل الّسمن منوان بدرهم ،  أي من وفاتم ،  يرتّبصن بعدهم ، 
أو أزواجهم يرتبصَن عىل حذف الفاعل أو  املعنى يرتبصَن أزواجهم ، 
ل ، أو يكون عىل حذف  ل عليه ، واجلملة خب األوَّ امُلبتدأ ؛ لدللة األوَّ

ل ، أي أزواج اّلذين يتوّفون يرتبصن .  امُلضاف ِمْن األوَّ
وتأنيث » العش « لتغليب الّليال ، وهو شائع يف الّتواريخ كقوله : 
بدليل قوله   َعْشاً { )1( ، 

ّ
ُتْم إل

ْ
ِث

َّ
إِن ل  ... { صمت عشًا وقوله تعاىل : 

ً { )2( : ويرشد إىل اعتبار الّتغليب أنَّ الّليال   يَْوما
ّ

ُتْم إل
ْ
ِث

َّ
تعاىل : } ... إِن ل

غرر الّشهور ، فعىل هذا يكون امُلعتب األّيام والّليال ، فال تنقض عّدتا إّل 
بعد ُمض عشة أّيام كاملة وعشة لياٍل كاملٍة بعد األربعة أشهر ؛ لشيوع 
إطالق األّيام عىل ما يشمل الّليال ، كأّيام العتكاف وبالعكس ؛ وألّنه 
انقضائها  حصول  األصحاب  بعض  كالم  إطالق  ِمْن  وُيفهم  امُلتيّقن ، 

بُمض العشة أّيام ، وإْن اتفق حصول ذلك يف ضمن تسع لياٍل . 
ِمْن  عليه  ما وقفت  أكثر  وكذا  الّتأنيث  بصيغة  اآلية وردت  أقول : 
د بن سليامن ، َعْن اجلواد × قال : »تعتّداملتوىّف  األخبار ، ففي رواية ُممَّ

َعنَْها َزْوُجَها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر وَعْشًا « )3( . 
ويف رواية ْ َعْبِد اهلل ْبِن ِسنَاٍن ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : َقىَض َأِمرُي 

َها ؟ .  امُلْؤِمننَِي × يِف امُلَتَوىفَّ َعنَْها َزْوُجَها ومَلْ َيَمسَّ

)1) سورة طه 20 : 103 . 
)2) سورة طه20 : 104 . 

)3) الكايف 6 : 113 ضمن احلديث 1 ، تذيب األحكام 8 : 143 ضمن احلديث 495 . 
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َعنَْها  امُلَتَوىفَّ  َة  ِعدَّ َوَعْشًا ،  َأْشُهٍر  َأْرَبَعَة  َتْعَتدَّ  َحتَّى  ُتنَْكُح  »َل  َقاَل : 
َزْوُجَها « )1( . ونحو ذلك صحيحة احللبّي )2( ، ورواية سامعة )3( إىل غري 

ذلك ِمْن األخبار . 
ما  األخبار  وليَس يف  أنَّه جماز ،  إّل  واسعًا  بابه  كان  وإْن  والّتغليب 
هو نّص عىل أنَّ امُلعتب إنَّام هو عش لياٍل مع عشة أّيام كاملة حّتى يكون 
ذلك قرينة إلرادتام معًا ِمْن اإلطالق ، عىل أنَّه يتحّقق الّتغليب باعتبار 
وإْن  ليال  بعش  فالكتفاء  ليال ،  العش  ضمن  يف  أّيام  تسعة  حصول 
حصلت يف ضمن تسعة أّيام ممكن ل ُبعد فيه ، وإْن كان األحوط توّقف 

انقضائها عىل مضيهام معًا كاملني . 

وُهنا مسائل : 

 ) اأُلولى ( : ] المعتبر في األشهر الهاللّية [ 

ل جزء ِمْن الّشهر  إنام ُتعتب األشهر بالالل ما أمكن ، فلو مات يف أوَّ
َعْن غروب  اخلامس وخرجت  الّشهر  ِمْن  أشهر وعشًا  أربعة  اعتبت 
ومنه ما لو مات يف أثناء الّليلة األُوىل منه ،  الّشمس ِمْن اليوم العارش ، 
ل يوم منه لصدقه عرفًا عىل ذلك وإْن مىض منه جزء واألحوط  بْل ويف أوَّ
أْن ُيضاف إىل ذلك بقدر ما مىض ِمْن الكس ، وكذا لو مات وقْد بقي ِمْن 

 : 8 األحكام  تذيب   ، 4783/508  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 8  /119  : 6 الكايف   (1(
496/143 ، الستبصار 3 : 1206/338 . 

)2) الكايف 6 : 114/ 2 ، تذيب األحكام 7 : 1273/306 . 
)3) الكايف 6 : 113 ضمن احلديث 1 ، تذيب األحكام 8 : 150 ضمن احلديث 518 . 
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ا تُرج ِمْن الِعّدة هبالل الّشهر  الّشهر عشة أّيام بال زيادة ل نقصان ، فإنَّ
ا لو مات وقْد بقي منه أكثر ِمْن العشة أو أقّل فيجري فيه  اخلامس ، أمَّ
اخلالف املذكور )1( يف الّطالق يف عّد امُلنكس ثالثني والكتفاء بام فات منه 

ة ، واألحوط ُمراعاة العّد ثالثني فيه .  خاصَّ

 إىِل احَلْوِل 
ً
َتااع  ) الّثانية ( : ] اآلية في المقام ناسخة لقوله : } ... مَّ

َغرْيَ إِْخَراٍج { [ 

واإلسكان  والنّفقة  سنة ،  اإلّسالم  ابتداء  يف  الوفاة  ة  ِعدَّ كانت 
َوِصيًَّة   

ً
ْزَواجا

َ
أ َويََذُروَن  ِمنُكْم  ْوَن 

َّ
ُيَتَوف يَن 

ّ
} وال تعاىل :  قاله  ما  عىل 

 احَلْوِل َغرْيَ إِْخَراٍج { )2( اآلية ، ثمَّ ُنسخت هذِه اآلية 
َ

 إىِل
ً
َتااع ْزَواِجِهم مَّ

َ ِّ
أل

بإمجاع أصحابنا ، وباآلثار املروّية َعْن معدن الوحي اإللي ^ ، وعند 
الّشافعّي )3( اإلسكان ثابت مْل ُينسخ . وقال أبو مسلم األصفهايّن )4( : إنَّ 

حكمها باٍق يف احلامل )5( . وكّل ذلك باطل . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 60.
)2) سورة البقرة 2 : 240 . 

)3) اأُلّم 5 : 246 ، ونّص عىل أنَّ اإلسكان ثابت بالسنّة ل بالكتاب . 
)4) أبو مسلم األصفهاين املفّس اسمه مّمد بن بحر املتوىّف سنة ) 322هـ ( ، له كتاب » جامع 
التأويل ملحكم التنزيل يف التفسري « . وقد مجع الشيُخ سعيد األنصارّي - عامل من علامء الند 
اآلياِت   - 1330هـ  سنة  بكلكتا  املطبوع  التنزيل «  ملحكم  التأويل  جامع  » ملتقط  كتابه  يف 
التي أّولا أبو مسلم لينفي أنا منسوخة . أخباره يف : بغية الوعاة : 1/ 59 ، طبقات املفسين 

للداودي : 2/ 106 ، كشف الظنون : 1/ 538 . 
)5) عنه الفخر الّرازي يف الّتفسري الكبري 6 : 158 . 
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 ) الّثالثة ( : ] عّدة المتوّفى عنها زوجها ما ذكرته اآلية مطلقًا [ 

ُمنقطعًا ،  أو  دائاًم  عنها زوجها  توىّف  ُكّل زوجة  يتناول  اآلية  ظاهر   
أم  مدخولً هبا  صغرية أو كبرية ،  حائاًل أو حاماًل ،  ُمسلمة أو كافرة ، 

ل ، حّرة أم أَمة ، زوجها صغريًا أو كبريًا ، حّرًا أو عبدًا . 
وقْد خرج َعْن هذا الُعموم ُأمور يف بعضها خالف : 

ل ( : ] قيل : إّن عدة المستمتع بها 65 يومًا [   ) األوَّ

أنَّ عّدتا  يف بعض كتبه واملرتىض )2(  امُلفيد )1(  امُلستمتع هبا ُنقل َعْن   
شهران وخسة أّيام ملرسلة ] عبيد اهلل بن [ عّل بن أب شعبة احللبّي ، َعْن 
َج اْمَرَأًة  َأبِيِه ، َعْن َرُجٍل ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َتَزوَّ

ُتَا ؟ .  ُمْتَعًة ُثمَّ َماَت َعنَْها َما ِعدَّ
َقاَل : »َخَْسٌة وِستُّوَن َيْومًا « )3( . 

وهذِه الّرواية ضعيفة باإلرسال ، ل تصلح لتخصيص القرآن ، مع 
ُة امُلَتَمتَِّعِة  أنَّه قْد َوَرَد يف صحيحة زرارة َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × : َما ِعدَّ

إَِذا َماَت َعنَْها اّلذي َتَتََّع هِبَا ؟ . 
َقاَل : »َأْرَبَعُة َأْشُهٍر وَعْشًا . َقاَل : ُثمَّ َقاَل : َيا ُزَراَرُة ُكلُّ النَِّكاِح إَِذا 
ًة َكاَنْت َأْو َأَمًة ، َأْو َعىَل َأيِّ َوْجٍه َكاَن النَِّكاُح  ْوُج َفَعىَل امَلْرَأِة ُحرَّ َماَت الزَّ
ُة  ُة َأْرَبَعُة َأْشُهٍر وَعْشًا ، َوِعدَّ ِمنُْه ُمْتَعًة َأْو َتْزِويًا ، َأْو ِمْلَك َيِمنٍي ، َفاْلِعدَّ

)1) املقنعة : 536 ، قال : » وعّدة املتمّتع هبا . . . من وفاة الّزوج شهران وخسة أيام « . 
)2) النتصار : 114 . 

)3) تذيب األحكام 8 : 547/158 ، الستبصار 3 : 1254/351 . 
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وَكَذلَِك  ِة ،  َما َعىَل احلُرَّ َعَلْيَها نِْصُف  َقُة  امُلَطلَّ َواأْلََمُة  َأْشُهٍر  َثاَلَثُة  َقِة  امُلَطلَّ
امُلَتَمتَِّعُة َعَلْيَها َما َعىَل اأْلََمة « )1( . 

اِج ،  احَلجَّ ْبِن  ِن  ْحَ الرَّ َعْبِد  َعْن  الّصحيح ،  يف  بابويه ،  ابن  وروى 
ُيَتَوىفَّ  ُثمَّ  ُمْتَعًة  ُجُل  الرَّ ُجَها  َيَتَزوَّ امَلْرَأِة  َعِن  اهلل ×  َعْبِد  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل : 

ُة ؟ .  َعنَْها َهْل َعَلْيَها اْلِعدَّ
َقاَل : »َتْعَتدُّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر وَعْشًا « )2( . 

وإىل هذا القول ذهب األكثر وهو األقوى . 

 ) الّثاِني ( : ] عّدة الحامل أبعد األجلين [ 

اآليتني  بني  اجلمع  ُمقتىض  ألنَّه  أبعد األجلني ؛  فإنَّ عّدتا  احلامل   
كام عرفت ، ويدلُّ عليه مع إمجاع أصحابنا استفاضُة األخبار املروّية َعْن 

معدن الوحي اإللي ^ . 

 ) الّثالث ( : ] في عّدة األمة المتوّفى عنها زوجها [ 

 الّزوجه إذا كانت أَمة فقد اختلف األصحاب فيها عىل ثالثة أقوال : 
ة احلّرة ُمطلقًا .  ا النّصف ِمْن ِعدَّ أحدها : عىل أنَّ

ا كاحلّرة ُمطلقًا ، وهو مذهب الّشافعّي )3( .  َوِقْيَل : إنَّ
َوِقْيَل : إْن كانت ذات ولد ِمْن مولها فكاحلّرة ، وإّل فعىل النّصف 

منها . 

)1) تذيب األحكام 8 : 157/ 545 ، الستبصار 3 : 1252/350 . 
)2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 464/ 4606 . 

)3) املجموع 18 : 151 ؛ املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 30 . 
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د بن ُمسلم ،   واألول قوّي ملا رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن ُممَّ
َشْهَراِن  ُتَا  َفِعدَّ َزْوُجَها  َعنَْها   َ ُتُويفِّ إَِذا  اأْلََمُة   « قال :  عبداهلل ×  أب  َعْن 
د بن قيس ، َعْن أب جعفر × )2( ،  ام  « )1( ، ونحوه صحيحة مُمَّ َسُة َأيَّ َوَخْ

وحسنة احللبّي )3( ، ورواية أب بصري )4( ورواية سامعة )5( . 
ا رواية زرارة املذكورة )6( ونحوها ممّا دلَّ عىل املساواة للحّرة يف الِعّدة  وأمَّ
فيمكن حله عىل الستحباب ، أو عىل الّتقّية ؛ ملوافقته ملذهب الّشافعّي ، 
وخمالفتها  اآلية  لظاهر  ملوافقتها  بمقتضاها ،  العمل  واألحوط  واألقرب 
ة ، فإنَّ األشهر عندهم القول بالّتنصيف ، فيمكن حل األخبار األّولة  العامَّ
عىل الّتقّية . وهذا إذا ملْ تكن حامالً ، وإّل فبأبعد األجلني ِمْن وضع احلمل 

وما ِقيَل به ِمْن امُلّدة إمجاعًا . وإنَّام اخلالف يف خصوصية امُلّدة . 

 ) الّرابع ( : ] ال اعتداد ببعض األخبار النافية للعّدة على غير 
المدخول بها [ 

ة عىل غري املدخول هبا مع موت   قْد َوَرَد يف بعض األخبار أنَّه ل ِعدَّ
الّزوج )7( ، وهذا خُمالف لظاهر الكتاب ، ولألخبار امُلْستفيضة ، وإلمجاع 

)1) تذيب األحكام 8 : 154/ 536 ، الستبصار 3 : 1239/347 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 154/ 537 ، الستبصار 3 : 347/ 1240 . 
)3) تذيب األحكام 8 : 154/ 535 . الستبصار 3 : 346/ 1238 . 
)4) تذيب األحكام 8 : 533/154 ، الستبصار 3 : 346/ 1236 . 
)5) تذيب األحكام 8 : 156/ 534 ، الستبصار 3 : 347/ 1237 . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 66.
ُعَمَر  ْبِن  ِد  مَّ مَُ َعْن   . 1210/339  : 3 الستبصار   ، 497/144  : 8 األحكام  تذيب   (7(
َقَها َقْبَل َأْن َيْدُخَل هِبَا ؟ . َقاَل :  َج اْمَرَأًة َفَطلَّ َضا × َعْن َرُجٍل َتَزوَّ اَباطِيِّ َقاَل : َسَأْلُت الرِّ السَّ



69............................................................ كتاب دوافع النّكاح / الطالق

األصحاب ، فال يصلح لتخصيص األخبار . 
فائدة : ] في اطالق الزوجة على الموطوءة بالملك [ 

 ُربَّام ُتطلق الّزوجة عىل ما يشمل املوطوءة بامللك ، ولعلَّ يف تنكري 
مع  ذلك  عىل  ويدلُّ  العموم ،  هذا  يف  فيدُخل  ذلك  إىل  إيامًء  أزواجًا 
قال :  عبداهلل ×  أب  َعْن  احللبّي ،  حسنُة  املذكورة )1(  زرارة  صحيحة 

ُة َفُيْعتُِقَها ؟ .  يَّ ِّ َتُه السُّ ُجُل َتُكوُن َتْ ُقْلُت َلُه : الرَّ
َأْشُهٍر ،  َثاَلَثُة  ُتَا  ِعدَّ َتنَْقِضَ  َحتَّى  َتنِْكَح  َأْن  َلَا  َيْصُلُح  »َل  َفَقاَل : 
ونحوها ُموثَّقة  َأْشُهٍر َوَعش « )2( ،  َأْرَبَعُة  ا  ُتَ َفِعدَّ َمْوَلَها  َعنَْها   َ ُتُويفِّ وإِْن 
يف  املفيد  ذهب  القول  هذا  وإىل  لزرارة )4( ،  ُأخرى  ورواية  إسحاق )3( 
» المقنعة « )5( ، والّشيخ يف كتاّب األخبار )6( واختاره بعض امُلتأّخرين )7( 

وهو قوّي لعدم ما ُيعارض األخبار املذكورة . 
ة عليها ؛  ا إذا ملْ تكن ذات زوج ل ِعدَّ وذهب أكثر امُلتأخرين )8( إىل أنَّ

َة َعَلْيَها  َة َعَلْيَها . وَسَأْلُتُه َعِن امُلَتَوىفَّ َعنَْها َزْوُجَها ِمْن َقْبِل َأْن َيْدُخَل هِبَا ؟ . َقاَل : َل ِعدَّ َل ِعدَّ
ا َسَواٌء .  ُهَ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 66.
)2) الكايف 6 : 171/ 3 ، تذيب األحكام 8 : 156/ 540 . 
)3) الكايف 6 : 171/ 2 ، تذيب األحكام 8 : 155/ 539 . 

)4) الكايف 6 : 1/171 ، تذيب األحكام 8 : 540/156 . 
)5) املقنعة : 536 ، قال : » وإذا تويّف الّرجل عن زوجة مملوكة فاعتّدت منه نصف العّدة ، أو أقّل 

من ذلك ، ثّم أعتقت ، وجب عليها أْن تتّم العّدة أربعة أشهر وعشة أيام « . 
)6) تذيب األحكام 8 : 155 ، ذيل احلديث 537 ، الستبصار 3 : 350 ، ذيل احلديث1250 . 

)7) الوسيلة : 329 ، خمتلف الّشيعة 7 : 488 . 
)8) الّسائر 2 : 744 . 
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ْزَواِجِهْم أْو 
َ
أ  َعَ 

ّ
ا ليست زوجة بدليل العطف يف قوله تعاىل : } إل ألنَّ

ْيَماُنُهْم { )1( اآلية ، وحكم الِعّدة خُمتّص بالّزوجة ، واألصل 
َ
ْت أ

َ
ك

َ
َما َمل

إليه .  انتقلت  ملَِْن  استباؤها  فيكفي  بذلك ،  الّتكليف  ِمْن  الّذّمة  براءة 
وفيه تأمُّل . 

تتمة : ] عّدة المدّبرة المتوّفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا [ 

ّي ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × :  قِّ  روى الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن َداُوَد الرَّ
ا َأْرَبَعُة َأْشُهٍر َوَعْشًا ِمْن َيْوِم َيُموُت  َتَ َرِة إَِذا َماَت َمْوَلَها َأنَّ ِعدَّ »يِف امُلَدبَّ

َسيُِّدَها إَِذا َكاَن َسيُِّدَها َيَطُؤَها « )2( . 

 ) الّرابعة ( : ] وجوب الِحداد أّيام الِعّدة [ 

هذا  عىل  والّداّل  الّزينة ،  ترك  وهو  الِعّدة ،  أّيام  احِلداد  يلزمها   
ة والعاّمة ، َوُربَّام  احلكم مع إمجاع امُلسلمني األخبار امُلْستفيضة ِمْن اخلاصَّ
ِمن  نُفِسِهنَّ 

َ
أ يِفَ  َن 

ْ
َفَعل َما  يف  ْيُكْم 

َ
َعل ُجَناَح  الَ 

َ
ف  ... { قوله :  به  أشعر 

ْعُروٍف ... { )3( .  مَّ

وانقضت  أثَِمْت  به  أخّلت  فلو  الِعّدة  ِمْن  جزء  ليَس  أنَّه  والّظاهر   
استئناف  بلزوم  القول  بعضهم  َعْن  وُنِقل  املشهور ،  هو  وهذا  عّدتا ، 

الِعّدة ، وهو ضعيف ؛ ألنَّه ل ُمنافاة بني املعصية بذلك وانقضائها . 

)1) سورة املؤمنون23 : 6 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 156/ 542 ، والستبصار 3 : 349/ 1247 . 

)3) سورة البقرة 2 : 240 . 
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 ) الخامسة ( : ] في بيان مبدأ العّدة في الطالق والوفاة [ 

 تعتّد امُلطّلقة ِمْن حني الّطالق حارضًا كان امُلطلِّق أو غائبًا إذا عرفت 
الوقت تفصياًل كغّرة الّشهر الُفاليّن ، أو يف اجلُملة كأْن يكون الّزوج يف 
ِمْن  فتحتسب  زمان  ُمض  عىل  يتوّقف  إليها  اخلب  بلوغ  فإنَّ  بعيدة  بالد 

الِعّدة منه ما حصل لا العلم بتقّدم الّطالق عليه . 
وهبذا قال أكثر األصحاب وهو  ويف الوفاة ِمْن حني يبلغها اخلب ، 
ِمْن  تعتّد  ا  أنَّ إىل  ة )2(  العامَّ أكثر  وذهب  اجلديد ،  يف  الّشافعّي )1(  مذهب 

حني املوت . 
ل : ما رواه الّشيخ ، يف احلسن ، َعْن احللبّي ، َعْن أب  ويدلُّ على األوَّ
ُق اْمَرَأَتُه وُهَو َغاِئٌب َعنَْها ، ِمْن  ُجِل ُيَطلِّ عبداهلل × قال : َسَأْلُتُه َعِن الرَّ

 ؟ .  َأيِّ َيْوٍم َتْعَتدُّ
نَْت  َوَتَيقَّ َمْعُلوٍم  َيْوٍم  يِف  ُطلَِّقْت  َا  َأنَّ َعْدٍل  َبيِّنََة  َلَا  َأَقاَمْت  »إِْن  َفَقاَل : 
َفْظ يِف َأيِّ َيْوٍم ، َويِف َأيِّ َشْهٍر َفْلَتْعَتدَّ ِمْن  َفْلَتْعَتدَّ ِمْن َيْوَم ُطلَِّقْت ، َوإِْن مَلْ َتْ
َيْوِم َيْبُلُغَها « )3( . ونحوها رواية زرارة )4( وصحيحة أب بصري )5( ، وفيها 

بدل » بّينة « » شاهدا عدل « . واألخبار الواردة بذلك ُمْستفيضة . 
د بن ُمسلم ،  ويدلُّ على الحكم الّثانِي : ما رواه يف الّصحيح ، َعْن ُممَّ

)1) اأُلّم : 5 : 239 ؛ ُعمدة القارئ 20 : 279 . 
)2) امُلغني ) ابن قدامة ( 9 : 189 - 190 ، املبسوط 6 : 31 - 39 . 

)3) الكايف 6 : 110/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 162/ 562 ، الستبصار 3 : 1265/354 . 
)4) الكايف 6 : 3/111 ، تذيب األحكام 8 : 563/162 ، الستبصار 3 : 1266/354 . 

)5) الكايف 6 : 110/ 4 ، تذيب األحكام 8 : 162/ 564 ، الستبصار 3 : 1267/354 . 
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َتُه اْمَرَأٌة ... ؟ .  ُجِل َيُموُت وَتْ َعْن أحدها ’ يِف الرَّ
َقاَل : » َتْعَتدُّ ِمْن َيْوِم َيْبُلُغَها َوَفاُته  « )1( . 

ُمَعاِوَيَة  ْبِن  وُبَرْيِد  ُمْسِلٍم ،  ْبِن  ِد  مَّ وُمَ ُزَراَرَة ،  َعْن   ،  َ احلسن  ويف 
 َ ُتُويفِّ إَِذا  َزْوُجَها  َعنَْها  اْلَغاِئِب  يِف  َقاَل :  ُه  َأنَّ َجْعَفٍر ×  َأِب  َعْن  العجّل ، 
 )2(  ُتِدُّ َا  أِلَنَّ  ؛  اخلََبُ َيْأتِيَها  َيْوِم  ِمْن  َتْعَتدُّ  َزْوُجَها  َعنَْها  »امُلَتَوىفَّ  َقاَل : 

َعَلْيِه « )3( . ونحوها حسنة البزنطّي ، َعْن الّرضا × )4( . 
املوت  حني  ِمْن  العتداد  يف  بينهام  الّتسوية  اىل  اجُلنيد  ابن  وذهب 

والّطالق إذا علمت الوقت ، وإّل فمن حني يبلغها اخلب )5( . 
 ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل ×  ويدلُّ عليه ما رواه يف الّصحيح ، َعِن احَلَلبِيِّ

َقاَل : ُقْلُت : اْمَرَأٌة َبَلَغَها َنْعُي )6( َزْوِجَها َبْعَد َسنٍَة َأْو َنْحِو َذلَِك ؟ . 
َلْيَسْت  َوإِْن َكاَنْت  َأْن َتَضَع َحَْلَها ،  َفَأَجُلَها  َفَقاَل : »إِْن َكاَنْت ُحْبىَل 

)1) الكايف 6 : 112/ 1 . 
وتركت  احلزن ،  ثياب  ولبست  عليه ،  إذا حزنت  مّد :  فهي  املرأة عىل زوجها تّد  أحّدت   (2(

الّزينة ) النّهاية 1 : 352 ماّدة حدد ( . 
)3) الكايف6 : 112/ 3 ، تذيب األحكام 8 : 163/ 567 ، الستبصار 3 : 1270/355 . 
)4) الكايف 6 : 7/113 ، تذيب األحكام 8 : 565/163 ، الستبصار 3 : 1268/354 . 

)5) عنه العاّلمة يف خمُتلف الّشيعة 7 : 498 . وفيه : » قال ابن اجلنيد : والتي يطّلقها زوجها أو 
يموت وهو غائب عنها إن علمت الوقت ، وإّل حني بلغها ، فإْن كان قد خرج وقت العّدة 
عنها فال عّدة عليها إْن كان مسرية بني البالد من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت اّلذي 
علمت ، وإْن كانت املسافة ل حيتمل أْن يعلم احلال يف الوقت اّلذي علمت به اعتدت من يوم 

يبلغها عّدة كاملة ، وكانت كالتي يبلغها طالق أو وفاة زوجها وهي معه يف البلد « . 
ماّدة   334  : 15 العرب  ) لسان  املوت .  بخب  يأيت  اّلذي  والنّاعي :  املوت .  خُب  النَّعي :   (6(

نعي ( . 
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َيْوِم َكَذا وَكَذا ،  ُه َماَت يِف  َأنَّ اْلَبيِّنَُة  ُتَا إَِذا َقاَمْت َلَا  َفَقْد َمَضْت ِعدَّ بُِحْبىَل 
وإِْن مَلْ َيُكْن َلَا َبيِّنٌَة َفْلَتْعَتدَّ ِمْن َيْوَم َسِمَعت  « )1( . ونحوها رواية احلسن 

بن زياد عنه × )2( . 
أقوُل : وصفنا رواية احللبّي بـ ) الّصحة ( ؛ تبعًا جلامعة ِمْن األصحاب 
د يف » شرح النّافع « )4( ، واّلذي  كالّشهيديف » المسالك « )3( والّسيِّد ُممَّ
َعْن  الفقيه « :  يحضره  ال  و» َمْن  » الّتهذيب « ،  نسخ  أكثر  يف  رأيت 
َعْن  نسخهم  كان يف  أنَّه  والّظاهر  احللبّي ،  َعْن  َعْن عبداهلل ،  صفوان ، 
أنَّ عبداهلل هو  الّظاهر  أنَّ  أو  بالّصّحة لذلك ،  عبيداهلل احللبّي فوصفوه 

ابن بكري والوصف بالّصحة إلمجاعهم عىل تصحيح ما َيِصّح عنه . 
ا رواية احلسن فهي أيضًا ل ُيبعد عّدها يف الّصحيح ؛ ألنَّ فيها  وأمَّ
البزنطّي ، والّطريق إليه صحيح ، وقْد أمجعوا أيضًا عىل تصحيح ما يصّح 
عبدالكريم ،  وكذا  الّثقة  العّطار  هو  احلسن  كون  ُيبعد  ل  أنَّه  مع  عنه ، 

فالّروايتان معتبتا الّسند . 
كانت  إْن  املوت  حني  ِمْن  تعتّد  ا  إنَّ » الّتهذيب « :  يف  الّشيخ  وقال 
املسافة قريبة كثالثة أّيام أو أقل وإّل فمن يوم يبلغها )5( اخلب ، استدللً 

)1) الكايف 6 : 4/112 ، تذيب األحكام 8 : 571/164 ، الستبصار 3 : 1274/355 . 
)2) الكايف 6 : 4/112 ، تذيب األحكام 8 : 164/ 570 ، الستبصار 3 : 1273/355 . 

)3) مسالك األفهام 9 : 352 . 
)4) ناية املرام 2 : 123 . 

الَِفاِن  اِن َناِدَراِن خمَُ اِن َشاذَّ )5) تذيب األحكام 8 : 165 ، ذيل احلديث571 ، قال : » َفَهَذاِن اخَلَبَ
ِذْكُرُه  ُم  امُلَتَقدِّ اخلََبُ  َأْيضًا  خُيَالُِفُه  اأْلَِخرُي  احلَِديُث  َن  َتَضمَّ اّلذي  َوالتَّْفِصيُل  َها ،  ُكلِّ لأِْلََحاِديِث 
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بصحيحة َمنُْصوِر ، َقاَل : َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل × َيُقوُل يِف امَلْرَأِة َيُموُت 
ُقَها وُهَو َغاِئٌب ؟ .  َزْوُجَها َأْو ُيَطلِّ

 ، وإِْن َكاَن  اٍم َفِمْن َيْوِم َيُموُت َزْوُجَها َتْعَتدُّ َقاَل : »إِْن َكاَن َمِسرَيَة َأيَّ
َا َل ُبدَّ ِمْن َأْن ُتِدَّ َله  « )1( .   ؛ أِلَنَّ ِمْن ُبْعٍد َفِمْن َيْوِم َيْأتِيَها اخلََبُ

أقوُل : قْد عرفت أنَّ احِلداد ليَس جزء ِمْن الِعّدة ، وإنَّ معنى الرّتبُّص 
هو النتظار وترك الّتزويج يف هذِه امُلّدة ، فإذا ثبت املوت يف وقت ُمعنيَّ 
بالّتببُّص  المتثال  حلصول  الِعّدة ؛  انقضت  فقد  امُلقّررة  امُلّدة  ومضت 
فيها كام هو ظاهر اآلية ، وكام ل يقدح فيها ترك احلداد عمدًا وإْن أثمت 

فكذا ل يقدح يف صورة تركه مع عدم العلم كالرّتك جهاًل باحلكم . 
َجْعَفٍر ،  َعْن   ،  يِّ اْلَبْخرَتِ َأِب  َعْن  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدلُّ 
َذلَِك  َبَلَغَها  إَِذا  َزْوُجَها  َعنَْها  امُلَتَوىفَّ  َعِن  ُسِئَل  َعِلّيًا ×  َأنَّ  َأبِيِه × :  َعْن 
َيْبُلْغَها  ُب َعَلْيَها ، َفَقاَل َعِلٌّ × : »إَِذا مَلْ  َداُد َيِ ا ، َفاحلِْ ُتَ َوَقِد اْنَقَضْت ِعدَّ
ُه ، َوَتنِْكُح َمْن َأَحبَّت  « )2( ، فالعمل  ُتَا َفَقْد َذَهَب َذلَِك ُكلُّ َحتَّى َتنَْقِضَ ِعدَّ
عليها ،  فتحمل  ُمطلقٌة  ُمْسِلم  ابن  وصحيحة  مّتجٌه ،  احللبّي  بصحيحة 

َيُوُز  َفاَل  َتُقْم ،  مَلْ  َأْو  اْلَبيِّنَُة  َلَا  َقاَم  َيْبُلُغَها  َيْوِم  ِمْن  َتْعَتدُّ  َقاَل :  ُه  أِلَنَّ  ؛  اْلِكنَايِنِّ بَّاِح  الصَّ َأِب  َعْن 
اِوي َوَهَم َفَسِمَع  ُه َيُوُز َأْن َيُكوَن الرَّ ْيِن ، َعىَل َأنَّ اْلُعُدوُل َعِن اأْلَْخَباِر اْلَكثرَِيِة إىَِل َهَذْيِن اخلََبَ
نُُه اخلََبُ اأْلَِخرُي  َيَتَضمَّ امُلَتَوىفَّ  َعنَْها َزْوُجَها ؛ أِلَنَّ التَّْفِصيَل اّلذي  ُه ُحْكُم  َأنَّ َفَظنَُّه  َقِة  ُحْكَم امُلَطلَّ
ِه ُمْعَتَبٌ فِيَها ، وَعىَل َهَذا  ِة ِعنَْد َوْضِع احلَْمِل وَغرْيِ َذلَِك ُكلِّ ِمِن اْعتَِباِر ِقَياِم اْلَبيِّنَِة َواْنِقَضاِء اْلِعدَّ
التَّْأِويِل َل َتنَايِفَ َبنْيَ اأْلَْخَباِر ، وإِْن َكاَنِت امَلَساَفُة َقِريَبًة ِمْن َيْوٍم َأْو َيْوَمنْيِ وَما َأْشَبَهُهاَم َجاَز َلَا 

ْز إِلَّ َأْن َتْبنَِي َعىَل َيْوِم َيْبُلُغَها « .  ْوُج ، وإِْن َكاَن َأْكَثَر ِمْن َذلَِك مَلْ َيُ َأْن َتْبنَِي َعىَل َيْوَم َماَت الزَّ
)1) تذيب األحكام 8 : 165/ 572 ، الستبصار 3 : 356/ 1275 . 

)2) تذيب األحكام 7 : 469/ 1879 . 
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باحلداد  احلكم  تعليل  تضّمن  ممّا  ونحوها  والبزنطّي  الفضالء  وحسنة 
يمكن حلها عىل الستحباب مجعًا بينها ، ولعلَّ ما يف حسنة البزنطّي ِمْن 
ّد َعَلْيِه « )1( إيامًء إىل ذلك ؛ حيث أضاف احِلداد إىل  قوله × : »ُتِريُد أْن َتُ
إرادتا ، وصحيحة منصور مبنّية عىل الغالب يف أنَّ القريب يأتيها خُبه 
قبل ُمض تام الِعّدة ، فتكتفي يف حصول احِلداد يف ما بقى منها ، بخالف 
الرّتبُّص  ُمّدة  ُمض  بعد  مض  بعد  اخلب  إتيان  فيه  الغالب  فإنَّ  البعيد ، 
ل  هذا  فعىل  إليها ،  اخلب  وصول  بعد  احِلداد  مع  العتداد  لا  فيستحّب 
د يف » شرح  تنايف بني األخبار ، وإليه مال يف » المسالك « )2( والّسيِّد ُممَّ
إّل أنَّ األحوط ما قاله أكثر األصحاب إلمكان حل األخبار  النّافع « )3( 

ة .  الّداّلة عىل العتداد ِمْن حني املوت عىل الّتقّية ملوافقتها أكثر العامَّ
ببلوغ  العتداد  يف  بينهام  بالّتسوية  القول  الّصالح )4(  أب  َعْن  ونقل 

اخلب ُمطلقًا وهو ضعيف . 

 ] يعتبر في االعتداد للوفاة بلوغ الخبر ولو بالبينة [ 

نة لتعليق العتداد ِمْن حني الّطالق  واعلم أنَّه ُيستفاد ِمْن األخبار امُلتضمِّ
ا اعتّدت  وحني الوفاة عىل البّينة العادلة أنَّه ل حكم لغري العادلة ، فلو أنَّ
ا بعد ذلك تّقق عندها طالقه أو فوته ، ومل يتحّقق  بخب ِمْن ل ُيوثق به ثمَّ إنَّ

الوقت ، فال عبة بتلك الِعّدة ، وعليها أْن تعتّد بعد تّققه عندها . 

)1) الكايف 6 : 4/112 ، والّتهذيب 8 : 565/163 ، الستبصار 3 : 1268/354 . 
)2) مسالك األفهام 9 : 355 . 

)3) ناية املرام 2 : 124 . 
)4) الكايف يف الفقه : 313 . 
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النّكاح  لا  جاز  مضت  قْد  الرّتبُّص  ُمّدة  وكانت  الوقت  تعنيَّ  ولو 
ا عىل القول  عىل ما اخرتناه وإْن كان ُمراعاة جانب الحتياط أوىل ، وأمَّ
ح مجاعة ِمْن األصحاب )1( بأنَّه يوز لا العتداد بخب غري  املشهور فرصَّ
الّشياع ،  أو  العادلة  بالبّينة  إّل  تنكح  لكنَّها ل  العادل ولو كان واحدًا ، 
ِمْن  كثري  بإطالق  استدللً  طوياًل ؛  زمانًا  الِعّدة  َعْن  ذلك  ر  تأخَّ وإْن 
األخبار الّداّلة عىل العتداد ببلوغ اخلب ، فإنَّه شامل خلب العدل وغريه ، 
باطاًل  العقد  وقع  الوفاة  ثبوت  قبل  اخلب  د  بُمجرَّ فنكحت  بادرت  فلو 
ُيبعد  ملْ  العقد  قبل  عّدتا  وانقضاء  موته  ذلك  بعد  تبنّي  إْن  ثمَّ  ظاهرًا ، 
احلكم بصّحته إذا كانا جاهلني بالّتحريم لقصدها عىل هذا الّتقدير إىل 

ة فيه .  إيقاع العقد الّصحيح واجتامع رشائط الّصحَّ
بالفساد لنتفاء القصد إىل  القطع  فينبغي  بالّتحريم )2(  العلم  ا مع  أمَّ
ثمَّ  باحلال  العلم  قبل  الّثايِن  الّزوج  ُفرض دخول  ولو  الّصحيح ،  العقد 
انكشف وقوعه بعد املوت أو الّطالق وتام الِعّدة ملْ ترم عليه بذلك ، 
وإْن كان قْد سبق احلكم به ظاهرًا لتبنّي انتفاء الّسبب امُلقتض للّتحريم . 
أي انقضت الِعّدة فال  إلخ ،  ْغَن { 

َ
بَل إَِذا 

َ
} ف قوله :  ) الّسادسة ( :   

ا األولياء أو احلّكام أو املسلمون يف ما فعلن يف أنفسهّن  جناح عليكم أهيُّ

)1) كشف الّلثام 8 : 160 ، الّتنقيح الّرائع 3 : 358 . 
أيضًا ؛ وذلك ألنَّه  ِمْن وجه  العقد  القول بصّحة  بالّتحريم ل خيلو  العلم  أقول : يف صورة   (2(
ِمْن  ِمْن قبيل  يتيقن خالفه فهو  إذا ملْ  إنَّام يكون  بالظاهر  أنَّ املحّل قابل ، والتكليف  قْد تبني 
أكل يف شهر رمضان عمدًا ثمَّ عرض الّسفر أو حصل احليض يف أثناء النّهار ، َوِمْن قبيل ِمْن 
أكل طعامًا غصبًا ثمَّ تبنّي أنَّه ملكه وباجلملة علم اآلمر والناهي بانتفاء رشط التكليف يرفع 

التكليف . ) منه يف حاشية الطبعة احلجرّية ( . 
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ض للخّطاب والّتزويج ونحو ذلك ممّا كان ُمرمًا عليها  ِمْن الّزينة والّتعرُّ
ملْ  اّلذي  الوجه  عىل  أي :  باملعروف  ذلك  يكون  لكن  الِعّدة ،  حال  يف 

ينكره الّشارع . 
م يب عليهم منعها أّيام الِعّدة ِمْن تلك األُمور كام  وهذِه َتدلُّ عىل أنَّ
يب عليهم منعها ِمْن فعل غري املعروف بعدها ، فلو أخّلوا بذلك فعليهم 
جناح وإثم ، وذلك ِمْن باب األمر باملعروف والنّهي َعْن امُلنكر ، سّيام إذا 
ْهلِيُكْم نَاراً ... { )1( 

َ
نُفَسُكْم وَأ

َ
وا أ

ُ
كانت ِمْن األهل لقوله تعاىل : } ... ق

وَن َخبرِي { وعيدًا ، وتديدًا ، وتذيرًا 
ُ
ثمَّ أردفه بقوله : } واهلل بَِما َتْعَمل
ملَِْن خالف ، ووعدًا ملَِْن امتثل . 

* * * * *

الّتاسعة : في سورة البقرة

ْو تَْسِيٌح بِإِْحَساٍن ... { )2( . 
َ
إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ

َ
تَاِن ف  } الّطالَُق َمرَّ

 ] في بيان كيفية الطالق [ 

 قْد ذكرنا يف ما سبق )3( شطرًا ِمْن األخبار الّداّلة عىل كيفّية الّطالق ، 
وأنَّه ُيطّلقها يف ] غري [ ُطْهٍر املواقعة بحضور شاهدين ، ثمَّ يراجعها قبل 
الكاشفة  وهي  ُيطّلقها عىل ما مرَّ تفصيله ،  ثمَّ  أو بعده  انقضاء عّدتا ، 
بن  أّيوب  َعْن  الّصحيح ،  يف  » الكافي « ،  ففي  القرآن ،  معاين  لبيان 

)1) سورة الّتحريم 66 : 6 . 
)2) سورة البقرة 2 : 229 . 

)3) كصحيحة زرارة التي تقّدم ذكرها يف الّصفحة 9، وصحيحة الفضالء 10.
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قال :  جعفر ×  أب  َعْن  ُمْسِلم )1( ،  بن  د  مُمَّ َعْن  واحلسن ،  نوح ، 
ُقَها َتْطِليَقًة َعىل  ُطْهٍر ِمْن َغرْي مِجَاٍع بَِشَهاَدِة َشاِهَدْيِن ، ُثمَّ َيَدُعَها َحّتى   »ُيَطلِّ
َأْقَراُؤَها ، َفَقْد َباَنْت ِمنُْه ، وُهَو َخاطٌِب ِمَن  َأْقَراُؤَها ، َفإَِذا َمَضْت  َتِْضَ 
ُيَراِجَعَها  َأْن  َأَراَد  َوإِْن  َشاَءْت َفال ؛  وإِْن  َنَكَحْتُه ،  َشاَءْت  إِْن  اخلُطَّاِب ، 
التَّْطِليَقِة  َعىَل  ِعنَْدُه  َفَتُكوُن  َأْقَراُؤَها ،  َتِْضَ  َأْن  َقْبَل  َرْجَعتَِها  َعىل   َأْشَهَد 

امَلاِضَيِة « . 
 :  َقاَل : َوَقاَل َأُبو َبِصرٍي ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × : »ُهَو َقْوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ
ْو تَْسِيٌح بِإِْحساٍن { ، التَّْطِليَقُة الثَّالَِثُة 

َ
إِْمساٌك بَِمْعُروٍف أ

َ
تاِن ف الُق َمرَّ } الطَّ

يُح بِإِْحَسان  « )2( .  التَّْسِ
د الّتكرار والوقوع   فامُلراد ُهنا الّطالق الّشعي ، وامُلراد بمّرتني جُمرَّ
 ... { )3( وقولم :  َتنْيِ رَّ

َ
ََصَ ك مّرة بعد ُأخرى كقوله تعاىل : } ... ارِْجِع الْ

لّبيك وسعديك ، وهو خب ومعناه اإلذن واإلباحة يف الّطالق وامُلراجعة 
مرتني . 

ثمَّ بنيَّ ُسْبَحاَنُه أنَّه إْن راجعها فليكن ذلك عىل سبيل الّرغبة فيها ، 
بْل  يراجعها  فال  وإّل  هبا ،  اإلرضار  لقصد  ل  معها ،  العشة  وحسن 
يّسحها بإحسان ، وحُيتمل أنَّ املعنى أنَّه إذا راجعها بعد الّطلقة األُوىل 

)1) كذا ورد هذا السند يف املخطوط واملطبوع واحلجري ، ولكن السند الوارد يف الكايف وتذيب 
األحكام هو : » عن أّيوب بن نوح ، وعل بن إبراهيم ، عن أبيه مجيعا عن صفوان بن حييى ، 

عن ابن مسكان « . 
)2) الكايف 6 : 1/64 . 

)3) سورة امللك 67 : 4 . 
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ِمْن  عرف  وإْن  فيها ،  والّرغبة  معها  اإلحسان  طريق  عىل  ذلك  فليكن 
نفسه أنَّه ل يفي لا باحلقوق فليطّلقها ثانيًا ؛ فإنَّ ذلك تسيح بإحسان ، 

وهذا هو ظاهر الّرواية املذكورة َعْن أب بصري )1( . 
بعد  راجعها  إذا  فالواجُب  تقديره :  البيان « :  » مجمع  يف  وقال 
يف  سائغ  مجيل  وجه  عىل  أي :  بمعروف { ،  } إمساك  الّتطليقتني 
الّشيعة ل عىل وجه اإلرضار هبّن ، } أو تسيح بإحسان { فيه قولن : 
أحدهما : أنَّه الّطلقة الّثالثة . والّثاني : أنَّه ترُك املعتّدة حّتى تبني بانقضاء 
وأب  جعفر ،  أب  َعْن  املروّي  وهو  والّضّحاك ،  الّسّدي ،  َعْن  الِعّدة ، 

عبداهلل ’ )2( ، انتهى . 
ْبِن  ْبِن احلََسِن  َعِلِّ  َعْن  » الفقيه «  ويف  » عيون األخبار «  وُروي يف 
ِمْن  تِي  الَّ ِة  اْلِعلَّ َعِن  َضا ×  الرِّ َسَأْلُت  َقاَل :  َأبِيِه ،  َعْن  اٍل ،  َفضَّ ْبِن  َعِلِّ 

ُه ؟ .  ِة لَِزْوِجَها َحتَّى َتنِْكَح َزْوجًا َغرْيَ َقُة لِْلِعدَّ َأْجِلَها َل َتِلُّ امُلَطلَّ
 :  وَجلَّ َعزَّ  َفَقاَل  َتنْيِ  َمرَّ الطَّاَلِق  يِف  َأِذَن  اَم  إِنَّ تعاىل  اهلل  »إِنَّ  َفَقاَل : 
ْو تَْسِيٌح بِإِْحساٍن { َيْعنِي يِف التَّْطِليَقِة 

َ
إِْمساٌك بَِمْعُروٍف أ

َ
تاِن ف الُق َمرَّ } الطَّ

َمَها  َحرَّ الثَّالِِث  الطَّاَلِق  ِمَن  َلُه  وَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َكِرَه  فِياَم  َولُِدُخولِِه  الثَّالَِثِة ، 
ُه ، لَِئالَّ ُيوِقَع النَّاُس اِلْستِْخَفاَف  َعَلْيِه َفاَل َتِلُّ َلُه َحتَّى َتنِْكَح َزْوجًا َغرْيَ

وا النَِّساء « )3( .  بِالطَّاَلِق ، وَل ُيَضارُّ
تعاىل  اهلل  يكرهه  ل  اّلــذي  الّطالق  املعنى :  يكون  هذا  وعىل   

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 78.
)2) جممع البيان 2 : 104 . 

)3) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 27/85 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 5764/502 . 
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إِن 
َ
مرتان ، والّثالثة يكرهها تعاىل ، وهي اّلتي أشار إليها بقوله : } ... ف

َقَها ... { )1( كام سيأيت إْن شاء اهلل تعاىل )2( . 
َّ
َطل

 وليَس يف اآلية دللة عىل جواز اجلمع بني تطليقتني أو ثالث عىل 
أو  ثالثًا ،  أو  هي طالق طلقتني  يقول :  كأْن  اإلرسال يف كالم واحد ، 
أصحابنا  هذا  وعىل  ذلك ،  خالف  ظاهرها  بْل  وطالق ،  وطالق  طالق 

أمجع ، وعليه دلَّت األخبار )3( ، ووافقنا عىل ذلك احلنفّية )4( . 
 وهل تقع واحدة ويلغو ما عدا ذلك ؟ ، اختلف األصحاب يف ذلك ، 
أنَّ  الّثنتني والّثالث ذاهبني إىل  بوقوع  الّشافعّية )5(  وقال  ل ،  واألظهر األوَّ
معنى اآلية أنَّ الّطالق اّلذي يملك فيه الّرجعة مرتان إْذ ل رجعة بعد الّثالثة . 
ل  اّلذي  الوجه  عىل  الّثانية  بالّرجعة  أي :  بَِمْعُروٍف {  إِْمَساٌك 

َ
} ف  

ْو تَْسِيٌح بِإِْحَساٍن { : بأنَّ ُيطّلقها الّثالثة فتبني منه ؛ ملا 
َ
ينكره الّشع . } أ

روي أنَّه ِقيَل للنّبّي ‘ َأْيَن الثَّالَِثُة ؟ . 
يٌح بِإِْحَساٍن « )6( .  َفَقاَل : »أْو َتْسِ

ا  أنَّ مع  الّرجعّي ،  بالّطالق  خمتّصة  تكون  حينئٍذ  اآلية  أنَّ  وفيه : 
ُمطلقة فال وجه لتقييدها به . نعم لو ِقيَل : إنَّ املعنى الّطالق اّلذي حيّل 
للّزوج نكاحها بعده وإْن ملْ يتخلله نكاح غريه مرتان ملْ يكن بعيدًا ، لكن 

)1) سورة البقرة 2 : 230 . 
)2) سيأيت ذكرها يف الّصفحة 82.

)3) انظر وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب مقدماته ورشائطه . 
)4) املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 3 ، عمدة القارئ 2 : 226 . 

)5) اأُلّم 5 : 180 ، ُمغني امُلحتاج 3 : 312 . 
)6) أنوار الّتنزيل ) البيضاوّي ( 1 : 142 ، تفسري البحر املحيط ) األندليّس ( 2 : 204 . 
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ل يدلُّ عىل جواز امُلرسلة . 
ثمَّ اعلم أنَّ ظاهرها يشمل جواز تكرار الّطالق يف ُطهر واحد بعد 
يف  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدلُّ  الُقُبل ،  يف  الوقاع  بدون  املراجعة 
َرُجٌل  َلُه  ُقْلُت  َقاَل  احَلَسِن ×  َأِب  َعْن  ٍر ،  َعامَّ ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن  امُلوثَّق ، 
َقَها ، ُثمَّ َبَدا َلُه َفَراَجَعَها بُِشُهوٍد ،  َق اْمَرَأَتُه ُثمَّ َراَجَعَها بُِشُهوٍد ، ُثمَّ َطلَّ َطلَّ

َقَها َفَراَجَعَها بُِشُهوٍد َتبنُِي ِمنُْه ؟ .  ُثمَّ َطلَّ
َقاَل : » َنَعْم « . 

ُقْلُت : ُكلُّ َذلَِك يِف ُطْهٍر َواِحٍد . 
َقاَل : »َتبنُِي ِمنُْه « . 

ُه َفَعَل َذلَِك بِاْمَرَأٍة َحاِمٍل أَتبنُِي ِمنُْه ؟ .  ُقْلُت : َفإِنَّ
َقاَل : »َلْيَس َهَذا ِمْثَل َهَذا « )1( ، إىل غري ذلك ِمْن األخبار امُلتضّمن 
بني  املشهور  وهذا هو  بإطالقه ،  وبعضها  املعنى برصحيه ،  بعضها لذا 

 . )2(  األصحاب وقْد أرشنا إىل ذلك يف ما مرَّ
عقيل )4( ،  أب  ابن  قال  وهبا  العدم )3( ،  عىل  داّلة  ُأخر  أخبار  وُهنا 

)1) تذيب األحكام 8 : 92/ 317 ، الستبصار 3 : 1000/282 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 10. 

)3) تذيب األحكام 8 : 177/54 ، الستبصار 3 : 1016/287 ، قال : َعْن َأِب َبِصرٍي َعْن َأِب 
َق َثاَلثًا يِف جَمِْلٍس َفَلْيَس بَِشْ ٍء وَمْن َخاَلَف ِكَتاَب اهلل ُردَّ إىَِل ِكَتاِب اهلل  َعْبِد اهلل × َقاَل : َمْن َطلَّ

وَذَكَر َطاَلَق اْبِن ُعَمر . 
)4) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 353 ، قال : » وقال ابن أب عقيل : لو طّلقها ثالثا بلفظ 

واحد وهي طاهر مل يقع عليها شئ « . 
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الّشيخ يف  قاله  العّدّي كام  الّطالق  أنَّ ذلك رشط يف صّحة  وحُلها عىل 
الكتابني )1( أو عىل الكراهة أظهُر ؛ مجعًا بينهام . 

* * * * *

العاشرة : في الّسورة المذكورة

َقَها 
َّ
إِن َطل

َ
 َغرْيَهُ ف

ً
َ تَنِكَح َزوْجا ُ ِمن َبْعُد َحتَّ

َ
ِلُّ هل

َ
الَ ت

َ
َقَها ف

َّ
إِن َطل

َ
 } ف

َك ُحُدوُد اهلل 
ْ
ن يُِقيَما ُحُدوَد اهلل َوتِل

َ
ن َيَتَاَجَعا إِن َظنَّا أ

َ
ْيِهَما أ

َ
الَ ُجَناَح َعل

َ
ف

ُمون { )2( . 
َ
يُبَيُِّنَها لَِقْوٍم َيْعل

هذا بيان الّتطليقة الّثالثة ، أي : فإْن طّلقها الّزوج اّلذي طّلقها مرتني 
الّتطليقة الّثالثة فال تّل له ِمْن بعد الّطالق الّثالث حّتى تنكح زوجًا غريه ، 
كام َتدلُّ عليه الّرواية اّلتي ذكرناها َعْن الّرضا × وغريها ِمْن األخبار . 

ن َيَتَاَجَعا { فامُلراد به 
َ
ْيِهَما أ

َ
الَ ُجَناَح َعل

َ
َقَها ف

َّ
إِن َطل

َ
ا قوله : } ف وأمَّ

الّزوج الّثاين ، أي : أنَّه إْن طّلقها الّثايِن أيضًا فال ُجناح عليه يف الّرجوع 
أضاف  وإنَّام  باملحلل ،  إّل  عليه  ترم  حّتى  ثالثًا  ُيطّلقها  ملْ  ألنَّه  إليها ؛ 
امُلراجعة إليهام ؛ ألنَّه قْد يكون الّطالق ممّا ل يملك فيه الّرجعة كأْن يكون 

بائنًا أو كان ذلك بعد انقضاء الِعّدة . 
بعد  ل  األوَّ والّزوج  الّزوجة  إىل  عائدًا  الّضمري  يكون  أْن  وحُيتمل 
الّتحليل ، وملا كان الّرجوع ل يكون إّل بعقد ومهر يف هذِه احلال ، وهو 

موقوف عىل رضاها نسبه تعاىل إليهام . 

اِئِط  بَِشَ َثاَلثًا  َقَها  َطلَّ ُه  َأنَّ فِيَها  َلْيَس  َواَيُة  الرِّ » َفَهِذِه  الّسابق ، قال :  املصدر  )1) ذكر ذلك يف ذيل 
َقَها وِهَي َحاِئض  . . . « .  َتِمُل َأْن َيُكوَن امُلَراُد بِِه إَِذا َطلَّ الطَّاَلِق وحَيْ

)2) سورة البقرة 2 : 230 . 
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يقيام  أْن  بقرائن الحوال  رّجح عندها  أي :  َظنَّا {  } إِن  وقوله : 
حدود اهلل اّلتي حّدها للّزوجّية ، وهذا الّشط ليَس لصّحة العقد ؛ ألنَّه 
امُلعتبة يف صّحته ،  َعْن األُمور  ألنَّه أمٌر خارٌج  َيِصّح وإْن ظنّا خالفه ؛ 

غايته أنَّه يرتّتب اإلثم عىل ذلك إذا حصل موجبه . 

 وُهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] هل أّن استيفاء الِعّدة هادٌم للّتحريم في الّثالثة [ 

 ظاهر اإلطالق يقتض أنَّه ل فرق يف الحتياج إىل امُلحلل بني كونا 
أي الّرجعة بعد استيفاء الِعّدة بمهٍر وعقٍد جديد ويف أثناء الِعّدة ، ويدلُّ 
عىل ذلك أخبار كثرية ، وهو مذهب األصحاب ل نعلم فيه خُمالفًا إّل ابن 
يظهر  َوُربَّام  الّثالثة ،  يف  للّتحريم  هادمًا  الِعّدة  استيفاء  جعل  فإنَّه  بكري )1( 
ذلك ِمْن ابن بابويه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « )2( ، وحّجته مردودة عند 

األصحاب . 

ٍة َهَدَم َما َقْبَلُه وَحلَّْت  ا ِماَئَة َمرَّ )1) تذيب األحكام 8 : 35/ 107 ، قال : » . . . َفإِْن َفَعَل َهَذا هبَِ
ُقَها مَلْ َتِلَّ َلُه  اٍت ُيَراِجُعَها وُيَطلِّ َقَها َثاَلَث َمرَّ باَِل َزْوٍج وإِْن َراَجَعَها َقْبَل َأْن َتِْلَك َنْفَسَها ُثمَّ َطلَّ

إِلَّ بَِزْوج  « . 
ا َثاَلَثُة َأْطَهاٍر  )2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 495 ، باب طالق الّسنة ، قال : » . . . َفإَِذا َمَضْت هبَِ
َجْتُه وإِْن َشاَءْت َفاَل َفإِْن  َفَقْد َباَنْت ِمنُْه وُهَو َخاطٌِب ِمَن اخلُطَّاِب واأْلَْمُر إَِلْيَها إِْن َشاَءْت َتَزوَّ
نَِّة َعىَل َما َوَصْفُت وَمَتى  َقَها لِلسُّ َجَها بَِمْهٍر َجِديٍد َفإِْن َأَراَد َطاَلَقَها َطلَّ َجَها َبْعَد َذلَِك َتَزوَّ َتَزوَّ
َمَتى  اْلَْدِم  َطاَلَق  نَِّة  السُّ َطاَلُق  َي  وُسمِّ َذلَِك  َبْعَد  َجَها  َيَتَزوَّ َأْن  َلُه  َفَجاِئٌز  نَِّة  السُّ َطاَلَق  َقَها  َطلَّ

ل  . . . « .  َجَها َثانَِيًة َهَدَم الطَّاَلَق اأْلَوَّ اْسَتْوَفْت ُقُروَءَها وَتَزوَّ
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أو  اأُلولى  الّطلقة  بعد  زوجًا  نكحت  إذا  ما  ] حكم  ) الّثانية ( :   
الّثانية [ 

أنَّ ذلك  فالّظاهر  الّثانية ،  أو  الّطلقة األُوىل  بعد  إذا نكحت زوجًا   
هيدم كام هيدم بعد الّثالث ، وهو مذهب أكثر األصحاب ، ويدلُّ عليه 
بعض الّروايات ، ولكن لا ُمعارض رصيح يف عدم الدم )1( ، وُينسب 

ذلك إىل بعض األصحاب ، إّل أنَّه جمهول القائل . 
يف  يعقوب  بن  د  ُممَّ هو  بذلك  القائل  يكون  أْن  ُيبعد  ل  أقوُل : 
لا  ينقل  ومل  ذلك ،  عىل  الّداّلة  الّروايات  نقل  ألنَّه  » الكافي « )2( ؛ 
خُمالفة  ليست  كثرتا وصّحتها  مع  وهي  هبا .  الفتوى  ُمعارضًا وظاهره 
بصحيحة  ليست  الدم  عىل  الّداّلة  الّروايات  أنَّ  مع  القرآن ،  لظاهر 
الّسند ، فاملسألة مّل تأمُّل ، إّل أنَّ األكثر عملوا هبا ، وحلوا امُلعارض 

عىل الستحباب ؛ لئاّل يستخّف بالّطالق . 
ل : كون الّزوج الّثاين ملْ يكن  والّشيخ حلها عىل أحد وجهني : األوَّ

دخل هبا أو تزّوجها ُمتعة أو يكون الّزوج غري بالغ . 
ونقل  القول بذلك مذهب عمر ،  ألنَّ  الّتقّية ؛  احلمل عىل  الّثانِي : 
يِف  َرُجاَلِن  اْخَتَلَف  َقاَل :  َطالٍِب )3( ،  َأِب  ْبِن  َعِقيِل  ْبِن  اهلل  َعْبِد   ٍ رواية 

)1) انظر الكايف 6 : 77 باب ما هيدم الطالق وما ل هيدم تد كال الطائفتني من الروايات . 
َق اْمَرَأَتُه َحتَّى  )2) الكايف 6 : 3/77 ، َعْن ِرَفاَعَة ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َطلَّ
ُل أهَيِْدُم  َجَها َزْوُجَها اأْلَوَّ َقَها َأْيضًا ُثمَّ َتَزوَّ َجْت َزْوجًا آَخَر َفَطلَّ ُتَا ُثمَّ َتَزوَّ َباَنْت ِمنُْه واْنَقَضْت ِعدَّ

َل ؟ َقاَل : َنَعم  .  َذلَِك الطَّاَلَق اأْلَوَّ
)3) عبد اهلل بن عقيل بن أب طالب الاشمّي املديّن ، تابعّي ، سمع جابرًا ، من أصحاب عّل بن 

حلسني ‘ . رجال الشيخ : 117 / 2 . 
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َجَها آَخُر   ، َفَتَزوَّ َقَها َزْوُجَها َتْطِليَقًة َأِو اْثنََتنْيِ َقِضيَِّة َعِلٍّ َوُعَمَر يِف اْمَرَأٍة َطلَّ
ُل ؟ . َفَقاَل : ُعَمُر  وَّ َجَها اأْلَ ا َتَزوَّ ُتَ َقَها َأْو َماَت َعنَْها ، َفلامَّ اْنَقضت ِعدَّ َفَطلَّ
ِهَي َعىَل َما َبِقَي ِمَن الطَّاَلِق ، َفَقاَل َعِلٌّ × : »ُسْبَحاَن اهلل َأهَيِْدُم َثاَلثًا وَل 

هَيِْدُم َواِحَدة « )1( والحتياُط يف هذِه املسألة طريُق النّجاة . 

 ) الّثالثة ( : ] عدم اشتراط الحرية في المحلل [ 

إطالق  عليه  ويدلُّ  به ،  امُلفتى  وهو  والعبد ،  احلّر  يتناول  إطالقها 
الّروايات ، ورشط بعضهم كونه ُمسلاًم وعموم النّّص يدفعه . 

 ) الّرابعة ( : ُيشترط في المحلل ُأمور : 

 ) األّول ( : البلوغ

وهو امُلتبادر ِمْن إطالق اآلية والّروايات ، ويدلُّ عليه خصوصًا ما 
 )2( ، َقاَل : َكَتْبُت إىَِل  رواه يف » الكافي « ، َعْن َعّل بن اْلَفْضِل اْلَواِسطِيِّ
َق اْمَرَأَتُه الطَّاَلَق اّلذي َلَتِلُّ َلُه َحّتى  َتنِْكَح َزْوجًا  َضا × : َرُجٌل َطلَّ الرِّ

َتِلْم ؟  َجَها ُغاَلٌم مَلْ حَيْ ُه ، َفَتَزوَّ َغرْيَ
َقاَل : »ل ، َحّتى  َيْبُلَغ « )3( . 

ويف » الّتهذيب « يف هذِه الّرواية : َوَكَتْبُت إَِلْيِه َما َحدُّ اْلُبُلوِغ ؟ . 
َفَقاَل : »َما َأْوَجَب َعىَل امُلْؤِمننَِي احلُُدود « )4( وبه قال األكثر . 

)1) تذيب األحكام 8 : 34/ 106 ، الستبصار 3 : 981/275 . 
)2) عّل بن الفضل الواسطّي مل يذكْر هيذا العنوان يف كتب الرتاجم والرجال ، واهلل العامُل . 

)3) الكايف 6 : 76/ 6 . 
)4) تذيب األحكام 8 : 33/ 100 . 
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وقّوى يف » المبسوط « )1( و» الخالف « )2( حصوله بوطئ امُلراهق . 

 ) الّثاِني ( : الوطئ في الُقُبل
د العقد ؛ ألنَّ النّكاح  ة )3( بُمجرَّ فال يكفي الّدُبر ، واكتفى بعض العامَّ
ُيستعمل فيه ، وهو ضعيف ؛ لورود النّّص بام ذكرنا ، وألنَّه امُلتبادر ُهنا . 
احلشفة  إدخال  حصل  لو  حّتى  الُغسل  ُيوجب  ما  منه  وامُلعتب 
الّلّذة  حصول  اعتبار  واألحوط  ِقيَل ،  كذا  ذلك  يف  كفى  بالستعانة 

لقوله × : »َحتَّى َيُذوَق ُعَسْيَلَتَها « )4( . 

 ) الّثالث ( : كونه بالعقد الّدائم
الَ ُجَناَح ... { )5( ، 

َ
َقَها ف

َّ
إِن َطل

َ
 فال يكفي امُلتعة ؛ لقوله تعاىل } ... ف

وامُلتعة ليَس فيها طالق ، وللّروايات الرّصحية ، وكذا امللك ، والّتحليل . 

 ) الخامسة ( : ] تصّدق المرأة في دعواها أّنها حللت لألّول [ 

ا تزّوجت وُدِخَل وُطّلقت وكان ذلك يف ُمّدة   إذا طلقها فاّدعت أنَّ
قت َوُقبل قولا ؛ وذلك ألنَّه قْد يتعّس عليها إقامة  يمكن فيها ذلك ُصدِّ
)1) املبسوط 5 : 109 110 ، قال : » فإْن كان الّزوج الّثاين صبّيًا فهو عىل رضبني : مراهق قريب 
من البلوغ ، وغري مراهق ول قريب من البلوغ ، فإْن كان مراهقًا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك 
فيه ، وكان ينش عليه ، أو حيصل منه اجلامع ، ويعرف ذوق العسيلة ، فإنا تّل عند بعضهم 

لألّول ، وعند بعضهم ل تّل ، واألّول أقوى « . 
)2) اخلالف 4 : 504 ، املسألة 8 ، قال : » إذا تزّوجت بمراهق قرب من البلوغ ، وينتش عليه ، 

ويعرف لّذة اجلامع ، ودخل هبا ، فإّنا تّل لألّول « .
)3) أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 1 : 390- 391 ، املغني ) ابن قدامة ( 8 : 472 -473 ( . 

)4) الكايف 5 : 425/ 4 . 
)5) سورة البقرة 2 : 230 . 
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البّينة ، فتكون هي امُلصدّقة ؛ وألنَّه يقبل قولا يف أمر الِعّدة ؛ ول يشرتط 
دُه ما رواه يف » الكافي « ، يف الّصحيح ، َعْن  يف النّكاح اإلشهاد ، وُيؤيِّ
امَلْرَأَة  َأْلَقى  اهلل × :  َعْبِد  ِب  أِلَ ُقْلُت  َقاَل :  ة )2( ،  ُمَيسٍِّ َعْن  َفَضاَلَة )1( ، 
ُجَها ؟ .  بِاْلَفاَلِة َلْيَس فِيَها َأَحٌد ، َفَأُقوُل َلَا : َلِك َزْوٌج ؟ َفَتُقوُل : ل ، َفَأَتَزوَّ

َقُة َعىَل َنْفِسَها « )3( .  َقاَل : » ِهَي امُلَصدَّ
وَعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب ، عن َأِب َعْبِد اهلل × أّنُه َقاَل يف نحو ذلك : » 

َقَها يِف َنْفِسَها « )4( .  اَم َعَلْيَك َأْن ُتَصدِّ َلْيَس َهَذا َعَلْيَك ، إِنَّ
واألحوط أنَّه ُيقبل قوُلا إذا كانت ثِقًة ؛ ملا رواه الّشيخ ، يف الّصحيح 
َفَأَراَد  َثاَلثًا ...  اْمَرَأَتُه  َق  َطلَّ َرُجٍل  يِف  اهلل ×  َعْبِد  َأِب  َعْن  َحَّاٍد ،  َعْن 
ي ، َفَقاَلْت :  ِجي َزْوجًا َغرْيِ ُمَراَجَعَتَها ، َفَقاَل : إيِنِّ ُأِريُد ُمَراَجَعَتِك َفَتَزوَّ
َوُيَراِجُعَها  َقْوَلَا  ُق  أُيَصدِّ َلَك َنْفيس ،  ْلُت  َوَحلَّ َك  َغرْيَ َزْوجًا  ْجُت  َتَزوَّ َقْد 

َوَكْيَف َيْصنَُع ؟ . 

)1) فضالة بن أّيوب األزدّي : عرّب ، صميم ، سكن األهواز روى عن موسى بن جعفر × ، 
وكان ثقة يف حديثه مستقياًم يف دينه ، وله كتاب نوادر . وقال الكّش : أمجعت العصابة عىل 
عيسى .  بن  عثامن  فضالة :  مكان  بعضهم :  وقال  أيوب ،  بن  فضالة  عن  يصّح  ما  تصحيح 
رجال النّجايّش : 850/310 ، الفهرست : 571/126 ، رجال الّشيخ : 1/342 ، رجال 

الكّش : 1050/566 . 
)2) ميس بن عبد العزيز النّخعّي بّياع الّزطَّّي ، كويّف ثقة عّده الّشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمامني 
أصحاب  خواّص  من  وهو  ميسة ،  اّنه  بعٍض :  عن  املامقايّن  ونقل  والّصادق ‘ .  الباقر 
الّصادق × مات يف حياته سنة 136 ه  . رجال الطَّويّس : 134 ، 317 ، تنقيح املقال 3 : 264 . 

)3) الكايف 5 : 462/ 2 . 
)4) الكايف 5 : 462/ 1 . 
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َقْت « )1( .  َقاَل : »إَِذا َكاَنِت امَلْرَأُة ثَِقًة ُصدِّ
ا ممّْن يوثق بخبها ، وتسكن النّفس  والّظاهر أنَّ امُلراد بكونا ثِقة أنَّ
قبول  يف  امُلعتبة  بالعدالة  امُلعتبة  بالّصفات  مّتصفة  تكن  ملْ  وإْن  إليه ، 
الّشهادة ، وكذا الكالم يف ُكّل امرأة كانت مزّوجة فاّدعت فراقه بموت 
املذكورتني )2(  بالّروايتني  ُمطلقًا عماًل  قبول قولا  احتامل  مع  أو نحوه ، 

ونحوها ِمْن األخبار الّداّلة بعمومها أو إطالقها عىل هذا املعنى . 

 ) الّسادسة ( : ] األَمة تحتاج في الّطلقة الّثانية إلى الُمحلل [ 

 إطالقها يتناول األَمة إّل أنَّ النّّص الوارد َعْن معدن الوحي اإللي 
ة وأنَّ األَمة تتاج يف الّطلقة  صلوات اهلل عليهم خّص هذا احلكم باحلرَّ

الّثانية إىل امُلحلل . 

فروع : 

ل ( : ] لو وطأ الُمحلل في وقت يحُرم عليه الوطئ [   ) األوَّ

 لو وطأ امُلحلل يف وقت حيُرم عليه الوطئ فيه كاحلائض والّصائم ، 
العلم ،  أكثر أهل  قال  وبه  الّتحليل عماًل باإلطالق ،  فالّظاهر حصول 

وخالف فيه مالك )3( . 

)1) تذيب األحكام 8 : 34/ 105 ، الستبصار 3 : 980/275 . 
)2) وها رواية ميس وأبان املذكورتان يف هذه الصفحة

)3) بداية املجتهد 2 : 70 ، الستذكار 5 : 447 . وقال : » قال مالك وابن القاسم ل حيّل املطّلقة 
إّل الوطء املباح ، فإنَّ وقع الوطء يف صوم أو اعتكاف أو حّج أو يف حيض أو نفاس مل حيّل 

املطّلقة « . 
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 ) الّثاِني ( : ] لو كان عقُد الُمحلل فاسدًا [ 

أنَّه ل  فالّظاهر  اجلاُمع  منه  ثمَّ حصل  فاسدًا ،  امُلحلل  عقُد  كان  لو   
النّكاح   } ً تَنِكَح َزوْجا  َ } َحتَّ امُلتبادر ِمْن قوله :  ألنَّ  حيصل الّتحليل ؛ 

الّصحيح ، وهو الّظاهر أيضًا ِمْن األخبار . 

 ) الّثالث ( : ] لو كان عقُد الُمحلل فاسدًا [ 

النّكاح بشط الّتحليل أي : بشط أْن ينكحها ثمَّ يطّلقها لتحّل عىل 
ل املنقول َعْن األصحاب أنَّه ل َيِصّح الّشط ول العقد ، وبه  الّزوج األوَّ
قال أكثر الّشافعّية )1( ، ويف استفادته ِمْن األدّلة نظر . وذهب أبو حنيفة 

إىل صّحته عىل كراهية )2( . 

َك ُحُدوُد اهلل { اإلشارة إىل مجيع األحكام املذكورة نبّينها 
ْ
قوله : } تِل

ُمون { بأنَّ لم رّبًا آمرًا 
َ
ونوّضحها عىل لسان القيم للكتاب } لَِقْوٍم َيْعل

وناهّيًا ُيؤاخذهم عىل ترك حدوده ، وحيصل لم اجلزاء والّثواب بامتثال 
م  أوامره ونواهيه ، فيحّثهم ذلك عىل العمل ، فلذا خّصهم بالّذكر ؛ ألنَّ

امُلنتفعون بذلك كام خّص املؤمنني بكثري ِمْن خطاب األحكام )3( . 
* * * * *

)1) األّم 5 : 79 - 80 ، الّساج الوهاج : 390 ، مغني املحتاج 3 : 226 - 227 . 
)2) بداية املجتهد 2 : 58 و87 ، اجلامع ألحكام القرآن 3 : 149 - 150 . 

)3) يف الطبعة احلجرّية ُكتب يف هذا املوضع : ) قد تّم كتابة كتاب العّدة سنة 1327 هـ ( . 



الّثاِني : في الخلع والمباراة

آية واحدة وهي قوله في سورة البقرة : 
 يُِقيَما 

ّ
ا إل

َ
ن َيَاف

َ
 أ

ّ
 إل

ً
ا آتَيُْتُموُهنَّ َشيْئا  ِممَّ

ْ
ُخُذوا

ْ
ن تَأ

َ
ُكْم أ

َ
 } لَ َيِلُّ ل

َتَدْت بِِه 
ْ
ْيِهَما فِيَما اف

َ
الَ ُجَناَح َعل

َ
 يُِقيَما ُحُدوَد اهلل ف

ّ
إِْن ِخْفُتْم إل

َ
ُحُدوَد اهلل ف

َِك ُهُم الّظالُِمون { )1( . 
َ

ْول
ُ
أ
َ
الَ َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلل ف

َ
َك ُحُدوُد اهلل ف

ْ
تِل

بفتحها )2( .  والباقون  الياء ،  بضّم  » خُيافا «  أبو جعفر وحزة :  قرأ 
يف  و} أْن { :  نائبه .  وعىل األُوىل  الّثانية فاعل ،  القراءة  والّضمري عىل 

موضوع جّر باجلاّر املقّدر أو نصب . 
 واخلطاب لألزواج بتحريم أخذ يشء ممّا آتوا نساَءهم ِمْن مهر وغريه 
بدون إذٍن منهّن حال الّطالق . ثمَّ استثنى اهلل تعاىل ِمْن ذلك حليِّة األخذ 
منهّن يف حالة : وهي ما إذا عرضت بعض األسباب كعدم املحّبة والبغض ، 
فحصل الّظّن بعدم إقامة حدود اهلل امُلقّررة يف أمر الّزوجّية ، فعند ذلك حيّل 

لا أْن تفدي نفسها ، وتّلُصها ِمْن حكمه ، وحيّل له أخذ الفدية . 
ة ، ولكن نفى عنهام ألحد وجهني :  َوِقْيَل : إنَّ اإلباحة للّزوجة خاصَّ

)1) سورة البقرة 2 : 229 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 2 : 242 . 
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وإْن  عاصية ،  ا  أنَّ ألوهم  بالّذكر  اختّص  لو  الّزوج  أنَّ  أحدهما : 
كانت الفدية له جائزة ، فبنيَّ اإلذن لام يف ذلك ليزول اإلهيام . 

والّثاني : أنَّ الّرّد للّزوج ، وإنَّام ذكر املرأة معه لقرتانا معه ، كقوله : 
وإنَّام  َوالَمرَْجان { )2(  ُؤ 

ُ
ْؤل

ّ
الل ِمْنُهَما  و} َيُْرُج  نَِسَيا ُحوَتُهَما ... { )1(   ... {

هو ِمْن املالح وجاز ذلك لالتساع . 
نظرًا إىل أنَّ اإلعطاء واألخذ  وحُيتمل أْن يكون اخلطاب للحّكام ؛ 
حيّل  ل  واملعنى :  الّسببّية ،  باعتبار  إليهم  ذلك  إسناد  فصّح  بأمرهم ، 
ا احلّكام أْن تأمروا بأخذ يشء ممّا أمرتم األزواج بدفعه إليهّن ِمْن  لكم أهيُّ

املهور إّل يف وقت اخلوف ِمْن ترك حدود اهلل . 

وها ُهنا فوائد وأحكام

 ) اأُلولى ( : ] عدم إثم المرأة في دفعها المال [ 

وذلك  نفسها ،  به  تّلص  ما  إعطاء  يف  املرأة  إثم  عدم  اآلية  ظاهر 
طاعته ،  َعْن  واخلروج  للّزوج  الكراهة  بإظهار  عليها  إثم  ل  أنَّه  يقتض 

وهو ُمناف ملا دلَّت عليه األدّلة ِمْن عدم جواز مثل ذلك . 
ألنَّه ل ُمنافاة بني عدم اإلثم يف  ويمكن أْن ُياب بمنع القتضاء ؛ 

اإلعطاء ، وحصول اإلثم بإظهار الكراهة واخلروج َعْن الّطاعة . 
استمرارّي  أمر  الّطاعة  َعْن  واخلروج  بالكراهة  اإلثم  إنَّ  ُيَقال :  أو 

تّددّي ما دامت بتلك الّصفة ، وإعطاء الفدية يرفع استمراره . 

)1) سورة الكهف18 : 61 . 
)2) سورة الرحن 55 : 22 . 
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أو ُيَقال : إنَّ خروجها َعْن الّطاعة ليَس بموجود بالفعل ، بْل ذلك 
ا ل تقدر عىل حفظ  أمر تظنّه يف ما سيأيت ، وذلك بأْن تد ِمْن نفسها أنَّ
نفسها َعْن معصيته ، وعن اخلروج َعْن احلدود امُلقّررة للّزوج ، فال إثم 

عليها بالفدية يف هذِه احلال ، وإْن أثمت لو صدر منها ذلك . 

 ) الّثاِنية ( : ] الكراهة في المبارأة من كال الطرفين ، وفي الخلع 
من الزوجة [ 

 ُمْقتىض ظاهر اآلية أنَّ جواز األخذ إنَّام يكون مع خوف عدم إقامة 
احلدود ِمْن اجلانبني ، أي حصول الكراهة ِمْن ُكّل واحد ِمْن الّزوجني ، 
والّظاهر ِمْن الّروايات وفتوى األصحاب أنَّ ذلك رشط يف املباراة دون 

اخلُلع ، فإنَّه إنَّام يكون عند حصول الكراهة منها ل غري . 
ل فام رواه َعْن َساَمَعَة ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل ، وَأِب  ا اّلذي يدلُّ عىل األوَّ  أمَّ

احَلَسِن × َقاَل : َسَأْلُتُه َعِن امُلَباَراِة َكْيَف ِهَي ؟ . 
ِه ،  َغرْيِ ِمْن  َأْو  َصَداِقَها  ِمْن  يَشْ ٌء  َزْوِجَها  َعىَل  لِلَمْرَأِة  »َيُكوُن  َقاَل : 
َوَيُكوُن َقْد َأْعَطاَها َبْعَضُه ، َوَيْكَرُه ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهاَم َصاِحَبُه ، َفَتُقوُل امَلْرَأُة : 
َلَا  َفَيُقوُل  َلَك وُأَباِرُئَك ،  َفُهَو  َعَلْيَك  َبِقَي  وَما  َفُهَو ل ،  ِمنَْك  َأَخْذُت  َما 
ُجُل : َفإِْن َأْنِت َرَجْعِت يِف يَشْ ٍء مِمَّا َتَرْكِت َفَأَنا َأَحقُّ بُِبْضِعك  « )1( .  الرَّ

َأِب  َعْن   ،  احَلَلبِيِّ كصحيحة  كثرية  روايات  الّثايِن  عىل  يدلُّ  واّلذي 
َعْبِد اهلل × : »املختلعُة َل حَيِلُّ ُخْلُعَها َحتَّى َتُقوَل لَِزْوِجَها : واهلل َل ُأبِرُّ 
وأَلُوطَِئنَّ  َجنَاَبٍة ،  ِمْن  َلَك  َأْغَتِسُل  وَل  َأْمرًا ،  َلَك  ُأطِيُع  وَل  َقَساًم ،  َلَك 

)1) الكايف 6 : 142/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 342/101 . 
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النَّاُس  َكاَن  وَقْد  إِْذنَِك ،  بَِغرْيِ  َعَلْيَك  َتْكَرُهُه [ )1( َوأَلُوِذَننَّ  ] َمْن  فَِراَشَك 
ُصوَن فِياَم ُدوَن َهَذا ، َفإَِذا َقاَلِت امَلْرَأُة َذلَِك لَِزْوِجَها َحلَّ َلُه َما َأَخَذ  ُيَرخِّ
 ، َوَكاَن اخلُْلُع َتْطِليَقًة ، َوَقاَل :  ِمنَْها ، وَكاَنْت ِعنَْدُه َعىَل َتْطِليَقَتنْيِ َباِقَيَتنْيِ

َيُكوُن اْلَكاَلُم ِمْن ِعنِْدَها « )2( يعني : ِمْن غري أْن تعلم . 
تِي  ِد ْبِن ُمْسِلٍم ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : »امُلْخَتِلَعُة الَّ مَّ  وحسنة ُمَ
َلُه  َتُقوُل لَِزْوِجَها اْخَلْعنِي َوَأَنا ُأْعطِيَك َما َأَخْذُت ِمنَْك ، َفَقاَل : َل حَيِلُّ 
َلَك  ُأطِيُع  َوَل  َقَساًم ،  َلَك  ُأبِرُّ  َل  َواهلل  َتُقوَل :  َحتَّى  َشْيئًا  ِمنَْها  َيْأُخَذ  َأْن 
َك ، َفإَِذا َفَعَلْت  َأْمرًا ، َوآلََذَننَّ يِف َبْيتَِك بَِغرْيِ إِْذنَِك ، َوأَلُوطَِئنَّ فَِراَشَك َغرْيَ
َذلَِك ِمْن َغرْيِ َأْن َيْعَلَمَها َحلَّ َلُه َما َأَخَذ ِمنَْها ، َوَكاَنْت َتْطِليَقًة بَِغرْيِ َطاَلٍق 

َيْتَبُعَها ، َفَكاَنْت َباِئنًا بَِذلَِك ، َوَكاَن َخاطِبًا ِمَن اخلُطَّاب  « )3( . 
د بن ُمْسِلم ، َعْن أب جعفر × َقاَل : »إَِذا   ويف حسنة ُأخرى مُلَحمَّ
ٍ َحلَّ َلُه َما يَأُخُذ  ًا َأْو َغرْيَ ُمَفسَّ َقاَلِت امَلْرَأُة مُجَْلَة : َل ُأطِيُع َلَك َأْمرًا ُمَفسَّ
نة  امُلتضمِّ ِمْن األخبار  إىل غري ذلك  َرْجَعة « )4( ،  َعَلْيَها  َلُه  َوَلْيَس  ِمنَْها ، 
حلال املرأة ، وما يدلُّ عىل كراهتها للّزوج ِمْن غري تعّرض حلال الّزوج ، 
فهي َتدلُّ عىل أنَّ كراهته ل دخل لا يف ذلك ، بل يف رواية أب الّصباح ، 
تِي  الَّ ِهَي  َتُكوَن  َحتَّى  َلَعَها  خَيْ َأْن  َلُه  حَيِلُّ  َل  »َو  عبداهلل × : :  أب  َعْن 

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 6 : 139/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 95/ 322 ، الستبصار 3 : 1121/315 . 
)3) الكايف 6 : 140/ 3 ، تذيب األحكام 8 : 95/ 324 ، الستبصار 3 : 1123/315 . 

 : 8 األحكام  تذيب   ، 4823/523  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 6/141  : 6 الكايف   (4(
328/97 ، الستبصار 3 : 1127/316 . 
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َتْطُلُب َذلَِك ِمنُْه ِمْن َغرْيِ َأْن ُيرِضَّ هِبَا ، َوَحتَّى َتُقوَل : َل ُأبِرُّ َلَك َقَساًم « )1( 
احلديث ، إشعاٌر بأنَّه ل يكون إّل إذا اختّصت هي بذلك ِمْن عند نفسها 

وهو ل يكرهها ، فعىل هذا تكون اآلية داّلة عىل حكم امُلبارة . 
وحلها  النّصوص ،  ِمْن  ُمستفادًا  حكمها  فيكون  الُمختلعة :  ا  وأمَّ
بعضهم عىل اخللع ، ويكون نسبة اخلوف إليهام عىل جهة التساع بسبب 
ِمْن نفسه  الّتعّدي  ِمْن حصول  قْد خياف هو  أو ألنَّه  تقّدم ،  اقرتانام كام 

بسبب تعدهيا هي ، وإْن ملْ يكن ذلك رشطًا يف اخلُلع . 
وُيؤيِّد احلمل عىل اخلُلع أنَّ ظاهر اآلية جواز أخذ الفدية وإْن زادت 
عىل املهر ؛ وذلك إنَّام يتمُّ مع اخلُلع كام سنُبّينه إْن شاء اهلل تعاىل )2( . ول 
خيفى أنَّ هذا احلمل عىل خالف الّظاهر ِمْن غري قرينة ، والّزيادة يف الفدية 

عىل املهر ليست اآلية نّصًا فيه حّتى يصُلح أْن تكون قرينة . 
 واعلم أنَّ بعض األصحاب جعل اآلية دلياًل للُخلع وامُلباراة معًا بناًء 
عىل أنَّ املعنى : إذا حصل اخلوف ِمْن كليهام أو ِمْن أحدها وهو متمل . 

 ) الّثالثة ( : ] كفاية مطلق الكراهة [ 

 ظاهرها أنَّه يكفي ُمطلق الكراهة احلاصلة منها فعالً أو قولً يف جواز 
وما يف  املذكورة  الّروايات  ِمْن  وُيفهم  األكثر ،  قال  وبه  وامُلباراة ،  اخلُلع 
د الكراهة ِمْن جهتها ، بْل لبدَّ ِمْن  معناها أنَّه ل يكفي يف صّحة اخلُلع جُمرَّ
انتهائها إىل احلّد املذكور يف األخبار ، وبمضمونا أفتى الّشيخ )3( ومجاعة . 

)1) الكايف 6 : 4/140 ، تذيب األحكام 8 : 97 : 328 ، الستبصار 3 : 1124/316 . 
)2) كام هو ظاهر رواية زرارة اآلتية ص87 ، ويف ص 89 يف قوله السادسة

)3) النّهاية : 530 ، قال : » وأّما املباراة فهي رضب من اخللع ، إلّ أّنه تكون الكراهة من جهة 
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قال ابن إدريس يف رسائره : إنَّ إمجاع أصحابنا ُمنعقد عىل أنَّه ل يوز 
اخلُلع إّل بعد أْن يسمع منها ما ل حيّل ذكره ِمْن قولا : ل أغتسل لك ِمْن 

جنابة إلخ ، أو ُيعلم ذلك منها فعاًل )1( ، انتهى . 
املرأة إىل هذا  ِمْن  يعلم وصول الكراهة  إذا ملْ  فعىل هذا يشكل اخلُلع 
احلّد ، لكن ُمقتىض حسنة زرارة ، َعْن أب جعفر × أنَّ امُلباراة ل ُيعتب فيها 
َداِق ، َوامُلْخَتِلَعُة ُيْؤَخُذ  ذلك ، حيث قال فيها : »امُلَبارأُة ُيْؤَخُذ ِمنَْها ُدوَن الصَّ
اَم َصاَرِت امُلَبارَأُة ُيْؤَخُذ  ِمنَْها َما َشاَء َأْو َما َتَراَضَيا َعَلْيِه ِمْن َصَداٍق َأْو َأْكَثَر ، وإِنَّ
ِمنَْها ُدوَن امَلْهِر َوامُلْخَتِلَعُة ُيْؤَخُذ ِمنَْها َما َشاَء ؛ أِلَنَّ امُلْخَتِلَعَة َتْعَتِدي يِف اْلَكاَلِم 
ُم باَِم َل حَيِلُّ َلَا « )2( ، فاألحوط القتصار عىل ما دون املهر يف احلال  َوَتَكلَّ

اّلذي ل يعلم وصول الكراهة ِمْن الّزوجة إىل احلّد املذكور . 

 ) الّرابعة ( : ] عدم وجوب الخلع [ 

وجوب  عىل  يدلُّ  ما  فيها  فليس  امُلختلعة  اآلية  بتضّمن  ُقْلنا  إْن   
اخلُلع ، بْل ول يف الّروايات ، وإْن قالت : ل أبّر لك قساًم إلخ ، وقال 
إذا  بالوجوب  ُزهرة )6(  وابن  الّباج )5(  وابن  الّصالح )4(  وأبو  الّشيخ )3( 

املرأة  قالت  أو  حالام ،  من  عرفاذلك  فمتى  لصاحبه .  منهام  واحد  كّل  من  واملرأة  الّرجل 
لزوجها : أنا كرهت املقام معك وأنت أيضا قد كرهت املقام معي فبارئني . . . « . 

)1) الّسائر 2 : 724 . 
)2) الكايف 6 : 142/ 2 ، تذيب األحكام 8 : 101/ 340 . 

)3) النّهاية : 529 ، قال : » إنام يب اخللع إذا قالت املرأة لزوجها . . . « . 
)4) الكايف يف الفقه : 307 ، قال : » فال حيّل له لذلك إمساكها . . . « . 

)5) قال العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 391 ، » ابن الّباج يف الكامل « ، ومل نقف عليه . 
)6) الُغنية ) اجلوامع الفقهّية ( : 552 . 
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ولعلَّ وجهه سالمته  وأفتى األكثر بالستحباب ،  املقالة .  قالت تلك 
ِمْن املعايص وارتكاب ما ل حيّل له بسبب ما تصنعه معه كام هو الغالب 
ِمْن  وإّل فامُلستفاد  َمْن ل يملك نفسه يف تلك احلال ،  بالنّسبة إىل  سّيام 

األخبار اإلباحة . 

ِمْن  كراهة  ُهناك  يكن  ولم  خالعها  لو  ما  ] حكم  ) الخامسة ( :   
جانبها [ 

جانبه  ِمْن  كان  سواء  جانبها  ِمْن  كراهة  ُهناك  يكن  ومل  خالعها  لو   
وهو موضع  َيِصّح ومل يملك الفدية لفقدان الّشط ،  كراهة لا أم ل ملْ 
وفاق ، واألخبار رصحية الّدللة عليه ، ولو طّلقها واحلال هذِه بعوض 
نة أنَّه ل حيّل  ملْ يملك العوض وهو اّلذي تقتضيه اآلية واألخبار امُلتضمِّ

أخذ يشء إّل بالّشط املذكور . 
ق  امُلحقِّ ح  رصَّ باطاًل .  يقع  أم  رجعيًا ،  ويكون  الّطالق  يقع  وهل   
أنَّه عقد  ووجهه  ل ،  باألوَّ » الّتحرير « )2(  والعاّلمة يف  » الّشرائع « )1(  يف 
صدر ِمْن أهله مع حصول رشوطه فيقع صحيحًا ويبُطل العوض ؛ ألنَّه 
خُمالف للكتاب فريد إليه فيقع رجعّيًا ؛ لعدم ما يقتض دخوله يف البائن . 

َوِقْيَل : يقع باطاًل ؛ ألنَّه غري مقصود ، والعقود تابعة للقصود . 
حيث  فاسد ،  امُلشتملة عىل رشط  للعقود  امُلتتبع  يعلمه  نظر ؛  وفيه 

)1) رشائع اإلّسالم 3 : 619 ، قال : » لو خالعها واألخالق ملتئمة مل يصّح اخللع ، ول يملك 
الفدية . ولو طّلقها واحلال هذه بعوض مل يملك العوض ، وصّح الّطالق ، وله الّرجعة « . 

)2) ترير األحكام 2 : 58 ، ط . حجرّي . 
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التباع  مع  النّزاع  هذا  أنَّ  والّظاهر  الّشط ،  بطالن  مع  بصّحتها  حيكم 
بلفظ الّطالق . 

 ) الّسادسة ( : ] في بيان مقدار الفدية [ 

إطالقها يدلُّ عىل جواز أخذ الفدية أّي قدر شاء وإْن زاد عىل املهر 
كذا ِقيَل . 

ل ؛ ألنَّ الستثناء راجع إىل أخذ يشء ممّا آتيتموهّن فيكون  وفيه تأمُّ
َتَدْت بِِه { أي : يف اّلذي 

ْ
ْيِهَما فِيَما اف

َ
الَ ُجَناَح َعل

َ
هو املعنّي بقوله : } ف

افتدت به ِمْن املهر ، فاحلّق أنَّ الّداّل عىل هذا احلكم هو األخبار ، واّلذي 
دلَّت عليه هو اجلواز ُمطلقًا يف امُلختلعة . 

عليه  دلَّت  كام  املهر  دون  ما  عىل  يقترص  أْن  فاألحوط  امُلباراة  ا  وأمَّ
حسنة زرارة املذكورة )1( . ولبدَّ ِمْن تعيني الفدية جنسًا وقدرًا ممّا َيِصّح 

تّلكه ويتمّول . 

 ) الّسابعة ( : ] حكم ما لو تبرَّع غيرها بالبذل ِمْن ماله [ 

ِمْن  الفدية  تبُذل  اّلتي  ا هي  أنَّ بِِه {  َتَدْت 
ْ
اف } فِيَما  ُمقتىض قوله :   

ع غريها بالبذل ِمْن ماله فقوالن :  مالا أو ِمْن توّكله عىل ذلك ، فلو تبَّ
أشهرها وأظهرها املنع ؛ ألنَّ األصل بقاء النّكاح حّتى يثبت املزيل ، ومل 
يثبت كون اخلُلع عىل هذا الوجه مزياًل فيبقى األصل ، والقول بالّصحة 

ة .  غري معلوم القائل ِمْن األصحاب ، لكنَُّه قول أكثر العامَّ

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 95.
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َوُربَّام يوّجه بأنَّ البذل افتداء ، وهو جائز ِمْن األجنبي كام تقع اجلعالة 
منه عىل الفعل لغريه وإْن كان طالقًا . 

ما  هو  صّحته  يف  امُلتنازع  البذل  ألنَّ  ضعيف ؛  الّتوجيه  وهذا 
ل  اقتىض كون الّطالق معه ُخلعًا ليرتّتب عليه أحكامه املخصوصة ، 
طّلق  كأْن يقول :  الفعل عىل وجه اجلُعالة ،  املال يف مقابلة  د بذل  جُمرَّ
الّطالق ،  ُهنا وقوع  الغرض  فإنَّ  مثاًل ،  مال  ِمْن  ألف  زوجتك وعّل 
ُيشرتط  ل  لكن  عليه ،  اجلعالة  صّحة  ِمْن  ول  صّحته ،  ِمْن  مانع  ول 
ِمْن  فيكون الّطالق رجعّيًا  الفورية ،  امُلقارنة لسؤاله ول  ُهنا يف جانبه 

اجلهة .  هذِه 

 ) الّثامنة ( : ] في كفاية لفظ الخلع في طالق الخلع [ 

لعلَّ يف ُمقتىض سياق اآلية دللًة عىل أنَّه ل يكفي لفظ اخلُلع وامُلباراة 
يف الفرقة ، بْل لبدَّ ِمْن الّتباع بلفظ الّطالق ، لكّن ظاهر األخبار الواردة 
َعْن أهل العصمة صلوات اهلل عليهم عدم الحتياج إىل ذلك ، سّيام يف 
امُلباراة فإنَّه ليس يف الّروايات ما هو ظاهر الّدللة عىل ذلك يف ما وقفُت 

ة )1( .  عليه منها ، وبذلك قالت العامَّ
ا األصحاب ففيه عندهم خالف ، واألحوط الّتباع به سّيام يف  وأمَّ
بعد نقله للّروايات  » االستبصار «  امُلباراة ملا نقله الّشيخ حيُث قال يف 
َما  َعىَل  َأْوَرْدَناَها  اأْلَْخَباُر  » َهِذِه  التباع ما هذا لفظه :  لزوم  عىل عدم 
ُفْرَقٌة  هِبَا  َيَقُع  َلْيَس  امُلَباَراَة  أِلَنَّ  َظاِهِرَها ؛  َعىَل  اْلَعَمُل  وَلْيَس  ُرِوَيْت ، 

)1) املجموع 17 : 15 ؛ املبسوط ) الّسخيّس ( 6 : 171 . 
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ٍب ِمَن الطَّاَلِق يِف َأْن َيَقَع َباِئنًا َل  ُر يِف رَضْ اَم ُتَؤثِّ ] ِمْن َغرْيِ َطاَلٍق [ )1( وإِنَّ
ِمنَي ِمنُْهْم  امُلَتَقدِّ ُفَقَهاِء َأْصَحابِنَا  ْجَعَة ، وُهَو َمْذَهُب مَجِيِع  َيْمِلُك َمَعُه الرَّ

ِريَن َل َنْعَلُم ِخاَلفًا َبْينَُهْم يِف َذلَِك « )2( ، انتهى .  وامُلَتَأخِّ
فُيحمل ما دلَّ عىل عدم الّتباع عىل الّتقّية ، وإْن كان القول بالعدم يف 
اخلُلع قوّيًا ، فيكون طالقًا يرتّتب عليه الّتحريم يف الّثالثة . َوِقْيَل : يكون 

فسخًا . 

 ) الّتاسعة ( : ] يلزم في طالق الخلع ما لزم في الرجعّي [ 

 ُمقتضاها كون اخلالع بالغًا عاقاًل خُمتارًا قاصدًا لذلك ، وكونا مع 
مع  تيض ،  ومثلها  حارضًا  كان  إذا  فيه  يقّرهبا  ملْ  ُطهر  يف  هبا  الّدخول 

حضور شاهدين ؛ وذلك ألنَّه طالق فيلزم فيه ما لزم فيه . 
أب  َعْن  ُمْسِلم ،  بن  د  ُممَّ كصحيحة  أخبار  ة  ِعدَّ ذلك  عىل  ويدلُّ 
جعفر × قال : »َل َطاَلَق ، وَل ُخْلَع ، وَل ُمَباَراَة ، وَل ِخَياَر إِلَّ َعىَل 

ُطْهٍر ِمْن َغرْيِ مِجَاع  « )3( . 
َتْطِليَقٌة  »اخلُْلُع  َعْن أب عبداهلل × :  َعْن زرارة ،  ويف رواية ُأخرى 
َمْوِضِع  ِمْثِل  َعىَل  إِلَّ  َيُكوُن  َل  ُزَراَرُة :  َقاَل  َرْجَعة « .  َلَا  َوَلْيَس  َباِئنٌَة 

ا َحاِماًل بُِشُهود )4( .  ا َطاِهرًا َوإِمَّ الطَّاَلِق إِمَّ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الستبصار 3 : 319 ذيل احلديث 1137 . 

)3) الكايف 6 : 146/ 10 . 
)4) تذيب األحكام 8 : 100/ 338 ، الستبصار 3 : 1128/317 . 
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 ) العاشرة ( : ] الفرقة بطالق الخلع بائنة ال رجعة فيها للّزوج [ 

 دلَّت النّصوص عىل أنَّ الفرقة بذلك بائنة ل رجعة فيها للّزوج إّل 
إذا رجعت يف البذل ، يدلُّ عىل ذلك ما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن 
َضا × َعِن امَلْرَأِة  مّمد بن اسامعيل بن بزيع ، قال : َسَأْلُت َأَبا احَلَسِن الرِّ
َتِلع  ِمنُْه ، بَِشَهاَدِة َشاِهَدْيِن َعىَل ُطْهٍر ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع  ُتَباِري َزْوَجَها ، َأْو َتْ

َهْل َتبنُِي ِمنُْه بَِذلَِك َأْو ِهَي اْمَرَأُتُه َما مَلْ ُيْتبِْعَها بَِطاَلٍق ؟ . 
َوَتُكوَن  ِمنَْها ،  َأَخَذ  َما  إَِلْيَها  َيُردَّ  َأْن  َوإِْن َشاَءْت  ِمنُْه ،  َفَقاَل : »َتبنُِي 

اْمَرَأَتُه َفَعَلْت  « )1( . 
َقاَل :  اهلل ×  َعْبِد  َأِب  َعْن  اْلعّباس ،  َأِب  َفْضٍل  َعْن   ،  َ امُلوثَّق  ويف 
ْلِح َيُقوُل أَلَْرِجَعنَّ يِف ُبْضِعك « )2( .  »امُلْخَتِلَعُة إِْن َرَجَعْت يِف يَشْ ٍء ِمَن الصُّ
»امُلَباَرَأُة  َقاَل :  أب عبداهلل ×  َعْن  أب بصري ،  َعْن  الّصحيح ،  ويف 
َعُل َلُه ِمْن ِقَبِلَها َشْيئًا ،  َتُقوُل امَلْرَأُة لَِزْوِجَها : َلَك َما َعَلْيَك واْتُرْكنِي ، َأْو َتْ
ْعِت يِف يَشْ ٍء ، َفَأَنا َأْمَلُك بُِبْضِعِك ، وَل  ُه َيُقوُل : َفإِِن اْرَتَ ُكَها ، إِلَّ َأنَّ َفَيرْتُ
حَيِلُّ لَِزْوِجَها َأْن َيْأُخَذ ِمنَْها إِلَّ امَلْهَر َفاَم ُدوَنه  « )3( . روى هذِه الّرواية أيضًا 
وعن  عبداهلل × )4( ،  أب  َعْن  احللبّي ،  َعْن  الّصحيح ،  يف  بابويه ،  ابن 

سامعة بن مهران ، َعْن أب عبداهلل وأب احلسن ’ نحوه )5( . 

)1) تذيب األحكام 8 : 98/ 332 ، الستبصار 3 : 1132/318 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 100/ 337 . 

)3) الكايف 6 : 143/ 5 ، تذيب األحكام 8 : 339/100 . 
)4) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4816/519 . 

)5) تذيب األحكام 8 : 101/ 342 . 
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يف  الّرجوع  لا  يوز  أنَّه  ل  األوَّ اخلب  إطالق  ِمْن  يظهر  أنَّه  واعلم 
البذل ، وله الّرجوع فيها يف هذِه احلال سواء رشطا ذلك يف العقد أو ملْ 
وبذلك  لنقطاع العصمة بعدها ،  الِعّدة ؛  لكن ما دامت يف  يشرتطاه ، 
ِمْن األخبار األُخر أيضًا لكن  اّلذي يظهر  وهو  أفتى أكثر األصحاب ، 
ا الّزوج فليس له ذلك إّل مع الّشط ، وكأنه ل ُيبعد  بالنّسبة إليها ، وأمَّ
كون امُلراد بإظهار الشرتاط منه اإليضاح واإلعالم ؛ ألنَّه لوله ملْ يكن 

له الّرجوع إذا رجعت ملا فيه ِمْن الغرر . 
وُنقل َعْن امُلفيد )1( أنَّه ملْ يذكر جواز رجوعها يف ذلك إّل مع اشرتاطه 

يف اخلُلع . 
ام إْن أطلقا ملْ يكن ألحدها الّرجوع بحال إّل   وعن ابن حزة )2( أنَّ
ة فكذلك ، وإْن كانت  أْن يرض اآلخر ، وإْن رشطا ومل تكن ذات ِعدَّ
» الُمختلف « )3(  يف  عنه  ونفى  فيها .  دامت  ما  ذلك  فلهام  ة  ِعدَّ ذات 
يظهر لك  وبعد مالحظة األخبار  امُلتأّخرين .  واختاره بعض  البأس ، 

ضعف القولني . 

 ) الحادية عشر ( : ] حكم ما لو أريد مراجعة المختلعة [ 

 لـو أراد مراجعتهـا بعـد أْن رجعـت بالبـذل ملْ يفتقـر إىل عقـد ؛ 
لصريوتـه رجعّيـًا ، وإْن ملْ ترجـع بالبـذل وأراد ذلك ورضيـت افتقر 

)1) املقنعة : 528 529 . 
)2) الوسيلة : 332 . 

)3) خمتلف الشيعة 7 : 389 . 
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إىل العقـد ، سـواء كان ذلـك يف الِعـّدة أو بعدهـا لقولـه × : » وهو 
تطليـق بائـٌن « ، وقولـه : » هـو خاطب مـن اخلطـاب « )1( ، وبذلك 

أفتـى األصحـاب . 
* * * * *

تذنيب : 

 قال ُسْبَحاَنُه في سورة النّساء : 
َولَ   

ً
ْرها

َ
ك النَّساء   

ْ
وا

ُ
تَِرث ن 

َ
أ ُكْم 

َ
ل َيِلُّ  لَ   

ْ
آَمُنوا يَن 

ّ
ال يَُّها 

َ
أ } يَا   

َبيَِّنٍة  مُّ بَِفاِحَشٍة  تنَِي 
ْ
يَأ ن 

َ
أ  

ّ
إل آتَيُْتُموُهنَّ  َما  بَِبْعِض   

ْ
ِلَْذَهُبوا وُهنَّ 

ُ
َتْعُضل

َويَْعَل   
ً
َشيْئا  

ْ
تَْكَرُهوا ن 

َ
أ َفَعَس  رِْهُتُموُهنَّ 

َ
ك إِْن 

َ
ف بِالَمْعُروِف  وُهنَّ  واََعِشُ

ثرِياً { )2( . 
َ
اهلل فِيِه َخرْياً ك

تضّمنت اآلية أحكامًا : 

 ] } 
ً
ْرها

َ
 النَّساء ك

ْ
وا

ُ
ل ( : ] تفسير قوله تعالى : } تَِرث  ) األوَّ

مبدأ  اجلاهلية يف  كان يف  أنَّه  وذلك  ُكرهًا ،  املرأة  إرث  عدم جواز   
الّدخول يف اإلّسالم يف بعض القبائل إذا مات حيم الّرجل وله امرأة ألقى 
كان أصدقها ،  اّلذي  بصداق حيمه  نكاحها  عليها وورث  ثوبه  الّرجل 
فريث نكاحها كام يرث ماله ، فنهى اهلل تعاىل عنه ، روى هذا املعنى علُّ 

)1) وردت كلتا العبارتني يف رواية زرارة املتقّدمة يف الصفحة 9. 
)2) سورة النّساء 4 : 19 . 
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بُن إبراهيم يف تفسريه عن أب اجلارود ، عن أب جعفر × )1( . 
ُجُل  الرَّ »هو  قال :  عبداهلل ×  أب  َعْن  ميمون ،  بن  إبراهيم  وَعْن 
َقِريَبًة  تُكوُن  باَِم  َثَها  لرَِيِ التَّْزِويِج  ِمَن  َفَيْمنَُعَها  اْلَيتِيَمُة  َحْجِرِه  يِف  َتُكوُن 

َلُه )2( ... « )3( . 
َوِقْيَل : هو إمساك الّزوجة مع عدم القيام بحقوقها عىل وجه املضاّرة 

حّتى توَت فريثها . 
ِمْن  القريبة  املرأة  يمنعون  كانوا  حيث  لألولياء  خطاب  هو  َوِقْيَل : 

الّتزويج ، ليكون لم ماُلا ِمْن غري ُمشارك . 

 ) الّثاِني ( : ] تفسير قوله تعالى : } ل تعضلوهّن { [ 

 { إلخ ، وهو الّرجل تكون له املرأة فيرضهبا  وُهنَّ
ُ
 قوله : } لَ َتْعُضل

حّتى تفتدى منه ، فنهى اهلل عنه ، وهو اّلذي تضّمنته رواية العّيايّش )4( . 
ويف » مجمع البيان « ما يقُرب ِمْن هذا املعنى ، ثمَّ قال : وهو املروّي 
َعْن أب عبداهلل × ، ... . وامُلراد بالفاحشة ُكّل معصية قال : وهو املروّي 

َعْن أب جعفر × )5( . 
َوِقْيَل : هو الّزنا . 

 وعىل ُكّل تقدير فالستثناء راجع إىل العضل ، أو إىل الّذهاب ببعض 

)1) تفسري القّمّي 1 : 134 . 
)2) كذا يف املصدر ، ويف املخطوط ، واحلجرّي : » يرّض هبا تكوُن قريبًة له هذا « . 

)3) تفسري العّيايّش 1 : 228 ـ–65/229 . 
)4) تفسري العّيايّش 1 : 255/ 65 . 

)5) جممع البيان 3 : 47 . 



104...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

ما آتيتموهّن املفهوم ِمْن الّتعليل ، وحاصل املعنى : أنَّه ل حيّل لكم يشء 
جلواز  اخلُلع  عوض  ِمْن  أعّم  وهذا  بالفاحشة ،  إتيانا  مع  إّل  ذلك  ِمْن 

تّققه عىل وجه ل يكون ُهناك كراهة . 

 ) الّثالث ( : ] المعاشرة [ 

وقْد مرَّ الكالم فيها )1( . 

 ) الّرابع ( : ] لو كانت الكراهة من الزوج فال رجحان للطالق [ 

 دلَّت اآلية أنَّه إذا كرهها الّزوج فال رجحان لطالقها ، بْل َتدلُّ عىل 
املرجوحّية يف هذا احلال ، وهذا بخالف كراهتها له فإنَّ طالقها راجح 

 . )2(  عىل ما مرَّ
* * * * *

)1) قد تقّدم ذكرها يف ج3 /631 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 90 - 91.



الّثالث : في الّظهار

يف » القاموس « : هو قول الّرجل لمرأته أنِت علَّ كظهر ُأّمي )1( . 
ِمْن  يظهر  اّلذي  ألنَّ  منه ؛  قريب  أو  رشعًا  لتعريفه  موافق  وهو 
أنَّه تشبيه منكحوحته ُمطلقًا دائاًم وُمنقطعًا وبملك يمني وإْن  الّروايات 
كانت يف الِعّدة الّرجعية بظهر ُأّمه ، أو بظهر رحم نسبًا أو رضاعًا عىل ما 
سيجيء )2( تقيقه إْن شاء اهلل تعاىل . وكأنَّ اشتقاقه ِمْن الّظهر أو الّظهور 
وهو الّركوب والعلو ومعناه علّوي وركوب عليك حرام كعلّو ُأّمي . 

وكان ذلك طالقًا يف اجلاهلّية حّتى جاء اإلسالم فُأنزلت فيه آيات 
ْوَل 

َ
ْد َسِمَع اهلل ق

َ
كّلها يف سورة امُلجادلة بكس الّدال وفتحها ، وهي : } ق

َما إِنَّ اهلل َسِميٌع 
ُ
َاُوَرك

َ
 اهلل واهلل يَْسَمُع ت

َ
َك يِف َزوِْجَها َوتَْشَتِك إىِل

ُ
َاِدل

ُ
يت ت

ّ
ال

 
ّ

َهاُتُهْم إل مَّ
ُ
َهاتِِهْم إِْن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ َسائِِهم مَّ

ِّ
ن ن يَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّ

ّ
بَِصري ال

َعُفوٌّ َغُفور 
َ
َقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اهلل ل

ْ
َن ال راً مِّ

َ
وَن ُمنك

ُ
َُقول َنُهْم َوإِنَُّهْم لَ ْ ِئ َولَ

َّ ّ
الال

ْبِل 
َ
ن ق َبٍة مِّ

َ
وا َفَتْحِريُر َرق

ُ
ال

َ
َسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما ق

ِّ
يَن ُيَظاِهُروَن ِمن ن

ّ
وال

)1) القاموس امُلحيط 2 : 117 ، ماّدة ظهر . 
)2) سيأيت ذكره يف الّصفحة 109.
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ِصَياُم 
َ
ْم َيِْد ف

َّ
وَن َخبرِي َفَمن ل

ُ
ا َذلُِكْم تُوَعُظوَن بِِه واهلل بَِما َتْعَمل ن َيَتَماسَّ

َ
أ

إِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا 
َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َّ
ا َفَمن ل ن َيَتَماسَّ

َ
ْبِل أ

َ
َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمن ق

ِلم { )1( . 
َ
َكفِِريَن َعَذاٌب أ

ْ
َك ُحُدوُد اهلل َولِل

ْ
َذلَِك ِلُْؤِمُنوا باهلل َوَرُسوهِلِ َوتِل

 ] في بيان حكم الظهار ، وأسباب النزول [ 

وتشديد  الياء  بفتح  » َيّظاهرون «  والكسائّي  وحزة  عامر  ابن  قرأ 
أهل  وقرأ  الياء .  بضم  » ُيظاهرون «  عاصم  وقرأ  اّظاهَر .  ِمْن  الّظاء 
البرصة وابن كثري ونافع » َيّظاّهرون « بتشديد الّظاء والاء وفتح الياء )2( . 
ُل  ُه َأوَّ وَرِة َأنَّ  يف » تفسير علّي بن إبراهيم « قال : َسَبُب ُنُزوِل َهِذِه السُّ
اِمِت ، وَكاَن َشْيخًا َكبرِيًا َفَغِضَب َعىَل  ْسالَِم َأْويُس )3( ْبُن الصَّ َمْن َظاَهَر يِف اإلِْ
َأْهِلِه َيْومًا َفَقاَل َلَا : َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّي ، ُثمَّ َنِدَم َعىَل َذلَِك ، َقاَل : َوَكاَن 
ي َحُرَمْت َعَلْيِه آِخَر  ُجُل يِف اجلَاِهِليَِّة إَِذا َقاَل أِلَْهِلِه : َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّ الرَّ
ُم َهَذا يِف اجلَاِهِليَِّة ، وَقْد  ا ُكنَّا ُنَحرِّ ْهِلِه : َيا َخْوَلُة ، إِنَّ َبِد ، َوَقاَل َأْوٌس أِلَ األَْ
ْساَلَم َفاْذَهبِي إىَِل َرُسوِل اهلل ‘ َفَسِليِه َعْن َذلَِك ، َفَأَتْت َخْوَلُة  آَتاَنا اهلل اإْلِ
اِمِت  ي َيا َرُسوَل اهلل إِنَّ َأْويَس ْبَن الصَّ َرُسوَل اهلل ‘ َفَقاَلْت : بَِأِب َأْنَت َوُأمِّ
ي ، َفَقاَل ل : َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّي ، وُكنَّا  ُهَو َزْوِجي وَأُبو ُوْلِدي واْبُن َعمِّ
ْساَلِم بِك  )4( . ونحوها روى ابن  ُم َذلَِك يِف اجَلاِهِليَِّة ، وَقْد َأَتاَنا اهلل بِاإْلِ ُنَحرِّ

)1) سورة املجادلة 58 : 1 - 4 . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن 9 : 540 ، جممع البيان 9 : 408 . 

)3) يف املصدر » أوس « بدل » أويس « . 
)4) تفسري الُقّمي 2 : 353 . 
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أبان ،  َعْن  د بن أب ُعمري ،  َعْن مُمَّ الفقيه « ،  » َمْن ال يحضره  بابويه يف 
وغريه َعْن أب عبداهلل × )1( . 

ِمَن  اْمَرَأًة  »إِنَّ  َقاَل :  جعفر ×  أب  َعْن  احلسن ،  يف  حران ،  وعن 
امُلْسِلاَمِت َأَتِت النَّبِيَّ ‘ ، َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهلل ، إِنَّ ُفاَلنًا َزْوِجي ، وَقْد 
ُت َلُه َبْطنِي ، وَأَعنُْتُه َعىَل ُدْنَياُه وآِخَرتِِه ، َومَلْ َيَر ِمنِّي َمْكُروهًا َأْشُكوُه  َنَشْ
َكَظْهِر  َحَراٌم  َعَلَّ  َأْنِت  َقاَل :  ُه  إِنَّ َقاَلْت :  َتْشِكينَُه ؟  فِيَم  َفَقاَل :  إَِلْيَك ، 
ا َرُسوُل اهلل ‘ :  ُأمِّي ، َوَقْد َأْخَرَجنِي ِمْن َمنِْزِل َفاْنُظْر يِف َأْمِري . َفَقاَل َلَ
َوَأَنا  َبْينَِك وَبنْي َزْوِجِك ،  فِيِه  َأْقِض  ِكَتابًا  َتَباَرَك وَتَعاىَل َعَلَّ  َأْنَزَل اهلل  َما 
هِبَا إىَِل اهلل َعزَّ  َتْبِكي َوَتْشَتِكي َما  َفَجَعَلْت  امُلَتَكلِِّفنَي ،  َأُكوَن ِمَن  َأْن  َأْكَرُه 
َفَبَعَث  فَأْنَزَل اهلل هذه اآلية ،  َفْت ...  َوإىَِل َرُسوِل اهلل ‘ َواْنرَصَ  ،  وَجلَّ
إليهام َرُسوُل اهلل ‘ َفَقاَل َلاَم : َقْد َأْنَزَل اهلل فِيَكام ُقْرآنًا ، فقرأه عليهام ، ُثّم 
قال : ُضمَّ إَِلْيَك اْمَرَأَتَك ، َفإِنََّك َقْد ُقْلَت ُمنَْكرًا ِمَن اْلَقْوِل وُزورًا ، وَقْد 
ُجُل َوُهَو َناِدٌم َعىَل  َف الرَّ َعَفا اهلل َعنَْك َوَغَفَر َلَك وَل َتُعْد ، َقاَل : َفاْنرَصَ
يَن 

ّ
} ال َوَأْنَزَل اهلل :  َبْعُدُه ،  لِلُمْؤِمننَِي  َذلَِك  اهلل  َوَكِرَه  ِلْمَرَأتِِه ،  َقاَل  َما 

ُجُل ِلْمَرَأتِِه  ُوا { ] َيْعنِي ملَِا َقاَل الرَّ
يُظاِهُروَن ِمْن نِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملِا قال

ُجِل  َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأمِّي ، َقاَل : َفَمْن َقاَلَا َبْعَد َما َعَفا اهلل وَغَفَر [ )2( لِلرَّ
ا { َيْعنِي جُمَاَمَعَتُها  ْن َيَتَماسَّ

َ
ْبِل أ

َ
َبٍة ِمْن ق

َ
ِل ، َفإِنَّ َعَلْيِه : } فَتْحِريَر َرق اأْلَوَّ

ً { َقاَل : َفَجَعَل اهلل  } ذلُِكْم تُوَعُظوَن بِِه ... إىل قوهل ... ِستِّنَي ِمْسِكينا
ُعُقوَبَة َمْن َظاَهَر َبْعَد النَّْهِي َهَذا . ثّم َقاَل : } ذلَِك ِلُْؤِمُنوا بِاهلل وَرُسوهِلِ 

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4829/526 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
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َك ُحُدوُد اهلل { ، َقاَل َهَذا َحدُّ الظَِّهاِر « . 
ْ
وتِل

َراُن : َقاَل َأُبو َجْعَفٍر × : »َو َل َيُكوُن ظَِهاٌر يِف َيِمنٍي ، وَل   َقاَل ُحْ
اٍر ، وَل يِف َغَضٍب ، وَل َيُكوُن ظَِهاٌر ، إِلَّ َعىَل ُطْهٍر ِمْن َغرْيِ مِجَاٍع  يِف إرِْضَ

بَِشَهاَدِة َشاِهَدْيِن ُمْسِلَمنْي   « )1( . 
ُجُل  الرَّ َقاَل  ملَِا  »َيْعنِي  ُوا { : 

ال
َ
ق لَِما  َيُعوُدوَن  } ُثمَّ  » الكافي « :  ويف 

ُل ِلْمَرَأتِِه : َأْنِت َعَلَّ َحَراٌم َكَظْهِر ُأمِّي ، َقاَل َفَمْن َقاَلَا َبْعَد َما َعَفا اهلل  اأْلَوَّ
َبة { « )2( إلخ . 

َ
ِل َفإِنَّ َعَلْيِه } َفَتْحِريُر َرق ُجِل اأْلَوَّ َوَغَفَر لِلرَّ

أنَّ ِمْن عاد إىل مثل ما صنع ذلك الّرجل اّلذي  وحاصل المعنى :   
هو سبب نزول اآلية وأتى هبذا امُلنكر والّزور فإنَّ عليه الكّفارة عقوبة ملا 

صنع . 

 ولنذكر فقه الّظهار في مسائل : 

 ) اأُلولى ( : ] ما اللفظ المعتبر في الظهار ؟ [ 

 قْد دلَّت اآلية عىل ثبوت الّتحريم بالّظهار عىل سبيل اإلطالق لكن 
لبدَّ له ِمْن عبارة كغريه ِمْن اإليقاعات ، وقْد ثبت ِمْن الّشع والُعرف 
أْن يقول : أنِت علَّ كظهر ُأّمي ، والنعقاد هبذِه الّصيغة موضع وفاق . 

 والّظاهر أنَّه يقوم مقام ) أنِت ( : هذِه ، وفالنة ، ونحوها ممّا دلَّ عىل 
تعيني امُلظاَهر منها . 

)1) تفسري القّمّي 3 : 354 . 
)2) الكايف 6 : 152 ، ضمن ِمْن حديث 1 . وفيه : » عن أب جعفر × « . 
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 ( ما يف معناها ِمْن ألفاظ الّصالت : كعندي ، ومنّي ،   ويقوم ) عىلَّ
ولدّي . 

وبمنزلة ؛  ومثل ،  ما يف معناها كنحو ،  ) الكاف )1( (   ويقوم مقام 
يتحّقق  وهو  ونحوها ،  باألُّم  الّتشبيه  امُلراد  هوأّن  امُلتبادر  ألنَّ  وذلك 
باأللفاظ املذكورة ، وذكر الّصيغة األُوىل ِمْن باب الّتمثيل بالّصيغة الغالبة 
فعىل هذا لو أسقط لفظ الّصلة كقوله :  ل أنَّه ل يكون الّظهار إّل هبا ، 
أنت كظهر ُأّمي ، أو آلة الّتشبيه كقوله : أنت علَّ أو ظهرك علَّ ظهر ُأّمي 
أنِت ظهرك ظهر ُأّمي أو علّو ظهرك علّو ظهر ُأّمي  أو ُها معًا كقوله : 
َوُربَّام كان  امُلراد ،  لظهور دللته عىل  انعقد عىل األظهر ؛  أو نحو ذلك 
يف إطالق اآلية إيامٌء إىل ذلك ، َوُموثَّقُة عاّمر ، َعْن أب عبداهلل × قال : 

َسَأْلُتُه َعِن الظَِّهاِر اْلَواِجِب ؟ . 
ُجُل الظَِّهاَر بَِعْينِِه « )2( َتدلُّ عليه بإطالقها .  َقاَل : » اّلذي ُيِريُد بِِه الرَّ

 ) الّثانية ( : ] تحقيق في بيان المشّبه والمشّبه به [ 

 مّلا كان ابتناء الّظهار عىل الّتشبيه وهو يستلزم امُلشّبه وامُلشّبه به فالُبدَّ 
املنكوحة  ُمطلق  امُلراد  أنَّ  فالّظاهر  ل  األوَّ ا  فأمَّ حالام ،  ِمْن  البحث  ِمْن 
سواء كانت بعقد دائم أو ُمنقطع أو بملك اليمني ؛ لشمول لفظ النّساء 
ونحوها  نَِسآئُِكْم ... { )3(  َهاُت  مَّ

ُ
أ  ... { لذلك كام تقّدم يف قوله تعاىل : 

 « بدل الكاف ، والّصحيح ما أثبتناه .  )1) يف املخطوط : » علَّ
 : 8 األحكام  تذيب   ، 4846/535  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 26  /158  : 6 الكايف   (2(

 . 34/11
)3) سورة النّساء 4 : 23 . 
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ِمْن العمومات ، ويدلُّ عىل ذلك أيضًا روايات كثرية عمومًا وخصوصًا . 
 وذهب بعض األصحاب )1( إىل عدم وقوعه بامُلستمتع هبا . وبعض 

إىل عدمه باألَمة )2( ، وهو ضعيف . 
والّرضاعّية  النّسبّية  امُلحّرمات  امُلراد  أنَّ  فاألظهر  الّثانِي ( :  ا  ) وأمَّ  
لدللة الّروايات امُلعتبة عىل ذلك ، وإليه ذهب أكثر أصحابنا وكثري ِمْن 

ة لصحيحة زرارة قال : َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر × َعِن الظَِّهاِر ؟ .  العامَّ
ٍة َأْو َخاَلٍة ، وَل َيُكوُن  َفَقاَل : »ُهَو ِمْن ُكلِّ ِذي َمَْرٍم ُأمٍّ َأْو ُأْخٍت َأْو َعمَّ

الظَِّهاُر يِف َيِمنٍي « . 
ُقْلُت : َفَكْيَف ؟ . 

ُجُل ِلْمَرَأتِِه وِهَي َطاِهٌر يِف َغرْيِ مِجَاٍع َأْنِت َعَلَّ َحَراٌم  َقاَل : » َيُقوُل الرَّ
ي َأْو ُأْختِي وُهَو ُيِريُد بَِذلَِك الظَِّهار « )3( ، فقوله : » كّل ذي  ِمْثُل َظْهِر ُأمِّ
د الّتمثيل كام هو واضح ،  مرم « عاّم . وقوله : » أّم أو أخت « أراد جُمرَّ

)1) الّسائر 2 : 709 ، قال : » أن يكون ذلك موّجها إىل معقود عليها ، سواء كانت حّرة أو أمة 
دائام نكاحها « . 

)2) أقول : اختلف األصحاب يف وقوع الّظهار باألمة املوطوءة بملك اليمني ولو مدبرًة أو أّم ولٍد 
األّول الوقوع ، ذهب إليه مجاعة منهم الّشيخ يف النّهاية : 527 ، واخلالف 4 :  عىل قولني : 
529 املسألة 8 ، وابن حزة يف الوسيلة : 335 ، ومجاعة من املتأّخرين ؛ لدخولا يف عموم : 
} واّلذين يظاهرون من نسائهم { كدخولا يف قول تعاىل : } وأمهات نسائكم { . والّثاين : 
وغريهم ؛   ، 709 الّسائر2 :  يف  إدريس  وابن   ، 524 املقنعة :  يف  املفيد  إليه  ذهب  عدمه ، 
اجلاهلية  يف  كان  الّظهار  وألنَّ  الّطالق « ،  موقع  مثل  عىل  إّل  ظهار  يكون  » ل  لقوله × : 

طالقًا والّطالق ل يقع هبا . وألنَّ املتبادر من » النّساء « يف اآلية الزوجة . 
)3) الكايف 6 : 3/153 ، تذيب األحكام 8 : 26/9 . 
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لدخول بنت األخ وبنت األُخت ونحوها . 
ِمَن  ُرُم  حَيْ َما  َضاِع  الرَّ ِمَن  ُرُم  »حَيْ قوله × :  الّرضاع  يف  إليه  ويرشد 
النََّسِب « )1( سواء جعلت » ِمْن « تعليلّية أو سببّية ، إْذ املعنى : ل حيرُم 
ألجل الّرضاع ، أو بسببه ، والّتحريُم يف الّظهار بسبب النّسب ثابت يف 

اجلملة إمجاعًا ، فيثبت بسبب الّرضاع . 
ة ، وإليه ذهب ابن  َوِقْيَل : إنَّام حيُرم بالّتشبيه بامُلحرمات النّسبية خاصَّ

الّباج )2( ، وفيه نظر ُيعلم وجهه ممّا ذكرنا . 
يف  إدريس  ابن  إليه  ذهب  ُمطلقًا  اأُلّم  بغري  بالّتشبيه  يقع  ل  َوِقْيَل : 
» الّسرائر « )3( وإليه ذهب الّشافعّي )4( وبه قال قتادة ، والّشعبّي استدللً 
ِر َقاَل :  ة ، وبصحيحِة َسْيٍف التَّامَّ بظاهر اآلية حيث تضّمنت اأُلّم خاصَّ
ُجَل َيُقوُل ِلْمَرَأتِِه : َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر ُأْختِي  ِب َعْبِد اهلل × إّن الرَّ ُقْلُت أِلَ

تِي َأْو َخاَلتِي ؟ .  َأْو َعمَّ
َهاِت ، وإِنَّ َهَذا حَلََرام  « )5( .  اَم َذَكَر اهلل اأْلُمَّ َفَقاَل : » إِنَّ

واجلواب َعْن اآلية بأنَّ املعنى الّرّد عىل اجلاهلّية اّلذين كانوا يعتقدون 
ُأّمًا حقيقة ،  ا تصري بذلك  أنَّ َمْن قال لزوجته : أنِت علَّ كظهر ُأّمي أنَّ

)1) الكايف 5 : 2/437 ، تذيب األحكام 7 : 291/ 1223 . وفيها : » عن أب عبداهلل × « . 
)2) امُلهّذب 2 : 298 ، قال : » فأّما النّساء املحّرمات عليه بالّرضاع واملصاهرة ، فالّظاهر أنه ل 

يكون هبن مظاهرًا « . 
)3) الّسائر 2 : 708 709 ، قال : » إّن الّظهار حكم رشعّي ، وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا عّلق

بالّظهر وأضيف إىل األّم ، ومل يثبت ذلك يف باقي األعضاء ، ول املحّرمات « . 
)4) امُلغني ) أبن ُقدامة ( 8 : 557 ، ُمغني امُلحتاج 3 : 354 . 

)5) الكايف 6 : 157/ 18 ، تذيب األحكام 8 : 30/10 . 



112...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

بالّروايات  إثباته  فيصّح  األُّم  سوى  ما  نفي  عىل  يدلُّ  ما  فيها  وليَس 
ا َعْن اخلب فهوغري داّل عىل ما زعم ، بْل عىل نقيضه ؛  الّصحيحة . وأمَّ

ألنَّ قوله : » وإنَّ هذا حلرام « داّل عىل الّتحريم بالّظهار . 
بامُلصاهرة  بامُلحّرمات  بالّتشبيه  الّتحريم  وهو  رابع :  قوٌل  وُهنا 
ويمكن  وبه قال احلنفّية )2( ،  » الُمْختلف « )1(  األبدّية اختاره الَعالَّمة يف 
ذي  » ُكّل  قوله :  عموم  فإنَّ  املذكورة )3( ؛  ُزَرارة  بصحيحة  الستدلل 

ُمرم « يتناوله . وفيه تأمُّل . 

 ) الّثالثة ( : ] لو شّبه بغير الّظهر [ 

 لو شّبه بغري الّظهر كالُفخذ والّظهر والبطن والّشعر والبدن ِقيَل : 
إطالق  فيتناوله  األلفاظ  هذِه  ِمْن  مقصودًا  لكونه  بذلك ؛  الّظهار  يقع 
ُجُل َيُقوُل  اآلية ، ولرواية سدير ، َعْن أب عبداهلل × قال : ُقْلُت َلُه : الرَّ
َها ، َأْو َكَبْطنَِها ، َأْو َكِرْجِلَها ؟ .  ِلْمَرَأتِِه َأْنِت َعَلَّ َكَشْعِر ُأمِّي ، َأْو َكَكفِّ

وإلطالق  الظَِّهاُر « )4( ،  َفُهَو  الظَِّهاَر  بِِه  َأَراَد  إِْن  َعنَى ،  »َما  َقاَل :   
رجاله ،  بعض  َعْن  » الكافي « ،  يف  رواه  وما  املذكورة )5( ،  عاّمر  ُموثَّقة 
َعْن أب عبداهلل × قال : َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َقاَل ِلْمَرَأتِِه : َأْنِت َعَلَّ َكَظْهِر 

تلف الّشيعة 7 : 415 ، قال : » والوجه عندي الوقوع إذا شّبهها باملحّرمات عىل التأبيد ،  )1) خمُْ
سواء النّسب والّرضاع واملصاهرة ؛ لالشرتاك يف العّلة « . 

)2) املبسوط ) الّسخيّس ( : 7 : 227 ؛ املجموع 17 : 343ـ 344 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 110.

)4) تذيب األحكام 8 : 10/ 29 . 
)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 109.
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َكَكْعبَِها :  َأْو  َكنَْفِسَها ،  َأْو  َكَفْرِجَها ،  َأْو  َكَبْطنَِها ،  َأْو  َكَيِدَها ،  َأْو  ُأمِّي ، 
أَيُكوُن ذلَِك الظَِّهاَر ؟ وَهْل َيْلَزُمُه فِيِه َما َيْلَزُم امُلَظاِهَر ؟ . 

ِه ، َأْو  َفَقاَل : »امُلَظاِهُر إَِذا َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه ، َفَقاَل : ِهَي َعَلْيِه َكَظْهِر ُأمِّ
َكَيِدَها ، َأْو َكِرْجِلَها ، َأْو َكَشْعِرَها ، َأْو َكَشْ ٍء ِمنَْها َينِْوي بِذلَِك التَّْحِريَم ، 
اَرُة يِف ُكلِّ َقِليٍل ِمنَْها َأْو َكثرٍِي ، وَكذلَِك إَِذا ُهَو َقاَل : َكَبْعِض  َفَقْد َلِزَمُه اْلَكفَّ

اَرُة « )1( .  َذَواِت امَلَحاِرِم ، َفَقْد َلِزَمْتُه اْلَكفَّ
وإليه ذهب الّشيخ )2( ومجاعة )3( واحتّج عليه يف » الخالف « بإمجاع 
يف  أحوط  كان  امُلظاهر  عىل  يب  ما  وفعل  ذلك  قال  إذا  وبأنَّه  الُفرقة ، 

استباحة الوطىء ، وإذا ملْ يفعل كان ُمفرطًا )4( . 
 َوِقْيَل : بعدم الوقوع اقتصارًا يف ما خالف األصل عىل مورد النّّص 
بدونه ،  يصدق  فال  الّظهر  ِمْن  ُمشتٌق  الّظهار  أنَّ  إىل  والّتفاتًا  والوفاق ، 
وإليه ذهب مجاعة ِمْن األصحاب منهم الّسيِّد يف » االنتصار « )5( ُمّدعيًا 

عىل ذلك اإلمجاع . 

)1) الكايف 6 : 161/ 36 . 
)2) املبسوط 5 : 149 ، قال : » فأّما إذا شّبه زوجته بعضو من أعضاء األّم غري الّظهر ، مثل أن يقول 
أنت عىّل كبطن أّمي أو كرأس أّمي أو شّبه عضوًا من أعضاء زوجته بظهر أّمه مثل أن يقول فرجك 
أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا ، وكذلك يف قوله رجلك عل كرجل أّمي أو بطنك عّل كبطن 

أّمي ، أو فرجك عّل كفرج أّمي وما أشبه ذلك ، ونوى الّظهار كان بجميع ذلك مظاهرًا « . 
)3) الوسيلة 334 ، الّسائر 2 : 709 . 

)4) اخلالف 4 : 530 ، املسألة 9 . 
)5) النتصار : 142 ، قال : » ومّما انفردت به اإلمامّية القول بأّن الّظهار ل يقع إل بلفظ الّظهر ، 

ول يقوم مقامها تعليُقه بجزء من أجزاء األّم ، أو عضو أي عضو كان « . 
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يف  ممنوع  بأنَّه  اإلمجاع  وعن  ضعيفة ،  ا  بأنَّ الّرواية :  َعْن  وأجابوا   
بامُلعارضة  الحتياط  وعن  امُلرتىض ،  نقله  ملا  ملعارضته  النّزاع ؛  موضع 

بأصالة اإلباحة . 
إطالق  يعضّدها  فإنَّه  ضعيفة  كانت  وإْن  الّرواية  ألنَّ  نظر ؛  وفيه 
القرآن ، وليَس يف النّصوص ما ُينافيها كام ل خيفى ، إْذ ليَس فيها تعريض 
معلومة ،  غري  ا  ألنَّ للّدللة ؛  تصُلح  ل  الشتقاق  وجهة  فيه .  باحلرص 
مثل  أنَّ  شّك  فال  الغالب ،  عىل  فيها  البتناء  بجواز  القول  سلم  ولو 
ذلك يكون ِمْن مواضع الّشبهات فينُاسبه الحتياط اّلذي يعدل به َعْن 
ل أقوى سّيام لو قال : أنِت حراٌم مثل ُأّمي ، أو مثل  األصل ، فالقول األوَّ
فال  ُمتبادرة  ظاهرة  ذلك  يف  الّظهار  إرادة  فإنَّ  ذلك ،  ونحو  ُأّمي  نكاح 

ينبغي أْن يشّك يف وقوعه ُهنا . 

 ) الّرابعة ( : ] من شرائط المظاهر التكليف [ 

ظاهر اآلية يقتض اشرتاط كون امُلظاهر بالغًا عاقاًل خُمتارًا قاصدًا ، 
وهذا ممّا ل خالف فيه ، وقْد دلَّت عليه النّصوص أيضًا . 

ول  يمني  ول  إرضار  يف  يقع  ل  أنَّه  حران )1(  رواية  تضّمنت  وقْد 
َنرْصٍ  َأِب  اْبِن   َ كصحيحة  األخبار  بعض  أيضًا  وبمضمونا  غضب ، 
اْلَغَضِب « )2( .  َعىَل  َيَقُع  َل  »الظَِّهاُر  َقاَل :  َضا ×  الرِّ َعِن  البزنطّي ، 

والعمل بذلك هو املشهور . 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 107.
)2) الكايف 6 : 158/ 25 ، تذيب األحكام 8 : 10/ 31 . 
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ونقَل فخُر امُلحّققني )1( قولً بوقوعه مع اإلرضار عماًل بعموم اآلية . 
وفيه : أنَّ الّرواية ُمعتبة فهي ُمقّيدة إلطالق القرآن وعمومه . ثمَّ ظاهر 

اخلبين أنَّه ل فرق بني كون الغضب رافعًا للقصد أم ل . 
ثمَّ الوصف بصيغة امُلذّكر يدلُّ عىل أنَّه ل ظِهار للنّساء ، ويدلُّ عليه 
َقاَل :  َعْن أب عبداهلل ×  الّسكويّن ،  َعْن  » الكافي « ،  أيضًا ما رواه يف 
ي َفاَل  َقاَل َأِمرُي امُلْؤِمننَِي × : » إَِذا َقاَلِت امَلْرَأُة َزْوِجي َعَلَّ َحَراٌم َكَظْهِر ُأمِّ

اَرَة َعَلْيَها ... « )2( .  َكفَّ

 ) الخامسة ( : ] يشترط في وقوعه حضور عدلين [ 

 دلَّت الّروايات عىل أنَّه يشرتط يف الّظهار ما ُيشرتط يف الّطالق ِمْن 
امُلقّيدة  وهي   ، )3(  مرَّ ممّا  وكونا طاهرًا ونحو ذلك  الّشاهدين ،  حضور 

إلطالق اآلية ، وبه أفتى األصحاب . 
د بن ُمْسِلم )4( وصحيحة ُفضيل ابن يسار )5( ،  كام تقّيد صحيحة مُمَّ
ول  الّظهار  يقع  ل  أنَّه  عىل  الّداّلتني  عبداهلل ×  وأب  جعفر ،  أب  َعْن 

اإليالء إّل باملدخول هبا وهو املشهور . 

)1) مل نقف عليه يف كتب الفخر ، نعم نقل هذا السيِّد العامل يف ناية املرام 2 : 157 ، قال : » وحكى 
املحقق الّشيخ فخر الّدين قول بوقوع الّظهار يف الرضار بعموم اآلية ، وهو جّيد « . 

)2) الكايف 6 : 159/ 27 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 108.

تِي ملَْ  )4) تذيب األحكام 8 : 21/ 65 ، َعْن َأِب َجْعَفٍر ، َأْو َعْن َأِب َعْبِد اهلل ’ َقاَل : يِف امَلْرَأِة الَّ
َيْدُخْل هِبَا َزْوُجَها ؟ . َقاَل : » َل َيَقُع َعَلْيَها إِياَلٌء وَل ظَِهاٌر « . 

َلٍك  َأَبا َعْبِد اهلل × َعْن َرُجٍل ممُْ )5) الكايف 6 : 158/ 21 ، َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر َقاَل : َسَأْلُت 
َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه ؟ . َفَقاَل ل : » َل َيُكوُن ظَِهاٌر وَل إِياَلٌء َحتَّى َيْدُخَل هِبَا « . 
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وخالف امُلرتىض )1( وابن إدريس )2( يف ذلك بناًء عىل أصلهام ِمْن عدم 
العمل بخب الواحد ، وهو ضعيف . 

 ) الّسادسة ( : ] صّحة الظهار معّلقًا [ 
ثمَّ  َوِمْن  رشط ،  عىل  امُلعّلق  الّظهار  صّحة  يف  الّروايات  اختلفت   
أنَّ  مع  الّصّحة ،  اآلية  إطالق  وظاهر  ذلك ،  يف  األصحاب  اختلف 
ضعيف ،  ُيعارضها  وما  الّسند ،  صحيحة  الّصّحة  عىل  الّداّلة  األخبار 

ة أقوى .  فالقول بالّصحَّ

َهاتِِهْم { [  مَّ
ُ
 ) الّسابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ما ُهنَّ أ

َهاتِِهْم { ، أي : عىل احلقيقة ، ثمَّ خصَّ األُّمهات  مَّ
ُ
قوله : } ما ُهنَّ أ

يف الاّلئي يلدنم ، ونحو ذلك يف سورة األحزاب ، وفيه دللة عىل أنَّه 
نساء  نكاح  وتريم  كالّرضاع  بدليل ،  إّل  األُّم  أحكام  عليها  يرتتَّب  ل 
راً { أي : خالف  َ

وَن ُمنك
ُ
َُقول َد ذلك بقوله : } َوإِنَُّهْم لَ النّبي ‘ ، ثمَّ أكَّ

احلقيقة ُعرفًا ورشعًا } َوُزوراً { أي : كذبًا باطاًل ُمنحرفًا َعْن احلّق . 
ويف ذلك دللة عىل تريمه وإنَّ ترّتب عليه أحكام الّظهار ، ويدلُّ 

عىل ذلك ظاهر رواية حران املذكورة )3( . 

)1) املسائل املوصليات ) رسائل الشيف امُلرتىض ( 1 : 241 . 
)2) الّسائر 2 : 710 ، قال : » وقد ذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر يف نايته إىل أّن 
الّظهار ل يقع بغري املدخول هبا ، والقرآن قاٍض بصّحة ما اخرتناه ؛ ألّن اآلية عىل عمومها ، 
وهو قوله تعاىل : } واّلذين يظاهرون من نسائهم { وهي قبل الدخول هبا يتناولا هذا السم 

بغري خالف ، وما اخرتناه اختيار الّسيد املرتىض ، وشيخنا املفيد « . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 107.
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َعُفوٌّ َغُفور { . 
َ
َوِقْيَل : إنَّه ل عقاب فيه لقوله : } َوإِنَّ اهلل ل

كام  باحلكم ،  اجلهل  حيث  ِمْن  ذلك  يكون  أْن  إلمكان  نظر ؛  وفيه 
اًل وإحسانًا ، مع أنَّه  يظهر ِمْن الّرواية املذكورة ، أو مع الّتوبة ، أو تفضُّ

وصف ُمطلق فال يتعنّي كونه َعْن هذا الّذنب . 

الى  أمرها  ورفعت  تصبر  لم  لو  المرأة  ] حكم  ) الّثامنة ( :   
الحاكم [ 

 إذا حصل الّظهار بشائطه فإْن صبِت املرأة فال كالم ؛ ألنَّ احلّق 
لا ، وإْن ملْ تصب ورفعته إىل احلاكم ، خرّيه بني الّطالق وبني العود مع 
الّتكفري ، فإنَّ أبى عنهام ُانظر ثالثة أشهر ِمْن حني املرافعة لينُظر يف أمره ، 
فإذا انقضت امُلّدة ومل خيرت أحدها حبسه ، وضّيق عليه يف املأكل واملشب 
َعْن  بصري )1(  أب  رواية  األحكام  هذِه  عىل  ويدلُّ  أحدها ،  خيتار  أْن  إىل 

الّصادق × وظاهر األصحاب التفاق عىل العمل هبا . 

 ] ال تجب الكّفارة بالتلّفظ ، بل بإرادة الوطئ [ 

م تفسريه يف الّرواية الّسابقة )2( يدّل  ثمَّ قوله : } َيُعوُدوَن { عىل ما تقدَّ
د الّظهار ، وهو خُمالف ] إلمجاع األصحاب  عىل ترّتب الكّفارة عىل جُمرَّ

)1) تذيب األحكام 8 : 6/ 11 ، َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل : َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلل × َعْن َرُجٍل َظاَهَر ِمِن 
اْمَرَأتِِه ؟ . َقاَل : » إِْن َأَتاَها َفَعَلْيِه ِعْتُق َرَقَبٍة َأْو ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ َأْو إِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا 
ُقَها َفإِْن  وإِلَّ ُتِرَك َثاَلَثَة َأْشُهٍر َفإِْن َفاَء وإِلَّ ُوِقَف َحتَّى ُيْسَأَل َهْل َلَك َحاَجٌة يِف اْمَرَأتَِك َأْو ُتَطلِّ

َفاَء َفَلْيَس َعَلْيِه يَشْ ٌء َوِهَي اْمَرَأُتُه وإِْن َطلََّق َواِحَدًة َفُهَو َأْمَلُك بَِرْجَعتَِها « . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 108.
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تب  إنَّام  بْل  الّظهار ،  د  بُمجرَّ تب  ل  الُكّفارة  أنَّ  عىل  وغريهم [ )1( ، 
مع احتامل أنَّ امُلراد بالعود إرادة ما حّرموه عىل أنفسهم بلفظ  بالعود ، 
الّظهار ونقضه وإبطاله ، وإطالق العود عىل ذلك شائع عند أهل الّلغة 

والُعرف ، فاملعنى ُيريدون استباحة الوطئ اّلذي حّرمه الّظهار . 
يف  بابويه ،  وابن  احلسن ،  يف  الّشيخ ،  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدلُّ 
الّصحيح ، َعْن مجيل بن دّراج ، َعْن أب عبداهلل × أّنه سأله َعِن الظَِّهاِر : 

اَرُة ؟  َمتى  َيَقُع َعىل  َصاِحبِِه اْلَكفَّ
َفَقاَل : »إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِقَع اْمَرَأَتُه « . 

اَرٌة ؟ .  َقَها َقْبَل َأْن ُيَواِقَعَها ، أَعَلْيِه َكفَّ ُقْلُت : َفإِْن َطلَّ
اَرُة « )2(  َقاَل : »ل ، َسَقَطْت َعنُْه اْلَكفَّ

وما رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، َعْن احللبّي ، قال : َسَأْلُت َأَبا َعْبِد 
ُجِل ُيَظاِهُر ِمِن اْمَرَأتِِه ُثمَّ ُيِريُد َأْن ُيتِمَّ َعىَل َطاَلِقَها ؟ .  اهلل × َعِن الرَّ

اَرٌة « .  َقاَل : »َلْيَس َعَلْيِه َكفَّ
َها ؟ .   ُقْلُت : إِْن َأَراَد َأْن َيَمسَّ

َر « .  َها َحتَّى ُيَكفِّ َقاَل : »َل َيَمسُّ
 ُقْلُت : َفإِْن َفَعَل ، َفَعَلْيِه يَشْ ٌء ؟ . 
ُه آلَثٌِم َظامِلٌ « .  َقاَل : »إِي َواهلل إِنَّ
اَرٌة َغرْيُ اأْلُوىل ؟ .  ُقْلُت : َعَلْيِه َكفَّ

)1) ما بني املعقوفني أثبتناه من النّسخة احلجرّية . 
)2) اتذيب األحكام 8 : 9/ 28 ، من ل حيرضه الفقيه 3 : 531/ 4835 . 
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الّدللة  رصحية  الّرواية  فهذِه  َرَقَبة « )1( .  َأْيضًا  ُيْعتُِق  »َنَعْم ،  َقاَل : 
عىل أنَّه حيُرم عليه مّسها ] قبل الّتكفري ، وأنَّه لو مّسها [ )2( قبله كان عليه 
كّفارتان ، وعليه عمل أصحابنا ، وعند غريهم يستغفر اهلل ، وليَس عليه 

سوى كّفارة الّظهار ، ولعلَّه ظاهر الّشيخ يف » الخالف « )3( . 

 ] لو طّلق المظاَهرة رجعّيًا ثم راجعها فهل تسقط الكّفارة [ 

ر ذلك فاعلم أنَّه ل إشكال يف لزوم الكّفارة بإرادة الَعود ،  إذا تقرَّ
ولكن َهْل يستقّر الوجوب بذلك حّتى لو طّلقها بعد إرادة العود وقبل 
الوطئ تبقى الكّفارة لزمة له ، أم ل استقرار لوجوهبا قولن : أظهرها 
بًا رشطيًا كالوضوء للنّافلة  الّثاين ، فرتّتب وجوهبا عىل إرادة العودة ترتُّ
واإلحرام لدخول احلرم ، ويدلُّ عليه إطالق قوله : » فإنَّ طّلقها قبل 
أْن يواقعها « إلخ ، فإنَّه شامل ملا ذكرنا ، وكذا إطالق الّرواية الّثانية ، 
إشعاٌر بذلك  ا {  َيَتَماسَّ ْن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق } ِمْن  أْن يكون يف قوله :  ُيبعد  بْل ل 

ِمْن حيث الّتقييد . 
وإذا طّلقها ثمَّ راجعها يف الِعّدة مل تلُّ له حّتى يكّفر ؛ لعموم اآلية ، 
وكذا لو راجعها بعد  أّنه ل خالف فيه .  والّظاهر  الّروايات ،  وإطالق 
كثري  مذهب  وهو  األصحاب )4( ،  بعض  قاله  ما  جديدعىل  بعقد  الِعّدة 

)1) تذيب األحكام 8 : 18/ 56 ، الستبصار 3 : 949/265 . 
)2) ما بني املعقوفتني أثبتناه من النّسخة احلجرّية . 

)3) اخلالف 4 : 539 ، املسألة 23 ، وفيه : أّن كالمه نّص يف وجوب الكّفارتني ، إْذ قال : » فإْن 
وطأ قبل الّتكفري لزمه كّفارتان : إحداها : نصًا ، واألخرى : عقوبًة بالوطء « . 

)4) ذهب إليه أبو الّصالح احللبّي يف الكايف : 303 - 304 ، وساّلر يف املراسم : 160 . 
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ة )1( ، ويدلُّ عليه ما رواه عّل بن جعفر ، َعْن أخيه موسى بن  ِمْن العامَّ
جعفر ’ )2( . 

وذهب األكثر إىل عدم لزوم الكّفارة ؛ لألصل وملا رواه ابن بابويه يف 
الّصحيح ، َعْن ابن مبوب ، َعْن أب أّيوب اخُلزاز ، َعْن ُبريد بن معاوية 
د بن ُمْسِلم )4( . وأجاب  العجّل ، َعْن أب جعفر × )3( ، وصحيحة ُممَّ

الّشيخ ، َعْن رواية عّل بن جعفر باحلمل عىل الّتقّية )5( . 

تفريغ : ] تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ [ 

 لو تكّرر الوطئ قبل الّتكفري فعىل ما ذكره األصحاب تتكّرر الكّفارة 
وتكّرر الوطئ حيصل  امُلوِجب لا وهو الوطئ امُلحّرم ،  الّسبب  لوجود 

بالنّزع الّتام ثمَّ الَعود . 

)1) بدائع الّصنائع 3 : 334 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 3 : 559 . 
)2) مسائل عّل بن جعفر : 281/ 705 ، تذيب األحكام 8 : 17/ 52 ، سأل َعِلُّ ْبُن َجْعَفٍر 
َقَها َبْعَد َذلَِك بَِشْهٍر َأْو َشْهَرْيِن  َأَخاُه ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ’ َعْن َرُجٍل َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه ُثمَّ َطلَّ
ِل ؟ .  اأْلَوَّ لِلظَِّهاِر  اَرُة  اْلَكفَّ فِيَها  َعَلْيِه  َهْل  ُل  اأْلَوَّ َفَراَجَعَها  َجَها  َتَزوَّ اّلذي  َقَها  َطلَّ ُثمَّ  َجْت  َفَتَزوَّ

َقاَل : َنَعْم ِعْتُق َرَقَبٍة َأْو ِصَياٌم َأْو َصَدَقٌة . 
َجْعَفٍر ×  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل :  ُمَعاِوَيَة ،  ْبِن  ُبَرْيِد  َعْن  الفقيه 3 : 4831/529 ،  )3) من ل حيرضه 
َقَها َتْطِليَقًة َفَقْد َبَطَل الظَِّهاُر  َقَها َتْطِليَقًة ؟ . َقاَل : » إَِذا ُهَو َطلَّ َعْن َرُجٍل َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه ُثمَّ َطلَّ

وَهَدَم الطَّاَلُق الظَِّهار . . . » . 
)4) الكايف 6 : 161/ 35 ، تذيب األحكام 8 : 17/ 53 ، 

- وهو خب َعِلُّ ْبُن َجْعَفٍر  )5) تذيب األحكام 8 : 17 ، ذيل احلديث 52 ، قال : » َو َهَذا اخَلَبُ
ِحيُح  والصَّ امُلَخالِِفنَي  ِمَن  َقْوٍم  َمْذَهُب  ُه  أِلَنَّ التَِّقيَِّة  َعىَل  َمُْموٌل  َجْعَفر  ْبَن  ُموَسى  َأَخيُه  عن 

ُل « .  اأْلَوَّ
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 ) الّتاسعة ( : ] حكم ما دون الوطئ كالقبلة [ 

 »  د الرّتتيب ُهنا ، فإنَّ » ثمَّ  الّظاهر أنَّ قوله : } ُثمَّ َيُعوُدوَن { مُلجرَّ
تأيت بمعنى الفاء كثريًا ، وأنَّ الكالم ُهنا جرى عىل الغالب . وأّن املّس ُهنا 
كناية َعْن اجلاُمع ، فال حيُرم عليه ما عداه ِمْن رضوب الستمتاع كالُقبلة 
ة )1( ؛ وذلك ألنَّ األصل عدم  كام قاله بعض األصحاب ، وبعض العامَّ
عرفت ،  كام  حقيقة  ُأّمًا  ُيصرّيها  ل  والّتشبيه  زوجته ،  ا  ألنَّ الّتحريم ؛ 
خرج َعْن ذلك الوطئ لدللة النّصوص عليه فبقى ما عداه ؛ وألنَّ املّس 

قْد صار يف الّشع والُعرف كاحلقيقة يف الوطئ فال يتناول غريه . 
َبِصرٍي ،  َأِب  َعْن  ْيٍد ،  ُحَ ْبِن  َعاِصِم  عن  الّشيخ ،  ويدلُّ عليه ما رواه 
تِي َتُِب َعَلْيِه ِمْن  اَرِة الَّ َعْن َأِب َعْبِد اهلل × َقاَل : »ُكلُّ َمْن َعَجَز َعِن اْلَكفَّ
َصْوٍم َأْو ِعْتٍق َأْو َصَدَقٍة يِف َيِمنٍي َأْو َنْذٍر َأْو َقْتٍل َأْو َغرْيِ َذلَِك مِمَّا َيُِب َعىَل 
ُه إَِذا  اَرٌة ، َما َخاَل َيِمنَي الظَِّهاِر ، َفإِنَّ اَرُة َفالْستِْغَفاُر َلُه َكفَّ َصاِحبِِه فِيِه اْلَكفَّ
َق َبْينَُهام ، إِلَّ َأْن َتْرَض  اِمَعَها ، وُفرِّ ُر بِِه َحُرَمْت َعَلْيِه َأْن ُيَ مَلْ َيِْد َما ُيَكفِّ

اِمَعَها « )2( .  امَلْرَأُة َأْن َيُكوَن َمَعَها وَل ُيَ
إباحة  عىل  الّدللة  ظاهر  يامعها «  ول  معها  » يكون  فقوله : 
يف  رواه  ما  عىل  الكنايّس  حسنة  ونحوها  اجلامع .  عدا  بام  الستمتاع 

» الكافي « )3( . 

)1) املجموع 17 : 365 ، مغني املحتاج 3 : 357 ، املغني ) ابن قدامة ( 8 : 567 . 
)2) تذيب األحكام 8 : 16/ 50 ، الستبصار 4 : 195/56 . 

)3) الكايف 6 : 161/ 34 . 
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َوِقْيَل : بالّتحريم ُمطلقًا حاًل للمّس عىل املعنى الّلغوّي ، وألنَّه ُمقتىض 
الّتشبيه باأُلّم ، وهو اّلذي اختاره الّشيخ يف » المبسوط « )1( وهو األحوط . 

 ] ال أثر لظهار المرأة زوجها [ 

ثمَّ املشهور بني األصحاب اختصاص احلكم بالّرجل دون املرأة لبقاء 
الّزوجية ، وهو اّلذي حّرم ذلك عىل نفسه فال يتعّداه ، َوِمْن ثمَّ اختّص بالعقوبة 

ل هو الّظاهر .  أي : الكّفارة ، وحُيتمل شمول الّتحريم لام معاً ، واألوَّ

 ) العاشرة ( : ] حكم ما لو كرر الّظهار بدون تخلل التكفير [ 

ترّتب احلكم بالكّفارة عىل ُمطلق الّظهار ، فلو كّرره مع عدم تّلل 
الّتكفري لزمه كّفارة واحدة ؛ ألنَّه يف حكم الّسبب الواحد ؛ ألنَّه قْد ظاهر 
ِمْن امُلظاَهر منها فهو ِمْن قبيل طالق امُلطّلقة ، ويدلُّ عىل هذا احلكم بعض 

األخبار )2( ، وهو أحد األقوال يف املسألة . 
َوِقْيَل : بالّتكرار ُمطلقًا ألصالة عدم تداخل األسباب ، ودللة كثري 

ِمْن الّروايات عىل ذلك )3( ، وهو اختيار األكثر ، وهو األقوى . 

)1) املبسوط 5 : 154 - 155 ، قال : » هل حيرم عليه ما دون الوطئ من القبلة والّلمس والوطئ 
أنه حيرم عليه ، وهو األقوى عندنا  فيه قولن أحدها ل حيرم ، والّثاين  الفرج ؟ ، قيل  دون 

لقوله تعاىل : } من قبل أن يتامسا { وكّل ذلك مماسة « . 
ِن  ْحَ )2) انظر تذيب األحكام 8 : 23 / 73 ، الستبصار 3 : 263 / 942 ، صحيحة َعْبِد الرَّ
اٍت يِف ُكلِّ جَمِْلٍس َواِحَدة  اِج ، َعْن َأِب َعْبِد اهللِ × يِف َرُجٍل َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه َأْرَبَع َمرَّ ْبِن احلَجَّ

اَرٌة َواِحَدٌة « .  َقاَل : » َعَلْيِه َكفَّ
الفقيه 3 : 343 / 1646 ، تذيب األحكام  الكايف 6 : 156 / 12 ، من ل حيرضه  انظر   (3(
َقاَل  ا ’  َأَحِدِهَ َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  ُمَمَّ َعْن   938  /  262  : 3 الستبصار   ، 70  /  22  : 8
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َوِقْيَل : بالّتكرار إْن اختلف املشّبه به ، كأْن َظاَهَر باألُّم ، ثمَّ باألُخت 
مثاًل نقل ذلك َعْن ابن اجُلنيد )1( . 

َوِقْيَل : بالّتكرار مع الرّتاخي ُمطلقًا وكذا بدونه إْن ملْ يقصد بالّثايِن 
ل ، اختاره الّشيخ يف » المبسوط « وقال : إْن أراد الّتأكيد ملْ  الّتأكيد لألوَّ

يلزمه غري واحدة بال خالف )2( . 

 ) الحادية عشرة ( : ] حكم ما لو ظاهر من أكثر من واحدة [ 

أنُتنَّ علَّ كظهر  بلفظ واحد كقوله :  ِمْن واحدة  أكثر  ِمْن  لو ظاهر 
ُأّمي أو نحو ذلك لزم لكلِّ واحدة كّفارة ، لدللة ظاهر اآلية عىل ذلك ؛ 

لتعلُّق الّظهار بُكلِّ منهّن حقيقة ، فهو يف حكم امُلتعّدد . 
 ، َعنَْأِب َعْبِد اهلل ، َأْو َأِب  يِّ  ويدلُّ عىل ذلك حسنة َحْفِص ْبِن اْلَبْخرَتِ
احَلَسِن ’ يِف َرُجٍل َكاَن َلُه َعْشُ َجَواٍر َفَظاَهَر ِمنُْهنَّ ُكلَُّهنَّ مَجِيعًا بَِكاَلٍم 

َواِحٍد ؟ . 

ٍة  َمرَّ ُكلِّ  » َمَكاَن  َعِلٌّ ×  َقاَل  َفَقاَل  َأْكَثَر  َأْو  اٍت  َمرَّ َخَْس  اْمَرَأتِِه  ِمِن  َظاَهَر  َرُجٍل  َعْن  َسَأْلُتُه 
ُر  » ُيَكفِّ َقاَل :  اٍت ؟ .  َمرَّ َثاَلَث  اْمَرَأتِِه  ِمِن  َظاَهَر  َرُجٍل  َعْن  احللبّي  اَرٌة « . ونحوها حسنة  َكفَّ
الفقيه 3 : 343 / 1645 ،  الكايف 6 : 156 / 14 ، من ل حيرضه  انظر  اٍت « .  َمرَّ َثاَلَث 

تذيب األحكام 8 : 18 / 59 ، الستبصار 3 : 265 / 952 . 
)1) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 431 ، قال : » وقال ابن اجلنيد : إن ظاهر بأّمه ثم ظاهر 
بأخته لزمته كفارتان : واحدة عن ظهاره باألّم واألخرى عن ظهاره باألخت ؛ ألنام حرمتان 

انتهكهام ، وإن كرر ظهاره بأّمه قبل التكفري لزمه كفارة واحدة « . 
)2) املبسوط 5 : 152 ، قال : » وإن تكرر منه لفظ الّظهار مل خيل إما تكرر منه متواليًا أو مرتاخيًا ، 
بال  يلزمه غري واحد  مل  التأكيد  به  أراد  فإن  الّظهار ،  أو  الّتأكيد  به  أراد  إما  واألّول : ل خيلو 

خالف ، وإن أراد به الّظهار كان اجلميع ظهارا . والّثاين : يكون اجلميع ظهارًا « . 
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اَرات  « )1( ونحوها ظاهر صحيحة صفوان )2( ،   َقاَل : »َعَلْيِه َعْشُ َكفَّ
َعْن الّرضا × . وإىل هذا القول ذهب أكثر األصحاب . 

وحُيتمل أْن يمنع دللة اآلية عىل الّتعّدد ، بْل ُربَّام يّدعي ظهورها يف 
ودللة ما رواه  الواحدة ،  الكّفارة  امُلتحّقق يف ضمن  إلطالقها  العدم ؛ 
الّشيخ ، َعْن ِغَياِث ْبِن إِْبَراِهيَم ، َعْن َجْعَفٍر ، َعْن َأبِيِه ، َعْن َعِلٍّ × ، يِف 

َرُجٍل َظاَهَر ِمْن َأْرَبِع نِْسَوٍة ؟ . 
اَرٌة َواِحَدٌة « )3( ، وبمضمونا أفتى ابن اجُلنيد )4( عىل ما  َقاَل : »َعَلْيِه َكفَّ
ُنِقَل عنه ؟ ، وله وجه ، إلمكان حل األُوىل عىل الستحباب ، إّل أنَّ هذِه 
قارصة الّسند ، واآلية غري ُمتحّققة الّظهور يف ذلك ، فام قاله األكثر أقوى . 

 ) الّثانية عشرة ( : ] كّفارة الظهار مرّتبة [ 

 اآلية رصحية الّدللة عىل كون الكّفارة ُمرّتبة ، وأنَّه يب أْن يكون 
الّصوم ُمتتابعًا ، وأنَّه ل يوز املّس إّل بعد الفراغ ِمْن الّصوم ، وكذا ِمْن 
اإلطعام ، ويتحّقق الفراغ منه بالّتسليم إىل تام الِعّدة ِمْن املساكني لكلِّ 

واحد ُمّد أو إىل وّل الّصغري أو يعل املأكول بني يديه ويمّكنه منه . 

)1) الكايف 6 : 157/ 16 ، تذيب األحكام 8 : 67/21 ، الستبصار 3 : 943/263 . 
َضا ×  )2) الكايف 6 : 158/ 20 ، قال : َعْن َصْفَواَن َقاَل : َسَأَل احُلَسنْيُ ْبُن ِمْهَراَن َأَبا احَلَسِن الرِّ
اَرًة . وَسَأَلُه َعْن َرُجٍل  ُر لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ َكفَّ َعْن َرُجٍل َظاَهَر ِمْن َأْرَبِع نِْسَوٍة ؟ . َفَقاَل : ُيَكفِّ
اَرٌة ِعْتُق َرَقَبٍة َأْو ِصَياُم  َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه َوَجاِرَيتِِه َما َعَلْيِه ؟ . َقاَل : َعَلْيِه لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمنُْهاَم َكفَّ

َشْهَرْيِن ُمَتتابَِعنْيِ َأْو إِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا . 
)3) تذيب األحكام 8 : 21/ 68 ، الستبصار 3 : 944/263 . 

)4) عنه العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 436 ، قال : » وقال ابن اجلنيد : وإْن ظاهر من أربع نسوة 
يف كلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة « . 
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العتق  َعْن  عجزه  مع  الّصوم  يف  رشع  لو  أنَّه  اآلية  ظاهر  أنَّ  واعلم 
هو  وهذا  العتق  عليه  وليَس  به  ابتدأ  فيام  يمض  أْن  عليه  كان  أيس  ثمَّ 
وإْن   ... « ُمْسِلم :  بن  د  ُممَّ صحيحة  يف  قوله  عليه  ويدلُّ  املشهور )1( ، 

َصاَم َفَأَصاَب َماًل َفْلُيْمِض اّلذي اْبَتَدَأ فِيِه « )2( . 
وعليه  الكّفارة ،  َعْن  العجز  الوطئ مع  أنَّه حيُرم عليه  أيضًا  واعلم 
َوِقْيَل :  األكثر .  قول  وهو  بصري )3( ،  أب  َعْن  املذكورة  الّرواية  دلَّت 
اختيار  وهو  إدريس )4(  ابن  قال  وبه  احلال ،  هذِه  يف  بالستغفار  يتزئ 
احلال  هذِه  يف  عليه  إياهبا  وألنَّ  لألصل  » الُمْختلف « )5( ،  يف  مة  الَعالَّ
تكليف بغري املقدور ، وملا يلزمه ِمْن املشّقة ، وملا رواه الّشيخ ، يف امُلوثَّق ، 
َصاِحُبُه  َعَجَز  إَِذا  »الظَِّهاُر  أب عبداهلل × :  َعْن  بن عاّمر ،  َعْن إسحاق 
ُه وَينِْوي َأْن َل َيُعوَد َقْبَل َأْن ُيَواِقَع ُثمَّ ْلُيَواِقْع ،  اَرِة َفْلَيْسَتْغِفْر َربَّ َعِن اْلَكفَّ

)1) ونقل العاّلمة يف خمتلف الّشيعة 7 : 447 ، أّنه إذا صام املظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم 
أيس تم ما بدأ به ، وإْن كان قبل الّشهر أعتق ، متّجا بام رواه الّشيخ يف تذيب األحكام 8 : 
اَرِة  ا ’ يِف َرُجٍل َصاَم َشْهرًا ِمْن َكفَّ 53/17 عن مّمد بن مسلم ، يف الصحيحن َعْن َأَحِدِهَ

ْوِم .  الظَِّهاِر ُثمَّ َوَجَد َنَسَمًة َقاَل ُيْعتُِقَها َوَل َيْعَتدُّ بِالصَّ
 : 4 األحكام  تذيب   ، 4836/532  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   ، 12/156  : 6 االكايف   (2(

681/232 ، الستبصار 3 : 957/267 . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 121.

)4) الّسائر 2 : 713 ، قال : » وقال شيخنا أبو جعفر يف نايته : ومتى ظاهر الّرجل امرأته مّرة 
بعد أخرى ، كان عليه بعد كل مّرة كفارة فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فّرق احلاكم بينه وبني 
يفّرق  ول  الكفارة ،  عن  بدل  تعاىل  اهلل  يستغفر  أن  واألوىل  إدريس :  بن  مّمد  قال  امرأته . 

احلاكم بينه وبني زوجته ، ألّن التفريق بينهام حيتاج إىل دليل ، ول دليل عىل ذلك « . 
تلف الّشيعة 7 : 431 .  )5) خمُْ
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ُر َيْومًا ِمَن  بِيَل إىَِل َما ُيَكفِّ اَرِة ، َفإَِذا َوَجَد السَّ وَقْد َأْجَزَأ َذلَِك َعنُْه ِمَن اْلَكفَّ
عىل  حلها  إمكان  مع  مقطوعة ،  األُوىل  والّرواية  ر « )1( ،  َفْلُيَكفِّ اِم  اأْلَيَّ
الستحباب ، أو عدم املشّقة الّزائدة ، أو نحو ذلك ، ولألصحاب ُهنا 

ل أحوط .  أقوال ُأخر ، واملسألة مّل تأمُّل ، والقول األوَّ
* * * * *

)1) تذيب األحكام 8 : 320/ 1190 ، الستبصار 4 : 196/56 . 



الّرابع : في اإليالء

 ] تعريف اإليالء لغًة وشرعا [ 

الّزوجة  ترك وطئ  ورشعًا احللف عىل  ُمطلق احللف .  لغًة :  وهو 
الّدائم املدخول هبا أزيد ِمْن أربعة أشهر لإلرضار هبا . ِقيَل : كان طالقًا 

يف اجلاهلية فنُسخ ذلك احلكم وأثبت له حكم آخر . 
ويف لزوم  اليمني مع اشرتاكهام يف كونام حلفًا ،  بينه وبني  والفرق 
الكّفارة مع احلنث جواز خُمالفة اليمني يف اإليالء ، بْل وجوهبا عىل وجه 
أو  دينًا  عليه  املحلوف  ُأولوية  انعقاده  يف  يشرتط  ل  وأنَّه  الكّفارة ،  مع 

تساوي طرفيه ، وأنَّه يشرتط يف انعقاده قصد اإلرضار بالّزوجة . 
ِمن  وَن 

ُ
يُْؤل } لذّليَن  تعاىل :  وُها قوله  البقرة ،  آيتان يف سورة  وفيه 

 
ْ
َعَزُموا َوإِْن  رَِّحيم  َغُفوٌر  اهلل  إِنَّ 

َ
ف آُؤوا 

َ
ف إِْن 

َ
ف ْشُهٍر 

َ
أ ْرَبَعِة 

َ
أ تََربُُّص  َسآئِِهْم 

ِّ
ن

إِنَّ اهلل َسِميٌع َعلِيم { )1( . 
َ
الّطالََق ف

ن  املوصول املجرور مرفوع املحّل خب مقّدم لقوله : } تََربُُّص { . و} مِّ

)1) سورة البقرة 2 : 226 - 227 . 
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وَن { ، َوِمْن شأنه أْن يتعّدى بـ » عىل « لكنَُّه 
ُ
َسائِِهم { : متعّلق ، بـ } يُْؤل

ِّ
ن

لتضّمنه معنى الُبعد ُعّدى بـ » من « أي : ُيبعدون ِمْن نسائهم مولني . 
وجه  عىل  أو  ظرفّية  واإلضافة  والنتظار ،  الّتوقُّف  والرّتبُّص : 
التساع أي أنَّ هذِه امُلّدة حّق ثابت لم ل يطالبون فيها بالّطالق أو الفئة . 
ْبِن  َوُبَرْيِد   ،  َأْعنَيَ ْبِن  ُبَكرْيِ  َعْن  احلسن ،  يف  » الكافي « ،  يف  روي 
ُجُل َأْن  اَم َقال : »إَِذا آىَل الرَّ ُمَعاِوَيَة ، َعْن َأِب َجْعَفٍر ، َوَأِب َعْبِد اهلل ’ َأنَُّ
َل َيْقَرَب اْمَرَأَتُه َفَلْيَس َلَا َقْوٌل َوَل َحقٌّ يِف اأْلَْرَبَعِة َأْشُهٍر ، َوَل إِْثَم َعَلْيِه 
َها  ِه َعنَْها يِف اأْلَْرَبَعِة َأْشُهٍر ، َفإِْن َمَضِت اأْلَْرَبَعُة َأْشُهٍر َقْبَل َأْن َيَمسَّ يِف َكفِّ
ا َأْن  َفَسَكَتْت َوَرِضَيْت َفُهَو يِف ِحلٍّ َوَسَعٍة ، َفإِْن َرَفَعْت َأْمَرَها ِقيَل َلُه : إِمَّ
َ َعنَْها َفإَِذا َحاَضْت  ا َأْن ُتَطلَِّق ، َوَعْزُم الطَّاَلِق َأْن خُيَلِّ َها ، َوإِمَّ َتِفي َء َفَتَمسَّ
ياَلُء  َقَها َوُهَو َأَحقُّ بَِرْجَعتَِها َما مَلْ َتِْض َثاَلَثُة ُقُروٍء ، َفَهَذا اإْلِ َوَطُهَرْت َطلَّ

اّلذي َأْنَزَلُه اهللُ َتَعاىَل يِف ِكَتابِِه َوُسنَِّة َرُسولِه ‘ « )1( . 

وُهنا أحكام : 

ل ( : ] ال ينعقد إاّل باسم اهلل تعالى [   ) األوَّ

ُسْبَحاَنُه ،  اهلل  باسم  إّل  ينعقد  فال  اليمني ،  ِمْن  رضٌب  اإليالء  إنَّ 
 ، عن  ويدلُّ عليه ما رواه ابن بابويه ، والّشيخ ، يف الّصحيح ، َعِن احَلَلبِيِّ
َواهلل َل ُأَجاِمُعِك َكَذا وَكَذا ،  َأْن َيُقوَل :  ياَلُء  أب عبد اهلل × : » ...َواإْلِ
بَُّص بِِه َأْرَبَعَة َأْشُهٍر ، ُثمَّ ُيْؤَخُذ َبْعَد  ُه ُيرَتَ واهلل أَلَِغيَظنَِّك ُثمَّ ُيَغاِيَظَها ، َفإِنَّ
إِنَّ اهلل َغُفوٌر 

َ
َأْهَلُه } ف ْشُهِر َفُيوَقُف َفإِْن َفاَء وُهَو َأْن ُيَصالَِح  ْرَبَعِة اأْلَ اأْلَ

)1) الكايف 6 : 131/ 4 . 
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َبْينَُهاَم َطاَلٌق َحتَّى  َيِفْئ ُأْجِبَ َعىَل الطَّاَلِق ، وَل َيَقُع  رَِحيٌم { )1( ، وإِْن مَلْ 
َأْو  َيِفي َء  َأْن  َعىَل  َبُ  ُيْ ُثمَّ  اأْلَْشُهِر  اأْلَْرَبَعِة  َبْعَد  َأْيضًا  َكاَن  وإِْن  ُيوَقَف ، 

ُيَطلَِّق « )2( . ونحوها َعْن أب بصري )3( . 
ُجُل ِلْمَرَأتِِه :  ويف رواية أب الّصباح الكنايّن ، يف اإليالء َأْن َيُقوَل الرَّ
َأْرَبَعُة  اِمَعَها َحتَّى َتِْضَ  »َواهلل أَلَِغيَضنَِّك َوأَلَُسوَءنَِّك ُثمَّ هَيُْجَرَها َوَل ُيَ
رواية  وهي  ياَلُء « )4(  اإْلِ َوَقَع  َفَقْد  َأْشُهٍر [  َأْرَبَعُة  َمَضْت  ] َفإَِذا  َأْشُهٍر ، 

ُمعتبة الّسند . 

 ) الّثاِني ( : ال ينعقد اإليالء إاّل مع قصد اإلضرار بها

 فلو حلف إلصالح ملْ ينعقد ، كام لو حلف لسترضارها بالوطئ أو 
إلصالح الّلبن أو نحو ذلك ، وهو مذهب علامئنا ، ويدلُّ عليه الّروايات 

املذكورة )5( . 
لو  فعىل هذا  إِياَلٌء « )6( ،  ْصاَلِح  اإْلِ يِف  »َلْيَس  الّسكوين :  ويف رواية 

حلف إلصالحها وقع يمينًا فيعتب فيه ما ُيعتب يف اليمني . 

)1) سورة البقرة 2 : 192 . 
 : 3 الستبصار   ، 1/2  : 8 األحكام  تذيب   ، 4824/524  : 3 الفقيه  حيرضه  ل  من   (2(

 . 904/252
)3) تذيب األحكام 8 : 2/2 ، الستبصار 3 : 905/253 . 

)4) الكايف 6 : 132/ 7 . وفيه : » عن أب عبد اهلل × « . 
)5) مل يذكر املصنّف يف ما مىض منه يف بحث اإليالء إلّ ثالث روايات ، رواية بريد بن معاوية ، 
ورواية احللبّي ، ورواية أب الصباح الكنايّن ، وليس فيها ما يدّل عىل اشرتاط قصد اإلرضار ، 

إّل أْن يستظهر ذلك من قوله × : » ألغيظنّك ، وألسؤّنك « . 
)6) الكايف 6 : 132/ 6 ، تذيب األحكام 8 : 18/7 . وفيه : » عن أمري املؤمنني × « . 
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 ) الّثالث ( : ال ينعقد حّتى يكون ُمطلقًا ، أو أزيد ِمْن أربعة أشهر

وأب  والّشافعّية ،  اإلمامّية ،  مذهُب  ذلك  إنَّ  امُلحّققني :  فخر  قال 
ِمْن  م  تقدَّ ما  وعليه  ِمْن ظاهر اآلية ،  امُلستفاد  وهو  ومالك )1( .  حنيفة ، 
قال :  جعفر ×  أب  َعْن  ُزَرارة ،  َعْن  الّشيخ ،  رواه  وما  الّروايات )2( ، 

ُقْلُت َلُه َرُجٌل آىَل َأْن َل َيْقَرَب اْمَرَأَتُه َثاَلَثَة َأْشُهٍر ؟ . 
َقاَل : َفَقاَل : » َل َيُكوُن إِياَلًء َحتَّى حَيِْلَف َعىَل َأْكَثَر ِمْن َأْرَبَعِة َأْشُهٍر « )3( . 

َوُيستفاد ِمْن هذا أنَّ للّزوج ترك وطئ الّزوجة أربعة أشهر ل أزيد . 

 ) الّرابع ( : ] حكم ما لو رفعت المرأة أمرها الى الحاكم [ 

 إذا وقع اإليالء فإْن صبْت املرأة فال بحث ، وإْن رفعْت أمرها إىل 
احلاكم أجله أربعة أشهر لينظر يف أمره ، فإذا انقضت امُلّدة خرّيه بني الفيئة 
والّطالق ، فإْن طّلق وقع رجعّيًا ، إْن ملْ يوجد بعض أسباب البائن ، وإْن 
فاء بأْن جامع أو عزم عليه إذا كان ُهناك مانع ِمْن الوطئ كاحليض لزمته 
حّتى  واملشب  املأكل  يف  عليه  وضّيق  حبسه  منهام  امتنع  فإْن  الكّفارة ، 

خيتار أحدها ، ويدلُّ عليه األخبار املذكورة )4( . 
وما روي أنَّه إْن فاء وهو أْن يرجع إىل اجلاُمع وإّل حبس يف حضرية 
ِمْن قصب وشّدد يف املأكل واملشب حّتى ُيطلِّق ، رواه يف » الكافي « ، 

)1) إيضاح الفوائد 3 : 423 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 129.

)3) تذيب األحكام 8 : 12/6 ، الستبصار 3 : 907/253 . 
)4) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 129.
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املؤمنني × )1( .  أمري  َعْن  عبداهلل × ،  أب  َعْن  عثامن ،  بن  ّحاد  َعْن 
وروي أنَّه كان يعطيه ربع القوت )2( . 

ثمَّ ظاهر إطالق اآلية يدلُّ عىل أنَّ ابتداء امُلّدة ِمْن حني اإليالء ، وهو 
املنقول َعْن ابن أب عقيل )3( وابن اجُلنيد )4( واختاره يف » الُمْختلف « )5( . 
ويدلُّ عليه ظاهر الّروايات املذكورة )6( ، وحسنة ْ ُبَرْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ، 
َل  َأْن  ُجُل  الرَّ آىَل  »إَِذا  ياَلِء :  اإْلِ يِف  َيُقوُل  اهلل × ،  َعْبِد  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل 
َما  َسَعٍة  يِف  َفُهَو  وَرْأَسَها  َرْأَسُه  َيَْمَع  وَل  َها ،  َيَمسَّ َوَل  اْمَرَأَتُه ،  َيْقَرَب 
َيِفي َء  َأْن  ا  َفإِمَّ ُوِقَف ،  َأْشُهٍر  َأْرَبَعُة  َمَضْت  َفإَِذا  َأْشُهر ،  اأْلَْرَبَعُة  َتِْض  مَلْ 
َحاَضْت  إَِذا  َحتَّى  َعنَْها ،   َ َفُيَخلِّ الطَّاَلِق  َعىَل  َيْعِزَم  َأْن  ا  وإِمَّ َها ،  َفَيَمسَّ
 ، ُثمَّ  اِمَعَها بَِشَهاَدِة َعْدَلنْيِ َقَها َتْطِليَقًة َقْبَل َأْن ُيَ وَطُهَرْت ِمْن َحْيِضَها َطلَّ

ُهَو َأَحقُّ بَِرْجَعتَِها َما مَلْ َتِْض الثَّاَلَثُة اأْلَْقَراِء « )7( 

َأْن  َأَبى  إَِذا  امُلْؤِل  يِف  َقاَل :  اهلل ×  َعْبِد  َأِب  َعْن  ُعْثاَمَن  ْبِن  َحَّاِد  َعْن  الكايف 6 : 133/ 10 .   (1(
بُِسُه فِيَها وَيْمنَُعُه ِمَن الطََّعاِم  َعُل َلُه َحظِرَيًة ِمْن َقَصٍب وحَيْ َق َقاَل َكاَن َأِمرُي امُلْؤِمننَِي × َيْ ُيَطلِّ

اِب َحتَّى ُيَطلَِّق .  َ والشَّ
َعْبِد  َأِب  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبِن  ِغَياِث  َعْن   . 15  /6  : 8 األحكام  تذيب  13 ؛   /33  : 6 الكايف   (2(
اهلل × َقاَل : َكاَن َأِمرُي امُلْؤِمننَِي × إَِذا َأَبى امُلْؤِل َأْن ُيَطلَِّق َجَعَل َلُه َحظِرَيًة ِمْن َقَصٍب وَأْعَطاُه 

ُرُبَع ُقوتِِه َحتَّى ُيَطلَِّق . 
)3) عنه الَعالَّمة يف خمتلف الشيعة 7 : 452 ، قال : » وهذا الكالُم يشعُر بأّن ابتداء مّدة الرّتّبص 

من حني اإليالء « . 
)4) املصدر الّسابق . 

)5) خمتلف الشيعة 7 : 452 . 
)6) كرواية بريد بن معاوية ، واحللبّي الواردتني يف الصفحة 118 . 

)7) الكايف 6 : 130/ 1 ، تذيب األحكام 8 : 3/3 ، الستبصار 3 : 915/255 . 
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َأَبا َعْبِد اهلل × َعْن َرُجٍل آىَل  َسَأْلُت   ونحوها ُموثَّقة منصور َقاَل : 
ْت َأْرَبَعُة َأْشُهٍر ؟ .  ِمِن اْمَرَأتِِه َفَمرَّ

َقِة ،  ُة امُلَطلَّ  َقاَل : » ُيوَقُف ، َفإِْن َعَزَم الطَّاَلَق َباَنْت ِمنُْه ، وَعَلْيَها ِعدَّ
َر َعْن َيِمينِِه وَأْمَسَكَها « )1( .  وإِلَّ َكفَّ

ا تب ِمْن حني املرافعة ؛ ألصالة عدم  واملشهور بني األصحاب أنَّ
الّتسلُّط عىل الّزوج وجبه ؛ وألنَّ رضب امُلّدة حّقها فهي امُلختارة . وفيه 

نظر . 

 ) الخامس ( : ] إذا وطئ في مّدة الترّبص لزمته الكّفارة [ 

 إذا وطأ امُلول يف ُمّدة الرّتبُّص ويف األربعة أشهر فقْد حنث يف يمينه 
بْل  املشهور  عىل  بعدها  وطئ  إْن  وكذا  إمجاعًا ،  الكّفارة  عليه  ووجبت 
اّدعى عليه يف » الخالف « )2( اإلمجاع أيضًا ويدلُّ عليه امُلوثَّقة املذكورة )3( ، 
ونقل َعْن » المبسوط « القول بالعدم ؛ ألنَّ املول قْد صار بعد ُمض امُلّدة 
مأمورًا بالوطئ ولو تيريًا فال يب بفعله كّفارة ؛ ألنَّ املحلوف عليه إذا 

كان تركه أرجح جازت امُلخالفة ِمْن غري كّفارة )4( . 

)1) من ل حيرضه الفقيه 3 : 4825/525 ، تذيب األحكام 8 : 8/ 21 . 
)2) اخلالف 4 : 520 ، املسألة 18 ، قال : » إذا آىل منها ثّم وطأها كان عليه الكّفارة ، سواء كان 

الوطء يف املّدة أو بعدها . . . دليلنا : إمجاع الفرقة . . . « . 
)3) قد تقّدم ذكرها يف هذه الصفحة .

)4) املبسوط 5 : 135 ، ولكّن اّلذي يبدو منه الّتفصيل ، ل القول بالعدم مطلقًا ، إْذ قال : » إذا 
آىل منها ثّم وطأها عندنا عليه الكفارة ، سواء كان يف املّدة أو بعدها ، وقال قوم : إن وطئها قبل 

املّدة فعليه الكفارة ، وإن وطئها بعدها فال كّفارة عليه ، وهو األقوى « . 
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وفيه نظٌر ؛ ألنَّ اإليالء خُيالِف غريه ِمْن األيامن ، وألنَّه قبلها أيضًا 
يرّجح الفعل مع لزوم الكّفارة . 

 ) الّسادس ( : ] ال تتكرر الكّفارة بتكرر الوطئ [ 

 يظهر ِمْن اآلية أنَّه لو وطأ يف أثناء امُلّدة فقْد انحّل اليمني ومل تتكّرر 
الكّفارة بتكّرر الوطئ ؛ وذلك ألنَّه تعاىل قْد أوعد بالغفران والّرحة ملَِْن 
حيث  ِمْن  واحدة  كّفارة  سوى  يشء  لزوم  عدم  وُمقتضاه  ُمطلقًا ،  أفاء 
الّدليل ، وهذا هو اّلذي ُيفهم ِمْن ظاهر الّروايات أيضًا . َوِقْيَل : بعدم 

النحالل ، وهو ضعيف . 

 ) الّسابع ( : ] اعتبار الشرائط العاّمة في المولي [ 

 ُاستفيد منها أنَّه لبدَّ ِمْن كون املول بالغًا عاقاًل خُمتارًا قاصدًا ، ويدلُّ 
عليه أيضًا األخبار وهو موضع وفاق ، َوُيستفاد أيضًا ِمْن اعتبار الرّتبُّص 
والّطالق أنَّه لبدَّ ِمْن كون املؤل منها زوجًة ل مملوكًة ، ونكاحها دائم ل 
ُمنقطع ، َوُربَّام ُيستفاد أيضًا ِمْن اعتبار الرّتبُّص اشرتاط الّدخول هبا )1( ، 

والّدليل الرّصيح هو األخبار وهي كثرية . 
* * * * *

َجْعَفٍر ،  َأِب  َعْن  مسلم  بن  مّمد  لصحيحة  هبا ؛  مدخوًل  كونا  األصحاب  اشرتط  أقول :   (1(
تِي مَلْ َيْدُخْل هِبَا َزْوُجَها ؟ . َقاَل : » َل َيَقُع َعَلْيَها إِياَلٌء ، َوَل  َوَأِب َعْبِد اهللِ ‘ َقاَل : يِف امَلْرَأِة الَّ
ياَلُء إِلَّ َعىَل اْمَرَأٍة  ظَِهاٌر « . ورواية أب الصباح الكناين َعْن َأِب َعْبِد اهللِ × َقاَل : » َل َيَقُع اإْلِ

َقْد َدَخَل هِبَا َزْوُجَها « . ) تذيب الحكام 8 : 65/21 ، الكايف 6 : 1/133 ( . 



الخامس : الّلعان

الّزوجني  ة بني  ُمباهلٌة خاصَّ ورشعًا :  الّطرُد واإلبعاُد .  ُلَغًة :  وهو 
لنفي حّد أو ولد . 
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ْعَنَت اهلل َعل

َ
نَّ ل

َ
اِدقنَِي ، َواخَلاِمَسُة أ ِمَن الصَّ

َ
ل

كِذبنَِي ، َواخَلاِمَسَة 
ْ
ِمَن ال

َ
ْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهلل إِنَُّه ل

َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
َعَذاَب أ

ْ
َعْنَها ال

اِدقنَِي { )1( .  ْيَها إِْن َكَن ِمَن الصَّ
َ
نَّ َغَضَب اهلل َعل

َ
أ

 ] كيفية المالعنة [ 

ظ  بالّتلفُّ الّرُجل  يبدأ  وأْن  بالّشهادة ،  النّطق  اآلية وجوب  تضّمنت 
عىل الرّتتيب املذكور ، وأْن يعّينها بالّذكر أو اإلشارة ، وأْن ينطلق بالّلفظ 

)1) سورة النّور 24 : 4 - 9 . 
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العرّب مع القدرة . 
وقْد دلَّ عىل ذلك روايات ، منها ما روي يف » الكافي « ، يف احلسن ، 
َأَبا َعْبِد  َسَأَل   ، )1(  يِّ إِنَّ َعبَّاَد اْلَبرْصِ َقاَل :  اِج ،  ِن ْبِن احَلجَّ ْحَ َعْن َعْبِد الرَّ

ُجُل امَلْرَأَة ؟ .  اهلل × َوَأَنا َحارِضٌ َكْيَف ُياَلِعُن الرَّ
َرُسوَل اهلل ‘ ،  َأتى   امُلْسِلِمنَي  ِمَن  َرُجالً  »إِنَّ  َعْبِد اهلل × :  َأُبو  َفَقاَل 
َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهلل ، أَرَأْيَت َلْو َأنَّ َرُجاًل َدَخَل َمنِْزَلُه ، َفَوَجَد َمَع اْمَرَأتِِه َرُجاًل 
َف  اِمُعَها ، َما َكاَن َيْصنَُع ؟ ، َقاَل : َفَأْعَرَض َعنُْه َرُسوُل اهلل ‘ ، َواْنرَصَ ُيَ
َقاَل :  ُجُل ُهَو اّلذي اْبُتِلَ بِذلَِك ِمِن اْمَرَأتِِه .  وَكاَن ذلَِك الرَّ ُجُل ،  ذلَِك الرَّ
َفَأْرَسَل َرُسوُل اهلل ‘  َفنََزَل اْلَوْحُي ِمْن ِعنِْد اهلل َعزَّ وَجلَّ بِاحُلْكِم فِيِهام ، 
ُجِل ، َفَدَعاُه ، َفَقاَل َلُه : َأْنَت اّلذي َرَأْيَت َمَع اْمَرَأتَِك َرُجال ؟ ،  إىِل  ذلَِك الرَّ
َفَقاَل : َنَعْم ، َفَقاَل َلُه : اْنَطِلْق َفْأتِنِي بِاْمَرَأتَِك ، َفإِنَّ اهلل َقْد َأْنَزَل احلُْكَم فِيَك 
ْوِج :  َها َزْوُجَها ، َفَأْوَقَفُهاَم َرُسوُل اهلل ‘ ، ُثمَّ َقاَل لِلزَّ وفِيَها ، َقاَل : َفَأْحرَضَ
اِدِقنَي يِف َما َرَمْيَتَها بِِه . َقاَل : َفَشِهَد ،  اْشَهْد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهلل إِنََّك مَلَِن الصَّ
ُثمَّ َقاَل َلُه : اتَِّق اهلل ؛ َفإِنَّ َلْعنََة اهلل َشِديَدٌة ، ُثمَّ َقاَل َلُه : اْشَهِد اخلَاِمَسَة َأنَّ َلْعنََة 
َي ، ُثمَّ َقاَل  اهلل َعَلْيَك إِْن ُكنَْت ِمَن اْلَكاِذبنَِي . َقاَل : َفَشِهَد ، ُثمَّ َأَمَر بِِه َفنُحِّ
لِلَمْرَأِة : اْشَهِدي َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهلل َأنَّ َزْوَجِك مَلَِن اْلَكاِذبنَِي فِياَم َرَماِك بِِه . 

وهذا  حديثًا .   ) 6000 ( وضعه  ما  جمموع  ُقِدر  وّضاع ،  كّذاب  البرصّي .  بكري  بن  عّباد   (1(
اجلهاَد وصعوبته وأقبلت عىل  تركَت  مّكة :  السّجاد × يف طريق  القائل ملولنا  الرجل هو 
ى ِمَن امُلْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم . . . { ] التوبة :  احلّج ولينه ! وإّن اهلل عّز وجّل يقول : } إِنَّ اهلل اْشَتَ
111 [ اآلية . فقال عّل بن احلسني × : » إذ رأينا هؤلء الذين هذه صفتهم ، فاجلهاد معهم 

أفضل من احلّج « . 
الوّضاعون وأحاديثهم ، الشيخ المينّي : 337 ، مستدركات علم الرجال 4 : 331 . 
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َقاَل : َفَشِهَدْت ، ُثمَّ َقاَل َلَا : َأْمِسِكي ، َفَوَعَظَها ، وَقاَل َلَا : اتَِّقي اهلل ؛ َفإِن  
َغَضَب اهلل َشِديٌد ، ُثمَّ َقاَل َلَا : اْشَهِدي اخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اهلل َعَلْيِك إِْن َكاَن 
َق َبْينَُهام ،  اِدِقنَي فِياَم َرَماِك بِِه ، َقاَل : َفَشِهَدْت . َقاَل : َفَفرَّ َزْوُجِك ِمَن الصَّ
َتِمَعا بِنَِكاٍح َأَبدًا َبْعَد َما َتاَلَعنُْتام « )1( ، فدلَّت عىل أنَّ امُلراد  َوَقاَل َلاُم : َلَتْ
هبذِه الّشهادة أْن تكون بمعنى القسم ، وأنَّ امُلراد باألربع تكرارها . وُقرئ 
بالنّصب أي يكّرر أربع مرات ، وبالّرفع عىل أنَّه خب شهادة ، أو هي أربع . 

وُهنا أحكام : 

ل ( : للعان سببان :   ) األوَّ

أحدهما : ] نفي الولد [ 

 نفي الولد املولود عىل فراشه يف الّزمن املمكن إحلاقه به ِمْن زوجته 
املوطوءة بالعقد الّدائم . 

 ) والّثاني ( : ] قذف الّزوجة بالّزنا [ 

 قذف الّزوجة بالّزنا مع اّدعاء امُلشاهدة وعدم البّينة . وظاهر اآلية ورصيح 
الّروايات داّل عىل ذلك ، وظاهر ابن بابويه يف » َمْن ال يحضره الفقيه « )2( ، وهو 

ل ، وهو ضعيف .  املنقول عنه يف » المقنع « )3( حرصه يف األوَّ
بن  د  ُممَّ وحسنة  احللبّي )4( ،  حسنة  امُلشاهدة  اعتبار  عىل  ويدلُّ 

)1) الكايف 6 : 163/ 4 . 
َعاُن إِلَّ بِنَْفِي اْلَوَلِد « .  )2) من ل حيرضه الفقيه 3 : 535 ذيل احلديث 4851 ، قال : » َو لَ َيُكوُن اللِّ

)3) امُلقنع : 355 . 
الكايف 6 : 6/163 ، تذيب األحكام 8 : 195/ 684 ، الستبصار 3 : 1327/372 ،   (4(
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ُمْسِلم )1( عنه × أنَّه قال : » ...َل ُياَلِعنَُها َحتَّى َيُقوَل : َرَأْيُت َبنْيَ ِرْجَلْيَها 
ا ... « )2( ، »َرَأْيُتِك َتْفَعِلنَي َكَذا وَكَذا « )3( ، وعىل هذا ينحرص  َرُجاًل َيْزيِن هِبَ

ل .  لعان األعمى باألوَّ
نُفُسُهْم { شامل ملا إذا حصل 

َ
 أ

ّ
 وفيه تأمُّل ؛ ألّن ظاهر قوله : } إل

حل  وإلمكان  الّشهادة ،  ُمطلق  يف  امُلْعَتب  هو  كام  الّرؤية  بغري  العلم 
الّروايتني ونحوها عىل الّتمثيل بام أفاد العلم ، فالقوُل بجواز الّلعان مع 

دعوى العلم وإْن ملْ يكن طريقه امُلشاهدة البرصية قوّي . 

نُفُسُهْم { [ 
َ
 أ

ّ
 ) الّثاِني ( : ] تفسير قوله تعالى : } ُشَهَداء إل

نُفُسُهْم { حُيتمل أْن تكون } إل { بمعنى 
َ
 يف قوله : } ُشَهَداء إل أ

) غري ( صفة ملا تقّدمه ، أو لالستثناء امُلّتصل ، وحُيتمل أْن يكون ذكرها 
للمبالغة يف نفي الّشاهد ، أي ليَس لم عىل ما اّدعوه ُشهداء رأسًا ، فإنَّ 
وجود  مع  الّلعان  ُيّشع  ل  أنَّه  وُمقتضاها  شاهدٌة ،  ل  مّدعيٌة  النّفوس 

الّشاهد ُمطلقًا . 
فقال بعضهم ،  الّلعان  واختلف أصحابنا يف اشرتاط ذلك يف صّحة 
هو رشط فال يّشع مع وجود البّينة كام يقتضيه ظاهر اآلية ، وقال آخرون : 
مفهوم  حيث  ِمْن  دللتها  بأنَّ  اآلية  َعْن  وأجابوا  احلال .  هذِه  يف  بجوازه 

َيُقوَل  َحتَّى  ُياَلِعنَُها  َل  ُه  َفإِنَّ اْمَرَأَتُه  ُجُل  الرَّ َقَذَف  إَِذا  َقاَل :  اهلل ×  َعْبِد  َأِب  َعْن   ،  احلََلبِيِّ َعِن 
َرَأْيُت َبنْيَ ِرْجَلْيَها َرُجاًل َيْزيِن هِبَا . . . 

)1) الكايف 6 : 166/ 15 ، تذيب األحكام 8 : 186/ 648 . 
)2) الكايف 6 : 6/164 ، الّتهذيب 8 : 650/178 ، الستبصار3 : 1327/173 . 

)3) الكايف 6 : 15/166 ، الّتهذيب 8 : 648/186 . 
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الوصف ، وهو ليَس بحّجة ، ومل ُسلِّم يوز أنَّه خرج عىل الغالب ِمْن عدم 
القدوم عىل ذلك مع وجودها ولرتكه ‘ الستفصال يف الّرواية املذكورة )1( . 

 ) الّثالث ( : ] لو شهد أربعة والزوح أحدهم [ 

ويدلُّ  الّزوج ،  أحدهم  األربعة  شهادة  قبول  يقتض  احلرص  ظاهر 
عىل ذلك ما روه الّشيخ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُنَعْيٍم )2( ، َعْن َأِب َعْبِد اهلل × 

َنا َأَحُدُهْم َزْوُجَها ؟ .  َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن َأْرَبَعٍة َشِهُدوا َعىَل اْمَرَأٍة بِالزِّ
هو  بْل  األصحاب  أكثر  قال  وبذلك  َشَهاَدُتُم  « )3( .  وُز  »َتُ َقاَل : 

املشهور بينهم . 
وقال بعضهم : ل تقبل بْل ُيالعن الّزوج ، وُيلد الباقون ، لرواية 
ُزَرارة )4( ، ورواية نعيم بن إبراهيم )5( ، والُكّل ُمشرتك يف ضعف الّسند ، 

)1) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 135.
)2) ابراهيم بن نعيم األزدّي . مّدث مل يذكره أكثر أصحاب كتب الّرجال والرّتاجم يف كتبهم . 

روى عنه احلسن بن مبوب ، وعّباد بن كثري . معجم رجال احلديث 1 : 312 . 
)3) تذيب األحكام 6 : 282/ 776 . 

اْمَرَأٍة  َعىَل  َشِهُدوا  َأْرَبَعٍة  يِف  ا ×  َأَحِدِهَ َعْن  ُزَراَرَة  َعْن  األحكام 8 : 643/184 ،  تذيب   (4(
َلُد اآْلَخُروَن « .  ْوُج ، َوُيْ َنا َأَحُدُهْم َزْوُجَها ؟ . َقاَل : » ُياَلِعُن الزَّ بِالزِّ

َأِب  َعْن  ِمْسَمٍع ،  َسيَّاٍر  َأِب  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبِن  ُنَعْيِم  َعْن   ، 306/79  : 10 األحكام  تذيب   (5(
الثَّاَلَثُة ،  َلُدوَن  ُيْ َقاَل :  َزْوُجَها ؟ .  َأَحُدُهْم  بُِفُجوٍر ،  اْمَرَأٍة  َعىَل  َشِهُدوا  َأْرَبَعٍة  يِف  َعْبِد اهلل × 

ُق َبْينَُهام ، وَل َتِلُّ َلُه َأَبدًا .  وُياَلِعنَُها َزْوُجَها ، َوُيَفرَّ
ونعيم بن إبراهيم : مل يذكْر يف كتب الرتاجم والرجال ، وقد ذكر الّسيد اخلوئّي أّنه وقع يف اسناد 
عّدٍة من الّروايات تبلُغ عشين موردًا ، وقال أيضًا : إّنه متحٌد مع نعيم بن إبراهيم األزدّي . 

معجم رجال احلديث 20 : 137 . 
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فالعمل بام وافق ظاهر القرآن أوىل كام سيأيت )1( . 

 ) الّرابع ( : ] يعتبر في المالعنة كونها مدخوال بها [ 

نة   فيها إشعار بكونا مدخولً هبا ، وعليه دلَّت الّروايات الكثرية امُلتضمِّ
أنَّه ل يكون لعان إّل مع الّدخول ، وبه قال األكثر ، َوِقْيَل بعدم الشرتاط 
اختاره ابن إدريس )2( إلطالق اآلية ، وفيه نظر . والّظاهر أنَّ اخلالف إنَّام هو 

ل فال ريب يف اشرتاط الّدخول .  ا األوَّ فيام إذا حصل الّسبب الّثاين ، وأمَّ

 ) الخامس ( : ] يعتبر فيهما البلوغ وكمال العقل [ 

يظهر ِمْن اآلية اشرتاط كون امُلالِعن بالغًا عاقاًل خُمتارًا ، ول يشرتط 
ويدلُّ عىل  يدلُّ عىل خالف ذلك ،  إطالقها  بْل  ُمسلاًم ،  ول  ُحّرًا  كونه 

ذلك أيضًا الّروايات ، َوِقْيَل : بالشرتاط وهو ضعيف . 
ويظهر منها اشرتاط كون امُلالعنة بالغة عاقلة ؛ ألنَّ العذاب ودرأه 

فرع الّتكليف ، وهو مقطوع به . 
اشرتاط الّسالمة  إلخ ،  تَْشَهَد {  ْن 

َ
} أ ح ِمْن قوله تعاىل :   وقْد يلوِّ

نُكم { ، وقوله :  َسآئُِكْم َفاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْرَبعًة مِّ )1) ] وقوله : } والاّلَِّت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمن نِّ
} واّلذيَن َيْرُموَن امُلْحَصنَاِت ُثمَّ مَلْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداء { اآلية فيهام إشعار باملغايرة ، فافهم . 
واعلم : أّنه دخُل يف األربعة الّشهوُد الثالثُة مع امرأتني ، ألّنام يف حكم الواحد ، وهو موضع 
العبارة  ) هذه   . تأّمٌل [ [  ] فيه  نساء ؟  أربع  مع  الثنان  شهادة  ذلك  يف  يدُخل  وهل  وفاق . 

الواقعة بني املعقوفني قد وردت هنا يف النّسخة احلجرّية ، دون املخطوط ( . 
أصحابنا .  بعض  عند  هبا  مدخول  الّزوجة  تكون  أن  » ومنها  قال :   ، 698  : 2 الّسائر   (2(
واألظهر األصّح أّن الّلعان يقع باملدخول هبا وغري املدخول هبا لقوله تعاىل : } واّلذين يرمون 

أزواجهم ومل يكن هلم شهداء { « . 
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ِمْن الّصمم واخلرس ، وعليه دلَّت الّروايات )1( . 
عليه  ويدلُّ  واململوكة )2( ،  الّزوجة  تناول  عىل  َتدلُّ  وبإطالقها   

د بن ُمْسِلم )3( وحسنة مجيل )4( .  صحيحة مُمَّ
َوِقْيَل : ل يقع بني احلّر واململوكة )5( . 

القولني غري  ودليل  القذف )6( .  الولد دون  بنفي  بينهام  يقع  َوِقْيَل : 
واضح . 

 ) الّسادس ( : ] درأ العذاب عنه ، وميراث الولد المنفي [ 

 ُمْقتىض اآلية كام تضّمنته الّروايات أنَّه بالقذف مع عدم البّينة يب 
عليه احلّد ثامنني جلدًة ، فإذا لعن درأ َعْن نفسه احلّد ، فيجب ذلك عىل 

)1) انظر وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب اللعان . 
الّزوجة حّرة  أو  أو مملوكني ،  يكونا حّرين ،  أن  إما  الّزوجني  أربع ؛ ألّن  املسألة  )2) صور هذه 
وإّنام  فيها ،  بينهام  الّلعان  ثبوت  يف  خالف  ل  األول  والثالثة  وبالعكس .  عبدًا ،  والّزوج 
اخلالف يف الّرابع ، وهي كون الّزوج حّرا والزوجة مملوكًة ، وهي التي أشار إليها املصنّف ، 

وعقد البحث فيها . 
ُه ُسِئَل َعْن َعْبٍد َقَذَف اْمَرَأَتُه ؟ .  ا ’ َأنَّ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأَحِدِهَ مَّ )3) الكايف 6 : 165/ 14 . عن مَُ

اِن .   َقاَل َيَتاَلَعنَاِن َكاَم َيَتاَلَعُن احلُرَّ
اٍج ، َعْن َأِب َعْبِد  يِل ْبِن َدرَّ )4) الكايف 6 : 164/ 7 ، تذيب األحكام 8 : 188/ 652 . َعْن مَجِ
ِة وَبنْيَ  اهلل × َقاَل : َسَأْلُتُه َعِن احلُرِّ َبْينَُه وَبنْيَ امَلْمُلوَكِة لَِعاٌن ؟ َفَقاَل َنَعْم ، وَبنْيَ امَلْمُلوِك واحلُرَّ

اْلَعْبِد واأْلََمة . . . 
احلر  بني  ول  والذمّية ،  املسلم  بني  لعان  » ول  قال :   ، 542 املقنعة :  يف  املفيُد  إليه  ذهب   (5(

واألمة . . . « . وساّلر يف املراسم : 164 ، قال عني مقالة الّشيخ املفيد . 
» ل يثبت بينهام لعان إذا كان بالقذف ،  )6) ذهب إليه ابن إدريس يف رسائره 2 : 697 ، قال : 

واّدعى املشاهدة للزنا . ويثبت إذا كان بنفي الولد « . 
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املرأة إذا اعرتفت أو نكلت َعْن الّلعان ، فإذا لعنت درأت به َعْن نفسها 
فتحرم عليه أبدًا ، ول توارث بينه وبني الولد ، وكذا أقارب األب . 

ويف تعّدي  نعم لو أقرَّ به بعد ذلك ورثه الولد قطعًا دون العكس ، 
احلكم إىل أقارب األب إشكال . ويقع الّتوارث بينه وبني ُأّمه ُمطلقا ، وبينه 

وبني أخواله . إْن أقرَّ به األب وإّل فريثونه قطعًا ويف العكس تأمُّل )1( . 

 ) الّسابع ( : ] درأ العذاب عنها [ 

ظاهر إطالقها أنَّه ل حّد عليها بعد صدور الّلعان منها ، وإْن أقّرت 
أربع مرات . َوِقْيَل : يب احلّد عليها لعموم األدّلة . 

 ) الّثامن ( : ] الُمالعنة وابنها ال يجوز قذفها [ 

ا فعليه احلّد ، ويدلُّ   امُلالعنة وابنها ل يوز قذفها ، وَمْن قذف أحَدُهَ
عىل ذلك النّصوص الواردة َعْن أهل العصمة صلوات اهلل عليهم )2( . 

 ) الّتاسع ( : للنّكاح روافع غري ما ذكرنا كالّرضاع والرتداد والبيع 
ونحو ذلك ، وقْد مرَّ كثري ِمْن ذلك . 

به األب وإلّ  أقرَّ  » إْن  املصنّف :  أّن يف عبارة  والنّسخة احلجرّية ، ونظّن  املخطوط  )1) كذا يف 
فريثونه قطعًا ويف العكس تأمُّل « تشوشًا ، وأّن املقصود هو بيان هذا املعنى : » إذا أقّر املالعُن 
بالولد بعد أْن ينفيه منه بالّلعان أحلق به نسبًا ، فريُث الولُد من أبيه ، ومن قرابة أبيه ، لكنّهم ل 

يرثونه ، بل يبقى مرياثه ألّمه ، ومن يتقّرب هبا « ، واهلل العاملُ . 
دُّ  » حُيَ َقاَل :  ِقيِط  اللَّ َقاِذِف  َعْبِد اهلل ×   يِف  َأِب  )2) أورد الكلينّي يف الكايف 7 : 19/209 ، َعْن 

ِقيِط ، وحُيَدُّ َقاِذُف  اْبنِ  امُلاَلَعنَِة «  َقاِذُف اللَّ





كتاب المطاعم والمشارب





واآليات ُهنا عىل أقسام : 

ل :  األوَّ

ما يدلُّ على أصالة إباحة ُكّل ما ُينتفع به خاليًا َعْن مفسدة 

 وهو آيات : 
ْرِض 

َ
األ ف  ا  مَّ ُكم 

َ
ل َق 

َ
َخل الي  } ُهَو  البقرة :  سورة  يف  اأُلولى : 

 . )1( } ... 
ً
َجِيعا

ْرِض 
َ
األ ِف  ا  ِممَّ  

ْ
وا

ُ
ُك انلّاُس  يَُّها 

َ
أ } يَا  املذكورة :  الّسورة  يف  الّثانية : 

بنِي { )2( .  ُكْم َعُدوٌّ مُّ
َ
 ُخُطَواِت الّشْيَطاِن إِنَُّه ل

ْ
 َوالَ تَتَّبُِعوا

ً
َحالاَلً َطيِّبا

َنا 
ْ
وََجَعل ْرِض 

َ
األ ِف  نَّاُكْم 

َّ
َمك َقْد 

َ
} َول األعراف :  يف سورة  الّثالثة : 

ُرون { )3( . 
ُ
ا تَْشك لِيالً مَّ

َ
ُكْم فِيَها َمَعايَِش ق

َ
ل

والً 
ُ
َذل ْرَض 

َ
األ ُكُم 

َ
ل َجَعَل  ي 

ّ
ال } ُهَو  امللك :  سورة  يف  الّرابعة : 

ِْه النُّشور { )4( .  ْزقِِه َوإِلَ وا ِمن رِّ
ُ
اْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُك

َ
ف

))) سورة البقرة 2 : 29 . 
)2) سورة البقرة 2 : 68) . 

))) سورة األعراف 7 : 0) . 
))) سورة امللك 67 : 5) . 
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َناُكْم ... { )1( . 
ْ
 ِمن َطيَِّباِت َما َرَزق

ْ
وا

ُ
الخامسة : يف سورة طه : } ُك

َقْيَنا فِيَها َروَاِسَ 
ْ
ل
َ
ْرَض َمَدْدنَاَها وَأ

َ
الّسادسة : يف سورة احلجر : } وَاأل

ُكْم فِيَها َمَعايَِش ... { )2( اآلية . 
َ
َنا ل

ْ
ْوُزون ، وََجَعل ٍء مَّ نبَْتَنا فِيَها ِمن ُكِّ َشْ

َ
وَأ

وقْد مرَّ الكالم يف   هذِه اآليات ونحوها داّلة عىل أصالة اإلباحة ، 
كثري منها يف كتاب املكاسب . 

 ] في بيان األدّلة على أصالة اإلباحة [ 

ويدلُّ عىل أصالة اإلباحة أيضًا األخبار امُلتكثرة كقول الّصادق × 
ْي  « )3( .  ِردهَ فِيِه نهَ تَّى يهَ ْ ٍء ُمْطلهٌَق حهَ »ُكلُّ شهَ

ْن ُضيس الكنايّس ، قال سألُت أبا   وروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، عهَ
ْأُكُلُه ؟ .  نهَ وِم أهَ ِكنيهَ بِالرُّ ْمِن واجُلُبنِّ نهَِجُدُه يِف أهَْرِض امُلْشِ ِن السَّ جعفر × عهَ
ْعلهَْم  ْ تهَ ا لهَ ا مهَ ْأُكْل ، وأهَمَّ اُم فهَالهَ تهَ لهَطهَُه احلهَرهَ ْد خهَ ُه قهَ ِلْمتهَ أهَنَّ ا عهَ ا مهَ الهَ : »أهَمَّ قهَ فهَ

اٌم « )4( .  رهَ ُه حهَ ْعلهَمهَ أهَنَّ تَّى تهَ ُكْلُه حهَ فهَ
عبداهلل ×  نْأيب  عهَ صدقة ،  بن  مسعدة  ْن  عهَ » الكافي « ،  يف  وروي 
ُه ِمْن ِقبهَِل  عهَ تهَدهَ ْينِِه فهَ اٌم بِعهَ رهَ ُه حهَ ْعلهَمهَ أهَنَّ تَّى تهَ ٌل حهَ الهَ ْ ٍء ُهوهَ لهَكهَ حهَ قال : »ُكلُّ شهَ
املهَْمُلوِك  أهَِو  قهَة ،  ِ ْيتهَُه وُهوهَ سهَ هَ اْشتهَ ِد  قهَ ُكوُن  يهَ الثَّْوِب  ِمْثُل  لِكهَ  وذهَ نهَْفِسكهَ ، 
تهَكهَ وِهيهَ  ْ أهٍَة تهَ بِيعهَ أهَْو ُقِهرهَ ، أهَِو اْمرهَ ُه أهَْو ُخِدعهَ فهَ اعهَ نهَْفسهَ ْد بهَ لَّه  ُحرٌّ قهَ عهَ كهَ ولهَ ِعنْدهَ
لِكهَ  رْيُ ذهَ ْستهَبنِيهَ لهَكهَ غهَ تَّى يهَ ا حهَ ذهَ ىلهَ ههَ ا عهَ ُتكهَ ، واأْلهَْشيهَاُء ُكلُّههَ ِضيعهَ ُأْخُتكهَ أهَْو رهَ

))) سورة طه 20 : )8 . 
)2) سورة احلجر 5) : 9) - 20 . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 7))/7)9 . 
))) هتذيب األحكام 9 : 79/ 6)) . 
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ُقومهَ بِِه اْلبهَيِّنهَُة « )1( .  أهَْو تهَ
الهَ : »ُكلُّ  ْبِد اهلل × قهَ نْأهَيِب عهَ ْبِد اهلل ْبِن ِسنهَاٍن ، عهَ ْن عهَ ويف الّصحيح ، عهَ
امهَ  ْعِرفهَ احلهَرهَ تَّى أهَْن تهَ ٌل لهَكهَ أهَبهَدًا حهَ الهَ ُهوهَ حهَ اٌم فهَ رهَ حهَ ٌل وهَ الهَ ُكوُن فِيِه حهَ ْ ٍء يهَ شهَ

ه  « )2( ، ورواه الّصدوق )3( أيضًا يف الّصحيح .  عهَ تهَدهَ ْينِِه فهَ ِمنُْه بِعهَ
ا  وأمَّ غريه ،  ِمْن  أو  احليوان  ِمْن  يكون  أْن  ا  إمَّ املأكول  أنَّ  واعلم 
الّثاِن إْن نصَّ الّشع عىل تريمه كامُلسكر وما استخبث وما فيه مرّضة 
اجلسد فهو حرام وإاّل فحالل ؛ ألصالة اإلباحة املدلول عليها باآليات 
ْن قال : إنَّ األصل يف األشياء قبل ورود الّشع احلظر أو  والّروايات ، ومهَ

الّتوقُّف يلزمه القول بالّتحريم يف ما لْ يرد فيه ني وال إباحة . 
ل : فيحّل منه ما نصَّ الّشارع عىل تليله كذي الفلس ِمْن  ا األوَّ وأمَّ
حيوان البحر ، وما كان له قانصة ، أو صيصّية ، أو غلب صفيفه دفيفه 
هذا إذا لْ يرد بخصوصه نصَّ بالّتحريم أو بالّتحليل وإاّل  ِمْن الّطيور ، 

فيتبع . والبيض تابع له ، وقْد يمتاز احلالل منه باختالف طرفيه . 
وحيّل ِمْن حيوان الرّب األنعام الّثالثة ، والّدواب الّثالثة ، ونحومها 
دهَ النّّص بتحليله وما لْ يرد فيه نصَّ فهو حرام ، وقْد وقع اخلالف  رهَ ممّا وهَ
يف بعض احليوانات وكراهة بعضها كام ذكر ُمفصاًل يف الكتب الفقهّية . 

* * * * *

))) الكايف 5 : )))ـ )))/0) . 
)2) الكايف 5 : )))/ 9) . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )))/208) . 



الّثاِني : 

ما فيه إشارة إلى تحريم أشياء على الّتعيين

وفيه آيات : 

اأُلولى : في سورة المائدة

ِهلَّ لَِغيِ اهلل بِِه 
ُ
ِْنِيِر َوَما أ

ْ
ُْم ال ْيُكُم الَمْيَتُة وادّلُم َولَ

َ
َمْت َعل  } ُحرِّ

ْيُتْم َوَما 
َّ
 َما َذك

ّ
َل الّسُبُع إال

َ
ك

َ
يَُة وانلِّطيَحُة َوَما أ وَذةُ َوالُمتَدِّ

ُ
َوالُمْنَخنَِقُة َوالَمْوق

ْزالَِم َذلُِكْم فِْسٌق { )1( . 
َ
 بِاأل

ْ
ن تَْسَتْقِسُموا

َ
ُذبَِح َعَ انلُّصِب وَأ

ُهنا  بيانا  ولنذكر  الّصالة ،  الكالم يف صدر اآلية يف كتاب  مرَّ  قْد   
القتضاء املقام . 

 ] العّلة في تحريم المحّرمات تضّمنها المفاسد [ 

اعلم أنَّ مجيع امُلحّرمات اّلتي حّرمها اهلل تعاىل تعقُب مفاسدهَ ، وهلذا 
افٍِر ،  ُعذهَ ْبن  د  مَّ ُمهَ عن  الّصحيح ،  يف  بابويه ،  ابن  روى  تعاىل .  حّرمها 
ْمهَ  مهَ اهلل اخلهَْمرهَ واملهَْيتهَةهَ وحلهَ رَّ هَ حهَ الهَ : ُقْلُت : ِل ٍر × قهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ْن أهَبِيِه ، عهَ عهَ

))) سورة املائدة 5 : ) . 
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مهَ ؟ .  الدَّ نِْزيِر وهَ اخْلِ
لِكهَ  اءهَ ذهَ رهَ ا وهَ ُْم مهَ لَّ هلهَ ىلهَ ِعبهَاِدِه ، وأهَحهَ لِكهَ عهَ ْم ذهَ ْ حُيهَرِّ اىلهَ لهَ الهَ : »إِنَّ اهلل تهَعهَ قهَ  فهَ
لَّ  جهَ زَّ وهَ ِكنَُّه عهَ لهَ وهَ ْيِهْم ،  لهَ ُه عهَ مهَ رَّ ُزْهٍد فِيامهَ حهَ الهَ  وهَ ُْم ،  لَّ هلهَ أهَحهَ ا  ْغبهٍَة يِف مهَ ِمْن رهَ
ُْم ،  ُه هلهَ ُْم وأهَبهَاحهَ ُه هلهَ لَّ أهَحهَ ا ُيْصِلُحُهْم ، فهَ اُنُْم ومهَ ُقوُم بِِه أهَْبدهَ ا تهَ ِلمهَ مهَ عهَ لهَقهَ اخلهَْلقهَ فهَ خهَ
ُقوُم  ْقِت اّلذي الهَ يهَ ُه لِلُمْضطهَر يِف اْلوهَ لَّ نُْه ، ُثمَّ أهَحهَ اُهْم عهَ نهَههَ ُهْم فهَ رُضُّ ا يهَ ِلمهَ مهَ عهَ وهَ
ا  أهَمَّ وهَ الهَ :  ُثمَّ قهَ لِكهَ ،  رْيِ ذهَ ِة الهَ غهَ اْلُبْلغهَ ْدِر  بِقهَ ِمنُْه  نهَالهَ  يهَ أهَْن  ُه  رهَ أهَمهَ فهَ بِِه ،  ُنُه إاِلَّ  دهَ بهَ
ْسُلُه ،  طهَعهَ نهَ ُتُه ، واْنقهَ نهَْت ُقوَّ ههَ ُنُه ، ووهَ دهَ ُعفهَ بهَ ا إاِلَّ ضهَ ٌد ِمنْههَ نهَْل أهَحهَ ْ يهَ ُه لهَ إِنَّ املهَْيتهَُة فهَ
رهَ ،  ُه املهَاءهَ اأْلهَْصفهَ ُه ُيوِرُث آِكلهَ إِنَّ ُم فهَ ا الدَّ أهَمَّ ْجأهًَة ، وهَ ُموُت آِكُل املهَْيتهَِة إاِلَّ فهَ والهَ يهَ
ىلهَ  نهَ عهَ تَّى الهَ ُيْؤمهَ ْحهَِة حهَ الرَّ ِة وهَ ْأفهَ ةهَ الرَّ ِقلَّ ْلِب ، وهَ ةهَ اْلقهَ اوهَ قهَسهَ لهَبهَ ، وهَ ُيوِرُث اْلكهَ وهَ
ْومًا يِف  خهَ قهَ سهَ نِْزيِر فألّنه مهَ ُْم اخْلِ ا حلهَ أهَمَّ ِحبهَُه . وهَ ْن صهَ ىلهَ مهَ نهَ عهَ الهَ ُيْؤمهَ ِيِمِه ، وهَ حهَ
عهَ  ْن أهَْكِل املهَُثلهَة لِئهَالَّ ُينْتهَفهَ هَى عهَ بِّ ، ُثمَّ نهَ اْلِقْرِد والدُّ نِْزيِر وهَ تَّى ِمْثلهَ اخْلِ ٍر شهَ ُصوهَ
ا ، ُثمَّ  اِدههَ ا وفهَسهَ ا لِِفْعِلههَ ههَ مهَ رَّ ُه حهَ إِنَّ ا اخلهَْمُر فهَ أهَمَّ ا . وهَ تِههَ فَّ بُِعُقوبهَ الهَ ُيْستهَخهَ ِبهَا وهَ
ُه ،  تهَ ُمُروءهَ ِْدُم  يهَ وهَ اشهَ ،  ااِلْرتِعهَ ُيوِرُثُه  وهَ ٍن  ثهَ وهَ ابِِد  عهَ كهَ اخلهَْمِر  ُمْدِمنهَ  إِنَّ  الهَ :  قهَ
تَّى  نهَا حهَ اِء ، وُرُكوِب الزِّ مهَ ْفِك الدِّ اِرِم ِمْن سهَ ىلهَ املهَحهَ ُْسهَ عهَ ىلهَ أهَْن يهَ ِمُلُه عهَ ْ وحيهَ
اخلهَْمُر الهَ  وهَ لِكهَ ،  ذهَ ْعِقُل  يهَ ُهوهَ الهَ  وهَ ِمِه ،  رهَ ىلهَ حهَ ثِبهَ عهَ يهَ أهَْن  ِكرهَ  ا سهَ إِذهَ نهَ  ُيْؤمهَ الهَ 
هَا إاِلَّ ُكلَّ ش « )1( . وروي يف » الكافي « هذا احلديث بسندين  اِربهَ ِزيُد شهَ يهَ

ْن الّصادق × )3( .  ْن ُمفّضل بن عمر ، عهَ أحدمها ُمرسل )2( ، واآلخر عهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 5)) – 6))/5)2) ، علل الّشائع 2 : 76)/2 يف بيان عّلة تريم 
اخلمر خاّصة . 

)2) الكايف 6 : )0)/) ، ولكْن فيه جزٌء من احلديث ، واهلل العاُل . 
))) الكايف 6 : 2)2/) . 
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تِي  ُة : الَّ نِقهَ ْن اجلواد × أنَّه قال : »امُلنْخهَ ْن عبدالعظيم ، عهَ  وروي عهَ
ا  ههَ ذهَ قهَ وهَ وهَ ْت ،  ِرضهَ مهَ تِي  الَّ ُة :  املهَْوُقوذهَ وهَ ُوتهَ .  تهَ تَّى  حهَ ا  بِأهَْخنهَاِقههَ ْت  نهَقهَ اْنخهَ
ِفٍع  اٍن ُمْرتهَ كهَ دَّى ِمْن مهَ هَ تِي تهَتهَ ُة : الَّ يهَ دِّ هَ امُلتهَ ٌة . وهَ كهَ رهَ ُكْن ِبهَا حهَ ْ تهَ تَّى لهَ ُض حهَ املهَرهَ
تِي  الَّ ُة :  النَّطِيحهَ وهَ تهَُموُت .  فهَ بِْئٍر  يِف  أهَْو  بهٍَل  جهَ ِمْن  دَّى  هَ تهَتهَ أهَْو  لهَ ،  أهَْسفهَ إىِلهَ 
ىلهَ  ا ُذبِحهَ عهَ مهَ تهَ ، وهَ ُبُع ِمنُْه فهَامهَ لهَ السَّ ما أهَكهَ تهَُموُت . وهَ ى فهَ ٌة ُأْخرهَ ِيمهَ ا بهَ نْطهَُحههَ تهَ
اُتُه « )1( . ورواه الّشيخ  كهَ ْت ذهَ ا ُأْدِركهَ نهٍَم ، إاِلَّ مهَ ىلهَ صهَ ٍر أهَْو عهَ جهَ ىلهَ حهَ النُُّصِب عهَ

يف » الّتهذيب « بذا الّسند أيضًا )2( . 
ْيُكُم 

َ
َمْت َعل ْولِِه : } ُحرِّ ْن الباقر × يِف قهَ ويف » ُعيون األخبار « ، عهَ

ِْنِيِر { : 
ْ

ُْم ال ُم َولَ الهَ : » } الَمْيَتُة َوادلَّ يِر { ، قهَ ْنِ ِ
ْ

ُم ال
َْ

ُم َول
َّ

الَمْيَتُة َوادل
ا  وأهَمَّ لأِْلهَْصنهَاِم ،  ُذبِحهَ  ا  مهَ ْعنِي  يهَ اهلل { :  لَِغْيِ  ِهلَّ 

ُ
أ } َوما  ْعُروٌف ،  مهَ

ْأُكُلونهَ  يهَ وهَ اِئحهَ ،  بهَ الذَّ ْأُكُلونهَ  يهَ الهَ  اُنوا  كهَ املهَُجوسهَ  إِنَّ  فهَ } الُمْنَخنَِقُة { : 
ا .  ُلوههَ أهَكهَ اتهَْت  مهَ وهَ ْت  اْخُتنِقهَ ا  إِذهَ فهَ نهَمهَ  اْلغهَ وهَ رهَ  اْلبهَقهَ ْنُُقونهَ  يهَ اُنوا  كهَ وهَ املهَْيتهَةهَ ، 
اتهَْت  مهَ ا  إِذهَ فهَ ْطِح  السَّ ِمنهَ  هَا  ُيْلُقونهَ وهَ ا  أهَْعُينهَههَ ونهَ  ُشدُّ يهَ اُنوا  كهَ يَُة { :  و} الُمَتَدِّ
ا  ُدههَ أهَحهَ اتهَ  مهَ ا  إِذهَ فهَ بِاْلِكبهَاِش  ُينهَاطُِحونهَ  اُنوا  كهَ و} انلَِّطيَحُة { :  ا .  ُلوههَ أهَكهَ
ْقُتُلُه  يهَ ا  مهَ ْأُكُلونهَ  يهَ اُنوا  فهَكهَ ْيُتْم { : 

َّ
َذك ما   

َّ
إاِل ُبُع  السَّ َل 

َ
ك

َ
أ } َوما  ُلوه .  أهَكهَ

انلُُّصِب { :  َعَ  ُذبَِح  } َوما  لِكهَ .  ذهَ مهَ اهلل عّز وجّل  رَّ فهَحهَ ُد  اأْلهَسهَ وهَ ْئُب  الذِّ
ْخرهَ  الصَّ رهَ وهَ جهَ ْعُبُدونهَ الشَّ اُنوا يهَ ْيٌش كهَ ُقرهَ اِن ، وهَ ْذبهَُحونهَ لُِبُيوِت النِّريهَ اُنوا يهَ كهَ

اُم « )3( ، احلديث .  يهَْذبهَُحونهَ هلهَ فهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )))/))2) . 
)2) هتذيب األحكام 9 : )8/ )5) . 

))) ْل نقف عليه يف عيون أخبار اإلمام الرضا × ، ورواه الّصدوق يف اخلصال : )5) . 
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َوِقْيَل : املوقوذة : هي اّلتي أثخنوها ضبًا بخشب أو حجر أو نحو 
ذلك حّتى توت . 

 ] في بيان المراد بالميتة [ 

ُمطلقًا  أو  الّلحم  مأكول  حيوان  ُكّل  بامليتة  فامُلراد  ذلك  عرفت  إذا 
فإنَّ  الكّفار ،  ذبائح  ذلك  يف  فيدُخل  شعّية ،  ذكاة  بغري  الّروح  فارقته 
ذكاهتا غري شعّية ، وكذا ما لْ يستقبل به القبلة وما لْ يسّم عليه عمدًا ، 
ويدُخل يف ذلك أيضًا ما ُأبني ِمْن حيٍّ ، ويرج ِمْن ذلك الّسمك اّلذي 
ُأخرج ِمْن املاء حّيًا ثمَّ يموت خارجًا فإنَّ تذكيته إخراجه منه حيًا ، وكذا 
اّلذي  اجلنني  أيضًا  وُاستثني  يموت ،  ثمَّ  بآلة  ولو  حّيًا  ُأخذ  إذا  اجلُراد 
يموت بتذكية ُأّمه ملا ُروي أنَّ ذكاته ذكاة ُأّمه )1( ، وُاسُتثني أيضًا األنفحة ، 

والبيض ، بْل والّلبن )2( . 
ْن أيب عبداهلل ×  ارة ، عهَ ْن ُزرهَ منها ملا رواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عهَ

ُْرُج ِمنهَ اجلهَْدِي املهَيِِّت ؟ .  ِة تهَ حهَ ْنفهَ ِن اإْلِ ْلُتُه عهَ أهَ قال : سهَ
الهَ : »الهَ بهَْأسهَ بِِه « .  قهَ

ْوِل اهلل  ْن قهَ ا ‘ عهَ مُههَ دهَ أهَْلُت أهَحهَ الهَ سهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم قهَ مَّ ْن مُهَ ))) أورد الكلينّي يف الكايف 6 : ))2/) ، عهَ
اُته  كهَ رهَ فهَذهَ رهَ وأهَْوبهَ ا أهَْشعهَ ه إِذهَ ْطِن ُأمِّ الهَ : » اجلهَننُِي يف بهَ قهَ لَّ : } ُأِحلَّْت َلُكْم َبِيَمُة األَْنعاِم { ؟ فهَ زَّ وجهَ عهَ

لَّ « .  زَّ جهَ نهَى اهلل عهَ ِذي عهَ لِكهَ الَّ ه ، فهَذهَ اُة ُأمِّ كهَ ذهَ
)2) هناك مجلة روايات ذكرت العناوين املذكورة ، أوردها الكلينّي يف الكايف 6 : 257 باب ما 
بهَُن ،  » اللَّ ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  ة ، وُمهَمَّ ارهَ لُِزرهَ ْبِد اهلل ×  أهَُبو عهَ الهَ  قهَ الهَ :  قهَ ِريٍز  امليتة . منها : حهَ ينتفع من 
ِمنهَ  ُل  ُيْفصهَ ٍء  ْ ْرُن ، والنَّاُب ، واحلهَافُِر ، وُكلُّ شهَ واْلقهَ وُف ،  ْعُر ، والصُّ ُة ، والشَّ واْلبهَْيضهَ بهَُأ ،  واللِّ

لِّ فِيه « .  اْغِسْله وصهَ ُوتهَ فهَ ْعدهَ أهَْن تهَ ا بهَ ه ِمنْههَ ْذتهَ ِكيٌّ ، وإِْن أهَخهَ ُهوهَ ذهَ ِة فهَ ابَّ اِة والدَّ الشَّ
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اتهَْت ؟ .  ْد مهَ اِة وقهَ ِع الشَّ ْ ُكوُن يِف ضهَ بهَُن يهَ ُقْلُت : اللَّ
الهَ : »الهَ بهَْأسهَ بِِه « .  قهَ

ِمنهَ  ُْرُج  يهَ واْلبهَْيُض  ْلُد  واجْلِ اْلِفيِل  ْعُر وِعظهَاُم  وُف والشَّ والصُّ ُقْلُت : 
ِة ؟ .  اجهَ جهَ الدَّ

ا الهَ بهَْأسهَ بِه  « )1( .  ذهَ الهَ : » ُكلُّ ههَ قهَ فهَ
ة روايات عمل با مجاعة منهم الّشيخ يف » الّتهذيب «  ويف معناها ِعدَّ
ِمنهَ  ْ ٍء  ُكلَّ شهَ ُمونهَ  حُيهَرِّ العاّمة  » أِلهَنَّ  قال :  الّتقّية .  وحل ما خالفها عىل 

الٍ  « )2( .  ىلهَ حهَ هَا عهَ هلهَ املهَْيتهَِة ، والهَ ُيِيُزونهَ اْستِْعامهَ

 ] في الدم المحرم والدم المستثنى ، واالهالل [ 

ِمْن  وكثريه ،  قليله  وغريه ،  املسفوح  فيتناول  امُلحّرم :  الّدم  ا  وأمَّ
احليوان املأكول الّلحم وغريه ، نجس العني وغريه . ويدُخل فيه الّطحال ، 

اِل « .  ِم والطِّحهَ ْيِع الدَّ ْن بهَ ْن أمري املؤمنني × : » أّنه نى عهَ ملا ُروي عهَ
اُل إاِلَّ  بُِد والطِّحهَ ا اْلكهَ مهَ أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ ،  ا  يهَ ابنِيهَ :  صَّ بهَْعُض اْلقهَ ُه  لهَ الهَ  قهَ فهَ

اٌء ؟ .  وهَ سهَ
ِف  بِّْئكهَ بِِخالهَ اٍء ُأنهَ ْيِن )4( ِمْن مهَ ُع )3( اْئُتوِن بِتهَْورهَ ا ُلكهَ ْبتهَ يهَ ذهَ ُه : »كهَ الهَ لهَ قهَ فهَ

ْينهَُهام « .  ا بهَ مهَ

))) هتذيب األحكام 9 : 76/ )2) . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 77 ، ذيل احلديث 25) . 

ِمق . ) لسان العرب 8 : ))) ماّدة لكع ( .  ))) اللكع : هو الّلئيم الّدن ء ، وكّل ذلك يوصف به احلهَ
ويؤكل .  فيه  ويتوّضأ  منه  يشب  خزف  أو  صفر  من  صغري  إناء  فالّسكون :  بالفتح  الّتور   (((

) جممع البحرين ) : ))2 ماّدة تور ( . 
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ِمْن  بِدهَ  اْلكهَ »ُشقُّ  الهَ × :  قهَ فهَ اٍء ،  مهَ ِمْن  ْيِن  ْورهَ وتهَ اٍل  وطِحهَ بٍِد  بِكهَ ُأِتهَ  فهَ
ِت  اْبيهَضَّ فهَ ِيعًا  مجهَ املهَاِء  يِف  ا )1(  ُمِرسهَ فهَ ُه  رهَ فأهَمهَ طِِه  سهَ وهَ ِمْن  الهَ  والطِّحهَ طِِه ،  سهَ وهَ
ارهَ  صهَ ُه ، وهَ ا فِيِه ُكلُّ جهَ مهَ رهَ خهَ اُل وهَ ْبيهَضَّ الطِّحهَ ْ يهَ لهَ ْ ٌء ِمنُْه ، وهَ نُْقْص شهَ ْ يهَ لهَ بُِد وهَ اْلكهَ
ٌْم  ا حلهَ ذهَ ْينهَُهام ، ههَ ا بهَ ُف مهَ ا ِخالهَ ذهَ ُه : ههَ الهَ لهَ قهَ ِقيهَ ِجْلدًا وعروقًا ، فهَ ُه ، وبهَ مًا ُكلُّ دهَ

ا دهَم « )2( .  ذهَ ههَ وهَ
ويف رواية ُأخرى : »أنَّه بيت الّدم ومضغة الّشيطان « )3( . 

الّذبح  بعد  والّلحم  العروق  يف  منه  تّلف  ما  الّدم :  ِمْن  واستثنى   
والقذف ، فإنَّه حالل ؛ ألنَّه يف الّتكليف باجتنابه مشّقة وحرجًا ، ويدلُّ 
ا تستلزمه غالبًا ،  عىل ذلك إطالق الّروايات الّداّلة عىل أكل الّلحم فإنَّ
الّتنبيه عليه إْن شاء اهلل تعاىل ،  وتدل عليه اآلية اآلتية عىل ما سنذكر )4( 

وهو مذهب األصحاب . 
ألنَّه  أجزائه ؛  ومجيع  حيرم شحمه  أنَّه  مع  اخلنزير  بلحم  قّيد  إنَّه  ثمَّ 

املقصود باألكل غالبًا ، وغريه تابع ، فهو ِمْن قبيل الّتغليب . 
اهلل ،  غري  اسم  عليه  ذكر  ما  وامُلــراد  الّصوت ،  رفع  واإلهالل : 
يذكر اسم  اّلذي  أنَّ  ِمْن ذلك  فُيفهم  ُمسلاًم ،  أو  كافرًا  الّذابح  سواءكان 
اهلل عليه حالل ، سواء كان الّذابح ُمسلاًم أو كافرًا ، فيدُخل ذبائح أهل 

املنري :  ) املصباح  تتحّللت أجزاؤه .  املاء حّتى  باب قتل : دلكُته يف  الّتمر مرسًا من  ))) مرسُت 
568 ماّدة مرس ( . 

)2) الكايف 6 : )25/ 2 ؛ هتذيب األحكام 9 : )7/ 5)) . 
والهَ  يثهَ ،  رِّ اجلِْ ْأُكِل  تهَ » الهَ  الهَ :  قهَ اهلل ×  ْبِد  عهَ أهَيِب  ْن  عهَ ةهَ ،  عهَ امهَ سهَ ْن  عهَ  ، (/220  : 6 الكايف   (((

ْيطهَاِن « .  ُة الشَّ ِم وُمْضغهَ ْيُت الدَّ ُه بهَ اال ؛ أِلهَنَّ اِهيهَ ، والهَ طهَافِيًا ، والهَ طِحهَ املهَاْرمهَ
))) سيأت ذكره يف الصفحة 58).
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الكتاب ، ولعلَّه يدلُّ عليه بعض األخبار )1( ، واملشهور خالفه . 
تنصيصًا  منفردة  ذكرها  لكن  امليتة ،  يف  داخلة  املذكورة  األُمور  ثمَّ 
عليها بخصوصها رّدًا عىل ِمْن كان يستحّل ذلك ِمْن اجلاهلية كام عرفت . 
وامُلراد بام أكل الّسُبع ما أكل بعضه فاستند موته إىل األكل كام يدلُّ 

عليه اخلرب املذكور )2( . 

 ] التذكية الشرعية [ 

والّتذكية : قطع األوداج األربعة : وهي احللقوم ، واملريء ، والودجان ، 
اِن فهَالهَ بهَأسهَ « )3( .  دهَجهَ لقوله × يف حسنة عبدالّرحن : »إذا فهَِريهَ الوهَ

الّشّحام )4( ،  زيد  لصحيحة  احللقوم ؛  بقطع  بعضهم  اكتفى  ُربَّام  وهَ
خروج  تضّمنت  الّشّحام  رواية  ألنَّ  املشهور ؛  وهو  أظهر  ل  واألوَّ
الفري  إاّل أنَّ  أنَّه املسفوح وذلك يستلزم فري الودج ،  وامُلتبادر  الّدم ، 
ال يستلزم القطع ، فلو ِقيلهَ باالكتفاء بقطع احللقوم وفري العرقني فهو 
ا فيها فتنحر بالّلبة وتكون آلة الّتذكية  قريب . وهذا يف غري اإلبل ، وأمَّ

ْهٍب  ةهَ ْبِن وهَ اِويهَ ْن ُمعهَ ْن ُيوُنسهَ عهَ اٍر عهَ رَّ ِعيلهَ ْبِن مهَ ْن إِْسامهَ ))) أورد الكلينّي يف الكايف 6 : ))2/)) عهَ
زَّ  ُروا اْسمهَ اهلل عهَ كهَ ا ذهَ الهَ : » الهَ بهَْأسهَ إِذهَ قهَ اِئِح أهَْهِل اْلِكتهَاِب ؟ . فهَ بهَ ْن ذهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ سهَ قهَ

ى ’ « .  ى وِعيسهَ ىلهَ أهَْمِر ُموسهَ ُكوُن عهَ ْن يهَ ِكنِّي أهَْعنِي ِمنُْهْم مهَ لَّ ، ولهَ وجهَ
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 50).

))) الكايف 6 : 228/ 2 . وفيها : » األوداج « ، بدل » الودجان « . وفيه » عن أيب ابراهيم × « 
اإلمام الكاظم . 

ا قهَطهَعهَ احُلْلُقومهَ ،  إِذهَ  . . . « ))) الكايف 6 : 228/ ) ، هتذيب األحكام 9 : )5/ ))2 . ونّصه : 
ُم فهَالهَ بهَْأسهَ « .  جهَ الدَّ رهَ وخهَ
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ِمْن حديد ، واألخبار الّداّلة عىل ذلك كثرية )1( . 
ِمْن ذلك يوز  ن  الّتمكُّ فمع عدم  االختيار ،  بحال  ُمقّيدة  نعم هي 
بُكلِّ ما يفري األوداج إاّل الّسّن والّظفر ، واالستثناء ِقيلهَ : هو ُمنقطع ، 
اخلمسة  مجيع  إىل  راجع  أنَّه  والّظاهر  الّسبع  أكيل  إىل  راجع  هو  ِقْيلهَ :  وهَ
ا  ُة ، ومهَ يهَ دِّ هَ امُلتهَ ُة ، وهَ ْن الوشاء قال : »النَّطِيحهَ املذكورات ملا رواه الّشيخ ، عهَ

ُه فهَُكْل « )2( .  اتهَ كهَ ْكتهَ ذهَ ا أهَْدرهَ ُبُع ِمنُْه ، إِذهَ لهَ السَّ أهَكهَ
ِة  ِريسهَ فهَ ِمْن  ْأُكْل  تهَ »الهَ  قال :  عبداهلل × ،  أيب  ْن  عهَ بصري ،  أيب  وعن 

يهَ « )3( .  كِّ ُتذهَ يًَّة فهَ ا حهَ ههَ ِة ، إاِلَّ أهَْن ُتْدِركهَ يهَ دِّ هَ الهَ امُلتهَ ِة ، وهَ الهَ املهَْوُقوذهَ ُبِع ، وهَ السَّ
ْ ٍء ِمنهَ  الهَ : »ُكْل ُكلَّ شهَ ٍر × قهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ةهَ ، عهَ ارهَ ْن ُزرهَ ويف الّصحيح هَ ، عهَ
ْوُل اهلل  ُبُع ، وُهوهَ قهَ لهَ السَّ ا أهَكهَ ِة ، ومهَ يهَ دِّ هَ ِة ، وامُلتهَ نِْزيِر ، والنَّطِيحهَ رْيهَ اخْلِ اِن غهَ احلهَيهَوهَ
نْيٌ تهَْطِرُف ، أهَْو  ا ، وعهَ ْيئًا ِمنْههَ ْكتهَ شهَ إِْن أهَْدرهَ ْيُتْم { ، فهَ

َّ
 ما َذك

َّ
سبحانه : } إاِل

ُكْلُه « )5( .  ُه فهَ اتهَ كهَ ْكتهَ ذهَ ْد أهَْدرهَ قهَ ُع )4( ، فهَ نهٌَب ُيْمصهَ ٌة تهَْرُكُض ، أهَْو ذهَ اِئمهَ قهَ
اٍة  شهَ يهَاِة  حهَ يِف  ْكتهَ  كهَ شهَ ا  »إِذهَ قال :  عبداهلل ×  أيب  ْن  عهَ أبان ،  وعن 
هَا  إِنَّ ا فهَ اْذبهَْحههَ ا ، فهَ بِههَ نهَ ُع ، بِذهَ ْصهَ ا ، أهَْو تهَ ْيههَ ُك ُأُذنهَ رِّ ا ، أهَْو ُتهَ ْينهَههَ ْطِرُف عهَ ا تهَ ْيتهَههَ أهَ رهَ وهَ

ل  « )6( .  الهَ لهَكهَ حهَ

))) انظر وسائل الشيعة : الباب 5) من أبواب الذبائح . 
)2) الكايف 6 : 5)2/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 59/ 8)2 . وفيه : » عن أيب احلسن × « . 

))) الكايف 6 : 5)2 : 2 ، من ال حيرضه الفقيه ) : 28)/)7)) ، هتذيب األحكام 9 : 7/59)2 . 
))) قال اجلوهرّي : مصعت الداّبة بذنبها : حركته . وقال الفريوزآبادي : مصع الربق- كمنع- : 
الّصحاح )-  املحيط 2 : 022) ،  ) القاموس  به .  بذنبها : حّركته ، وضبت  والّداّبة  ملع ؛ 

285) ماّدة مصع ( . 
)5) هتذيب األحكام 9 : 58 / ))2 . 

)6) الكايف 6 : 2)2/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 57/ 8)2 . 
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ِكتهَاِب  »يِف  الهَ :  قهَ عبداهلل ×  أيب  ْن  عهَ ُسليامن ،  بن  عبداهلل  وعن 
نهَُب ،  الذَّ كهَ  رَّ هَ تهَ أهَْو  ْجُل ،  الرِّ ِت  ضهَ كهَ رهَ أهَْو  نْيُ ،  اْلعهَ فهَِت  طهَرهَ ا  إِذهَ ِلٍّ × :  عهَ

ِه « )1( .  كِّ ْكتهَُه فهَذهَ أهَْدرهَ وهَ
ِن  عهَ ْلُتُه  أهَ سهَ قال :  عبداهلل ×  أيب  ْن  عهَ احللبّي ،  ْن  عهَ الّصحيح ،  ويف 

ِة ؟ .  بِيحهَ الذَّ
ُهوهَ ذهَِكي  « )2( . ونحوها  نهَُب أهَِو الطَّْرُف أهَِو اأْلُُذُن فهَ كهَ الذَّ رَّ هَ ا تهَ الهَ : »إِذهَ قهَ فهَ
الهَ الّدُم فهَُكْل « )4( ، ويف بعضها :  ا سهَ رواية رفاعة )3( ، ويف بعض األخبار : »إذهَ

ُبوه « )5( .  ْقرهَ جهَ ُمتهَثهَاِقاًل فهَالهَ تهَ رهَ انهَ خهَ ُكُلوا ، وإِْن كهَ ُم ُمْعتهَِداًل فهَ جهَ الدَّ رهَ »إذا خهَ
وخروج  ِمْن احلركة ،  واختلف األصحاب في ما به تدرك الّذكاة : 
الّدم : فاعترب امُلفيد )6( وابن اجلنيد )7( وساّلر )8( والقايض )9( األمرين معًا . 

))) الكايف 6 : 2)2/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 57/ 7)2 . 
)2) الكايف 6 : ))2/ 5 ، هتذيب األحكام 9 : 56/ 5)2 . 

ُه  نَّ ْبِد اهلل × أهَ ْن أهَيِب عهَ ةهَ ، عهَ اعهَ ْن ِرفهَ ))) الكايف 6 : ))2/ 6 ، هتذيب األحكام 9 : 56/ ))2 . عهَ
ِكيَّة .  ا فهَِهيهَ ذهَ بهَههَ نهَ ْت ذهَ كهَ رَّ ا أهَْو حهَ ْينهَههَ فهَْت عهَ ا طهَرهَ اِة إِذهَ الهَ : يِف الشَّ قهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 27)/70)) . 
)5) الكايف 6 : 2)2 آخر احلديث 2 ، هتذيب األحكام 9 : 56 – 57 آخر احلديث 6)2 . 

)6) املقنعة : 580 ، قال : » إذا ذبح احليوان ، فتحّرك عند الّذبح ، وخرج منه الّدم ، فهو ذكّي . 
وإن ل يكن منه حركة فهو منخنق ، ويف حكم امليتة . وكذلك إن ل يهَسْل منه دم « . 

تلف الّشيعة 8 : 06) ، قال : » وقال ابن اجلنيد : ولو حلق البهيمة ما بمثله توت لو  الَّمة يف مُْ )7) عنه العهَ
تركت فلحق ذكاهتا وخرج الّدم مستويا وتّركت أو بعض أعضائها بعد خروج الّدم حّل أكلها « . 

)8) املراسم : 209 ، قال : » إْن تّرك - إذا ذبح املذبوح - وخرج منه الّدم وإالّ ل يؤكل حلمه « . 
)9) امُلهّذب 2 : 0)) ، قال : » وإذا ذبحت ذبيحة ول يتحّرك منها شئ ل يز أكلها ، وإْن ترك 

شئ منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو جفنها أو اذنا جاز أكلها « . 
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رين )3(  امُلتأخِّ وأكثر  والُقدماء )2( ،  ة )1( .  خاصَّ احلركة  اعترب  ِمْن  ومنهم 
اكتفوا بأحدمها ، وهو احلّق وال ُمنافاة بني األخبار . 

وقال يف » القواعد « : وإذا علم بقاء احلياة بعد الّذبح فهو حالل ، 
وإْن علم املوت قبله فهو حرام ، وإْن اشتبه احلال كاملشف عىل املوت 
فإْن  احلياة ،  استقرار  عىل  تدّل  حركة  أو  املعتدل ،  الّدم  بخروج  اعترب 
حصل أحدمها حّل ، وإاّل كان حرامًا ، ونعني بـ ) ما حياته مستقّرة ( : 
ما يمكن أْن يعيش مثله اليوم أو األيام ، وبـ ) غري املستقّرة ( : ما يقيض 

بموته عاجاًل )4( انتهى . 
بْل  دليل ،  له  ليسهَ  املعنى  بذا  احلياة  استقرار  اعتبار  أنَّ  يفى  وال 
ُقل به أحد ِمْن الُقدماء ، بْل  يهَ ِمْن ثمَّ لْ  ظاهر اآلية والّروايات ُينافيه ، وهَ
ْن الّشيخ حييى بن سعيد : أنَّ اعتباره ليسهَ ِمْن  نقل يف » الّدروس « ، عهَ

نِْعمهَ ما قال )5( .  املذهب ، قال : وهَ

))) انظر الّصدوق يف املقنع : 9)) ، قال : » » والّشاة إذا طرفت عينها ، أو ركضت برجلها ، أو 
حّركت ذنبها فهي ذكّية . وإن ذبحت شاة ول تتحّرك ، وخرج منها دم كثري عبيط ، فال تأكل 

إاّل أن يتحّرك شء منها كام ذكرناه « . 
)2) انظر النّهاية ونكتها ) : )9 ، قال : » وإذا ذبحت الّذبيحة ، فلم يرج الّدم ، أو ل يتحّرك شء 
منه ، ل يز أكله . فإن خرج الّدم أو تّرك شء من أعضائه : يده أو رجله أو غري ذلك ، جاز 
أكله « . وانظر ابن إدريس يف سائره ) : 0)) ، قال : » املعترب عىل الّصحيح من املذهب أحد 
الّشيئني يف تليل أكلها : إّما خروج الّدم اّلذي له دفع ، أو احلركة القوّية ، أّيام كان جاز أكلها « . 
))) اجلامع للّشائع : 88) . كشف الّرموز 2 : 5) 2 - ) )5 ، قواعد االحكام 2 : ) 5 ) ، 

الّدروس الّشعية 2 : ))) - ))) . 
))) قواعد األحكام ) : 22) . 

)5) الّدروس الّشعية 2 : 5)) . 
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واعلم أنَّ اّلذي ذكرناه يف كيفية الّذبح ِمْن فري األوداج والنّحر يف 
ا عند الرّضورة كامُلتّدي وامُلستعيص  الّلبة إنَّام هو يف حال االختيار ، وأمَّ
ونحومها فيكفي طعنه وعقره أينام تيس ، وعليه دلَّت األخبا رالكثرية ، 
وهو ِمْن املجمع عليه ، وتقّدم يف كتاب الّطهارة كيفّية القسمة باألزالم 

وذكر صدر اآلية يف مواضع ِمْن القرآن . 
* * * * *

الّثانية : في سورة األنعام

ن يَُكوَن 
َ
 أ

ّ
ًما َعَ َطاِعٍم َيْطَعُمُه إال َّ ُمَرَّ ْوِحَ إِلَ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َّ
ل ال

ُ
 } ق

ِهلَّ لَِغْيِ اهلل بِِه 
ُ
 أ

ً
ْو فِْسقا

َ
إِنَُّه رِْجٌس أ

َ
َْم ِخنِيٍر ف ْو لَ

َ
 أ

ً
ْسُفوحا  مَّ

ً
ْو َدما

َ
َمْيَتًة أ

إِنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيم { )1( 
َ
َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ بَاٍغ َوالَ َعٍد ف

ا  عىل أنَّ } ميتة {  بالّتاء ونصب  ] تكون [  وحزة ،  قرأ ابن كثري ، 
وابن عامر ،  وقرأ أبو جعفر ،  ناقصة واسمها ضمري العني أو النّفس ، 
ا  ا تاّمة ، وقرأ الباقون بالياء ونصبها عىل أنَّ بالّتاء ورفع » امليتة « عىل أنَّ

ناقصة وفيها ضمري راجع إىل } ما { )2( . 
م ذكر ما حّرمه املشكون عّقبه  ُه ملا قدَّ انهَ وحاصل المعنى : أنَّه ُسْبحهَ
ال أجد يف ما  الُكّفار :  د ‘ هلؤالء  ُقل يا ُممَّ فقال :  ببيان امُلحّرمات ، 
أوحاه اهلل يف القرآن اّلذي فيه تبيان ُكّل شء أو يف ما أوحاه اهلل ُمطلقًا ، 

سواء كان ُقرآنًا أو غريه . 

))) سورة األنعام 6 : 5)) . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن ) : )0) ، جممع البيان ) : 82) . 
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إليه ؛  تعاىل  اهلل  بوحي  يعلمها ‘  إنَّام  األحكام  أنَّ  عىل  داللة  وفيه 
ْن اهلوى شيئًا ُمّرمًا عىل آكل يأكله . والوصف فيه للّتأكيد  ألنَّه ال ينطق عهَ

كام يف قوله تعاىل : } ... َطائٍِر يَِطُي ِبََناَحْيِه ... { . 
وامُلراد بامليتة ُكّل ما فارقته احلياة بغري ذكاة شعّية ، فيشمل مجيع ما 

م يف اآلية الّسابقة )1( .  تقدَّ
وأراد باملسفوح غري امُلتخّلف منه بالّلحم والعروق ممّا يشّق تليصه . 

 ] في بيان الرجس ، ووجه الحصر [ 

م .   والّرجس : امُلستقذر املنفور عنه ، فالّضمري راجع إىل مجيع امُلتقدِّ
لَِغْيِ اهلل  ِهلَّ 

ُ
أ  

ً
} فِْسقا وقوله :  ة .  وحُيتمل عوده إىل حلم اخلنزير خاصَّ

بِِه { عطف » امليتة « ، وامُلراد ما ُذبح عىل النّصب ، وما ذبحوه آلهلتهم . 
فإْن ِقيَل : ُهنا ُمّرمات كثرية غري األربعة املذكورة فام وجه احلرص ؟ . 
 ُقْلُت : ُمقتىض سياق اآليات أنَّه رّد عىل العرب ، حيث حّرموا عىل 

أنفسهم أشياء لْ تكن ُمّرمة شعًا ، فاحلرص ِمْن قبيل اإلضايّف . 
ِمْن  ويمكن أْن ُياب أيضًا بأنَّ هذِه اآلية ليست آخر القرآن نزوالً ، فهَ
م بعد ذلك أشياء ُأخر ؛ ألنَّه تعاىل  اجلائز أْن يكون هذا يف مبدأ األمر ثمَّ ُحرِّ
قْد يذكر تريم بعض األشياء شيئًا فشيئًا توطينًا للمّكلفني عىل القبول ، 
كام يف تريم اخلمر عىل ما رواه يف » الكافي « يف حديث يذكر فيه حال 
ًة  ِريضهَ ضهَ فهَ ِ ْفتهَ ادهَ أهَْن يهَ ا أهَرهَ لَّ إِذهَ زَّ وجهَ لِكهَ أهَنَّ اهلل عهَ ذهَ اخلمر إىل أْن قال : »وهَ
ْسُكنُوا إىِلهَ أهَْمِر  يهَ ا ، وهَ ْيههَ لهَ ُهْم عهَ طِّنهَ النَّاُس أهَْنُفسهَ تَّى ُيوهَ ْ ٍء حهَ ْعدهَ شهَ ْيئًا بهَ هَا شهَ هلهَ أهَْنزهَ

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 8)).
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ْجِه  وهَ ىلهَ  عهَ لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  فِْعِل  ِمْن  لِكهَ  ذهَ انهَ  كهَ وهَ ا ،  فِيههَ ِْيِه  نهَ وهَ لَّ  وجهَ زَّ  عهَ اهلل 
ا « )1( .  اِرِهْم ِمنْههَ ُْم إىِلهَ اأْلهَْخِذ ِبهَا وأهَقهَلَّ لِنِفهَ بهَ هلهَ أهَْقرهَ بهَ وهَ التَّْدبرِِي فِيِهْم أهَْصوهَ
ِرْفِقِه  ِمْن  فهَ لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  ِمنهَ  أهَْرفهَقهَ  ٌد  أهَحهَ ْيسهَ  »لهَ الباقر × :  وقال 
ًة  مُجْلهَ ْيِهْم  لهَ عهَ هَلهَ  حهَ ْو  ولهَ ٍة ،  ْصلهَ خهَ إىِلهَ  ٍة  ْصلهَ خهَ ِمْن  ُهْم  لهَ قهَ نهَ ُه  نَّ أهَ اىلهَ  تهَعهَ وهَ كهَ  بهَارهَ تهَ

هَلهَُكوا « )2( .  هلهَ
ما أخرجه  إاّل  املذكورات  ما سوى  اإلباحة يف  تفيد  ا  إنَّ ُيَقال :  أو   

الّدليل كام يف ُكّل عاّم وخاّص . 
ا  أهَْلُت أهَبهَ الهَ سهَ ارة قال : قهَ ْن ُزرهَ ا ما روى الّشيخ ، يف الّصحيح ، عهَ وأمَّ

يِث ؟ .  رِّ ِن اجْلِ ْبِد اهلل × عهَ عهَ
ُه .  تُُّه لهَ نهَعهَ يُث ؟ « ، فهَ رِّ ا اجْلِ مهَ الهَ : »وهَ قهَ فهَ

 َع طاِعٍم َيْطَعُمُه { ... 
ً
ما َّ ُمَرَّ وِحَ إِلَ

ُ
ِجُد ِف ما أ

َ
ْل ال أ

ُ
الهَ : » } ق قهَ فهَ

ْينِِه ،  بِعهَ نِْزيرهَ  اخْلِ إاِلَّ  اْلُقْرآِن  يِف  اِن  احلهَيهَوهَ ِمنهَ  ْيئًا  شهَ اهلل  ِم  حُيهَرِّ  ْ لهَ الهَ :  قهَ ِة .  اآْليهَ
اٍم ، إِنَّامهَ  رهَ ْيسهَ بِحهَ لهَ ِق ، وهَ رهَ ُه ِقْشٌ ِمْثُل اْلوهَ ْيسهَ لهَ ْ ٍء ِمنهَ اْلبهَْحِر لهَ ُه ُكلُّ شهَ ُيْكرهَ وهَ

ْكُروٌه « )3( .  ُهوهَ مهَ
ْبِد اهلل ×  ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ د بن ُمْسِلم ، قال : سهَ ْن مُمَّ  ويف الّصحيح ، عهَ
اٌم ُهوهَ ؟ .  رهَ ِك حهَ مهَ ُه ِقْشٌ ِمنهَ السَّ ا لهَ رِي ، ومهَ مِّ الزِّ اِهي ، وهَ املهَاْرمهَ يِّ ، وهَ رِّ ِن اجْلِ عهَ
ِجُد { « . 

َ
ْل ال أ

ُ
اِم } ق تِي يِف اأْلهَْنعهَ ةهَ الَّ ِذِه اآْليهَ ْأ ههَ ُد اْقرهَ مَّ ا ُمهَ الهَ : »يهَ قهَ  فهَ

))) الكايف 6 : 06) – 07)/ آخر احلديث 2 . 
)2) الكايف 6 : 95)/ ) . هتذيب األحكام 9 : 02)/ ))) . 

))) هتذيب األحكام 9 : 5/ 5) . االستبصار ) : 59/ 207 . 
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ا .  ْغُت ِمنْههَ رهَ تَّى فهَ ْأهُتهَا حهَ رهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ
اُنوا  ْد كهَ ِكنَُّهْم قهَ لهَ ُسوُلُه يِف ِكتهَابِِه ، وهَ رهَ مهَ اهلل وهَ رَّ ا حهَ اُم مهَ الهَ : »إِنَّامهَ احلهَرهَ قهَ فهَ

ا « )1( .  اُفههَ نهَْحُن نهَعهَ اُفونهَ أهَْشيهَاءهَ فهَ عهَ يهَ
ُه  نَّ أهَ ٍر ×  ْعفهَ أهَيِب جهَ ْن  عهَ ُمْسِلٍم ،  ْبِن  ِد  مَّ ْن مُهَ عهَ ويف صحيحة ُأخرى ، 
احلهَِمريهَ  اطهَ وهَ ْطوهَ اْلوهَ نهَافِذهَ وهَ ُه اْلقهَ رهَ لهَ كهَ تَّى ذهَ ْحِش حهَ ْن ِسبهَاِع الطَّرْيِ واْلوهَ ه عهَ ُسأِلهَ

اخلهَْيلهَ ؟ .  الهَ وهَ اْلبِغهَ وهَ
ُسوُل  رهَ هَى  نهَ ْد  وقهَ ِكتهَابِِه ،  يِف  اهلل  مهَ  رَّ حهَ ا  مهَ إاِلَّ  اُم  احلهَرهَ ْيسهَ  »لهَ الهَ :  قهَ فهَ
هَاُهْم ِمْن أهَْجِل ُظُهوِرِهْم  ْن أهَْكِل حُلُوِم احلهَِمرِي ، وإِنَّامهَ نهَ ْيربهَهَ عهَ ْومهَ خهَ اهلل ‘ يهَ
ْل ال 

ُ
ةهَ : } ق ِذِه اآْليهَ ْأ ههَ الهَ : »اْقرهَ اٍم « . ُثمَّ قهَ رهَ مرُي بِحهَ ِت احلهَ ْيسهَ لهَ أهَْن ُيْفنُوُه ، وهَ

ِجُد { « )2( إلخ . 
َ
أ

ة  العامَّ ملوافقتها  الّتقّية ؛  عىل  احلمل  األخبار  هذِه  يف  فالوجه )3(   
اجلري  لتحريم  نة  امُلتضمِّ البيت ^  أهل  ْن  عهَ املروّية  األخبار  ومالفتها 

واملارماهي ، وأنَّه ال حيّل ِمْن حيوان الرّب إاّل ما له فلس . 
تضّمنها  مع  الّتقّية  عىل  األخرية  الّرواية  حل  يهَِصّح  كيف  ُيَقال :  ال 

ة بالّتحريم ؟ .  احلكم بتحليل الّدواب الّثالثة ، وقول كثري ِمْن العامَّ
بالّتحليل ؛  منهم  قال  ْن  مهَ إىل  بالنّسبة  الّتقّية  احلمل عىل  نقول :  ألّنا 
ألنَّ ظاهرها تليل ُسباع الّطري والقنافذ ، ونحو ذلك ممّا ال يقول به أحد 

))) هتذيب األحكام 9 : 6/ 6) . االستبصار ) : 208/60 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 2)/76) . 

ا ما روى الّشيخ .  ))) هذا شوع يف جواب » أّما « ، يف قوله : وأمَّ
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ذلك  ونحو  الّتحريم .  عىل  الرّصحية  األخبار  بداللة  األصحاب ،  ِمْن 
ِمْن  ء  ُكلَّ شهَ » ُكْل  مة )1( :  امُلتقدِّ ارة  ُزرهَ ْن قوله × يف صحيحة  عهَ ُياب 

اِن « .  احلهَْيوهَ

 ] تفسير قوله تعالى : } َفَمْن اْضُطَر َغْيَ بَاٍغ { [ 

وقوله  اآلية ،  بَاٍغ {  َغْيَ  اْضُطرَّ  } َفَمِن  بقوله :  ُه  انهَ ُسْبحهَ أشار  ثمَّ 
ٍم 

ْ
عقب اآلية املذكورة سابقًا } َفَمِن اْضُطرَّ ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلث

ا َحرََّم  ُكم مَّ
َ
َل ل صَّ

َ
ْد ف

َ
إِنَّ اهلل َغُفوٌر رَِّحيم { )2( وقوله يف آية ُأخرى : } َوق

َ
ف

ِْه { )3( إىل أنَّ هذِه امُلحّرمات إنَّام حيرم تناوهلا   َما اْضُطِرْرُتْم إِلَ
ّ

ْيُكْم إال
َ
َعل

ا عند الرّضورة فيجوز ، إاّل إذا كان باغيًا أو عاديًا فإنَّه  عند االختيار ، وأمَّ
ْن أيب  ْن ابن أيب نرص ، عّمن ذكره ، عهَ ال يوز ، فروي يف » الكافي « ، عهَ
ْقطهَُع  يهَ اّلذي  اِدي :  واْلعهَ اِم ،  مهَ اإْلِ ىلهَ  عهَ ُْرُج  يهَ اّلذي  »اْلبهَاِغي :  عبداهلل × 

الطَِّريق  « )4( . 
ْن  ْن ّحاد بن عثامن ، عهَ وروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، أو امُلوثَّق ، عهَ

أيب عبداهلل × يف قوله : } َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ باٍغ وال عٍد { ؟ . 
ْأُكالهَ  اُمهَ أهَْن يهَ ْيسهَ هلهَ اِرُق ، لهَ اِدي السَّ ْيِد ، واْلعهَ الهَ : »اْلبهَاِغي بهَاِغي الصَّ قهَ
ىلهَ  امهَ ِهيهَ عهَ ْيِهامهَ كهَ لهَ ْيسهَ ِهيهَ عهَ ْيِهام ، لهَ لهَ اٌم عهَ رهَ ا ، ِهيهَ حهَ ْيههَ إِلهَ ا  ا اْضُطرَّ املهَْيتهَةهَ إِذهَ

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 55).
)2) سورة املائدة5 : ) . 

))) سورة األنعام6 : 9)) . 
))) الكايف 6 : 265/) . 
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ة « )1( .  الهَ ا يِف الصَّ هَ رصِّ اُمهَ أهَْن ُيقهَ ْيسهَ هلهَ لهَ امُلْسِلِمنيهَ ، وهَ
ُقْلُت  اجلواد × :  ْن  عهَ عبدالعظيم ،  ْن  عهَ ذكرناها  اّلتي  الّرواية  ويف 

ِلُّ لِلُمْضطهَرِّ املهَْيتهَُة ؟  تهَى حيهَ باابن رسول اهلل ، مهَ
ِقيلهَ  ُسولهَ اهلل ‘ ُسِئلهَ فهَ اِئِه ^ أهَنَّ رهَ ْن آبهَ ْن أهَبِيِه عهَ نِي أهَيب عهَ ثهَ دَّ ال : »حهَ قهَ  فهَ
نهَا املهَْيتهَُة ؟ .  ِلُّ لهَ تهَى حيهَ ُة فهَمهَ صهَ ُتِصيُبنهَا املهَْخمهَ ا نهَُكوُن بِأهَْرٍض فهَ ُسولهَ اهلل إِنَّ ا رهَ له : يهَ

ا « .  ْأنهَُكْم ِبهَذهَ ْقاًل فهَشهَ تهَُفوا )3( بهَ ْ ْغتهَبُِقوا )2( أهَْو تهَ ْ تهَْصطهَبُِحوا أهَْو تهَ ا لهَ الهَ : مهَ قهَ
ْولِِه :  قهَ ْعنهَى  مهَ امهَ  فهَ ُسوِل اهلل ،  رهَ اْبنهَ  ا  يهَ ُه :  لهَ ُقْلُت  فهَ ظِيِم :  اْلعهَ ْبُد  عهَ الهَ  قهَ  

} َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ باٍغ وال عٍد { ؟ . 
ْوًا  ْيدهَ بهَطهَرًا وهلهَ ْبِغي الصَّ اِرُق ، واْلبهَاِغي : اّلذي يهَ اِدي : السَّ الهَ : »اْلعهَ قهَ
ْيِهامهَ  لهَ اٌم عهَ رهَ ا ِهيهَ حهَ ا اْضُطرَّ ْأُكالهَ املهَْيتهَةهَ إِذهَ اُمهَ أهَْن يهَ ْيسهَ هلهَ ىلهَ ِعيهَالِِه ، لهَ الهَ لِيهَُعودهَ بِِه عهَ
اِل ااِلْختِيهَاِر « )4( ، احلديث .  ْيِهامهَ يِف حهَ لهَ اٌم عهَ رهَ امهَ ِهيهَ حهَ اِر كهَ اِل ااِلْضطِرهَ يِف حهَ
فدلَّت اآليات والّروايات عىل الّرخصة يف ذلك للُمضطر إاّل ما استثنى . 

فُهنا مسائل : 

 ) اأُلولى ( : ] في بيان المراد بالمضطر [ 

وكذا لو خاف  يتناول ذلك ،  الّتلف لو لْ  امُلراد باملضطر ِمْن ياف 
الّتخلُّف  إىل  املؤّدي  الّضعف  خيش  أو  برئه ،  عس  أو  بالّتك ،  املرض 

))) هتذيب األحكام ) : 7)9/2)5 . 
)2) الغبوق : وهو الشب يف العيش . ) الّصحاح ) : 5)5) ماّدة غبق ( . 

))) احتفى البقل : اقتلعه من األرض . ) القاموس املحيط) : 8)) ( . 
))) هتذيب األحكام 9 : )8/)5) . 
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ْن الّركوب املؤّدي إىل  ْن الّرفقة مع ظهور أمارة العطب أو الضعف عهَ عهَ
خوف الّتلف . 

ويدلُّ  وتفسري االضطرار بذا املعنى هو املشهور بني األصحاب ، 
عليه إطالق اآليات وعموم كثري ِمْن الّروايات الّداّلة عىل أنَّ الرّضورات 
ِمْن  ادّليِن  ِف  ْيُكْم 

َ
َعل َجَعَل  َوَما   ... { وعموم  املحظورات ،  تبيح 

َحَرٍج ... { )1( ، والّشيعة الّسمحة الّسهلة )2( . 
ِقْيلهَ : هو خوف تلف النّفس ، وإليه ذهب الّشيخ يف » النّهاية « )3(  وهَ
ُربَّام استند له  وتبعه القايض )4( وابن إدريس )5( واختاره يف امُلْختلف )6( ، وهَ

برواية عبدالعظيم املذكورة )7( . وفيه تأمُّل . 

 ) الّثانية ( : ] المضطر يقتصر على أقّل ما تندفع به الضرورة [ 

الّظاهر أنَّه يقترص يف هذهِ احلال عىل أقّل ما تندفع به الرّضورة ، ألّنه امُلتيّقن 
يف الّرخصة ، وما عداه داخل يف املمنوع منه ، وتدّل عليه بعض األخبار . 

))) سورة احلّج 22 : 78 . 
بن مظعون  امرأة عثامن  الكايف 5 : )9)/) ، من حديث  الكلينّي يف  ما رواه  اىل  )2) يف إشارة 
ِة أهَُصوُم  ْمحهَ ِة السَّ ْهلهَ ثهَنِي بِاحلهَنِيِفّيِة السَّ عهَ ِكْن بهَ لهَ ْهبهَانِيَِّة ، وهَ اىلهَ بِالرَّ ْ ُيْرِسْلنِي اهلل تهَعهَ ُن لهَ ا ُعْثامهَ قال : » يهَ

أهَمْلُِس أهَْهِل  . . . « .  لِّ وهَ ُأصهَ وهَ
))) النّهاية : 586 ، قال : » ال يوز أن يأكل امليتة ، إال إذا خاف تلف النفس « . 

))) امُلهّذب 2 : 2)) ، قال : » وال حيّل أكل شئ من امليتة إالّ عند الرضورة التي ياف معها من 
تلف النّفس « . 

)5) الّسائر ) : ))) ، قال عني ألفاظ النّهاية . 
)6) متلف الّشيعة 8 : )2) . 

)7) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )6).
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 ) الّثالثة ( : ] في بيان الباغي والعادي [ 

اإلمام  عىل  يُرج  اّلذي  هو  الباغي :  أنَّ  الّروايات  ِمْن  ظهر  قْد   
العادل ، واّلذي يُرج لطلب الّصيد هلوًا أو بطرًا . والعادي : هو اّلذي 
يُرج لقطع الّطريق أو للّسقة ، ويف حكم ذلك ِمْن خرج طلبًا للعداوة 
والّشحناء والقتل والنّهب ِمْن امُلْسلمني واآلبق ونحوهم ِمْن الُعصاة يف 

سفرهم ؛ ألّنه ُمتجانف لإلثم ، ومائل وُمنحرف إليه . 

 ) الّرابعة ( : ] عدم جواز ترك المضطر األكل إذا أّدى إلى هالك 
الّنفس [ 

 ال يوز للُمْضطر الّتك إذا أّدى ذلك إىل هالك النّفس ؛ ألنَّه إلقاء 
أنَّه  الّصادق ×  ْن  عهَ » الفقيه « ،  يف  رواه  وملا  عنه ،  املنهّي  بالّتهُلكة  هلا 
لِكهَ  ْيئًا ِمْن ذهَ ْأُكْل شهَ ْم يهَ لهَ نِْزيِر فهَ ِْم اخْلِ ِم وحلهَ ِن اْضُطرَّ إىِلهَ املهَْيتهَِة والدَّ قال : »مهَ
ِد ْبِن أهَْحهَدهَ ْبِن  مَّ ِة ملُِحهَ ْكمهَ اِدِر احْلِ ا يِف نهَوهَ ذهَ ههَ افِر . قال : وهَ ُهوهَ كهَ ُموتهَ فهَ تَّى يهَ حهَ

ِريِّ « )1( .  ْشعهَ انهَ اأْلهَ يهَى ْبِن ِعْمرهَ حيهَْ
 نعم لو كان امُلْضطر باغيًا أو عاديًا فال رخصة له وإْن هلك ؛ لعموم 
اآليات والّروايات ، بمعنى أنَّه لو أكل يف هذِه احلال ِمْن امليتة مثاًل كان 

عليه إثم األكل مع إثم عدوانه وبغيه . 
إهالك  عىل  امُلرّتب  اإلثم  ألنَّ  احلال ،  هذِه  يف  عليه  يب  َوِقْيَل : 

النّفس أشّد ِمْن أكل امُلحّرم ، فيجب ارتكاب األسهل . 
وفيه نظر ؛ ملخالفته إلطالق اآلية والّروايات ، فلعلَّ ُمراد هذا القائل 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 5))/))2) . 
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الّتفضيل ،  إثاًم كام تشعر به صيغة  أنَّه يب عليه يف هذِه احلال مع كونه 
وهذا قريب ؛ ألنَّ فيه مجعًا بني اآليتني ؛ وألنَّ داللة العاّم أقوى ِمْن داللة 

امُلطلق . 

 ) الخامسة ( : ] االضطرار يبيح كّل محّرم [ 

َما   
ّ

إال ْيُكْم 
َ
َعل َحرََّم  ا  مَّ ُكم 

َ
ل َل  صَّ

َ
} ف تعاىل  قوله  ِمْن  يظهر  قْد   

ِه { )1( بناًء عىل أنَّ الّتفصيل عىل لسان النّبي ‘ أو ُمطلقًا ، 
َْ

اْضُطِرْرُتْم إِل
ح  أنَّه عند الرّضورة ُيباح ُكّل ُمّرم ، وال يّص نوعًا منها ، وبذلك رصَّ
إطالق  ِمْن  هذا  ُيفهم  وقْد  امُلحّقق )2( ،  منهم  األصحاب  ِمْن  مجاعة 
ويدلُّ عىل ذلك  إليه ،  امُلْضطر  بنوع  تقييده  االضطرار يف اآليتني وعدم 
فعىل هذا يوز ُشب اخلمر يف هذِه احلال ،  ِمْن األخبار ،  إطالق كثري 
كام قاله بعض األصحاب ودلَّت عليه بعض األخبار أيضًا ، ولكن ُهنا 

أخبار كثرية عىل املنع ُمطلقًا وبه قال مجاعة ِمْن األصحاب . 
ِمْن العطش دون  النّفس  وفّصل بعضهم فجّوزه عند خوف هالك 
أكل املعجون با للجوع ، ودون الّتداوي با ، ولعلَّ هذا هو األقوى ؛ 
عليه  م  ُيقدَّ ولكن  ذلك ،  ِمْن  أشّد  الّتهُلكة  يف  النّفس  إلقاء  تريم  ألنَّ 

البول ، بْل سائر املسكرات ، فال رخصة فيه مع وجود أحدمها . 
الً إىل  وباجلملة امُلحّرمات امُلحللة عند الرّضورة هلا ترتيب فينظر أوَّ

))) سورة األنعام 6 : 9)) . 
)2) شائع االسالم ) : 757 ، قال : » فحينئذ حيّل له تناول ما يزيل تلك الرّضورة . وال يّص 

ذلك نوعًا من املحّرمات « . 
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ونحو ذلك ،  العارضة وما حرمته عارضية ،  النّجاسة  وذي  األخّف ، 
إذا  ِمْن مأكول أو مشوب  الغري  ومال  البول ،  النّجس عىل  املاء  م  فُيقدَّ

ُم الّصيدهَ عىل امليتة .  كان قادرًا عىل القيمة ، وامُلحرُم يقدَّ
* * * * *

الّثالثة : في سورة البقرة

للّناِس  َوَمَنافُِع  بٌِي 
َ
ٌم ك

ْ
إِث ْل فِيِهَما 

ُ
ق ِسِ 

َوالَميْ اَلْمِر  ونََك َعِن 
ُ
ل
َ
} يَْسأ  

َبُ ِمن نَّْفِعِهَما { )1( . 
ْ
ك

َ
ُمُهَمآ أ

ْ
َوإِث

م يف كتاب الّطهارة )2( ، ويف املكاسب )3( بيان ذلك . وتريم   قْد تقدَّ
دهَ : »أنَّه أكرب الكبائر « )4( ، و» أنَّه لو  رهَ اخلمر ِمْن ضوريات الّدين حّتى وهَ
صّب يف أصل شجرة ما أكل ِمْن ثمرها « )5( ، » ولو وقع يف بئر قْد بنيت 
عليه منارة ما أّذن عليها « )6( ، ونحو ذلك ِمْن األخبار الّداّلة عىل امُلبالغة 

يف تريمها لكثرة مفاسدها . 
ْن أهَيِب  ِنِّ ، عهَ رهَ اْليهَامهَ اِهيمهَ ْبِن ُعمهَ ْن إِْبرهَ ويف » الكافي « ، يف احلسن ، عهَ
زَّ  بِّيًا قهَطُّ إاِلَّ ويِف ِعْلِم اهلل عهَ لَّ نهَ زَّ وجهَ ثهَ اهلل عهَ ا بهَعهَ الهَ : »مهَ ُه قهَ ْبِد اهلل × أهَنَّ عهَ
امًا إِنَّ  رهَ ِل اخلهَْمُر حهَ زهَ ْ تهَ ِريُم اخلهَْمِر ، ولهَ ْ انهَ فِيِه تهَ ُه ِدينهَُه كهَ لهَ لهَ ا أهَْكمهَ ُه إِذهَ نَّ لَّ أهَ وجهَ

))) سورة البقرة 2 : 9)2 . 
)2) قد تقّدم ذكره ج)/)6 .

))) قد تقّدم ذكرها يف ج)/58 .
))) الكايف 6 : 29)/) . وفيه : » عن أيب جعفر × « . 

)5) ل نقف عليه ، واهلل االعال . 
)6) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
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ًة ُقطِعهَ ِبِْم ُدونهَ  لِكهَ مُجْلهَ انهَ ذهَ ْو كهَ لهَ ى ، فهَ ٍة إىِلهَ ُأْخرهَ ْصلهَ ُل ِمْن خهَ ينهَ أهَنَّامهَ حُيهَوَّ الدِّ
ارة )2( .  ين  « )1( . ويف معناها حسنة ُزرهَ الدِّ

 ] داللة اآلية على الحرمة التكليفية [ 

واآلية املذكورة داّلة عىل تريمها ِمْن وجوه : 
ُكّلها ،  املآثم  باجتناب  مأمورون  ونحُن  إثاًم ،  فيه  إنَّ  ل ( :  ) األوَّ  
اّلذي  ِمْن حيث اشتامله عىل اإلثم  يفيد اإلباحة  املنفعة ال  واشتامله عىل 

يب اجتنابه . 
 ) والّثاني ( : وصفه بالكبري ، فإنَّه يقتيض أْن تعاطيه ِمْن الكبائر . 

الوزر وانقطاع  لبقاء  النّفع  ِمْن  أكرب  الّترصيح بكونه  ) والّثالث ( :   
ا دنيوّية اّلتي هي املال والّطرب واالستلذاذ وتقوية الّطبيعة  املنفعة ؛ ألنَّ
ْأُس ُكلِّ  »وأّنه رهَ أو أنَّ املعنى أنَّ املفاسدهَ امُلتّتبة عىل ذلك  ونحو ذلك ، 
ِمْن  أعظُم   )5( » ّ شهَ ُكلِّ  ِمْفتهَاُح  »وأّنه  افٌِر « )4( ،  كهَ اِربهَه  شهَ »وأّن  إِْثٍم « )3( ، 

املنافع ، كام عرفت ممّا مرَّ . 
ا  أهَبهَ املهَْهِديُّ  أهَلهَ  سهَ قال :  يقطني  بن  عّل  ْن  عهَ » الكافي « ،  يف  روي 
إِنَّ  ّل ، فهَ جهَ زَّ وهَ ٌة يِف ِكتهَاِب اهلل عهَ مهَ ْل ِهيهَ ُمهَرَّ ِن اخلهَْمِر ، قال : ههَ ِن × عهَ سهَ احلهَ

هَا ؟ .  ْعِرُفونهَ التَّْحِريمهَ هلهَ الهَ يهَ ا وهَ نْههَ ْعِرُفونهَ النَّْهيهَ عهَ النَّاسهَ يهَ

))) الكايف 6 : 95)/ ) . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 02)/))) . 

))) الكايف 6 : 02)/2 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
))) الكايف 6 : 05)/9 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
)5) الكايف 6 : )0)/) . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
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لَّ « .  جهَ زهَ وهَ ٌة يِف ِكتهَاِب اهللِ عهَ مهَ ْل ِهيهَ ُمهَرَّ ِن × : »بهَ سهَ ُه أهَُبو احلهَ الهَ لهَ قهَ فهَ
ِن ؟ .  سهَ ا احلهَ ا أهَبهَ الهَ : أين يهَ قهَ فهَ

َفواِحَش ما َظَهَر 
ْ
َ ال ْل إِنَّما َحرََّم َربِّ

ُ
لَّ : } ق جهَ زَّ وهَ ْوُل اهللِ عهَ الهَ : »قهَ قهَ  فهَ

ْوُلُه : } ما َظَهَر {  ا قهَ أهَمَّ َْغَ بَِغْيِ اَلقِّ ... { )1( ، فهَ َم َوالْ
ْ
ث ِ

ْ
ِمْنها َوما َبَطَن َوال

يِف  الفواحش )2(  ا  ُعههَ ْرفهَ تهَ انهَْت  كهَ تِي  الَّ اِت  ايهَ الرَّ نهَْصبهَ  وهَ امُلْعلهَنهَ  ا  نهَ الزِّ ْعنِي  يهَ
اِء ؛ أِلهَنَّ النَّاسهَ  حهَ اآْلبهَ ا نهَكهَ ْعنِي مهَ ْوُلُه : } َو ما َبَطَن { يهَ ا قهَ أهَمَّ اجلهَاِهِليَّة . وهَ
ا  ههَ جهَ وَّ ا تهَزهَ نْههَ اتهَ عهَ ٌة ومهَ ْوجهَ ُجِل زهَ انهَ لِلرَّ ا كهَ ثهَ النَّبِيُّ ‘ إِذهَ ْبلهَ أهَْن ُيْبعهَ اُنوا قهَ كهَ
ُم { 

ْ
ث ِ

ْ
ا } ال لِكهَ . وأهَمَّ لَّ ذهَ زَّ وجهَ مهَ اهلل عهَ رَّ ُه ، فهَحهَ ُكْن ُأمَّ ْ تهَ ا لهَ ْعِدِه إِذهَ اْبنُُه ِمْن بهَ

ونََك 
ُ
رهَ : } يَْسَئل ْوِضٍع آخهَ لَّ يِف مهَ زَّ وجهَ الهَ اهلل عهَ ْد قهَ قهَ ا ، وهَ ْينِههَ ُة بِعهَ هَا اخلهَْمرهَ إِنَّ فهَ

ْثُم يِف ِكتهَاِب اهلل فهَِهيهَ اخلهَْمرهَ « )3( .  ا اإْلِ أهَمَّ َعِن اَلْمِر ... { اآلية . فهَ
زَّ  ْوُل اهلل عهَ ِريِم اخلهَْمِر قهَ ْ لهَ يِف تهَ ا نهَزهَ ُل مهَ  ويف حديث آخر ، قال : »أهَوَّ
ا ، ...  بِتهَْحِريِمههَ ْوُم  اْلقهَ سَّ  أهَحهَ اآلية ،  اَلْمِر ... {  َعِن  ونََك 

ُ
} يَْسَئل لَّ  جهَ وهَ

ُكلِّ  ِمْن  لَّ ...  وجهَ زَّ  عهَ ِْمُل  حيهَ والهَ  اْجتِنهَاُبُه ،  نْبهَِغي  يهَ مِمَّا  ْثمهَ  اإْلِ أهَنَّ  ِلُموا  وعهَ
} إنََّما  ى :  ُأْخرهَ ًة  آيهَ لهَ  أهَْنزهَ ُثمَّ  لِلنَّاِس {  } َوَمنافُِع  الهَ :  قهَ ُه  نَّ أِلهَ طهَِريٍق ؛ 
ْيطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  رِْجٌس  ْزالُم )6( 

َ ْ
َواأل نْصاُب )5( 

َ ْ
واأل والَميِْسُ )4(  اَلْمُر 

))) سورة األعراف 7 : )) . 
اِحِش « بدل » الفواحش « .  وهَ اِجُر لِْلفهَ وهَ )2) يف املصدر : » اْلفهَ

))) الكايف 6 : 06)/) . 
))) امليس : القامر . ) املصباح املنري : )68 ماّدة يس ( . 

)5) األنصاب : مجع نصب : ما نصب فعبد من دون اهلل تعاىل . ) الّصحاح ) : 225 ماّدة نصب ( . 
)6) األزالم : وهي القداح التي كانت يف اجلاهلّية عليها مكتوب األمر والنّهي ، افعل وال تفعل ، 
كان الّرجل منهم يضعها يف وعاء له ، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهاّمً أدخل يده فأخرج 
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دَّ ِمنهَ اأْلُوىلهَ وأهَْغلهَظهَ يِف التَّْحِريِم ، ُثمَّ  ُة أهَشهَ ِذِه اآْليهَ انهَْت ههَ اْجَتنُِبوهُ { )1( ، فهَكهَ
َ
ف

زَّ  الهَ عهَ قهَ دَّ ، فهَ ِة اأْلُوىلهَ والثَّانِيهَِة وأهَشهَ انهَْت أهَْغلهَظهَ ِمنهَ اآْليهَ ى فهَكهَ ٍة ُأْخرهَ لَّثهَ بِآيهَ ثهَ
َْغضاَء ف اَلْمِر  َعداَوَة والْ

ْ
ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم ال

َ
ْيطاُن أ لَّ : } إِنَّما يُِريُد الشَّ جهَ وهَ

ْنُتْم ُمْنَتُهوَن { )2( ، 
َ
أ َفَهْل  الةِ  ِر اهلل وَعِن الصَّ

ْ
ُكْم َعْن ِذك ِسِ ويَُصدَّ

َوالَميْ
ُثمَّ  ا ،  ههَ مهَ رَّ حهَ ا  أهَْجِلههَ ِمْن  وهَ هَا  هلهَ تِي  الَّ ا  لهَههَ ِعلهَ هَ  فهَسَّ وهَ بِاْجتِنهَاِبهَا  لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ رهَ  أهَمهَ فهَ
اآْلِي  ِذِه  ههَ يِف  ْيِه  لهَ عهَ لَّ  دهَ ا  مهَ عهَ  مهَ ِة ،  ابِعهَ الرَّ ِة  اآْليهَ يِف  ُه  فهَ شهَ ا وكهَ ههَ ِريمهَ ْ هَ اهلل تهَ بهَنيَّ
َفواِحَش ... { 

ْ
ال  َ إِنَّما َحرََّم َربِّ ْل 

ُ
} ق لَّ :  زَّ وجهَ ْولِِه عهَ بِقهَ ِة  مهَ دِّ امُلتهَقهَ ِة  املهَْذُكورهَ

لِكهَ أهَنَّ اهلل  ذهَ اٌم ، وهَ رهَ ُه حهَ ا وأهَنَّ ههَ رْيِ غهَ ْثمهَ يِف اخلهَْمِر وهَ لَّ أهَنَّ اإْلِ جهَ زَّ وهَ هَ اهلل عهَ ربَّ فهَخهَ
ضهَ ... « )3( إىل آخر ما نقلناه يف ما مرَّ .  ِ ْفتهَ ادهَ أهَْن يهَ ا أهَرهَ لَّ إِذهَ زَّ وجهَ عهَ

وإطالق اإلثم عىل اخلمر ثابت يف ُلغة العرب قال شاعرهم : 
ُب بالُعقوِل )4(  ْذههَ ْقل       كذاكهَ اإِلثُم تهَ لَّ عهَ ْبُت اإِلثهَمهَ حتى ضهَ ِ شهَ

قبُل  أكانت  ِمْن  الُفقهاء )6(  وبعض  ين )5( ،  امُلفسِّ ْن بعض  عهَ ُنقلهَ  فام 

) النّهاية 2 :  منها زملًا ، فإذا خرج األمر مىض لشأنه ، وإن خرج النّهي كّف عنه ول يفعله . 
))) ماّدة زل ( . 

))) سورة املائدة 5 : 90 . 
)2) سورة املائدة 5 : )9 . 

اًل « .  ابِنهَا ُمْرسهَ ))) الكايف 6 : 06)/ 2 . وفيه : » بهَْعُض أهَْصحهَ
))) ذكر هذا البيت يف كثري من كتب الّلغة من دون أي ينسبه أحٌد إىل قائل ، انظر الّصحاح 5 : 

858) ، ومعجم مقاييس اللّغة ) : )6 ، ولسان العرب 2) : 6 ، وتاج العروس 6) : 5 . 
)5) الكّشاف ) : 260 ، فتح الباري 0) : 2) ، أحكام القرآن ) ابن العريّب ( ) : 552 ، اجلامع 

ألحكام القرآن ) القرطبّي ( 0) : ))) . 
)6) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
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حالالً باطٌل ؛ لداللة األخبار وإمجاع األصحاب . 
اإلسكار  حّد  يبلغ  ال  اّلذي  قليله  أنَّ  بعضهم )1(  ْن  عهَ أيضًا  ُنِقل  وهَ
ْن بعض النّصارى ، وهو أيضًا باطل ؛ لظاهر  كام هو منقول عهَ حالل ، 
ْن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ،  اآليات ورصيح الّروايات املنقولة عهَ

وهو إمجاع أصحابنا . 
ثمَّ إْن ثبت إطالق اخلمر عىل ُكّل ُمْسِكر فاآليات داّلة عىل تريمه ، 
م اخلمر  وإاّل فالّدليل ما روي بطريق االستفاضة عنهم ^ : إنَّ اهلل حرَّ

بعينها وحّرم النّبي ‘ ُكّل ُمسكر )2( ، وقْد ذكرنا ذلك يف سبق . 
* * * * *

))) مغني املحتاج ) : 86) ، قال : » كان املباُح الّشبهَ ، وما ال ينتهي إىل الّسكر املزيل للعقل « . 
الهَ أهَُبو  الهَ : قهَ اِميِّ قهَ بِيِع الشَّ ْن أهَيِب الرَّ )2) يف إشارة اىل ما أورده الكلينّي يف الكايف 6 : 08)/2 ، عهَ
ُسوُل اهلل  ‘  مهَ رهَ رَّ حهَ اٌم ، . . . وهَ رهَ ا حهَ ثرُِيههَ ا وكهَ ِليُلههَ قهَ ا فهَ ْينِههَ مهَ اخلهَْمرهَ بِعهَ رَّ ْبِد اهلل × : » إِنَّ اهلل حهَ عهَ

ابهَ ِمْن ُكلِّ ُمْسِكٍر « .  هَ الشَّ



الّثالث : 

في أشياء في المباحات

وفيه آيات : 

اأُلولى : في سورة المائدة

َن  ْمُتم مِّ
َّ
َوَما َعل الّطيَِّباُت  ُكُم 

َ
ل ِحلَّ 

ُ
أ ْل 

ُ
ق ُهْم 

َ
ل ِحلَّ 

ُ
أ َماَذا  ونََك 

ُ
ل
َ
} يَْسأ  

ْيُكْم 
َ
ْمَسْكَن َعل

َ
ا أ  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ُك

َ
َمُكُم اهلل ف

َّ
ا َعل ُموَنُهنَّ ِممَّ

ِّ
بنَِي ُتَعل

ِّ
اجَلَوارِِح ُمَك

َِساب { )1( . 
ْ

 اهلل إِنَّ اهلل َسِيُع ال
ْ
ْيِه َواتَُّقوا

َ
 اْسَم اهلل َعل

ْ
ُروا

ُ
ك

ْ
َواذ

 قْد مرَّ تفسري الّطيِّب ، وامُلراد ُهنا ما قابل اخلبيث ، ، فتدلُّ باملفهوم 
عىل تريمه ، وباملنطوق عىل إباحة ُكّل ما لْ تنفر عنه الّطباع امُلستقيمة . 

بتقدير  } الّطيَِّباُت {  عىل  عطف  موصولة  ْمُتم { : 
َّ
َعل } َوَما   

ُمضاف ، أي : وصيد ما علمتم ، أو ّشطية وجوابا فكلوا . 
و } اجلوارح { : مجع جارحة ، وهي الكواسب ِمْن الّطري والبهائم ؛ 

))) سورة املائدة 5 : ) . 
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ال :  ويمكن أْن ُيقهَ ُسّميت بذلك ألنَّ أربابا يكسبون الّطعام بصيدها ، 
ا جترح بأنيابا أو أظفارها .  ُسّميت بذلك ألنَّ

والقراءة املشهورة ُمكّلبني بالّتشديد أي : أصحاب صيد بالكالب ، 
ْمُتم { . 

َّ
وأصحاب الّتعليم للكالب ، فهو نصب عىل احلال ِمْن فاعل } َعل

والّتقييد بذلك للّداللة عىل أنَّه ال حيّل ِمْن صيدها إاّل ما صحبتموه 
وأغريتموها ألخذه ، أو ألنَّه ال حيّل إاّل صيد الكلب دون سائر اجلوارح ، 

كام سيأت بيانه إْن شاء اهلل تعاىل . 
ُمكلبني  واحلسن :  مسعود ،  وابــن  عّباس ،  ابن  ــْن  عهَ وروي 

بالّتخفيف )1( أي : مغرينها بالّصيد . 
ُموَنُهنَّ { إىل آخره : مجلة منصوبةعىل احلال أيضًا ، 

ِّ
 وقوله : } ُتَعل

ا ُمتداخلة أو ُمتادفة عىل الكيفّية اّلتي عّلمكم اهلل عىل لسان نبّيه ‘ .  إمَّ
 َوِقْيَل : املعنى تؤدبونّن حّتى يرصن ُمعّلمة ممّا أهلمكم اهلل بعقولكم ، 
ِكتهَاِب  يِف  احلسن ،  يف  الّشيخ ،  روى  وغريه ،  امُلعّلم  بني  مّيزتم  حّتى 
ب  « )2( .  بنَِي { فهَِهيهَ اْلِكالهَ

ِّ
ْمُتْم ِمَن اجَلوارِِح ُمَك

َّ
 ما َعل

َّ
ِلٍّ × : » } إاِل عهَ

ْبِد اهلل ×  ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ اِء ، قهَ ذَّ ةهَ احلهَ ْن أهَيِب ُعبهَْيدهَ ويف الّصحيح ، عهَ
ُه ؟ .  حهَ هَ ا سهَ ي إِذهَ مِّ لَّمهَ وُيسهَ ْلبهَُه امُلعهَ ُح كهَ ْسهَ ُجِل يهَ ِن الرَّ عهَ

ُه  عهَ دهَ مهَ جهَ إِْن وهَ ْيِه ، وإْن أدركه قد قتله )3( ، وهَ لهَ كهَ عهَ ْأُكُل مِمَّا أهَْمسهَ الهَ : »يهَ قهَ فهَ

))) جممع البيان ) : 276 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 88/22 . 

اُه « ، بدل : » وإْن أدركه قد قتله « .  كَّ ْتِلِه ذهَ ْبلهَ قهَ ُه قهَ كهَ ا أهَْدرهَ إِذهَ ))) يف املصدر : » فهَ
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ْأُكُل ِمنُْه « .  ٍم فهَالهَ يهَ لَّ رْيهَ ُمعهَ ْلبًا غهَ كهَ
ْهُد ؟ .  اْلفهَ ُقْلُت : فهَ فهَ

ُه فهَُكْل « .  اتهَ كهَ ْكتهَ ذهَ ا أهَْدرهَ الهَ : »إِذهَ قهَ
ْلِب ؟ .  ِة اْلكهَ نِْزلهَ ْهُد بِمهَ ْيسهَ اْلفهَ ُقْلُت : ألهَ

ْلُب « )1( .  لٌَّب إاِلَّ اْلكهَ ْ ٌء ُمكهَ ْيسهَ شهَ الهَ : »لهَ قهَ فهَ
ْلِب :  اْلكهَ ْيِد  صهَ يِف  الهَ  قهَ ُه  نَّ أهَ اهلل ×  ْبِد  عهَ يِب  أهَ ْن  عهَ ةهَ ،  ارهَ ُزرهَ ْن  وعهَ
ُكْل  لهَ  كهَ أهَ وإِْن  تهَلهَ ،  قهَ وإِْن  ْيِه  لهَ عهَ كهَ  أهَْمسهَ مِمَّا  ْليهَْأُكْل  فهَ ى  مَّ سهَ وهَ ُه  لهَ ْرسهَ أهَ »إْن 
ِمنُْه  ْليهَْأُكْل  فهَ ُيْرِسُله   ِحنيهَ  تهَُه  اعهَ سهَ ُه  لَّمهَ عهَ فهَ ٍم  لَّ ُمعهَ رْيهَ  غهَ انهَ  كهَ وإِْن  ِقيهَ ،  بهَ ا  مهَ
ْشبهَاُه  وأهَ ُقوُر  والصُّ اْلُفُهوُد  تهَِصيُد  مِمَّا  ِب  اْلِكالهَ ُف  ِخالهَ ا  مَّ أهَ فهَ لٌَّم ،  ُمعهَ ُه  إِنَّ فهَ
الهَ :  قهَ ُه  انهَ ُسْبحهَ أِلهَنَّه  ُه ؛  اتهَ كهَ ذهَ ْكتهَ  ْدرهَ أهَ ا  مهَ إِالَّ  ْيِدِه  صهَ ِمْن  ْأُكْل  تهَ فهَالهَ  لِكهَ  ذهَ
ْن  ُل إِالَّ أهَ ْيُدُه بِاّلذي ُيْؤكهَ لهَْيسهَ صهَ ْلِب فهَ فهَ اْلكهَ انهَ ِخالهَ بنَِي { فهَامهَ كهَ

ِّ
} ُمَك

ُه « )2( .  اتهَ كهَ ذهَ ُتْدِركهَ 
انهَ أهَيب ×  ْبِد اهلل × : »كهَ الهَ أهَُبو عهَ الهَ : قهَ بِيِّ ، يف الصحيح ، قهَ لهَ ِن احلهَ وعهَ
ا اآْلنهَ  أهَمَّ ُقوِر )5( ، وهَ اِة )4( والصُّ ْيِد اْلُبزهَ اُف يِف صهَ نهَْحُن نهَخهَ ُيْفتِي ، وكنّا نفتي )3( ، وهَ
اُتُه ، وأّنه لفي كتاب اهلل  كهَ ذهَكهَ ا ، إاِلَّ أهَْن ُتْدرهَ ههَ ْيدهَ اُف ، والهَ ُنِحلُّ صهَ إِنَّا الهَ نهَخهَ فهَ

))) الكايف 6 : )20/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 06/26) . 
)2) الكايف 6 : 205/ )) ، هتذيب األحكام 9 : )98/2 . 

تَِّقي « بدل : » وكنا نّفتي « .  انهَ يهَ ))) يف املصدر : » وهَ كهَ
))) البزاة : مجع البازي ، وهو من الّصقور التي تصيد . ) تاج العروس 9) : 99) ماّدة بزو ( . 

ْقر ، وهو الّطائر اّلذي يصاد به ، أو هو كّل ش ء يصيد من  )5) الّصقورة ، والّصقور : مجع الصهَ
البزاة والّشواهني . ) لسان العرب ) : 65) ماّدة صقر ( . 
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ب  « )3( .  بنَِي { فِسّمي )2( اْلِكالهَ
ِّ
ْمُتْم ِمَن اجَلوارِِح ُمَك

َّ
إّن اهلل قال )1( : } َو ما َعل

رْيِ  ُقوِر والطَّ اِة والصُّ ْيِد اْلُبزهَ ْن [ )4( صهَ ْلُتُه عهَ أهَ الهَ : سهَ ويف رواية ُسامعة ] قهَ
ِصيُد ؟ .  اّلذي يهَ

ا [ يِف اْلُقْرآِن « )5( .  ذهَ ْيسهَ ] ههَ الهَ [ : »لهَ قهَ  ] فهَ
ْلٍب  كهَ ِعْن  اهلل ×  ْبِد  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  سهَ قال :  ُسليامن ،  بن  القاسم  وعن 
ْأُكُل  أيهَ ُه  تهَلهَ قهَ ْد  وقهَ اِحُبُه ،  ُه صهَ كهَ أهَْدرهَ فهَ ادهَ  اِحُبُه [ )6( فهَصهَ ُيْرِسْلُه صهَ  ْ لهَ ] وهَ  أهَْفلهَتهَ 

ِمنُْه ؟ . 
الهَ : » ال « .  قهَ فهَ

فهَالهَ  مِّ  ُيسهَ  ْ ولهَ ادهَ  صهَ وإِْن  ْليهَْأُكْل ،  فهَ ى  مَّ سهَ ْد  وقهَ ادهَ  صهَ ا  »إِذهَ قهَالهَ × :  وهَ
بنِي {   « )7( . 

ِّ
ْمُتْم ِمَن اجَلوارِِح ُمَك

َّ
ا ِمْن } ما َعل ذهَ ْأُكْل ، وههَ يهَ

ويف رواية : أنَّه إذا أرسل كلبه ، وسّمى غرُيه ال يزي ، وقال : »الهَ 
لهَه  « )8( . ونحوها ُمرسلة أيب بصري )9( .  اِحُبُه اّلذي أهَْرسهَ ي إاِلَّ صهَ مِّ ُيسهَ

ُقوُل « بدل : » وأّنه لفي كتاب اهلل إّن  لَّ يهَ زَّ وجهَ ِلٍّ × أهَنَّ اهلل عهَ ُه يِف ِكتهَاِب عهَ إِنَّ ))) يف املصدر : » فهَ
اهلل قال « . 

)2) يف الكايف : » يف « ، بدل » فسّمى « . 
))) الكايف 6 : 207/) ، هتذيب األحكام 9 : 2) – ))/0)) . 

))) بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)5) هتذيب األحكام 9 : ))/ )2) ، وكّل ما بني املعقوفني يف الروايِة وسابقتها أثبتناه من املصدر . 

)6) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)7) الكايف 6 : 205/ 6) ، هتذيب األحكام 9 : 00/25) . 

)8) هتذيب األحكام 9 : 26/ )0) . 
)9) هتذيب األحكام 9 : 26/ )0) . 
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ْن ذبح  ويف رواية ُأخرى : أنَّه إذا نيس الّتسمية فال بأس فهو بمنزلة مهَ
أإنَّه إذا أرسلت الكالب ودخل  ويف رواية ُأخرى :  الّتسمية )1( .  ونيس 
فال  الّصيد  يف  مجيعًا  فاشتكت  صاحبًا  له  يعرفون  ال  غريب  كلب  فيها 

يؤكل منه ؛ ألنَّك ال تدري أخذه ُمعلَّم أم ال )2( . 
ْلِب  ْن كهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ الٍِد ، قهَ ْيامهَنهَ ْبِن خهَ  ويف صحيحة ْ ُسلهَ
ْيِه ؟ .  لهَ كهَ عهَ ْأُكُل مِمَّا أهَْمسهَ ي ِحنيهَ ُيْرِسُلُه أيهَ مِّ ُيسهَ ُجُل امُلْسِلُم فهَ ْأُخُذُه الرَّ املهَُجوِس يهَ

فهذِه  ْيِه « )3( ،  لهَ عهَ اهلل  اْسمهَ  رهَ  كهَ ذهَ ْد  وقهَ لٌَّب ،  ُمكهَ ُه  أِلهَنَّ ْم ؛  »نهَعهَ الهَ :  قهَ فهَ
ْن بيان معنى اآلية الّشيفة .  األخبار ونحوها كاشفة عهَ

فُهنا أحكام : 

ة مأخوذة في إباحة ما يقتله  ل ( : ] الّتعليم له كيفّية خاصَّ  ) األوَّ
الكلب [ 

إلخ ،  ُموَنُهّن { 
ِّ
} ُتَعل بقوله :  تقييده  ثمَّ  ْمُتم { 

َّ
َعل } َما  إطالق   

ة ُمتلقاة ِمْن الّشع مأخوذة يف إباحة ما  يقتيض أنَّ الّتعليم له كيفّية خاصَّ
يقتله الكلب . 

ْبِد اهلل ×  ْن أهَيِب عهَ ةهَ ، عهَ ارهَ ْن ُزرهَ ))) الكايف 6 : 206/ 8) ، وهتذيب األحكام 9 : 25/ 02) . عهَ
ا  لِكهَ إِذهَ ذهَ يهَ وكهَ مِّ بهَحهَ ونهَيِسهَ أهَْن ُيسهَ ْن ذهَ ِة مهَ نِْزلهَ ُهوهَ بِمهَ يهَ فهَ مِّ ْلبهَُه ونهَيِسهَ أهَْن ُيسهَ ُجُل كهَ لهَ الرَّ ا أهَْرسهَ الهَ : إِذهَ قهَ

يهَ .  مِّ ْهِم ونهَيِسهَ أهَْن ُيسهَ ى بِالسَّ مهَ رهَ
ْبِد اهلل ×  ْن أهَيِب عهَ ْن أهَيِب بهَِصرٍي ، عهَ )2) الكايف 6 : 9/206) ، هتذيب األحكام 9 : 05/26) . عهَ
ُب  ِت اْلِكالهَ ضهَ ا فهَلامَّ مهَ ْيههَ لهَ ْوا عهَ مَّ ْد سهَ ا وقهَ ٌة ُكلُّههَ لَّمهَ ُْم وِهيهَ ُمعهَ بهَ ُلوا ِكالهَ ْوٍم أهَْرسهَ ْن قهَ ْلُتُه عهَ أهَ الهَ : سهَ قهَ
ُل ِمنُْه  الهَ : الهَ ُيْؤكهَ قهَ ْيِد فهَ ِيعًا يِف الصَّ ْت مجهَ كهَ هَ اِحبًا فهَاْشتهَ ُه صهَ ْعِرُفونهَ لهَ ِريٌب الهَ يهَ ْلٌب غهَ ا كهَ لهَ فِيههَ دهَخهَ

ٌم أهَْم ال .  لَّ ُه ُمعهَ ذهَ ْدِري أهَخهَ أِلهَنَّكهَ الهَ تهَ
))) هتذيب األحكام9 : 0)/8)) . 
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وقْد ذكر له علماؤنا شرائط : 

 ) أحدها ( : أْن يسترسل إذا أرسله . 

 ) الّثاِني ( : االنزجار إذا زجره

ة )1( ، والعاّمة )2( .  وهذان الّشطان ممّا اتفقت عليهام اخلاصَّ

 ) الّثالث ( : إمساكه الّصيد ، وعدم أكله منه

املروّية  الّروايات  الختالف  ة ؛  اخلاصَّ فيه  اختلفت  الّشط  وهذا   
ة أيضًا الختالف  ْن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ، واختلف فيه العامَّ عهَ
ة  اخلاصَّ وأكثر  الّشيخ )3(  ذهب  االشــتاط  وإىل  النّبوّي .  احلديث 

والعاّمة )4( . 
ْبِد اهلل ×  ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ ى ، قهَ ةهَ ْبِن ُموسهَ اعهَ ويدلُّ عليه صحيحُة ِرفهَ

ْقُتُل ؟ .  ْلِب يهَ ِن اْلكهَ عهَ
الهَ : » ُكْل « .  قهَ فهَ

))) انظر الشيخ يف اخلالف 6 : 6 املسألة 2 ، واملحقق يف شائع اإلسالم ) : 5)7 ، والعاّلمة يف 
ترير األحكام ) : )60 ، ويف قواعد األحكام ) : ))) ، والفخر يف إيضاح الفوائد ) : ))) ، 

والشهيد األّول يف اللمعة الدمشقّية : ))2 ، والشهيد الثان يف مسالك األفهام )) : ))) . 
)2) األم 2 : 226 و227 ، ومترص املزن )28 ، وحلية العلامء ) : 25) ، والساج الوهاج 559 ، 
ومغني املحتاج ) : 275 ، والوجيز 2 : 207 ، واملجموع 9 : )9 و)9 و97 ، وكفاية األخيار 2 : 

8)) و9)) ، واملحىل 7 : 68) ، والبحر الزّخار 5 : )29 و295 ، والشح الكبري )) : 27 . 
))) اخلالف 6 : 6 املسألة 2 ، املبسوط 6 : 257 . 

))) األّم 2 : 226 - 227 ، مترص املزن )28 ، حلية العلامء ) : 25) ، الّساج الوهاج 559 ، 
مغني املحتاج ) : 275 ، الوجيز 2 : 207 ، املجموع 9 : )9 - )9 و97 . 
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لهَ ِمنُْه ؟ .  ُقْلُت : أهَكهَ فهَ
ْفِسِه « )1( .  ىلهَ نهَ كهَ عهَ لهَْيكهَ ، إِنَّامهَ أهَْمسهَ ْم ُيْمِسْك عهَ لهَ لهَ ِمنُْه ] فهَ ا أهَكهَ الهَ : »إِذهَ قهَ فهَ
ْأُكْل  تهَ فهَالهَ  ُه  ُتْدِركهَ أهَْن  ْبلهَ  قهَ ِمنُْه  ْلُب  اْلكهَ لهَ  أهَكهَ ا  إِذهَ »فهَ ُسامعة :  رواية  ويف 

ِمنْه  « )2( [ )3( . 
ويف بعضها :  الّداّلة عىل عدم االشتاط فهي كثرية ،  ا األخبار  وأمَّ
» ولو أكل ثلثيه « )4( ، ويف بعضها : » ولو بقي نصفه « )5( ، وبذلك قال 
الّصدوقان )6( وابن أيب عقيل )7( . ويف بعضها ترصيح : » بأنَّ األكل إْذا 
كان بعد القتل فال بأس « )8( ، كام ال يقدح أكل الّسُبع ِمْن الّذبيحة بعد 

ذكاهتا وبذلك قال ابن اجُلنيد )9( وهو وجه مجع بني األخبار . 
 وحل الّشيخ وأتباعه رواية املنع : عىل االعتياد أو الّتقّية كام يشعر 
ا ُمتّصة بأكل الفهد ؛ ألنَّه يسمى كلبًا ُلغًة ،  به بعض األخبار ، أو عىل أنَّ

))) هتذيب األحكام 9 : 27/))) ، االستبصار ) : 252/69 . 
بدل  » تدركه «  وفيهام :   ، 25(/69  : ( االستبصار   ، ((0/27  : 9 األحكام  هتذيب   (2(

» تذكيه « . 
))) ما بني املعقوفتني أثبتناه من النّسخة احلجرّية ، ومصادر الّروايات . 

ْن  عهَ  . 2((/67  : ( االستبصار   ، 95/2(  : 9 األحكام  هتذيب   ، (0/20(  : 6 الكايف   (((
لهَ ُثُلثهَْيِه « .  ْلُب ، وإِْن أهَكهَ كهَ اْلكهَ ُقوُل : » ُكْل مِمَّا أهَْمسهَ نهَ يهَ لامهَ ِمْعُت سهَ الهَ سهَ يَِّب ، قهَ ِعيِد ْبِن امُلسهَ سهَ

)5) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
)6) امُلقنع : 8)) ، اهلداية : 79 ، الفقه املنسوب لإلمام الّرضا × : 296 . 

)7) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
ْرتهَ  كهَ ْد ذهَ ْلُب ، وقهَ ُه اْلكهَ تهَلهَ ا قهَ ا مهَ ُه أهَْم ال . . . وأهَمَّ » أهَ آُكُل فهَْضلهَ )8) هتذيب األحكام 9 : 99/25 ، 

لهَ ِمنُْه « .  إِْن أهَكهَ ُكْل وهَ ْيِه فهَ لهَ اْسمهَ اهلل عهَ
)9) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : )27 . 
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وحل رواية اجلواز عىل األكل نادرًا مجعًا بينها )1( . 
أقول : ما ذكره ابن اجُلنيد يقتيض أْن ال يكون عدم األكل شطًا يف 
الّتعليم ، بْل إنَّام هو شط يف إباحة ما قتله ؛ ألنَّه إذا أكل قبل إزهاق النّفس 
وما  ل وإشكال .  تأمُّ واملسألة مّل  الّصيد ،  األكل سببًا ملوت  جاز كون 
ذكره األكثر أحوط . وال يقدح شب الّدم قطعًا ، نعم أكل احلشايا قادح . 
ثمَّ الّظاهر أنَّه البدَّ ِمْن تكرار األُمور امُلعتربة يف الّتعليم حّتى حيصل 
إطالق  ِمْن  الّظاهر  هو  وهذا  ُمعّلاًم ،  صار  بأنَّه  الُعرف  وحيكم  الّظّن ، 
ارة  ُزرهَ ورواية  ثالثًا ،  وآخرون  مرتني  بالّتكّرر  بعضهم  واكتفى  اآلية ، 
املذكورة )2( يمكن حلها عىل بعض الكالب اّلتي حيصل الّظّن بثبوته )3( 
ُمعّلم «  » فإنَّه  قوله :  يف  ولعلَّ  ُمتلفة ،  طباعها  ألنَّ  مّرة ؛  ل  أوَّ ِمْن  هلا 

إشعارًا بذلك . 

 ) الّثاِني ( : ] اختصاص اإلباحة بصيد الكلب المعّلم [ 

يّصه  بامُلكلبني  الّتقييد  أنَّ  إاّل  عاّمًا  كان  وإْن  اجلوارح  إطالق 
بالكالب ؛ ألنَّه امُلتبادر ، ويدلُّ عليه جهة االشتقاق ، واتفاق أهل الّلغة 

ا  إِذهَ ُه  أهَنَّ ىلهَ  عهَ ُموالهَِن  مهَْ اِن  ربهَهَ اخلهَ اِن  ذهَ » فهَههَ ))) هتذيب األحكام 9 : 28 ذيل احلديث ))) ، قال : 
انهَ  ا كهَ ا إِذهَ أهَمَّ لهَ ِمنُْه ، فهَ لهَ مِمَّا أهَكهَ ْز أهَْن ُيْؤكهَ ُ ْ يهَ لِكهَ لهَ ذهَ انهَ كهَ ا كهَ ُه إِذهَ ْيِد ، أِلهَنَّ ْلُب ُمْعتهَادًا أِلهَْكِل الصَّ انهَ اْلكهَ كهَ
جهَ التَِّقيَِّة ، أِلهَنَّ يِف  ْرهَ ا مهَ جهَ رهَ ُكونهَا خهَ تهَِمُل أهَْن يهَ ْ حيهَ ْمنهَاُه ، وهَ دَّ ا قهَ بهَ مهَ سهَ اّذًا ِمنُْه فهَالهَ بهَْأسهَ بِِه حهَ لِكهَ شهَ ذهَ
ُكوُن  الهَ يهَ ْفِسِه ، وهَ ىلهَ نهَ كهَ عهَ ْد أهَْمسهَ ُكوُن قهَ ُه يهَ لهَ ِمنُْه ؛ أِلهَنَّ ا أهَكهَ ْيِد إِذهَ ُوُز أهَْكُل الصَّ ُقوُل الهَ يهَ ْن يهَ ِة مهَ امَّ اْلعهَ

لهَْيك  « .  كهَ عهَ ْد أهَْمسهَ قهَ
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )7).

))) » الّظّن بثبوته « أثبتناه من النّسخة احلجرّية . 
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عىل أنَّ امُلكلب هو صاحب الكلب كام قاله يف » الجمهرة « )1( عىل ما نقله 
امُلرتىض )2( ، مع احتامل كون ) ِمْن ( اجلاّرة ُهنا للّتبعيض ، وقْد ذكرنا ِمْن 
األخبار ما يدلُّ عىل ذلك ، وهذا هو املشهور بني أصحابنا بْل اّدعى عليه 

امُلرتىض إمجاعهم )3( . 
الكلب  أشبه  ما  ُكّل  القوُل بجواز صيد  ابن أيب عقيل )4(  ْن  عهَ وُنِقل 
ِمْن الفهد والنّمر ونحومها ؛ لعموم اجلوارح ، وداللة بعض األخبار )5( . 
الّتقّية ؛  عىل  األخبار  ونحمل  اآلية ،  داللة  نمنع  إّنا  والجواب :   

ة .  ملوافقتها ملذاهب أكثر العامَّ
] وال  وغريه ،  الّسلوقّي  الكالب  أنواع  يشمل  إطالقها  ظاهر  نعم 
بني األسود وغريه [ ، وهو املشهور بني األصحاب وغريهم ، واستثنى 
عىل  ويدلُّ  ة ،  العامَّ بعض  مذهب  وهو  األسود ،  الكلب  اجُلنيد )6(  ابن 

))) مجهرة الّلغة ) : 76) ، ماّدة كلب . 
)2) االنتصار : 82)ـ )8) . 

))) املصدر الّسابق . 
))) عنه العاّلمُة يف متلف الّشيعة 8 : 9)) ، قال : » قال ابن أيب عقيل : ما يصطاد مّما أحل اهلل 
عّز وجّل فإّنه يصطاد بأربعة أشياء : سباع معلمة مثل : الكلب وما أشبهه من الفهد والنّمر 

وغري ذلك ، وطري مكلب كالبازي والصقر وما أشبههام . . . « . 
ْن أهَيِب بهَِصرٍي  ِلٍّ عهَ ْن عهَ ٍد عهَ مَّ اِسِم ْبِن مُهَ ِن اْلقهَ )5) أورد الشيخ يف هتذيب األحكام 9 : 2/28)) ، عهَ
لهَْيكهَ ،  كهَ عهَ ا أهَْمسهَ ُكْل مهَ يهَ فهَ مِّ ْعدهَ أهَْن ُتسهَ ْهدًا بهَ اًم أهَْو فهَ لَّ ْلبًا ُمعهَ ْبتهَ كهَ الهَ : » إِْن أهَصهَ ْبِد اهللِ × قهَ ْن أهَيِب عهَ عهَ
لهَْيكهَ  لهَ عهَ جَّ إِْن عهَ ِه ، فهَ كِّ ّيًا فهَذهَ ِدكهَ حهَ انهَ يِف يهَ ُه فهَكهَ ْيدهَ ْكتهَ صهَ إِْن أهَْدرهَ ْأُكْل ، وهَ ْ يهَ لهَ أهَْو لهَ ْقُتْل ، أهَكهَ ْ يهَ تهَلهَ أهَْو لهَ قهَ

يهَُه فهَُكْل « .  كِّ ْبلهَ أهَْن ُتذهَ تهَ قهَ فهَامهَ
» وقال ابن اجلنيد : وسواء كانت الكالب  )6) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : )27 . قال : 

سلوقية أو غريها إذا كانت ممّا عّلمها املسلمون ما ل يكن أسود بياًم « . 
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الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × :  الهَ : قهَ ْن أيب عبداهلل × قهَ ذلك رواية الّسكوّن ، عهَ
رهَ  أهَمهَ اهلل ‘  ُسولهَ  رهَ نَّ  أِلهَ ْيُدُه ؛  صهَ ُل  ُيْؤكهَ الهَ  اْلبهَِهيُم )1(  ُد  ْسوهَ اأْلهَ ْلُب  »اْلكهَ

ْتِله  « )2( ، وهي مع ضعفها يمكن حلها عىل الّتقّية والكراهة .  بِقهَ

 ) الّثالث ( : ] اشتراط االسالم في ُمَعّلم الكلب [ 

االصطياد  يوز  ال  أنَّه  للُمْسلمني  اخلطاب  كون  ِمْن  ُيستفاد  قْد   
بن  عبدالّرحن  رواية  ذلك  عىل  ويدلُّ  الكافر ،  عّلمه  اّلذي  بالكلب 
سّيابة )3( ورواية الّسكون )4( وإىل ذلك ذهب الّشيخ يف » المبسوط « )5( . 
بالفروع ،  ُكّلفوا  ثمَّ  ِمْن  وهَ القرآن عاّمة ،  ألنَّ خطابات   وفيه نظر ؛ 
م امُلنتفعون ، وأنَّه ِمْن اجلائز  وتصيص امُلْسلمني بالّذكر يف بعضها ؛ ألنَّ
كونا جرت عىل الغالب ، ال عىل جهة االشتاط ، وأنَّ الغرض إرشاد 
ِمْن ثمَّ ذهب األكثر  إىل أخذ الّصيد ، وأنَّه ممّا أهلمكم الّتدبري يف أخذه ، وهَ
بْل  حكمه ،  يف  ِمْن  وهَ امُلرسل  إسالم  امُلْعتهَرب  وأنَّ  ذلك  ُيشتط  ال  أنَّه  إىل 

البهيم : ماال  بياضًا . واألسود  أو  البهيم : : ما كان لونًا واحدًا اليالطه غريه ، سوادًا كان   (((
يلطه لون آخر غري الّسواد . ) لسان العرب 2) : 58 ماّدة بم ( . 

)2) الكايف 6 : 206/ 20 . 
أهَْلُت  الهَ : سهَ ةهَ قهَ يهَابهَ ِن ْبِن سهَ ْحهَ ْبِد الرَّ ْن عهَ ))) الكايف 6 : 2/209 . هتذيب األحكام 9 : 0)/9)) ، عهَ
ُكونهَ  ْيِدِه إاِلَّ أهَْن يهَ ْأُكْل ِمْن صهَ الهَ الهَ تهَ أهَِصيُد بِِه قهَ ُويِسٍّ أهَْستهَِعرُيُه أفهَ ْلُب جمهَ ُقْلُت كهَ ْبِد اهلل × فهَ ا عهَ أهَبهَ

ُه ُمْسِلٌم .  لَّمهَ عهَ
ْبِد اهلل ×  ْن أهَيِب عهَ ُكوِنِّ ، عهَ ))) الكايف 6 : 209/) ، هتذيب األحكام 9 : 0)/20) ، عِن السَّ

ُه . . . « .  ِسلهَ رُيْ ُه فهَ لِّمهَ ُيعهَ ُه امُلْسِلُم فهَ ْأُخذهَ ُه إاِلَّ أهَْن يهَ ْيدهَ ْأُكْل صهَ ْلُب املهَُجويِسِّ الهَ تهَ الهَ : » كهَ قهَ
)5) املبسوط 6 : 258 - 262 . قال : » وإن عّلمه جمويّس فاستعاره املسلم أو غصبه فاصطاد به 

حّل أكله ، وقال بعضهم : ال حيّل ، وهو االقوى عندي « . 



82)...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

اّدعى عليه يف » الخالف « )1( إمجاع الفرقة ، ويدلُّ عليه رصحيًا صحيحة 
دُه إطالق الّروايات ، وكونه بمنزلة  ُسليامن بن خالد )2( املذكورة ، وُيؤيِّ
ْن الّروايتني )3( بالّضعف ، وجواز احلمل عىل الكراهة ،  اآللة ، وُياب عهَ
فُعلم ِمْن ذلك أنَّه لو كان امُلرسل كافرًا فال حيّل صيده ، ولو كان امُلعّلم 

ُمسلاًم إاّل إذا أدرك ذكاته امُلْسلم وذّكاه . 

 ) الّرابع ( : ] اْن يكون ارساله للصيد [ 

ُموَنُهنَّ { 
ِّ
} تَعل وقوله :  بنَِي { 

ِّ
} ُمك قوله :  ِمْن  ُيْعلهَم  قْد 

فلو  للّصيد ،  إرساله  يكون  أْن  ُيشتط  أنَّه  ْيُكْم { 
َ
َعل و} أْمَسْكَن 

استسل ِمْن نفسه لْ حيّل أكل ما يقتله . ولو أغراه فزاد عدوه حّل عىل 
احتامل . نعم لو زجره فوقف ثمَّ أغراه حّل قطعًا . 

وُيعلهَم أيضًا أنَّه ُيشتط أْن يرسله للّصيد ، فلو أرسله ال للّصيد فعرض 
له صيد فقتله ْل حيّل ، ويدلُّ عىل ذلك رواية القاسم بن ُسليامن )4( املذكورة . 
ُمستقّرة ،  وحياته  نْه  عهَ الّصيد  يغيب  ال  أْن  ُيشتط  أنَّه  أيضًا  وُيعلهَم 
الهَ : »ُكْل ِمْن  ْبِد اهلل ، قهَ ى ْبِن عهَ ويدلُّ عليه قول الّصادق × يف رواية ِعيسهَ

نْكهَ « )5( .  ِغْب عهَ ْ يهَ ا لهَ ْلِب مهَ ْيِد اْلكهَ صهَ

))) اخلالف 6 : 9) ، املسألة 8) ، قال : » إذا اصطاد املسلم بكلب عّلمه جمويّس ، حّل أكل ما 
قتله . وبه قال مجيع الفقهاء « . 

)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 76).
))) قد تقّدم ذكرمها يف الّصفحة )8)، ومها رواية عبد الرحن بن سّيابة والّسكوّن . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 75).
)5) هتذيب األحكام 9 : 29/ 7)) . 
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ْيتهَ )1( « )2( .  ا أهَْنمهَ ْع مهَ دهَ ْيتهَ ، وهَ ا أهَْصمهَ ويف احلديث النّبوي : »ُكْل مهَ

 ) الخامس ( : ] التسمية من قبل المرسل [ 

 ُاستفيد منها اعتبار الّتسمية ِمْن امُلرسل ، والّظاهر أنَّه ال ُيشتط كونا 
عند اإلرسال ، بْل يكفي ولو حصلت بعده إىل حني عّضة الكلب ، وهو 

الّظاهر ِمْن أكثر األخبار )3( . 
قوله × يف صحيحة  لداللة  ُيشتط كونا عند اإلرسال ؛  َوِقْيَل : 
احلّذاء : »ويسّمي إذا ّسحه )4( « )5( ؛ وألنَّ اإلرسال بمنزلة الّذكاة ، فكام 

اعتربت الّتسمية عندها فينبغي أْن تعترب عنده . وفيهام نظر . 
ا يف النّسيان فال يقدح تركها رأسًا فضاًل  د أمَّ واخلالف يف حال الّتعمُّ
ْن تأخريها ، كام دلَّت عليه األخبار )6( . ويف إحلاق اجلاهل به احتامالن .  عهَ

))) قال اجلوهرّي : قد صمى الّصيد يصمي ، إذا مات وأنت تراه . ) الّصحاح 6 : )0)2 مادة صمى ( ، 
وقال ابن األثري : » اإلصامء : أن يقتل الّصيد مكانه . ومعناه سعة إزهاق الروح . . . واإلنامء : أن 
تصيب إصابة غري قاتلة يف احلال . يقال أنميت الرمية ، ونمت بنفسها . ومعناه : إذا صدت بكلب أو 
سهم أو غريمها فامت وأنت تراه غري غائب عنك فكل منه ، وما أصبته ثم غاب عنك فامت بعد ذلك 

فدعه ، ألنك ال تدرى أمات بصيدك أم بعارض آخر « . ) النّهاية ) : )5 ماّدة صام ( . 
)2) الّسنن الُكربى للبيهقي9 : ))2 ، جممع الزوائد ) : 0) ، املعجم الكبري ) الّطرباّن ( 2) : 22 . 

))) انظر وسائل الّشيعة : الباب 2 من أبواب الصيد ح8 ، 9 ، )) . 
))) الّتسيح : اإلرسال . ) لسان العرب 2 : 79) ماّدة سح ( . 

)5) الكايف 6 : )20/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 06/26) . وفيه : أّن القول املذكور ليس من 
كالم اإلمام × ، بل هو واقع يف كالم الّسائل ، فراجع . 

ا  الهَ : إِذهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ةهَ ، عهَ ارهَ ْن ُزرهَ )6) منها ما أورده الكلينّي يف الكايف 6 : 8/206) ، عهَ
ى  مهَ رهَ ا  إِذهَ لِكهَ  ذهَ يهَ وكهَ مِّ ُيسهَ أهَْن  ونهَيِسهَ  بهَحهَ  ذهَ ْن  مهَ ِة  نِْزلهَ بِمهَ ُهوهَ  فهَ يهَ  مِّ ُيسهَ أهَْن  ونهَيِسهَ  ْلبهَُه  كهَ ُجُل  الرَّ لهَ  أهَْرسهَ

يهَ .  مِّ ْهِم ونهَيِسهَ أهَْن ُيسهَ بِالسَّ
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ثمَّ امُلستفاد ِمْن ذلك أنَّه ُيشتط كون الّسبب اجلامع للّشائط اّلتي ِمْن 
مجلتها اإلرسال والّتسمية وقصد الّصيد ممّا يستند إليه اإلزهاق وحده ، فلو 
اشتك معه كلب غري ُمعّلم ، أو ُأرسل شخص وسّمى آخر ، أو أرسل 
ذلك  عىل  ويدلُّ  قتله ،  ما  حيّل  لْ  ثالث ،  وسّمى  آخر ،  وقصد  شخص 

األخبار )1( . 

 ) الّسادس ( : ] أن يجد الفريسة قد ماتت [ 

ْمَسْكَن { أنَّه يشتط يف اإلباحة 
َ
ا أ  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ك

َ
 قْد ُيستفاد ِمْن قوله : } ف

أْن يده قْد مات ؛ ألنَّه اّلذي ُيباح أكله دون احلي ، والحتامل أْن يكون 
 اْسَم اهلل { راجعًا إىل » ما أمسكن « بأْن يكون املعنى 

ْ
ُروا

ُ
ك

ْ
قوله : } َواذ

فلو وجده ذا حياة ُمستقّرة لْ  إذا أدركتموه حّيًا كام هو أحد الوجهني ، 
ْبِد  ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ اٍج ، قهَ رَّ حيّل حّتى يذكيه ، ويدلُّ عليه صحيحة اْبِن دهَ
ُه  عهَ مهَ ُكوُن  يهَ والهَ  يهَْأُخُذُه  فهَ ْيِد  الصَّ ىلهَ  عهَ ْلبهَ  اْلكهَ ُيْرِسُل  ُجِل  الرَّ ِن  عهَ اهلل × 

ْأُكلهَ ِمنُْه ؟ .  ُه ويهَ ْقُتلهَ تَّى يهَ ُعُه حهَ دهَ يِه ِبهَا أيهَ كِّ نٌي ُيذهَ ِسكِّ
ْمَسْكَن 

َ
أ ا  ِممَّ وا 

ُ
ُك

َ
} ف تعاىل :  اهلل  ــالهَ  قهَ ــْأسهَ ،  بهَ الهَ   « ــالهَ :  قهَ

إاّل  حيّل  لْ  الّسكني  معه  كان  لو  أنَّه  اخلرب  مفهوم  ألنَّ  ْيُكْم { « )2( ؛ 
َ
َعل

بالّتذكية ، وبذلك أفتى األصحاب . 
يقتله  حّتى  يدعه  أْن  يوز  أنَّه  وهو  آخر ،  حكم  ُاستفيد  وقْد 
ابن ذلك  ِمْن  ومنع  األكثر ،  أفتى  وبذلك  يأكله ،  ثمَّ  احلال  هذِه   يف 

))) انظر وسائل الّشيعة : الباب 2 من أبواب الصيد . 
)2) الكايف 6 : )20/ 8 ، هتذيب األحكام 9 : )2/)9 . 
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 إدريس )1( . والبن حزة )2( تفصيٌل . 

 ) الّسابع ( : ] في نجاسة موضع العّض [ 

 ِقيلهَ : ظاهر إطالق اآلية يدلُّ عىل طهارة موضع العّضة ، وكذا ظاهر 
إطالق األخبار ، ذهب إىل ذلك مجاعة منهم الّشيخ يف » الخالف « )3( ، 
ة )5( . ومنهم ِمْن ذهب إىل أنَّه  و» المبسوط « )4( وبذلك قال بعض العامَّ

عفو ملكان احلاجة وعس االحتاز . 
إنَّام  ألّن اآلية والّروايات  بالنّجاسة ؛  القول  ِوفاقًا لألكثر  واألقوى 
ُينايف املنع ِمْن  وذلك ال  دلَّت عىل اإلذن يف األكل ِمْن حيث إنَّه صيد ، 
 
ْ
وا

ُ
جهة ُأخرى كالنّجاسة املأمور بإزالتها عىل اإلطالق ، كقوله : } ... ُك

))) الّسائر ) : )9 ، قال : » إذا ل يكن مع اإلنسان ما يذّكيه ويذبحه به ، ومعه كلب ، فال يوز 
له أْن يدع الكلب يذبحه بال خالف ، ألّنه ليس بصيد « . 

حياة  وفيه  أدركه  إّما  يُل :  ل  صاحُبه  وأدركه  الكلُب  صاده  » وإْن  قال :   ، (56 الوسيلة :   (2(
مستقّرة ، أو غري مستقّرة ، أو أدركه ممتنعًا . فاألّول : إْن اتسع الّزمان لذبحه ل تلَّ إاّل بعد 
الّذكاة . . . وإْن ل يتسع الّزمان لذبحه حل من غري ذكاة . والّثان : ل حيتج إىل الّذكاة ، والّذكاة 
أفضل . والّثالث : إن أخذه ذبحه ، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه ، فإن وقف وفيه حياة 

مستقّرة ، أو غري مستقّرة فحكمه عىل ما ذكرنا « . 
))) اخلالف 6 : 2) ، املسألة 8 ، قال : » إذا عّض الكلُب الّصيد ل ينجس به ، وال يب غسله . . . 

دليلنا قوله تعاىل : } فكلوا مما أمسكن عليكم { ول يأمر بغسله « . 
))) املبسوط 6 : 259 ، قال : » فإن اصطاد بالكلب صيدًا فعّضه الكلب ، وجرح موضعًا منه ، كان 
موضع العضة نجسًا ، وقال قوم : ال يب غسله لقوله تعاىل : } فكلوا مما أمسكن عليكم { ول 

يأمر بالغسل ، وقال قوم : يب غسله ؛ ألّنه نجّسه ، واألّول أقوى ، والّثان أحوط « . 
)5) اأُلّم 2 : 227 ، املجموع 9 : 08) ، حلية العلامء ) : 28) . 
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 ... { )1( ، ونحوها فإنَّه ال ُينايف الّتحريم ملانع . 
ً
ْرِض َحالاَلً َطيِّبا

َ
ا ِف األ ِممَّ

 اهلل { يف ما ناكم ، وال تالفوه يف ما أمركم ، } إنَّ اهلل 
ْ
 } َواتَُّقوا

َِساب { . 
ْ

َسِيُع ال

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

ُكْم 
َّ
ِكَتاَب ِحلٌّ ل

ْ
ال  

ْ
وتُوا

ُ
أ يَن 

ّ
ُكُم الّطيَِّباُت َوَطَعاُم ال

َ
ِحلَّ ل

ُ
أ َْوَم  } الْ  

ُهْم ... { )2( 
َّ
َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ ل

الّتكرار  ِمْن  فالغرض  فصل ،  بال  األُوىل  بعد  مذكورة  اآلية  هذِه 
الّتأكيد وعطف باقي املحّلالت عليه . 

وامُلراد بـ } الوم { : الّزمان احلاض وما بعده . 
ألنَّه  اجلامدات ؛  ِمْن  ونحوها  احلبوب  الكتاب  أهل  بطعام  وامُلراد 
كتاب  يف  مرَّ  كام  نجاستهم  ثبت  قْد  وألنَّه  الّطعام ،  لفظ  ِمْن  امُلتبادر 

الّطهارة )3( ، فتنرصف إىل ما عدا املائعات . 

 ] في تحريم ذبائح أهل الكتاب [ 

م ال يذكرون اسم اهلل وإْن ذكروا فإنَّام  وتُرج أيضًا ذبائحهم ؛ ألنَّ
وقْد قال  وهو غري اهلل تعاىل ،  ابنه ،  املسيح  أو  العزير  ِمْن كان  يذكرون 

))) سورة البقرة 2 : 68) . 
)2) سورة املائدة5 : 5 . 

))) قد تقّدم ذكره يف ج)/55) .
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ْيِه ... { )1( . 
َ
ِر اْسُم اهلل َعل

َ
ْم يُْذك

َ
ا ل  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تعاىل } َوالَ تَأ

ُقتهَْيبهَةهَ  ْن  عهَ الّصحيح  يف  » الكافي « ،  يف  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدلُّ 
نهَُم  ُه : اْلغهَ الهَ لهَ قهَ ُه ، فهَ ا ِعنْدهَ أهَنهَ ْبِد اهلل × وهَ ا عهَ ُجٌل أهَبهَ أهَلهَ رهَ الهَ : سهَ ى )2( ، قهَ ْعشهَ األْهَ
ُح  يهَْذبهَ فهَ ُة )3( ،  اِرضهَ اْلعهَ ا  فِيههَ تهَْعِرُض  فهَ اِنُّ ،  والنَّرْصهَ اْليهَُهوِديُّ  ا  فِيههَ ُل  ُيْرسهَ

تهَُه ؟ .  بِيحهَ ْأُكُل ذهَ أنهَ
إِنَّامهَ ُهوهَ  ا ؛ فهَ ْأُكْلههَ الهَ تهَ الهَكهَ ، وهَ ا مهَ نهَههَ ْبِد اهلل × : »الهَ ُتْدِخْل ثهَمهَ الهَ أهَُبو عهَ قهَ فهَ

ْيِه إاِلَّ ُمْسِلٌم « .  لهَ ُن عهَ ااِلْسُم ، والهَ ُيْؤمهَ
يِّباُت ... { اآلية ؟ .  ُكُم الطَّ

َ
ِحلَّ ل

ُ
ُجُل : } اَلْوَم أ ُه الرَّ الهَ لهَ قهَ فهَ

ُهوهَ  إِنَّامهَ  ُقوُل :  يهَ أهَيِب صلوات اهلل عليه  انهَ  »كهَ ْبِد اهلل × :  عهَ أهَُبو  الهَ  قهَ فهَ
نْه × ، وكذا رواية  ا « )4( . ونحوها رواية ُسامعة )5( عهَ أهَْشبهَاُهههَ احُلُبوُب وهَ
اِم  حَّ الشَّ ْيٍد  زهَ رواية  ويف  والبقول « )6( .  »احلبوب  وفيها :  اجلارود ،  أيب 

))) سورة األنعام 6 : )2) . 
اإلمام  عن  العلم  أخذ  الكويّف .  األعشى  مّمد  أبو  الفقيه  بالوالء ،  األزدّي  مّمد  بن  قتيبة   (2(
الّصادق × ، وروى عنه مجلة من الروايات ، بلغت يف الكتب األربعة » 28 « موردًا ، من 
أعالم الفقهاء ورؤسائهم ، ومن عيون الشيعة وخّلصهم . وكان حيًا بعد 8)) هـ . رجال 
الربقي 7) ، رجال النجاش 2 : 85 برقم 867 ، رجال الطويّس : 275 برقم 2) و)9) 

برقم 9 ، فهرست الطويّس : )5) برقم 582 . 
))) العارضة : العّلة ، أو املرض ، أو الكس يف النّاقة أو الّشاة . ) لسان العرب 7 : 78) ماّدة عرض ( . 

))) الكايف 6 : 0)2/ 0) . 
اْليهَُهوِديِّ  ِة  بِيحهَ ذهَ ْن  عهَ ْلُتُه  أهَ سهَ الهَ :  قهَ اِهيمهَ ×  إِْبرهَ أهَيِب  ْن  عهَ ةهَ ،  عهَ امهَ سهَ ْن  عهَ  ، 5  /2(9  : 6 الكايف   (5(

ا .  ُبوههَ ْقرهَ الهَ الهَ تهَ قهَ اِنِّ فهَ النَّرْصهَ وهَ
لَّ : } َوَطعاُم  جهَ زَّ وهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ ٍر × عهَ ْعفهَ ا جهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ اُروِد قهَ ْن أهَيِب اجلهَ )6) الكايف 6 : )26/ 6 ، عهَ

الهَ × : » احلُُبوُب واْلُبُقوُل « .  قهَ ْم { ؟ . فهَ اّلذيَن ُأوُتوا اْلكِتاَب ِحلٌّ َلُكْم وَطعاُمُكْم ِحلٌّ َلُ
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مِّ « )1( .  ْ ُيسهَ إِْن لهَ ى وهَ مَّ يِّ ، إِْن سهَ مِّ ِة الذِّ بِيحهَ الهَ : »ال تأكْل ذهَ عنه × قهَ
احلُُبوب « )2( .  ُس وهَ دهَ ويف » تفسير العّياشّي « عن هشام ، عنه × قال : »اْلعهَ
اُهنهَا احلُُبوبهَ  اِمِهْم ههَ نهَى بِطهَعهَ الهَ : عهَ ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « قهَ
ْذُكُرونهَ اْسمهَ اهلل خالصًا  ُْم الهَ يهَ إِنَّ ا ؛ فهَ ْذبهَُحونهَ تِي يهَ اِئِح الَّ بهَ رْيهَ الذَّ ةهَ غهَ اِكههَ اْلفهَ وهَ
ْستهَِحلُّونهَ  تهَ ْيفهَ  فهَكهَ ُكْم  اِئحهَ بهَ ذهَ لُّوا  اْستهَحهَ ا  مهَ اهلل  وهَ الهَ :  قهَ ُثمَّ  اِئِحِهْم ،  بهَ ذهَ ىلهَ  عهَ

ُهم )3( .  اِئحهَ بهَ ذهَ
وهي  املسيح )4( .  اسم  عليها  يذكرون  م  أنَّ األخبار :  بعض  ويف 

ْن معناها .  امُلخّصصة لعموم اآلية والكاشفة عهَ
دفع دخوهلا يف  الّطّيبات  بالّذكر مع دخوهلا يف  إبرازها  والنّكتة يف   
امُلحّرمات ِمْن حيث كونا مصحوبة ملِهَْن حكم بكفره ونجاسته ورجاسته 

وقذارته وخبثه . 
»إذا  بعضها :  ويف  ذبائحهم ،  إباحة  عىل  داّلة  ُأخر  أخبار  وُهنا   
ِمْن ثمَّ اختلف  ي ،   أو شهد عندك ُمْسِلم بذلك فُكل « )5( ، وهَ مِّ ِمْعتهَُه ُيسهَ سهَ
باألخبار األُوىل ،  الّتحريم عماًل  األصحاب يف ذلك فذهب األكثر إىل 

))) الكايف 6 : 8)2/) ، هتذيب األحكام 9 : 276/65 ، االستبصار ) : 82/)-9 . 
)2) تفسري العّياّش ) : 7/296) . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 

))) تفسري القّمّي ) : )6) . 
اِئِح  بهَ ُقوُل يِف ذهَ ا تهَ ُه : مهَ الهَ : ُقْلُت لهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ))) من ال حيرضه الفقيه ) : )))/)8)) ، عهَ
اُدوا  أهَرهَ » إِنَّامهَ  الهَ :  قهَ فهَ املهَِسيحهَ ؟  ا  ْيههَ لهَ عهَ ْذُكُرونهَ  يهَ ُْم  إِنَّ فهَ ُقْلُت :  ِبهَا .  بهَْأسهَ  الهَ : الهَ  قهَ فهَ ى ؟ ،  ارهَ النَّصهَ

اىلهَ  « .  بِاملهَِسيِح اهلل تهَعهَ
ٍر ×  ْعفهَ ا جهَ ِمْعُت أهَبهَ الهَ سهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم قهَ مَّ ْن مُهَ )5) ل نقف عليه ، نعم أورد ابن إدريس) : ))6 ، عهَ

تِه  « .  بِيحهَ ُكْل ِمْن ذهَ ي فهَ مِّ ِمْعتهَُه ُيسهَ ْن سهَ ُقوُل : » مهَ يهَ
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ة  العامَّ فقهاء  ألنَّ  الّتقّية ؛  عىل  أو  الرّضورة ،  عىل  ا  إمَّ خالفها  ملا  وحاًل 
قائلون بالّتلحيل . 

وذهب مجاعة منهم ابن أيب عقيل )1( ، وابن اجُلنيد )2( وابن بابويه )3( 
عىل  لأُلوىل  وحاًل  الّثانية ،  واألخبار  اآلية  بإطالق  عماًل  احلّل ؛  إىل 
االستحباب ، لكّن الّصدوق شط سامع الّتسمية ، وساوى بني املجويّس 
وغريه ِمْن أهل الكتاب يف هذا احلكم ، وخّصها ابن أيب عقيل باليهودّي 

والنرّصانّى . 
قال يف » المسالك « : احلمل عىل الّتقّية ال يتمُّ يف مجيعها ؛ ألنَّ أحدًا 
يهَِصّح حل ما  فكيف  الّتسمية ،  ة ال يشتط يف ذبائحهم سامع  العامَّ ِمْن 

تضّمن عىل ذلك عىل الّتقية )4( . 
أنَّه  مع  الّتسمية ،  الّتقييد بسامع  ينُافيه  الرّضورة أيضًا   واحلمل عىل 
وظاهر  امليتة ،  أكل  إىل  الرّضورة  بمثابة  إليه  الرّضورة  تكون  أْن  ينبغي 
تكن  لْ  وإْن  منها ،  األكل  يوز  أنَّه  منها  املفهوم  فإنَّ  بخالفه  األخبار 

الرّضورة عىل حّد الرّضورة إىل امليتة . 

))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : 296 ، قال : » وقال ابن أيب عقيل : وال بأس بصيد اليهود 
النّصارى وذبائحهم ، وال يؤكل صيد املجوس وذبائحهم « . 

)2) املصدر الّسابق ، وقال فيه : » وقال ابن اجلنيد : ولو جتنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من 
ذبائحهم ويف آنيتهم ، وكذلك ما صنع يف أوان مستحّل امليتة ومواكيلهم ما ل يتيقن طهارة 

أوانيهم وأيديم كان أحوط « . 
تسمعهم  أن  إالّ  واملجويّس ،  والنرّصاّن  اليهودّي  ذبيحة  تأكل  » وال  قال :   ، ((7 امُلقنع :   (((

يذكرون اسم اهلل عّز وجّل عليها ، فإذا ذكروا اسم اهلل عّز وجّل عليها فال بأس بأكلها « . 
))) املسالك )) : 65) . 
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ويمكن أْن ُياب بأنَّه يمكن أْن يكون يف ذلك الّزمان أقوام يذهبون 
ال  وهو  الوجدان ،  عدم  وغايته  إلينا ،  مذاهبهم  تنقل  لْ  وإْن  ذلك  إىل 
يّتقون عىل  كانوا  عليهم  اهلل  م صلوات  أنَّ مع  الوجود ،  يدلُّ عىل عدم 

شيعتهم ، وحُيافظون عليهم ِمْن أهل زمانم . 
ْبِد  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  الهَ سهَ قهَ اِهِلِّ  اْلكهَ عن  يف احلسن ،  » الكافي « ،  روي يف 
إىِلهَ  ُه  ْدُعونهَ أيهَ ويِسٌّ  جمهَُ ُجٌل  رهَ ُهْم  رضهَهَ حهَ وهَ ْأُكُلونهَ  يهَ ُمْسِلِمنيهَ  ْوٍم  قهَ ْن  عهَ اهلل × 

اِمِهْم ؟ .  طهَعهَ
ْيئًا  شهَ ْيُكْم  لهَ عهَ مهَ  رِّ ُأحهَ أهَْن  ُه  أهَْكرهَ وهَ املهَُجويِسَّ ،  اِكُل  ُأوهَ فهَالهَ  ا  أهَنهَ ا  »أهَمَّ الهَ :  قهَ فهَ
فكراهته × لتحريم ما يصنعونه يف بالدهم  ِدُكْم « )1( ،  باِلهَ ُه يِف  تهَْصنهَُعونهَ
رعاية ملا يصلحهم خوفًا عليهم . واألخباُر الّداّلة عىل مثل ذلك كثريٌة . 
نة جلواز األكل إذا سمعت  وال ُيبعد أيضًا أْن يكون يف األخبار امُلتضمِّ
أنَّه ال يمكن الّترصيح  نظرًا إىل  الّتسمية نوُع إيامٍء إىل االّتقاء واخلوف ، 

بمرِّ احلّق يف كثري ِمْن املواضع . 
ا الرّضورة ُهنا فليست عىل حّد الرّضورة إىل أكل امليتة بْل هي  وأمَّ
فُأبيح  لذلك  امُلبيحني  الباطل  أهل  دولة  وذلك الستيالء  دائرة ،  أوسع 

للمؤمنني عند حصول املشّقة دفعًا للحرج ، فالقول بالّتحريم أقوى . 
هلم  تبذلوا  أْن  لكم  يوز  أي :  ُهْم { 

َ
ل ِحلُّ  } َوَطَعاُمُكْم  وقوله : 

بالبيع ونحوه ِمْن امُلعامالت وغريها . 
* * * * *

))) الكايف 6 : )26/ ) . 
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الّثالثة : في سورة األنعام

ُكْم 
َ
نُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمننِي ، َوَما ل

ُ
ْيِه إِن ك

َ
ا ُذكَِر اْسُم اهلل َعل  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ُك

َ
 } ف

ْيُكْم ... إىل 
َ
ا َحرََّم َعل ُكم مَّ

َ
َل ل صَّ

َ
ْد ف

َ
ْيِه َوق

َ
ا ُذكَِر اْسُم اهلل َعل  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

ّ
إال

ِفْسٌق { )1( . 
َ
ْيِه َوإِنَُّه ل

َ
ِر اْسُم اهلل َعل

َ
ْم يُْذك

َ
ا ل  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
قوهل ... َوالَ تَأ

ا الّصفة املختّصة به كالقديم  ُه . أمَّ انهَ  وامُلراد االسم امُلختّص به ُسْبحهَ
ا جتزي أيضًا ، وإطالق اسمه تعاىل عىل ما يشمل  والّرحن ونحومها فإنَّ
ْسَماء اُلْسن ... { )2( 

َ
ُه األ

َ
ل
َ
ف  ... { وهو املعنيُّ يف قوله :  الّصفة شائع ، 

فتكون هذِه اآلية كذلك . 
َّ ... { )3( اآلية ، أو  ْوِحَ إِلَ

ُ
ِجُد ف َما أ

َ
 أ

َّ
والّتفصيل هو قوله : } ... ال

ْيُكُم الَمْيَتُة ... { )4( . 
َ
َمْت َعل ما ذكر يف سورة املائدة ِمْن قوله : } ُحرِّ

اآلية  هذِه  بأنَّ  ُياب  أْن  ويمكن  نزوالً .  القرآن  آخر  ا  أنَّ وفيه : 
داّلة  لسانه ‘ وهي  عىل  الّتفصيل  أنَّ  املعنى  أو  املائدة ،  آية  بعد  كانت 
خالفًا  أصحابنا  بإمجاع  عمدًا  بتكها  حُيرم  وأنَّه  الّتسمية ،  اشتاط  عىل 
ة ، وظاهرها الّتحريم أيضًا إذا تركها جهاًل باحلكم ، وهو  لبعض العامَّ
ا لو تركها نسيانًا فال تريم بإمجاع أصحابنا  أحد القولني يف املسألة ، أمَّ

ة .  خالفًا لبعض العامَّ
م ال يذكرون اسم اهلل كام  ثمَّ اآلية داّلة عىل تريم ذبائح الُكّفار ؛ ألنَّ

))) سورة األنعام 6 : 8)) - )2) . 
)2) سورة اإلساء 7) : 0)) . 

))) سورة األنعام 6 : 5)) . 
))) سورة املائدة 5 : ) . 
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بدليل  خرج  ْن  مهَ إاّل  امُلْسلمني ،  ُكّل  ذبيحة  تناول  أيضًا  وظاهرها  مرَّ )1( ، 
أنَّه ال  أي :  مة ونحوهم ،  وامُلجسِّ البيت ^ ،  العداوة ألهل  كالناصب 
ُيْشتط إيامن الّذابح ، وبه قال أكثر األصحاب ، ويدلُّ عليه روايات ُمتعّددة . 
ابن  وقرص  احلّق .  أهل  غري  ذبيحة  منع  إىل  الرّباج )2(  ابن  وذهب 
إدريس احلّل )3( عىل املؤمن وامُلستضعف اّلذي ال منّا ، وال ِمْن ُمالفينا . 
النّّص ،  جاحد  امُلخالف  ذباحة  امُلخالف  ِمْن  الّصالح )4(  أبو  واستثنى 
بشط  ُمطلقًا  النّاصبي  غري  امُلخالف  ذباحة  » الُمْختلف « )5(  يف  وأجاز 
اعتقاد وجوب الّتسمية ، ويدلُّ عىل ذلك بعض األخبار كصحيحة زكريا 
بن آدم )6( وحلها األكثر عىل الكراهية ؛ مجعًا وهو األقوى دفعًا للمشّقة . 

الّرابعة : في سورة الّنحل

 . )7( } ... 
ً
 ِمْنُه ْلما

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َْحَر ِلَأ َر الْ ي َسخَّ

ّ
 } َوُهَو ال

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 87).
الّذبح إالّ من كان مسلاًم من أهل احلّق ، فإنَّ  يتوىّل  » ال يوز أن  امُلهّذب 2 : 9)) ، قال :   (2(
تواّله غري من ذكرناه من الكّفار املخالفني لدين االسالم أو من كفار أهل املّلة عىل اختالفهم 

يف جهات كفرهم ل يصّح ذكاته ول يؤكل ذبيحته « . 
))) الّسائر ) : 06) ، قال : » املراد بقوله : ) وغريهم ( يعني : املستضعفني اّلذين ال منا وال من 

مالفينا ، وصحيح أّنم غرينا ، فال يظن ظان اّنه أراد بغريهم من مالفينا « . 
))) الكايف يف الفقه : 277 . حيث منع من ذباحة الكافر وجاحد النّص . 

وجوب  اعتقدوا  إذا  ذبيحتهم  أكل  جواز  » واملعتمد  قال :   ، (00  : 8 الشيعة  متلف   (5(
الّتسمية « . 

اكهَ  ِن : » إِنِّ أهَنْهَ سهَ الهَ أهَُبو احلهَ الهَ : قهَ مهَ قهَ ا ْبِن آدهَ ِريَّ كهَ ْن زهَ )6) هتذيب األحكام 9 : 70/ 298 ، قال : » عهَ
ْيِه « .  ِة إِلهَ ورهَ ُ ْقِت الرضَّ اُبكهَ إاِلَّ يِف وهَ ْيِه وأهَْصحهَ لهَ ِف اّلذي أهَْنتهَ عهَ ىلهَ ِخالهَ انهَ عهَ ْن كهَ ِة ُكلِّ مهَ بِيحهَ ْن ذهَ عهَ

)7) سورة النّحل 6) : )) . 
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َجاٌج 
ُ
ٌح أ

ْ
ابُُه َوَهَذا ِمل َراٌت َسائٌِغ َشَ

ُ
َْحَراِن َهَذا َعْذٌب ف  } َوَما يَْسَتوِي الْ

 . )1( } ... 
ً
 َطِرّيا

ً
ْما وَن لَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َوِمن ُكٍّ تَأ

الاّلم يف ) لكم ( )2( يوز أْن تكون للّتعليل أي : ألجل نفعكم ، وأْن 
تكون للعاقبة بأْن يكون الّسبب أمرًا آخر فكان عاقبته أْن كلوا منه حلاًم . 
ْن  عهَ املنقولة  والّروايات  البحر ،  حيوان  إباحة  عىل  داّلتان  واآليتان 

معدن الوحي اإلهلي وإمجاع اإلمامّية
إيامًء إىل  ) حلاًم (  ولعلَّ يف تنكري  اّلذي له فلس ،  بالّسمك   خّصهام 

ذلك . والّتقييد بالّطرّي ؛ ألنَّه أطيب ، فاالمتنان به أكمل . 
وفيه داللة عىل إطالق الّلحم عىل الّسمك ، فيحنُث ِمْن حلف أْن ال 
ِقْيلهَ : إنَّه حلم لغًة ال ُعرفًا ، واأليامن مبنّية عىل احلقيقة  يأكل حلاًم بأكله ، وهَ
الّلغة ،  الُعرف عىل  تقديم  ِمْن  تقّرر يف األُصول  ملا  الّلغوّية ،  العرفّية ال 

لكونه طارئًا ناسخًا حلكمها ، وفيه تأمُّل . 
* * * * *

الخامسة : في سورة الّنحل

الّشَجِر  َوِمَن   
ً
ُبُيوتا َباِل  ِ

ْ
اجل ِمَن  ِِذي 

َّ
ِن ات

َ
أ انلّْحِل   

َ
إىِل َربَُّك  ْوَح 

َ
} وَأ  

َيُْرُج  الً 
ُ
ُذل َربِِّك  ُسُبَل  ِك 

ُ
اْسل

َ
ف اثّلَمَراِت  ُكِّ  ِمن   ِ

ُ
ك ُثمَّ  َيْعرُِشون ،  ا  َوِممَّ

))) سورة فاطر 5) : 2) . 
يف  ما  لكم  » سّخر  فقال :  خاطيء ،  بشكل  اآلية  ُذكرِت  قد  واحلجرّية  اخلطّية  النّسخة  يف   (2(
البحر « ؛ إذ ال آية يف كتاب اهلل تعاىل كذلك ، ثّم انطلق املصنّف يف بيان وشح كلمة » الاّلم « 

يف » لكم « . فالّصحيح أّنه ال معنى هلذا البحث . 
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َقْوٍم 
ِّ
ل َذلَِك آليًَة  إِنَّ ف  للّناِس  ِشَفاء  فِيِه  َوانُُه 

ْ
ل
َ
أ َْتلٌِف  اٌب مُّ ُبُطونَِها َشَ ِمن 

ُرون { )1( . 
َّ
َيَتَفك

 ] في بيان بعض منافع العسل [ 

قال :  أبيه  ْن  عهَ يوسف )2( ،  بن  د  ُممَّ ْن  عهَ » الخصال « ،  يف  روي 
 انلّْحِل { ؟ . 

َ
ْوَح َربَُّك إىِل

َ
سألُت أبا جعفر × عن قول اهلل : } وَأ

قال : »إهلاٌم « )3( . 
ُكلِّ  ِمْن  اٌء  ِشفهَ ِل  سهَ اْلعهَ ْعُق  »لهَ أصحابه :  املؤمنني ×  أمري  عّلم  ومّما 
الهَ اهللُ تعاىل : } َيُْرُج ِمْن ُبُطونِها ... { اآلية « )4( . ومثله روي يف  اٍء ، قهَ دهَ

ْن أيب عبداهلل × )5( .  ْن أيب بصري ، عهَ » المحاسن « ، عهَ
أمري  ْن  عهَ أيب عبداهلل ،  ْن  عهَ ُمْسِلم ،  بن  د  ْن مُمَّ عهَ » الكافي « ،  ويف 
بهَاِن )6( ،  اللُّ ْضِغ  مهَ وهَ اْلُقْرآِن ،  ِة  اءهَ ِقرهَ عهَ  مهَ ُهوهَ  »وهَ فيه :  وزاد  املؤمنني × ، 

ْن النّبّي ‘ )8( .  م  « )7( . ونحوه عهَ ُيِذيُب اْلبهَْلغهَ

))) سورة النّحل 6) : 68 - 69 . 
)2) مّمد بن يوسف الصنعاّن ، مّدث إمامّي ثقة ، وله كتاب . روى عنه حاد بن عيسى ، وعثامن 
بن عيسى . رجال الطويّس : 05) . معجم رجال احلديث 8) : 68 . رجال النجاّش )25 . 

))) ل نقف عليه يف كتاب اخلصال ، لكن احلديث أورده العّياّش يف تفسريه 2 : )26/)) . 
))) اخلصال 2 : )62 ضمن احلديث الطويل ) . 

)5) املحاسن 2 : 99)/))6 . 
)6) اللُّبان- بالضّم- : الُكنُْدر . ) الّصحاح 6 : )9)2 ماّدة لبن ( . 

)7) الكايف 6 : 2))/ 2 . 
اٌت ِمنهَ  ُقوُل آيهَ لهَ ويهَ سهَ ْأُكُل اْلعهَ انهَ النَّبِيُّ ‘ يهَ الهَ : كهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ )8) الكايف 6 : 2))/ ) . عهَ

مهَ .  بهَاِن ُيِذيُب اْلبهَْلغهَ ْضُغ اللُّ اْلُقْرآِن ومهَ
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ا  الهَ : »مهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ةهَ ، عهَ ِد ْبِن ُسوقهَ مَّ ْن ُمهَ ويف الّصحيح هَ ، عهَ
ِل « )1( .  سهَ ى النَّاُس بِِمْثِل اْلعهَ اْستهَْشفهَ

ِل « )2( .  سهَ ِريٌض بِِمْثِل اْلعهَ ى مهَ ا اْستهَْشفهَ الهَ : »مهَ ِن × قهَ سهَ ْن أهَيِب احلهَ وعهَ
ُه  ْذتهَ ا أهَخهَ اٍء إِذهَ اٌء ِمْن ُكلِّ دهَ ُل ِشفهَ سهَ نْه × قال : »اْلعهَ ويف رواية ُأخرى عهَ

ْهِده  « )3( .  ِمْن شهَ
أيب  ْن  عهَ القّداح ،  بن  عبداهلل  ْن  عهَ العّياشّي « ،  » تفسير  ويف   
امُلْؤِمننِيهَ × ،  أهَِمريهَ  اىل  ُجٌل  رهَ اءهَ  »جهَ قال :  أبيه × ،  ْن  عهَ عبداهلل × ، 
الهَ :  قهَ فهَ ٌة ؟  ْوجهَ أهَلهَكهَ زهَ الهَ :  قهَ فهَ ْطنِي .  بهَ ٌع يف  جهَ امُلْؤِمننِيهَ يب وهَ أهَِمريهَ  ا  يهَ الهَ :  قهَ فهَ
بِِه   ِ اْشتهَ ُثمَّ  اهِلهَا ،  مهَ ِمْن  ا  ْفُسههَ نهَ بِِه  يِّبهًَة  طهَ ْيئًا  شهَ ا  ِمنْههَ اْستهَْوِهْب  الهَ :  قهَ ْم .  نهَعهَ
ُقوُل  ِمُع اهلل يهَ إِنِّ أسهَ ْبُه ، فهَ ِء ، ُثمَّ اْشهَ امهَ اِء السَّ ْيِه ِمْن مهَ لهَ ال ، ُثمَّ اْسُكْب عهَ سهَ عهَ
الهَ : } َيُْرُج ِمْن   ... { )4( ، وقهَ

ً
ماءِ ماًء ُمباَراك ا ِمَن السَّ

ْ
نل يِف ِكتهَابِِه : } َونَزَّ

ا  إِذهَ فهَ ُكْم ... { )5( ، 
َ
ل ِطْبَ  إِْن 

َ
ف  ... { الهَ :  قهَ وهَ اآلية ،  َشاٌب {  ُبُطونِها 

الهَ  اىل ، قهَ اءهَ اهلل تهَعهَ اُء واهْلهَنِي ُء واملهَِري ُء ُشِفيتهَ إِْن شهَ فهَ ُة والشِّ كهَ هَ ِت اْلربهَ عهَ اْجتهَمهَ
لِكهَ فهَُشِفي  « )6( .  لهَ ذهَ عهَ فهَ فهَ

فهَْعْت )7(  ْن بعض أصحابنا قال : دهَ وروي يف » المحاسن « ، بسند عهَ

))) الكايف 6 : 2))/ ) . 
)2) الكايف 6 : 2))/ 5 . 

))) املحاسن 2 : 99)/ ))6 . 
))) سورة ق 50 : 9 . 

)5) سورة النّساء ) : ) . 
)6) تفسري العّياّش ) : 8)5/2 . 

)7) يف املصدر : » رفعت « . 
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الهَ :  قهَ ْعبهَِة ،  اْلكهَ ُة  ِكْسوهَ بِِه  اطهَ  لُِتخهَ ةهَ  كَّ بِمهَ ْعُه  اْدفهَ الهَْت :  قهَ فهَ ْزالً  غهَ أهٌَة  اْمرهَ إِلهََّ 
املهَِدينهَِة  إىِلهَ  ُت  رِصْ فهَلامَّ  أهَْعِرُفُهْم ،  ا  وأهَنهَ بهَِة ،  جهَ احلهَ إىِلهَ  ُه  عهَ أهَْدفهَ أهَْن  ِرْهُت  فهَكهَ
ْتنِي  أهَْعطهَ أهًَة  اْمرهَ إِنَّ  اكهَ ،  فِدهَ ُجِعْلُت  ُه :  لهَ ُقْلُت  فهَ ٍر ×  ْعفهَ أهَيِب جهَ ىلهَ  ْلُت عهَ خهَ دهَ

بهَِة .  ْزِل إىِلهَ احلهَجهَ ْفِع اْلغهَ تِي لِدهَ اههَ رهَ كهَ ْولهَ املهَْرأهَِة وهَ ُه قهَ ْيُت لهَ كهَ حهَ ْزاًل وهَ غهَ
نْيِ ×  احُلسهَ رْبِ  قهَ طِنِي  ِمْن  وُخْذ  انًا  رهَ ْعفهَ وزهَ اًل  سهَ عهَ بِِه   ِ »اْشتهَ الهَ :  قهَ فهَ
ىلهَ  عهَ ْقُه  رِّ وفهَ اٍن  رهَ ْعفهَ زهَ وهَ ٍل  سهَ عهَ ِمْن  ْيئًا  شهَ فِيِه  ْل  واْجعهَ ِء  امهَ السَّ ِء  باِمهَ واْعِجنُْه 

اُهم  « )1( .  ْرضهَ ْوا بِِه مهَ اوهَ ِة لِيهَتهَدهَ يعهَ الشِّ
 ورواه يف كتاب احلّج يف » الكافي « )2( و» الّتهذيب « )3( ، و» الفقيه « )4( . 

 وُهنا فوائد : 

 انلَّْحِل ... { [ 
َ

ْوح َربَُّك إىِل
َ
 ) اأُلولى ( : ] تفسير قوله تعالى : } وَأ

 قْد ُاستعمل الوحي يف معاٍن ، وامُلراد ُهنا اإلهلام . 
و } أْن { : حُيتمل أْن تكون ُمفسة لإلحياء ، لتضّمنه معنى القول ، 

ا عىل حذف اجلاّر أي : بأْن اتذي .  وحُيتمل أنَّ
بيوتًا ،  املواضع  هذِه  ِمْن  اتذي  أي :  البيت  سقف  والعرش : 

واسكني فيها . 
ِمْن  يليق با  إاّل يف ما  ا ال تسكن  ألنَّ للّتبعيض ؛  ُهنا  } ِمْن { :  و 

))) املحاسن 2 : 500/ )62 . 
)2) الكايف ) : ))2/ 5 . 

))) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
))) ل نقف عليه يف ) من ال حيرضه الفقيه ( ، نعم أورده الصدوق يف علل الّشائع2 : )))/6 . 
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ا  األمكنة امُلناسبة هلا ، وُسّمي ما تبنيه بيتًا كسائر بيوت احليوانات ؛ ألنَّ
تبيت فيه ، أو تشبيهًا له ببيت اإلنسان ملا فيه ِمْن بديع الّصنع ، وصّحة 

القسمة اّلتي ال يقوى عليها حّذاق امُلهندسني إاّل بآالت وأسباب . 
ِِذي { أي : أهلمها أْن تأُكل 

َّ
�ِ { وهو عطف عىل } ات وقوله : } ك

ِمْن مجيع أنواع الّثمرات وما تشتهيه ِمْن سائر األشجار ، وما تبتغيه من 
ثمٍر وورٍق وزهٍر ، وأهلمهاسلوك الّطرق التي حيصل هلا من سلوكها ما 
ا ُربَّام أجدب عليها ما حوهلا  تأكله ، والّرجوع إىل بيوهتا ، فقْد حيكى أنَّ
فتنتقل إىل مواضع ُأخرى حيصل هلا فيه ذلك . أو املعنى : اسلكي ُطرقًا 

موّصلة ملأكولك إىل صورة العسل . 
 و} ذلالً { : حال ِمْن الّسبل ، أي ذّللها اهلل تعاىل ووّطأها ، أو حال 

ِمْن ضمري اسلكي أي : حال كونك ُمطيعة ُمنقادة . 
أنَّ ذلك  للّتنبيه عىل  الغيبة ؛  إىل  االلتفات  عىل  } َيُْرُج {  وقوله : 
عسل ،  أي :  } َشَاٌب {  اخلالئق .  عىل  به  اهلل  نَّ  مهَ تعاىل  اهلل  ِمْن  إنعام 
ُمتلف الّلون فمنه أبيض ، ومنه أصفر ، ومنه أحر ، ومنه أسود ؛ ألنَّه 
ممّا يشب ، وظاهر اآلية أنَّ تلك األزهار واألوراق اّلتي تأكلها تستحيل 

يف باطنها عساًل ثمَّ تقيه . 
ويدلُّ عىل ذلك ما رواه يف » الخصال « أّنه نى عن قتل ستة ، وعّد 

يِّبًا « )1( .  ُع طهَ يِّبًا وتهَضهَ ْأُكُل طهَ منها النّحل ، وقال : »تهَ
ْنُتْم يِف النَّاِس  وما رواه يف » أصول الكافي « ، يف باب الّتقّية : »إِنَّامهَ أهَ

))) اخلصال ) : 26) – 27) ضمن احلديث 8) . 



98)...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

ْ ٌء  ا شهَ ِقيهَ ِمنْههَ ا بهَ اِف النَّْحِل مهَ ا يِف أهَْجوهَ ُم مهَ ْعلهَ رْيهَ تهَ ْو أهَنَّ الطَّ رْيِ لهَ النَّْحِل يِف الطَّ كهَ
ْته  « )1( احلديث .  لهَ إاِلَّ أهَكهَ

ا تلتقط بأفواهها أجزاء طيبة حلوة صغرية متفّرقة عىل األوراق  َوِقْيَل : أنَّ
واألزهار ، وتضعها يف بيوهتا وجتمعه فيها فكان العسل ، وهو بعيد . 

ويف إهداء هذا املخلوق إىل مثل ذلك وخروج هذا الّشاب الّلطيف 
منه امُلشتمل عىل املنفعة داللٌة عىل قدرته وحكمته وعلمه ملِهَْن تدبَّر وعقل 

ُرون { . 
َّ
َقْوٍم َيَتَفك

ِّ
كام أشار إليه بقوله : } إِنَّ ِف َذلَِك آليًَة ل

 ) الّثانية ( : ] في بيان بعض منافع العسل [ 

بنفسه  ا  أمَّ به ،  الّتداوي  وإباحة  العسل ،  إباحة  عىل  داللة  اآلية  يف 
فإنَّه ُيذيب البلغم ، وأّما مع الّتكيب مع غريه فإنَّه مع احلموضات شفاء 
يكون  أْن  ُيبعد  بْل ال  الّسوداء ،  ِمْن  األدهان شفاء  ومع  الّصفراء ،  ِمْن 
يف بعض الّتاكيب إذا ُأخذ ِمْن شهده يكون شفاء ِمْن ُكّل داء ، كام دلَّ 
عليه احلديث األخري ، وعليه ينزل ما علَّمه أمري املؤمنني × ألصحابه ، 

ولعلَّ يف الّتنكري إيامًء إىل ذلك . 
ثمَّ فيه داللة عىل جواز العالج ِمْن األمراض باألدوية امُلناسبة ، فإنَّ 
إباحة اخلاّص لعّلة تستلزم إباحة خاّص آخر لتلك العّلة أو لغريها إاّل ما 

دهَ فيه املنع كقوله ‘ »ال شفاء يف مّرم « )2( .  رهَ وهَ
واّلذي يظهر ِمْن األخبار أنَّه ال شّك يف إباحة الّتداوي يف اجلُملة ، 

))) الكايف 2 : 8)2/ 5 . 
)2) عوال الّلئال 2 : 9))/7)) . 
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ذلك  يف  اختلفت  اهلل  عىل  اتكاالً  تركه  أم  أرجح  الّتداوي  ْل  ههَ لكن 
ل يكون  ْن كان له تلك املرتبة ِمْن الّتوكُّ األخبار ، ولعلَّ اجلمع بينها أنَّ مهَ

ِمْن كان ليسهَ كذلك فالّتداوي أرجح .  الّتك له أرجح ، وهَ
ل  الّتوكُّ يف  املراتب  أعىل  علهيم  اهلل  صلوات  مرتبتهم  ُيَقال :  ال 
ُه ، ومع هذا فقْد تداووا وأمروا به غريهم فيكون  انهَ واالعتصام به ُسْبحهَ
ل واالعتصام لقوله × :  الّتداوي ُمطلقًا ، عىل أنَّ الّتداوي ال ُينايف الّتوكُّ

»إعقْل وتوّكل « )1( ونحو ذلك . 
 ألّنا نقول : ال ُيبعد أْن يكون ذلك لإلذن فيه ، ولإلرشاد إىل اجلواز 
م يري عليهم صلوات اهلل عليهم ما يري عىل غريهم دفعًا  أنَّ وبيان 
للُغالة ، ونحو ذلك ِمْن احلكم . نعم ما دلَّ عىل الّرجحان ِمْن األخبار 

أكثر وأصّح ، فالعمل با أوىل . 

 ) الّثالثة ( : ] اإلشارة الى بعض الّتأويالت في اآلية الكريمة [ 

أيب  ْن  عهَ صدقة ،  بن  مسعدة  ْن  عهَ تفسريه ،  يف  العّياّش  روى 
بهَاُل  ُة ، واجْلِ النَّْحُل اأْلهَِئمَّ ْوح ... { اآلية : »فهَ

َ
ْولِِه : } َو أ عبداهلل ×يِف قهَ

بِيدهَ مِمَّْن  دهَ واْلعهَ ْعنِي اأْلهَْوالهَ ْعِرُشونهَ يهَ مِمَّا يهَ ًة ، وهَ تهَاقهَ اِل عهَ ُر املهَوهَ جهَ الشَّ ُب ، وهَ رهَ اْلعهَ
اُنُا  ةهَ ^ ، والّثمرات املختلفة أهَْلوهَ ُه واأْلهَِئمَّ ُسولهَ ىلَّ اهلل ورهَ تهَوهَ ْ ُيْعتهَْق ، وُهوهَ يهَ لهَ
ُقوُل : يِف  تهَُهْم ، فِيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس يهَ ُة ِشيعهَ ُمههَ اأْلهَِئمَّ لِّ عهَ لهَوُن اْلِعْلِم )2( اّلذي تهَ فهَ
ُل  سهَ ُه اْلعهَ ْزُعُم أهَنَّ امهَ يهَ انهَ كهَ ْو كهَ ُة ُهُم النَّاُس ، ... ولهَ يعهَ الشِّ اٌء لِلنَّاِس ، وهَ اْلِعْلِم ِشفهَ

))) عوال الّلئال ) : 9/75)) . 
ا  انُُ أهَْلوهَ املختلفة  » والّثمرات  بدل :  اْلِعْلِم «  لهَوُن  فهَ ا  انُُ أهَْلوهَ املختلفة  » والّثمرات  املصدر :  يف   (2(

لهَوُن اْلِعْلم « .  فهَ
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ْوِل  ٍة إاِلَّ شفي ؛ لِقهَ اههَ ُب ُذو عهَ ْشهَ ا ُأِكلهَ ِمنُْه فهَالهَ يهَ ا مهَ ْأُكُلُه النَّاُس إِذهَ اّلذي يهَ
اُء يِف ِعْلِم اْلُقْرآِن ؛  فهَ إِنَّامهَ الشِّ ْوِل اهلل ، وهَ اهلل : } فِيِه ِشفاٌء { ، والهَ ُخْلفهَ لِقهَ
ُهوهَ  ] فهَ لِلُمْؤِمننَِي { )1(  ورَْحٌَة  ِشفاٌء  ُهَو  ما  ُقْرآِن 

ْ
ال ِمَن  ُل  ُنَنِّ } َو  ْولِِه :  لِقهَ

ى ، اّلذينهَ  ُة اهْلُدهَ ةهَ ، وأهَْهُلُه أهَِئمَّ كَّ فِيِه والهَ ِمْريهَ ْحهٌَة [ )2( أِلهَْهِلِه الهَ شهَ اٌء ورهَ ِشفهَ
يَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا { )3( « )4( . 

ّ
ِكتاَب ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
اىل : } ُثمَّ أ الهَ اهلل تهَعهَ قهَ

َربَُّك  ْوح  
َ
} وَأ اهلل :  ْوِل  قهَ يِف  نُْه  عهَ اِميِّ ،  الشَّ بِيِع  الرَّ أهَيِب  ِة  ايهَ ِروهَ يِف  وهَ 

 } 
ً
ُبُيوتا ِباِل 

ْ
اجل ِمَن  ِِذي 

َّ
ات ِن 

َ
} أ  « ُسوُل اهلل ‘ :  رهَ الهَ  قهَ فهَ انلَّْحِل {  إىَِل 

ا  ِب ، } َو ِممَّ رهَ الهَ يِف اْلعهَ َجِر { : قهَ ْيٍش ، } َو ِمَن الشَّ ْج ِمْن ُقرهَ وَّ زهَ الهَ : تهَ قهَ
ال « )5( .  الهَ : يِف املهَوهَ َيْعرُِشوَن { : قهَ

ْن أيب عبداهلل : »نهَْحُن  ْن ُحريز ، عهَ  ويف » تفسير علّي بن إبراهيم « ، عهَ
أهَْن  ا  نهَ رهَ أهَمهَ ُبُيوتًا [ )6(  باِل  اجْلِ ِمنهَ  ِِذي  اتَّ أهَِن  ا  ْيههَ إِلهَ اهلل  ى  أهَْوحهَ تِي  ] الَّ النَّْحُل 
ْعِرُشونهَ :  ِم ، ومِمَّا يهَ جهَ ِر أي : ِمنهَ اْلعهَ جهَ ًة ، وِمنهَ الشَّ ِب ِشيعهَ رهَ تَِّخذهَ ِمنهَ اْلعهَ نهَ
ْيُكم  « )7( .  ُرُج ِمنَّا إِلهَ ْ اُب امُلْختهَِلُف أهَْلواُنُه اْلِعلُم اّلذي يهَ ال ، والشهَ ِمنهَ املهَوهَ

))) سورة اإلساء 7) : 82 . 
)2) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

))) سورة فاطر5) : 2) . 
))) تفسري العّياّش 2 : )26/)) . 
)5) تفسري العّياّش2 : 285/)) . 

)6) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)7) تفسري القّمّي ) : 87) . 



كتاب الميراث





وله تفاصيل وأحكام . ُروي احلثُّ عىل تعّلمها وتعليمها ، بل روي 
أّنه نصف العلم )1( . وموجبه أمرا ن : نسب وسبب . 

واألّول ثالث مراتب : 
 ) األولى ( : اآلباء واألوالد . 

 ) والّثانية ( : األخوة واألجداد . 
 ) والّثالثة ( : األعامم ، واألخوال . 

 والّثاني أربعه أنواع : الّزوجّية ، ووالء االعتاق ، ثّم ضامن اجلريرة ، 
ثّم اإلمام . 

 وفيه آيات : 

 األولى : في سورة الّنساء

َعَقَدْت  يَن 
ّ

وال َرُبوَن 
ْ
ق
َ ْ
َواأل وادلاِن 

ْ
ال تََرَك  ا  ِممَّ َمَواِلَ  َنا 

ْ
َجَعل  

ٍّ
} َولُِك  

ٍء َشِهيداً { )2( .  آتُوُهْم نَِصيَبُهْم إِنَّ اهلل َكَن ع ُكِّ َشْ
َ
ْيَمانُُكْم ف

َ
أ

))) سنن ابن ماجة 2 : 908 / 9)27 ، سنن الّدارقطني ) : 67 / ) . مستدرك احلاكم ) : 2)) ، 
سنن البيهقي 6 : 209 ، تلخيص احلبري ) : 79 ح 2))) . وفيها : » قال رسول اهلل ‘ يا أبا 
هريرة تعّلموا الفرائض ، وعّلموها ؛ فإّنه نصف العلم ، وأّنه ينسى ، وهو أّول ما ينزع من أّمتي « . 

)2) سورة النّساء) : )) . 
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أصل املوىل من ول الّشئ يليه واليًة ، وهو اتصال الّشئ بالّشئ من 
غري فاصل ، وقداستعمل يف معاٍن متعددٍة ، واملراد هنا األهَوىل باليّشء أو 

الوارث . 
عن  املوّثق ،  يف  الكافي « ،  » أصول  يف  مارواه  ذلك  عىل  ويدل 
َمواِلَ  نا 

ْ
َجَعل } َولُِكٍ    « يقول :  اهلل ×  أباعبد  سمعت  قال :  زرارة ، 

يِف  اِم  اأْلهَْرحهَ ُأوِل  لِكهَ  بِذهَ نهَى  عهَ إِنَّامهَ  الهَ :  قهَ َرُبونَ  { ، 
ْ
ق
َ
واأل وادلاِن 

ْ
ال تََرَك  ا  ِممَّ

ْيهِ  ِمنهَ  الّرِحمِ   ُبُمْ  إِلهَ ُهْم بِاملهَيِِّت أهَْقرهَ أهَْوالهَ ِة فهَ ْعِن أهَْولِيهَاءهَ النّْعمهَ ْ يهَ اِريِث ، ولهَ املهَوهَ
ا « )1( .  ْيههَ ُه إِلهَ رُّ ُ اّلتي جتهَ

 ، 
ً
َوِلًّا نْ��َك  ُ دلَ ِمْن  ِل  َفَهْب   ... { تعاىل :  قوله  أيضًا  عليه  ويدّل 

يف  والّتنوين  غريه .  من  يب  وأوىل  يرثني ،  وارثًا  أي :  نِ ... { )2( ، 
ُ
يَِرث

الـ } ّك { عوض عن مضاف إليه ، أي : لكّل تركة ممّا ترك الوالدان 
فاجلاّر  با .  أوىل  وهم  وحيوزونا ،  يرثونا  موال  جعلنا  واألقربون 

واملجرور صفه له ، والفصل بالعامل وهو غري ضائر . 
ورّبما يقال : إنَّ هذا الوجه يفيد أّن لكلِّ صنٍف من أصناف الّتكة 
الوّراث مشتكون يف كلِّ جزٍء من كلِّ صنف  ألّن  وهوفاسد ؛  وارثًا ، 

من الّتكة . 
وال يخفى مافيه ؛ ألّن الّتعدد هنا باعتبار تعددمن ترك . 

ويوز أن يكون املعنى : ولكّل قوم جعلناهم موال ووّراثًا نصيٌب ممّا 

))) الكايف 7 : 2/76 . 
)2) سورة مريم 9) : 5ـ 6 . 
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َنا { صفًة للمضاف 
ْ
ترك الوالدان واألقربون ، بأْن تكون مجلة : } َجَعل

إليه املحذوف ، وعائدها مذوف . والكالم مبتدأ وخرب وفيه تكّلف . 
يرثونه  موال  النّاس  من  مّيت  لكلِّ  جعلنا  املعنى  يكون  أْن  ويوز 
املّيت ،  لالنسان  } ترك {  يف  والّضمري  للّتعدية ،  ) من (  فـ  ترك ،  ممّا 
من  قيل :  كأنه  للموال ،  استئناف  مذوف  مبتدأ  خرب  و} الودلان { : 

هم ؟ . فقال : الوالدان إلخ . 
أو املعنى لكلِّ واحد من النّساء والّرجال جعلنا موال أي : ورثة هم 

أوىل بمرياثه ، يرثون ممّا ترك الوالدان إلخ . 
موال  صفة  بمحذوف  واملجرورمتعّلقًا  اجلاّر  يكون  هذا  فعىل 
) آتوهم ،  ضمري  ويكون  الوارث ،  بمعنى  ألّنه  بموال ؛  متعّلقًا  أو 
املرياث .  من  نصيبه  كاّلً  فآتوا  أي :  املوال ،  إىل  راجعًا  ونصيبهم ( 
واخلطاب للقضاة واحلّكام ، وقيل : إنَّ املوصول يف موضع رفع مبتدأ ، 
يكون يف موضع  أو  اخلرب ،  ) آتوهم (  ومجلة :  للّشط ،  متضّمن  وهو 

نصب عىل شيطة الّتفسري . 

ْيَن َعَقَدْت أْيَمانُُكْم ... { [ 
ّ

 ] تفسير قوله تعالى : } ال

املراد  فقيل :  أْيَمانُُكْم {  َعَقَدْت  ْيَن 
ّ

} ال بـ  املراد  يف  واختلف 
احللفاء ؛ وذلك أّنم كانوا يف اجلاهليه يعاقد بعضهم بعضًا فيقول : دمي 
دمك ، وحريب حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك وتعقل عنّي ، 

وأعقل عنك ، فيكون للحليف الّسدس من مرياث احلليف . 
أي فأعطوهم حّظهم من املرياث ،  آتُوُهْم نَِصيَبُهْم { : 

َ
} ف وقوله : 
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رَْحاِم { اآلية . هذا هو 
َ ْ
و األ

ُ
ول

ُ
أعني الّسدس ، ثّم نسخ ذلك بقوله : } أ
اّلذي ذكره عّل بن ابراهيم يف تفسريه )1( . 

المن  والّرفد ،  والعقل  النرّص  من  نصيبهم  أعطوهم  املراد  وقيل : 
املرياث ، فعىل هذا تكون اآلية غري منسوخة . 

ويؤّيده عموم األمر بالوفاء بالعقود . وقوله ‘ يف خطبته يوم فتح 
ِزْدُه اإلسالُم إاّل  إِنَّه لهَْ يهَ ّسُكوا بِه فهَ تهَمهَ اِهِليَِّة فهَ انهَ ِمْن ِحْلٍف ِف اجلهَ ا كهَ مّكة : »مهَ

ًة « )2( .  ِشدَّ
واحلّق أنَّ احلكم بالّتوارث باملعاهدة واملعاقدة وهو املسّمى بضامن 
ألنَّ األصل عدمه ،  وليس بمنسوخ ؛  داّلٌة عليه ،  ثابٌت واآلية  اجلريرة 
ومصصات  إىل شائط  تفتقر  بذلك جمملة  الّتوريث  الّداللةعىل  أنَّ  إاّل 
تعلم من مواضع ُأخرمن الكتاب ، أو من الّسنة الّشيفة ، أو من إمجاع 
األصحاب عىل احلكم املذكور . ووافقنا عىل ذلك أبو حنيفة )3( ، وخالف 

فيه الّشافعّي )4( ، واّدعي نسخه . 
إرث  إىل  اشارة  هنا  فتكون  املصاهرة ،  هنا  املعاقدة  وقال بعضهم : 
وضامن اجلريرة أمكن ؛  ولو قيل بشموهلا إلرث الّزوجني ،  الّزوجني . 

نظرًا إىل عموم الّلفظ . 
وباجلمله اآليه دالٌة عىل الّتوريث ممّا ترك امليت ، بل فيها اشعاٌربأنَّ 

))) تفسري القّمّي ) : )28 . 
)2) مسند أحد 5 : )6 ، والّسنن الكربى ) للبيهقّي ( 6 : 55) . بتفاوت . 

))) املبسوط ) الّسخيّس ( 8 : )9 . 
))) األم ) : ))) ، املجموع 6) : )) . 
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األقرب أوىل ، والّتفصيل يعلم من أماكن ُأخر . ألّنه تعاىل : } َكَن َعَ 
ٍء َشِهيداً { ، أي : ل يزل عاملًا بجميع األشياء مّطلعًا عليها جلّيها  ُكِّ َشْ
وخفّيها ، فهو احلكيم اخلبري ، واليفى مايف ذلك من الوعيد ملن خالف . 

* * * * *

الّثانية : في سورة االحزاب

 بَِبْعٍض ِف كَِتاِب اهلل ِمَن الُمْؤِمننَِي 
َ

ْول
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
و األ

ُ
ول

ُ
 } ... وَأ

 . )1( } ... 
ً
ْوِلَائُِكْم َمْعُروفا

َ
 أ

َ
وا إىِل

ُ
ْن َتْفَعل

َ
 أ

َّ
َوالُمَهاِجِريَن إاِل

يف » الّصحاح « : الّرحم : القرابة )2( . 
ووعاؤه ،  الولد ،  بيت  وككتف :  بالكس ،  » القاموس « :  ويف   

والقرابة وأصلها وأسبابا )3( . 
ويف » المصباح المنير « : الّرحم : موضع تكوين الولد ، ثمَّ سّميت 
القرابة والوصلة من جهة الوالء رحًا ، فالّرحم خالف األجنبّي ، والّرحم 

انثى يف املعنيني ، وقيل : مذّكر ، وهو األكثر يف القرابة ، )4( انتهى . 
باهلجرة  الّتوارث  ملا كان يف صدر اإلسالم من  ناسخٌة  اآلية  وهذه 
واملواالة يف الّدين البالقرابة تآلفًا لقلوبم كام تآلف األعراب باعطائهم 

سهاًم من الّصدقات . 

))) سورة األحزاب )) : 6 . 
)2) الّصحاح 5 : 929) ماّدة رحم . 

))) القاموس املحيط ) : 65) ماّدة رحم . 
))) املصباح املنري ) : 270 ماّدة رحم . 
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املدينة ،  مّلا قدم  املهاجرين واألنصار  النّبي ‘ آخى بني  أنَّ  وروي 
اّلذي  وال يرثه وارثه  املهاجرّي من األنصارّي وبالعكس ،  وكان يرث 
َوَهاَجُروا  آَمُنوا  يَن 

ّ
ال } إِنَّ  تعاىل :  لقوله  مسلاًم ،  كان  وإْن  بمّكة ، 

َِك 
َ

ول
ُ
أ وا  َونََصُ آَوْوا  واليَن  اهلل  َسبِيِل  ِف  ْنُفِسِهْم 

َ
وَأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدوا 

يَتِِهْم ِمْن 
َ

ُكْم ِمْن َوال
َ
ْم ُيَهاِجُروا َما ل

َ
يَن آَمُنوا َول

ّ
ْوِلَاُء َبْعٍض وال

َ
َبْعُضُهْم أ

ٍء َحتَّ ُيَهاِجُروا ... { )1( ، ثّم نسخت هذه اآلية باآلية املذكورة ، وهو  َشْ
املراد بقوله : } ف كتاب اهلل { )2( . وحيتمل أْن يراد آيات املواريث ، أو 

الّلوح املحفوظ . 
هو  هذا  واملهاجرين ،  األنصار  أي  املؤمنني { ،  } من  وقوله : 
املفّضل عليه ، أي أنَّ أصحاب القرابه أوىل باملرياث منهام . قيل وحيتمل 

) من ( بيان ألول األرحام ، فتدلُّ عىل منع الكافر من املرياث . 
واعلم أنَّ اآلية وإْن دّلت عىل تقديم بعض األرحام عىل بعض إاّل أّنا 
التفيد تعيني املقّدم عىل املقّدم عليه ، وألّنه قد يقّدم األبعد عىل األقرب ، 
وأوالد أوالد األخوة مع  وقد يشارك األبعد األقرب كأوالد األوالد ، 
موّثقة  تقّدمت  وقد  بالبيان ،  متكّفلة  واألخبار  أيضًا ،  فهي جمملة  اجلدِّ 

زرارة )3( . 
عن  يف احلسن ،  » الّتهذيب « ،  والّشيخ يف  » الكافي « ،  وروي يف 
يزيد الكنايّس ، عن أيب جعفر × قال : »اْبنُكهَ أهَْوىلهَ بِكهَ ِمِن اْبِن اْبنِكهَ ، 

))) سورة األنفال 8 : 72 . 
)2) انظر تفسري القّمّي ) : 280 ، فقه القرآن 2 : 25) . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )20.
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ِمْن  بِكهَ  أهَْوىلهَ  كهَ  وُأمِّ أِلهَبِيكهَ  وأهَُخوكهَ  أهَِخيكهَ ،  ِمْن  بِكهَ  أهَْوىلهَ  اْبنِكهَ  واْبُن 
أهَِخيكهَ أِلهَبِيكهَ ، ويف » الكافي « : » وهَ أهَُخوكهَ أِلهَبِيكهَ أهَْوىلهَ بِكهَ ِمْن أهَِخيكهَ 
أِلهَبِيكهَ ،  أهَِخيكهَ  اْبِن  ِمِن  بِكهَ  أهَْوىلهَ  كهَ  وُأمِّ ألهَبِيكهَ  أهَِخيكهَ  واْبُن  كهَ « ،  أِلُمِّ
كهَ أهَُخو أهَبِيكهَ  مُّ الهَ : وعهَ كهَ ، قهَ مِّ الهَ : واْبُن أهَِخيكهَ ألهَبِيكهَ أهَْوىلهَ بِكهَ ِمْن عهَ وقهَ
كهَ أهَُخو  مُّ الهَ : وعهَ كهَ أهَِخي أهَبِيكهَ ِمْن أهَبِيِه قهَ مِّ ِه أهَْوىلهَ بِكهَ ِمْن عهَ ِمْن أهَبِيِه وُأمِّ
» الكافي « :  ويف  أِلهَبِيِه ،  أهَبِيكهَ  أهَِخي  كهَ  مِّ اْبِن عهَ ِمِن  أهَْوىلهَ بِكهَ  أِلهَبِيِه  أهَبِيكهَ 
كهَ أهَِخي أهَبِيكهَ ألهَبِيِه  مِّ اْبُن عهَ الهَ وهَ قهَ ِه ،  كهَ أهَِخي أهَبِيكهَ أِلُمِّ مِّ أهَْوىلهَ بِكهَ ِمْن عهَ
كهَ أهَِخي  مِّ كهَ أهَِخي أهَبِيكهَ أِلهَبِيِه ، وقال : واْبُن عهَ مِّ ِه أهَْوىلهَ بِكهَ ِمِن اْبِن عهَ وُأمِّ
ِه . ويف » الكافي « :  كهَ أهَِخي أهَبِيكهَ أِلُمِّ مِّ أهَبِيكهَ ِمْن أهَبِيِه أهَْوىلهَ بِكهَ ِمِن اْبِن عهَ
أهَبِيكهَ  أهَِخي  كهَ  مِّ اْبِن عهَ ِمِن  أهَْوىلهَ بِكهَ  أهَبِيِه  ِمْن  أهَبِيكهَ  أهَِخي  كهَ  مِّ الهَ واْبُن عهَ قهَ

ِه « )1(   .  أِلُمِّ
قُّ  أهَحهَ فالّسابُِق  ابهَاُت   رهَ اْلقهَ التّفِت   ا  »إِذهَ اهلل ×قال :  عبد  أيب  وعن 

ِريبِِه « )2( .  امهَ قهَ قهَ اِحٍد ِمنُْهْم مهَ امهَ ُكلُّ وهَ ْت قهَ إِْن اْستهَوهَ ِريبِِه ، فهَ اِث قهَ بِِمريهَ

))) الكايف 7 : 76/ ) ، هتذيب األحكام 9 : 268/)97 . 
أقول : يف الكايف وهتذيب األحكام نقال هذا اخلرب يف املواريث ، وفيه إشكاٌل ؛ لتضّمنه تقديم األخ 
لألب عىل األخ لألّم ، وابن العم األخ لألب عىل ابن العّم لألخ لألّم ، مع تساويام يف الّدرجة 
إمجاعًا . وأجاب بعض األعالم : بأّن املرادهَ األولوّية املطلقة الّشاملة للمنع من املرياث رأسًا ، 
وللمنع من الّرّد عليه . وفيه ُبعٌد ؛ ألّنه ذكر األخ وابن األخ وال رّد عليهام ، إّنام الّرّد يف األخت 
وبنت العّم . واألظهر أّن املراد األولوّية يف اجلملة ، فيشمُل األولوّية بالّصالة عليه وتغسيله ، 
وقضاء ما فات من صوم وصالة ، واحلضانة ، ونحو ذلك الولد ، وأّنه ل يذكر أبويه ، مع أّنام 

تنع يف املرياث أيضًا . ) منه يف حاشية الطبعة احلجرّية ( . 
)2) هتذيب األحكام9 : 978/269 ، االستبصار) : 70) / ))6 . 
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قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  اخلّزاز ،  أّيوب  أيب  عن  الّصحيح ،  ويف 
ُرُّ بِِه إاِلَّ  ِة الّرِحِم اّلذي يهَ نِْزلهَ ِحٍم بِمهَ ِلٍّ × أهَنَّ ُكلَّ ِذي رهَ الهَ إِنَّ يِف ِكتهَاِب عهَ »قهَ

يهَْحُجبهَه  « )1( .  بهَ إىِلهَ املهَيِِّت ِمنْهُ  فهَ اِرٌث أهَْقرهَ ُكونهَ وهَ أهَْن يهَ
ُق   أهَحهَ ُهوهَ  فهَ ٌة  ِريضهَ فهَ ُه  لهَ مِمَّْن  اِرٌث  وهَ انهَ  كهَ ا  »إِذهَ قال :  أخرى  روايه  ويف 

بِاملهَالِ  « )2( . 
ِلٌّ ×  انهَ عهَ ويف » الكافي « ، يف صحيحة عبد اهلل بن سنان ، قال : »كهَ
وا 

ُ
ول

ُ
ُقوُل : } أ ْيئًا ويهَ اثِِه شهَ ْأُخْذ ِمْن ِمريهَ ْ يهَ ٍة لهَ ابهَ رهَ ا قهَ كهَ ذهَ هُ  وتهَرهَ ْوىل  لهَ اتهَ  مهَ ا مهَ إِذهَ

ْول  بَِبْعض {   « )3( .  
َ
رْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
األ

ِرثهَانِ   ُة يهَ ويف صحيحة أيب بصري ، عن أيب جعفر ×قال : »اخلهَاُل  واخلهَالهَ
رْحاِم { « )4( . 

َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
ُقوُل : } َو أ لَّ يهَ زَّ وجهَ ٌد إِنَّ اهلل عهَ ُهامهَ أهَحهَ عهَ ُكْن مهَ ْ يهَ ا لهَ إِذهَ

ُسولهَ   ِرثهَ  رهَ ا وهَ ويف » الفقيه « ، عن أيب جعفر × أّنُه قال : »وهَ اهلل مهَ
ذهَ  انهَ أهَخهَ ا كهَ ُة ÷ ، ومهَ ْتُه إاِلَّ فهَاطِمهَ ِرثهَ ِلٌّ × ، والهَ وهَ اهلل  ‘ اْلعّباس ، والهَ عهَ
رْحاِم 

َ ْ
األ وا 

ُ
ول

ُ
أ } َو  الهَ :  قهَ ُثمَّ  ْينهَُه  دهَ قهَىضهَ  ُه  أِلهَنَّ إاِلَّ  ُه  رْيهَ وغهَ حهَ  الّسالهَ ِلٌّ ×  عهَ

ْول  بَِبْعٍض ِف كِتاِب اهلل {   « )5( . 
َ
َبْعُضُهْم أ

ويف » تفسير العيَّاشّي « ، عن سليامن بن خالد ، عن أيب عبداهلل × 
ٌة  ِريضهَ ُه فهَ يهَْت  لهَ ِحمٍ  ُسمِّ عهَ ِذي رهَ ْيئًا مهَ اِلهَ شهَ ِلٌّ × الهَ ُيْعطِي املهَوهَ انهَ عهَ قال : »كهَ

))) الكايف 7 : 77/) ، وهتذيب األحكام9 : 976/269 . 
)2) الكايف 7 : 2/77 ، وهتذيب األحكام 9 : 977/269 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 

))) الكايف 7 : 5))/5 ، وفيه : » عن أيب جعفر × « . 
))) الكافی 7 : 9))/2 . 

)5) من ال حيرضه الفقيه ) : )5606/26 . 
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رْحام {   « )1( . 
َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
ُقوُل :   } وَأ انهَ يهَ ٌة وكهَ ِريضهَ ُه فهَ مَّ لهَ ْ ُتسهَ أهَْم لهَ

وسنذكربعض األخبار عند ذكر بقية اآليات املتضّمنة للبيان إْن شاء 
اهلل تعاىل . 

 ] داللة اآلية على نفي التعصيب [ 

وهذه اآليه داّلة عىل نفي الّتعصيب اّلذي اشتهر عند العاّمة استنادًا 
إىل مارووه عن ابن طاووس ، عن ابن عّباس ، عن النّبّي ‘ أّنه قال : 

ٍر « )2( .  كهَ بهٍَة ذهَ صهَ أِلهَْوىلهَ عهَ اِئُض فهَ رهَ ِت اْلفهَ امهَ أهَْبقهَ اِئضهَ ،   فهَ رهَ ُقوا اْلفهَ »أهَحْلِ
ومارواه عبد اهلل بن مّمد بن عقيل )3( ، عن جابر ، أنَّ سعد بن الّربيع )4( 
فقالت :  سعد  بابنتي  فجاءت  امرأته  زار  النّبّي ‘  وأنَّ  ُأحد ،  يوم  قتل 
هام املال ُكّله ، والتنكحان  يارسول اهلل ، إّن أبامها قتل يوم ُأحد ، وأخذ عمُّ
اىل :  لهَ اهلل تهَعهَ أهَْنزهَ لِكهَ ،   فهَ يهَْقيِض  اهلل  يِف  ذهَ إاّل وهلام مال ، فقال النّبي ‘ : »سهَ
ْوالِدُكم ...   { )5( « ، فدعى النّبّي ‘ عّمهام فقال : 

َ
} يُوِصيُكُم اهلل ف أ

))) تفسري العّياّش 2 : )85/7 . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 260 )26 . 

))) أبو مّمد عبد اهلل بن مّمد بن عقيل بن أيب طالب اهلاشمّي املدّن ، أّمه زينب الصغرى بنت 
أمري املؤمنني × ، روى عن أبيه وخاله مّمد بن احلنفية ، وعبد اهلل بن جعفر وجابر وغريهم . 
عّده الشيخ يف أصحاب االمام الصادق × . رجال الشيخ الطويّس : 265 ، وتنقيح املقال 

2 : ))2 ، وهتذيب هتذيب األحكام 6 : )) . 
))) سعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري ، األنصارّي اخلزرجّي كان أحد نقباء األنصار ، شهد 
العقبة األوىل والثانية وقتل يوم أحد شهيدًا ، قال يف آخر عمره لرجل وجده يف اجلرحى : ُقْل 
لقوِمكهَ ، ال ُعْذرهَ هلم عند اهلل ، إْن ُقتِلهَ رسول اهلل ‘ وأحد منهم حّي . فلاّم سمعه النبّي ‘ 

قال : » رحه اهلل ، نصح هلل ولرسوله حّيا ومّيتا « . أسد الغابة 2 : 277 ، اإلصابة 2 : 26 . 
)5) سورة النّساء ) : )) . 
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لهَك  « )1( .  ِقيهَ فهَ ا بهَ ُهامهَ الّثُمنهَ ، ومهَ أهَْعِط ُأمَّ تهَنْيِ الّثُلثهَنْيِ ، وهَ »أهَْعِط اجلهَاِريهَ
والّثان  وأنكره ،  منه  ترّبأ  أّنه  عّباس  ابن  عن  مروّي  األّول  واخلرب 
رواية عبد اهلل ، وهو ضعيف عندهم ، مع أّنه انفرد بالّرواية فكيف يعدل 
هم  اّلذين  البيت ^  أهل  المجاع  مالفتهام  مع  القرآن ،  ظاهر  عن  بام 

معدن الوحي اإلهلي . 
وا { إلخ ، اإلستثناء هنا منقطع ، واملعروف 

ُ
ْن َتْفَعل

َ
 أ

َّ
 وقوله : } إاِل

الوصية ، وظاهر اطالق األولياء يشمل الكافر ، وقد مرَّ الكالم فيه )2( . 
يف  قاله  كام  للوارث  الوصية  جواز  عدم  عىل  داللة  فيها  وليس 
» الكّشاف « )3( ، وظاهرها شمول الوصايا املنّجزة ، فتدلُّ عىل تقديمها 
املنّجزة من  وكونا من األصل خرج من ذلك كون غري  املرياث ،  عىل 

الّثلث لدليل ، فتبقى املنّجزات ، وقد مرَّ الكالم يف ذلك )4( . 
* * * * *

الثالثة : في سورة الّنساء

ا  ِممَّ نَِصيٌب  َوللنَّساءِ  َرُبوَن 
ْ
ق
َ ْ
َواأل وادّلاِن 

ْ
ال تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  } للرَّجاِل   

 . )5( } 
ً
 َمْفُروضا

ً
ُثَ نَِصيبا

َ
ْو ك

َ
لَّ ِمْنُه أ

َ
ا ق َرُبوَن ِممَّ

ْ
ق
َ
وادّلاِن َواأل

ْ
تََرَك ال

))) هتذيب األحكام 9 : 260 ، ذيل احلديث)97 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 207.

))) الكّشاف ) : )52 . 
))) قد تقّدم ذكرها يف ج) /265 .

)5) سورة النّساء ) : 7 . 
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أّنه  أو عىل  تأكيٌد ملضمون اجلملة ،  املصدرّية  النّصيب عىل   نصُب 
حال ، أو عىل االختصاص ، وحاصل املعنى : أّنُه تعاىل جعل لكلِّ واحد 
من الّرجال والنّساء حصًة من املرياث عىل اإلمجال ، ثمَّ بنّيهَ نصيب كلَّ 

واحد ، وأنَّ ذلك مع الّتساوي يف الّدرجة بدليل آخر كاآلية اآلتية . 
قيل : إنَّ اآلية نزلت إلبطال ما كان متعارفًا عند اجلاهلّية من عدم 

توريث النّساء واألطفال . 
تعاىل  أّنه  ذلك  ووجه  الّتعصيب ؛  بطالن  عىل  واضحة  داللٌة  وفيه 
فرض للنّساء كام فرض للّرجال يف الّتكة فّشك بينهام . وذكر الوالدين ، 
ولفظ األقرب يدلُّ عىل أّنه ليس املراد مطلق الّرجال ومطلق النّساء ، بل 
املراد املتساوون يف الّدرجة ، ومن ثّم اليرث ولد الولد مع ولد الّصلب ، 
فاقتضت مشاركة مجيع أهل تلك الّدرجة من النّساء والّرجال يف الّتكة 
واألخت مع األخ ،  العّم ،  ابن  العّم مع  وبنت  العّم ،  العّمة مع  فتث 
الفريضة  عن  مافضل  ويّصون  ذلك  يمنعون  بالّتعصيب  والقائلون 
بالّرجال دون النّساء ، وهو خالف مقتىض اآلية فيكون باطاًل ، وألّنه لو 
جاز حرمان النّساء جلاز حرمان الّرجال ؛ ألنَّ املقتيض لتوريثهام واحد ، 

وهو ظاهر اآلية ، والّتال باطل امجاعًا فاملقّدم مثله . 
 { داللة عىل أنَّ هذا النّصيب يدخل يف ملك 

ً
ويف قوله : } َمْفُروضا

بناقل  إاّل  ملكه  عن  يرج  ل  عنه  أعرض  فلو  االختيار ،  بغري  الوارث 
شعّي . 

* * * * *
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إلحاق : في سورة الّنساء
تََسْبَ { )1( . 

ْ
ا اك تََسُبوا َوللنَّساءِ نَِصيٌب ِممَّ

ْ
ا اك  } للرَّجاِل نَِصيٌب ِممَّ

اآلية . 
ُه اهلل ،  ّسمهَ قيل : إنَّ املعنى أنَّ لكلِّ منهام نصيبًا من املرياث عىل ما قهَ

وهو مروّي عن ابن عّباس )2( . 

الّرابعة : في الّسوره المذكورة
بعد اآلية املسطورة بقليل فهي من قبيل البيان إلمجاهلا ، } يُوِصيُكُم 
نََتنْيِ 

ْ
اث ْوَق 

َ
ف نَِساًء  ُكنَّ  إِْن 

َ
ف نْثََينْيِ 

ُ ْ
األ َحظِّ  ِمْثُل  ِر 

َ
لذّلك ِدُكْم 

َ
ْوال

َ
أ ِف  اهلل 

 َواِحٍد ِمْنُهَما 
ِّ

بََوْيِه لُِك
َ
َها انلّْصُف َوأِل

َ
ل
َ
َثا َما تََرَك َوإِْن َكنَْت َواِحَدةً ف

ُ
ل
ُ
ُهنَّ ث

َ
ل
َ
ف

ِه  مِّ
ُ
ِل

َ
ف بََواهُ 

َ
أ ُه 

َ
َوَورِث  ٌ

َ
َودل  ُ

َ
هل يَُكْن  ْم 

َ
ل إِْن 

َ
ف  ٌ

َ
َودل  ُ

َ
هل َكَن  إِْن  تََرَك  ا  ِممَّ الّسُدُس 

ْو َديٍْن 
َ
أ َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِص بَِها  ِه الّسُدُس ِمْن  مِّ

ُ
ِل

َ
إِْخَوٌة ف  ُ

َ
إِْن َكَن هل

َ
ُث ف

ُ
اثّلل

ِريَضًة ِمَن اهلل إِنَّ 
َ
ُكْم َنْفًعا ف

َ
َرُب ل

ْ
ق
َ
ُهْم أ يُّ

َ
ْبَناُؤُكْم ال تَْدُروَن أ

َ
آبَاُؤُكْم وَأ

 . )3( } 
ً
اهلل َكَن َعلِيًما َحِكيما

نذكر مجلة ماتضّمنته اآليُة يف مسائل : 
 ) األولى ( : ] في بيان المراد من وصّية اهلل [ 

وا 
ُ
َتْقُتل  

َ
َوال  ... { كام يف قوله :  أمره وفرضه ،  وصّية اهلل عبارة عن 

اُكْم بِِه ... { )4( ، أي : يأمركم   بِاَلقِّ َذلُِكْم َوصَّ
َّ

يت َحرََّم اهلل إاِل
ّ
انلّْفَس ال

))) سورة النّساء ) : 2) . 
)2) التبيان يف تفسري القرآن ) : 85) . 

))) سورة النّساء ) : )) . 
))) سورة األنعام 6 : )5) . 
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ويعهد إليكم يف أوالدكم ، أي : يف توريثهم بعد املوت . 
واخلطاب لألحياء بأن يعلموا ويقّسموا بينهم الّتكة إذا نزل بأحدهم 
املوت عىل الوجه اّلذي أمرهم اهلل به . أو للحّكام والقضاة بأن يقّسموها 

بينهم كذلك . واملراد باألوالد هنا مايلدونه حّيًا ذكرًا كان أو أنثى . 
ذكر  مرتبة  يف  منهم  اجتمع  إذا  أّنُه  به  ماوّصاهم  سبحانُه  بنّي  ثّم 
وأنثى ، أو ذكور واناث فللّذكر منهم من الّتكة مثل حّظ األنثيني ، فهو 

مبتدأ وخرب مقّدم بحذف العائد لداللة الّسياق عليه . 
وقد ُروي جلهة الّتضعيف علٌل ؛ روى يف » الفقيه « ، يف الّصحيح ، 
بال  ما  النّعامن األحول :  بن  قال ملحّمد  العوجاء ،  ابن  أّن  اٍم ،  ِهشهَ عن 

الّضعيفة هلا سهم واحد ، وللّرجل القوّي املوس سهامن ؟ . 
ٌة ،  اِقلهَ هَا عهَ ْيسهَ هلهَ قال : فذكرت ذلك أليب عبداهلل ×فقال : »إِنَّ املهَْرأهَةهَ لهَ
ىلهَ الّرُجِل ؛  ا عهَ ذهَ ههَ ا ، وهَ ذهَ رْيهَ ههَ دهَ أهَْشيهَاءهَ غهَ دَّ عهَ اٌد ، وهَ ٌة ، والهَ ِجههَ قهَ فهَ ا نهَ ْيههَ لهَ والهَ عهَ

ْهم  « )1( .  هَا سهَ هلهَ ِن ،   وهَ ْهامهَ هُ  سهَ لِكهَ ُجِعلهَ  لهَ ِلذهَ فهَ
الهَ : ُقْلُت  ا × قهَ ضهَ ْن الرِّ ويف » الكافي « ، عن يونس بن عبد الّرحن ، عهَ
اٌء تهَِرُث  وهَ ِة سهَ ابهَ رهَ اتهَ وُوْلُدُه ِمنهَ اْلقهَ ا مهَ ُجُل إِذهَ ارهَ الرَّ ْيفهَ صهَ اكهَ كهَ ُه : ُجِعْلُت فِدهَ لهَ

اِل ، وأهَقهَلُّ ِحيلهَة ؟ .  جهَ ُف ِمنهَ الرِّ اِل ، وُهنَّ أهَْضعهَ جهَ اِث الرِّ اُء نِْصفهَ ِمريهَ النِّسهَ
ٍة ، وأِلهَنَّ  جهَ رهَ اِء بِدهَ ىلهَ النّسهَ الهَ عهَ لهَ الّرجهَ لَّ فهَضَّ جهَ زَّ وهَ فقال : »أِلهَنَّ اهلل عهَ

ال  « )2( .  ىلهَ  الّرجهَ ْرِجْعنهَ ِعيهَاالً عهَ اءهَ يهَ النّسهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 50)/5757 . 
)2) الكايف 7 : )8 85/) . 
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اُء )1(  وَّ حهَ ُم × وهَ ا آدهَ لهَههَ بَّاُت  اّلتي  أهَكهَ وروي عن الّصادق ×أيضًا : »احلهَ
ارهَ )2(  لِكهَ صهَ ِلذهَ اُء ِسّتًا ، فهَ وَّ لهَْت حهَ ش ، وأهَكهَ ُم اْثنهَْي عهَ ل آدهَ ْشأهَكهَ ِنهَ عهَ امهَ انهَْت ثهَ كهَ

ظِّ اأْلُْنثهَيهَنْيِ  « )3( .  ِر ِمْثُل حهَ   للّذكهَ
اُث   امْلرِيهَ ارهَ  »صهَ عنه × :  األخبار « ،  » عيون  يف  ُأخرى  رواية  ويف 
بَّاٍت ،  حهَ ُث  ثهَالهَ ْيِها  لهَ عهَ انهَ  كهَ ِة  الّسنُْبلهَ ِقبهَلِ   ِمْن  اأْلُْنثهَيهَنْيِ  ،  ِضعفهَ  ِر  للّذكهَ
بَّتهَنْيِ ...   « )4(  مهَ × حهَ آدهَ ْت  مهَ أهَْطعهَ وهَ لهَْت واحدة ،  أهَكهَ فهَ اُء  وَّ ا حهَ ْيههَ إِلهَ ْت  رهَ بهَادهَ فهَ

ونحوذلك من األخبار . 
واعلم أنَّ هذه اآلية الّشيفة تشمل األنبياء وغريهم ، وقد شاع أنَّ 
فاطمة ÷ قد احتّجت عىل أيب بكر حني منعها فدكًا بذه اآلية ، فيكون 

مارووه يف ذلك باطاًل ؛ ملخالفته الكتاب . 

 ) الّثانية ( : ] في بيان ميراث البنات المنفردات [ 

أشار سبحانه إىل حكم النّساء املنفردات عن األوالد الّذكور بقوله : 
اخلرب كقوهلم :  باعتبار  فالّتأنيث  نساء ،  األوالد  أي :  ُكنَّ { ،  إِْن 

َ
} ف

أي :  واملتوكات ،  باملولودات  الّتأويل  باعتبار  أو  أّمك ،  كانت  من 
تََرَك {  َما  َثا 

ُ
ل
ُ
ث ُهنَّ 

َ
ل
َ
} ف ثان  خرب  أو  نساء  صفة  وهو  فصاعدًا ،  ثالثًا 

فلها  واحدة  املولودة  كانت  وإْن  مائة ،  كنَّ  وإْن  فيه ،  يشتكنهَ  املّيت 

نَِّة .  ))) يف املصدر : يِف اجلهَ
اُث .  )2) يف املصدر : امْلرِيهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )5)/5758 ، وعلل الّشائع2 : )57/) . بتفاوت يسري . 
))) عيون أخبار اإلمام الرضا × ) : 2)2 . وفيه : » عن الّرضا × « . بتفاوت يسري . 
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النّصف . وقرئ برفع } َواِحدٌة { عىل أْن يكون ) كان ( تاّمة ، فالّثلثان 
فرض املتعددات ، والنّصف فرض الواحدة ، ومابقي من الفريضة يرّد 

عليهنَّ ، كام دّلت عليه األخبار . 
واعلم أنَّ مفهوم الواحدة يقتيض أنَّ الّثنتني اليكون فرضهام النّصف 
بل الّثلثني ، ومفهوم فوق اثنتني ينافيه ، ومن ثّم اختلف يف ذلك ، فنقل 
ْوَق 

َ
} ف تعاىل :  قوله  بمفهوم  عماًل  النّصف ؛  هلام  أّن  عّباس  ابن  عن 

نََتنْيِ { . 
ْ
اث

وفيه نظر ؛ ملا ذكرنا من املعارضة ، والترجيح له )1( . 
حكاه  كام  مثاًل ،  وقرياط  نصف  للبنتني  يكون  أْن  يوز  قيل :  فإْن 

النّظام يف كتاب » النّكت « ، عن ابن عّباس )2( . 
والّثلثني  النّصف  بني  الواسطة  ألنَّ  بالّتشهي ؛  قول  هذا  قلت : 

سدس ، فاحلكم بالقرياط مع احتامل األزيد واألنقص قول بال دليل . 
ومن املستبعد جدًا أّنه تعاىل أمهل يف هذا املقام حكم البنتني فال بدَّ 
الّثلثني  وكون حكمهام  املذكورين .  ادخاهلام يف واحد من احلكمني  من 

أرجح لوجوه : 
نْثََينْيِ { ، 

ُ ْ
األ َحظِّ  ِمْثُل  ِر 

َ
} لذّلك أّن  ذكر  تعاىل  أّنه  ) األّول ( :   

ومقتضاه أنَّ للبنت الواحدة مع أخيها الواحد الّثلث فبالّطريق األهَوىل أْن 
يكون هلا مع أختها الّثلث فيكمل هلام الّثلثان ، واليبعد أنَّه تعاىل اكتفى 

))) التبيان يف تفسري القرآن ) : 0)) . 
)2) املصدر الّسابق . 
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عليهام  زاد  بام  ورّصح  بخصوصهام ،  الّثنتني  عىل  النّّص  عن  البيان  بذ 
يف  يعقوب  بن  مّمد  ذكره  اّلذي  أّنه  الّظاهر  الّطريق  وهذا  وبالواحدة ، 

» الكافي « )1( واليبعد أّنه أخذه عن اإلمام × . 
 ) الّثاني ( : النّصوص الواردة عن معدن الوحي اإلهلي صلوات اهلل 

عليهم ، وامجاع الّطائفة بل امجاع األّمة . 
 ) الّثالث ( : أّنه تعاىل ذكر أنَّ لألختني الّثلثني ، فيدّل بطريق األولوية 
عىل أنَّ البنتني كذلك ؛ ألّنام أمّس رحًا وألصق قرابًة ؛ ألّنام اليلوان 

من اإلرث يف حال من األحوال ، بخالف األختني . 
واعلم أنَّه من تنصيصه سبحانه عىل بيان حكم املجتمع من الّذكور 
واإلناث ، وبيان حكم اإلناث املنفردات عن الّذكور يعلم حكم الّذكور 
املنفردين منهّن ، وأّنه إْن كان واحدًا فله املال ، وإاّل فهم متساوون فيه . 

 ) الّثالثة ( : ] في بيان إرث األبوين [ 

أبوي  أي :  بََوْيِه { ، 
َ
} أِل بقوله :  األبوين  حكم  إىل  سبحانه  أشار 

املّيت ؛ لّداللة الّسياق . 
 } ُكِّ َواِحٍد ِمْنُهَما { هو بدل بتكرير العامل ، وفّصلهَ بعد اإلمجال ؛ 

ألّنه أوقع يف النّفس . 
أراد به   } ٌ } َودلَ للميت  َكَن {  } إِْن  هذا  تََرَك {  ا  ِممَّ } الّسدُس   

َكِر ِمْثُل َحظِّ  ْولِِه : } لِلذَّ ْنثهَيهَنْيِ الثُُّلثهَنْيِ بِقهَ ظَّ األُْ لهَ حهَ عهَ لَّ جهَ زَّ وجهَ ))) الكايف 7 : 72 ، قال : » إِنَّ اهلل عهَ
ظُّ  ُهوهَ الثُُّلثهَاِن فهَحهَ ظِّ اأْلُْنثهَيهَنْيِ ، وهَ ِر ِمْثُل حهَ كهَ ِللذَّ اْبنًا فهَ ُجُل بِنْتًا وهَ كهَ الرَّ ا تهَرهَ ُه إِذهَ نَّ لِكهَ أهَ ذهَ اأْلُْنَثَيْيِ { ، وهَ

رهَ اأْلُْنثهَيهَنْيِ بِالثُُّلثهَنْي  « .  كهَ ُكونهَ ذهَ ا اْلبهَيهَاِن أهَْن يهَ ى ِبهَذهَ اْكتهَفهَ اأْلُْنثهَيهَنْيِ الثُُّلثهَاِن ، وهَ
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هنا اجلنس الّشامل للّذكر واألنثى ، واملنفرد واملتعدد ، والّصلب وولد 
الولد ، غري أّن الولد إْن كان بنتًا واحدة فام بقى بعد النّصف والّسدسني 
يرّد أمخاسًا إْن ل يكن هناك حاجب ، وإاّل أرباعًا كام سيذكر الّتنبيه عليه 
أكثر من  الولد  أو كان  أو ذكور  وإْن كان معها ذكر  اهلل تعاىل ،  إْن شاء 

واحدة ، أو كان الولد ذكرًا أو ذكورًا فليس هلام سوى الّسدس . 
واّلذي يدّل عىل الّرّد آية ُأولوا األرحام ، واألخبار ، وامجاع الّطائفة ، 
وقد مرَّ بطالن القول بالّتعصيب )1( ، وعىل كون الّرد بالّطريقة املذكوره 
تساوي الوالدين والولد يف القرابة بالنّسبة إىل املّيت ، فيكون عىل نسبة 
وهلا  الّسدس ،  منهام  تعاىل قد سّمى لكلِّ واحٍد  وذلك ألّنه  سهامهم ؛ 
ويدلُّ عليه األخبار واإلمجاع  ُيرد عىل أحٍد دون اآلخر ،  ول  النّصف ، 

من الّطائفة . 
بََواهُ { معًا ال 

َ
ُه أ

َ
ٌ { مطلقًا } َوَورِث ْم يَُكْن { للمّيت } َودلَ

َ
إِْن ل

َ
 } ف

أحدمها ؛ ألّنه لو كان الوارث واحدًا منهام فإْن كان األب فاملال كّله له ، 
وإْن كان األّم كان هلا الّثلث تسمية والباقي يرّد عليها ، فالغرض هنا بيان 
ُث { أي ممّا ترك ، وحذفه للعلم به 

ُ
ِه اثّلل مِّ

ُ
ِل

َ
صورة اجتامع األبوين } ف

ممّا سبق ، ول يذكر حّصة األب هنا ؛ ألّنه ليس بصاحب فرض يف هذه 
إِْن َكَن 

َ
الّصورة ، بل له مجيع الباقي ، وهذا إذا ل يكن للمّيت أخوة ، } ف

ِه الّسُدُس { خاّصة فإّنم يمنعونا عاّم زاد عنه توفريًا لألب  مِّ
ُ
ِل

َ
ُ إِْخَوٌة ف

َ
هل

من جهة العيلة كام تضّمنته النّصوص . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة ))2.
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ولحجب األخوة لألّم شروط : 

 ) األّول ( : كونهم ذكرين ، أو ذكر وأختين ، أو أربع أخوات

االمرأتني  كون  واالنثيني ،  وبالّذكر  باألربع ،  احلجب  عىل  ويدلُّ 
عن  متعددة  أخباٌر  بذلك  ورد  وقد  األحكام ،  سائر  يف  الّرجل  بمنزلة 
أهل البيت صلوات اهلل عليهم ، وهي الكاشفة ملعنى القرآن مع انعقاد 
الّتعبري بصيغة اجلمع ؛  ينايف ذلك  وال  املحّقة عىل ذلك ،  الّطائفة  امجاع 
ألّنه قد ثبت إطالقها عىل االثنني حقيقةكام قال بعض أهل األصول )1( ، 
وأهل العربّية ، بل ورد يف القرآن نحو ذلك ، ولو سّلم كون ذلك ليس 
املّيت  إىل  اإلضافة  مع  األخوين  إنَّ  يقال :  أْن  يمكن  نقول :  بحقيقة ، 

يصرّي اإلخوة ثالثة . 
ويدلُّ عىل هذا املعنى مارواه الّشيخ ، يف احلسن ، عن أيب العّباس ، 
بهَا  جهَ عهَ املهَيِِّت حهَ ٌة مهَ ُهْم إِْخوهَ ْينِ  فهَ وهَ كهَ  املهَيُِّت  أهَخهَ ا تهَرهَ عن أيب عبد اهلل ×قال : »إِذهَ
ْبنهَ اأْلُمَّ  جهَ اٍت حهَ وهَ ا ُكنَّ أهَْربهَعهَ أهَخهَ الهَ إِذهَ ُْجِب ، وقهَ ْ حيهَ اِحدًا لهَ انهَ وهَ اأْلُمَّ ، وإِْن كهَ

ُْجْبنهَ « )2( .  ْ حيهَ ثًا لهَ ْيِن ، وإِْن ُكنَّ ثهَالهَ وهَ ِة اأْلهَخهَ نِْزلهَ ُنَّ بِمهَ ِمنهَ الّثُلِث ؛ أِلهَنَّ
إمجاع  هنا  فيه  والقرينة  فيه ،  الشكَّ  جمازًا  فيه  االستعامل  أّن  عىل   
بثالثة  احلجب  كون  اعتبار  ينقل  ل  ألّنه  ذلك ؛  عىل  واخللف  الّسلف 

فصاعدًا إاّل عن ابن عّباس )3( . 

))) االحكام البن حزم ) : )2) ، الّتمهيد للكلوذان 2 : 58 ، ميزان األصول للّسمرقندي ) : 
28) ، االحكام لآلمدّي 2 : 5)) . 

)2) هتذيب األحكام 9 : )5/28)0) ، االستبصار) : )))/)52 . 
))) مستدرك احلاكم ) : 5)) ، ونقله ابن قدامة يف املغنى 7 : 7) ، تلخيص احلبري ) : 85 ذيل 
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 ) الّثاني ( : أن اليكونوا كفرة وال أرّقاء

وهو مروّي يف الّصحيح ، عن مّمد بن مسلم ، عن أيب عبد اهلل × )1( ، 
وعن الفضيل بن يسار ، عنه × )2( ، والخالف فيه بني األصحاب . 

» الخالف «  يف  الّشيخ  عليه  نقل  بل  كذلك ،  القاتل  أنَّ  واملشهور 
اإلمجاع )3( ، وخالف بذلك الّصدوقان )4( ، وابن أيب عقيل )5( ، نظرًا إىل 

عموم اآلية ، وعدم دليل صالح للّتخصيص . 

 ) الّثالث ( : أن يكونوا لألب واألّم ، أو لألب

ويدّل عىل ذلك األخبار )6( ، وهو موضع وفاق بني األصحاب . 

احلديث 60)) ، كفاية االخيار 2 : 5) . 
ثّم أّنه نقل الّشيخ عنه يف اخلالف ) : 56 املسألة 68 ، والّسخيّس يف مبسوطه 29 : 5)) ،   

أّن الّسدس اّلذي حيجبه األخوة عن األّم يكوُن هلم ، وال يوّفرون بذلك لألب شيئًا . 
ِن  عهَ ْبِد اهلل ×  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  الهَ : سهَ قهَ ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ ْن مُهَ ))) هتذيب األحكام 9 : )027/28) ، عهَ

الهَ ال .  ا ؟ . قهَ ِرثهَ ْ يهَ ا لهَ ُْجبهَاِن إِذهَ ِك حيهَ املهَْمُلوِك وامُلْشِ
ْضيِل ،  ِن اْلفهَ )2) من ال حيرضه الفقيه ) : 7)798/2 ، هتذيب األحكام 9 : 282/)02) ، عهَ

الهَ : ال .  ا ، قهَ ِرثهَ ْ يهَ ا لهَ ُْجبهَاِن إِذهَ ْل حيهَ ِة ههَ ِن املهَْمُلوِك واملهَْمُلوكهَ ْلُتُه عهَ أهَ الهَ : سهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ عهَ
))) اخلالف ) : 2) املسألة )2 ، قال : » القاتل واململوك ، والكافر ، ال حيجبون . وبه قال مجيع 

الفقهاء « . 
ِرْث ، أالهَ  ُجُب وإِْن لهَْ يهَ اتُِل حيهَْ ))) من ال حيرضه الفقيه ) : )2) ذيل احلديث 5690 ، قال : » وهَ اْلقهَ

ِرُثونهَ « . ول نقف عىل قول أبيه .  الهَ يهَ ُْجُبونهَ اأْلُمَّ وهَ ةهَ حيهَ ْخوهَ ى أهَنَّ اإْلِ تهَرهَ
)5) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 

)6) ألخبار منها خرب العالء بن فضيل ، وخرب عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهلل × : » يف األخوة الهَ 
ِن الثُُّلِث « ] الكايف 7 : 92/) [  ُْجُبونهَ األُمَّ عهَ حيهَ
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 ) الّرابع ( : كون األب حّيًا

اهلل ×قال :  عبد  أيب  عن  بكري ،  ورواية  اآلية ،  سياق  عليه  ويدّل 
اأْلهَُب  انهَ  كهَ ا  إِذهَ ِة  ْخوهَ واإْلِ ِد  لهَ اْلوهَ عهَ  مهَ إاِلَّ  أهَبهَدًا  الّثُلِث   ِمنهَ   ُص   ُتنْقهَ الهَ  »اأْلُمُ  
حكم  يف  فهي  مرفوعًة  كانت  وإْن  وهي  زرارة )2( ،  وحسنة  ّيا « )1( .  حهَ
الّتعليل املذكور ،  ويدلُّ عليه أيضًا  املسندة كام اليفى عىل من تأّملها ، 
ونقل عن بعض األصحاب القول  وهذا هو املشهور بني األصحاب ، 

بعدم اشتاط ذلك هو ضعيف . 

 ) الخامس ( : ] كونهم منفصلين بالوالدة [ 

 يفهم منها كونم منفصلني بالوالدة ؛ ألّن من كان يف البطن اليسّمى 
أخًا عرفًا ، ويدّل عىل ذلك مع الّتعليل املذكور رواية العالء بن فضيل ، 
ِرُث ،  يهَ والهَ  ُْجُب ،  حيهَ الهَ  لِيدهَ  اْلوهَ وهَ الّطْفلهَ   » إنَّ   اهلل ×قال :  عبد  أيب  عن 
اْختهَلهَفهَ  ا  مهَ إاِلَّ  كهَ  رَّ هَ تهَ إِْن  وهَ اْلبهَْطُن  نَُّه  أهَكهَ ْ ٌء  شهَ والهَ  اِخ ،  بالرّصهَ نهَ  آذهَ ا  مهَ إاِلَّ 
اُر « )3( . وهذا احلكم هو املشهور بني األصحاب ، بل  النّههَ ْيِه الّلْيُل وهَ لهَ عهَ

املخالف يف هذه املسألة غري معلوم . 

 ) الّسادس ( : ] كونهم أحياء عند موت الموروث [ 

 كونم أحياء عند موت املوروث ، فلو اقتن موهتام بموته ، واشتبه 
فال حجب ، وهذا احلكم هو املتبادر من اآلية والّروايات . 

))) هتذيب األحكام 9 : 020/282) . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 280/))0) . 
))) هتذيب األحكام 9 : 282/ 022) . 
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 ) الّسابع ( : ] المغايرة بين الحاجب والمحجوب [ 

 ويفهم منها املغايرة بني احلاجب واملحجوب ، فلعّله شط يف ذلك ، 
فلو كانت األُّم هي رابعة األخوات )1(  أيضًا ،  املتبادر من األخبار  وهو 
فال حجب كام يتفق يف املجوس ، ويف الّشبهة ؛ كأْن وطأ الّرجل ابنته ، 

فإّن ولدها أخوها ألبيها . 

 ) الّرابعة ( : ] مشاركة الوالدين لألوالد [ 

عىل  تدّل  واآلية  لألوالد ،  الوالدين  مشاركة  عىل  اآلية  دّلت  قد   
مشاركة الّزوجني هلم أيضًا ، فيفهم من ذلك مشاركتهام للوالدين ، ويدّل 
عىل ذلك أيضًا األخبار ؛ ففي رواية اسحاق بن عامر ، عن أيب عبد اهلل × 
اِن أهَْو  اِث ، لِْلوالدْيِن الّسُدسهَ ٌر يِف امْلرِيهَ هَ ْيِهمْ  ضهَ لهَ ْدُخُل  عهَ ٌة الهَ يهَ عهَ قال : » أهَْربهَ
ْرأهَِة الّرُبُع أهَِو الّثُمُن « )2( .  لِكهَ ، وللّزْوِج النّْصُف أهَِو الّرُبُع ، ولِلمهَ ا فهَْوقهَ ذهَ مهَ
لو  هذا  فعىل  األّمة ،  عليه  أمجعت  ممّا  وهو  الّروايات ،  من  ذلك  ونحو 
لأُلّم ثلث  ول يكن هناك أخوٌة كان  أو زوجٌة ،  الوالدين زوٌج  كان مع 
منهام  ومابقي  العليا ،  حّصتهام  الّتكة  من  الّزوجة  أو  وللّزوج  الّتكة ، 
الوحي صلوات  املروّية عن معدن  األخبار  دّلت  وعليه  يكون لألب ، 
اهلل عليهم ، وهو املنقول عن ابن عّباس )3( ، وعليه إمجاع الّطائفة املحّقة ، 

))) أي كانت أّم امليت أخته ألبيه ، كام لو تزّوج املجويّس ابنته ، أو وطء الّرجل املسلم ابنته شبهًة ، 
فأنجبت منه ولدا ثّم مات ، وكانت هي األخت الّرابعة التي با يكتمل العدد احلاجب ، فهل 

يتحقق احلجب أو ال ؟ ، الّظاهر املنع . 
)2) هتذيب األحكام 9 : 8/286)0) . 

))) ل نقف عليه ، واهلل العاُل . 
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الّثلث  حيث جعل اهلل تعاىل هلا  الّشيفة ،  الّظاهرمن إطالق اآلية  وهو 
مع عدم الولد . 

وذهب العاّمة إىل أنَّ هلا ثلث ما بقي بعد حّصة الّزوجني نظرًا إىل قوله : 
بَوَاهُ { وأنَّ املعنى أّنام الوارثان له بال مشارك هلام مطلقًا )1( . 

َ
ُه أ

َ
} َوَورِث

وألّنه ماكان حيتاج إىل قوله :  ألّنه تقييد بال دليل ،  وهو ضعيف ؛ 
وألّنه ل يفهم حينئٍذ ثبوت فريضة األُّم مع   ، } ٌ َودلَ  ُ

َّ
ْم يَُكن هل

َّ
ل إِْن 

َ
} ف

وجود وارث غري الولد ، فكيف يكون هلا ثلث مابقي مع كونه سدس 
األصل . 

 ) الخامسة ( : ] إطالق اآلية مقّيد بموانع اإلرث [ 

وال  رّقًا ،  الوارث  اليكون  أْن  وهي  بأمور :  مقّيد  اآلية  إطالق 
كافرًا ، والقاتاًل ، ونحو ذلك من موانع اإلرث ، وهي كثرية أناها يف 

» الّدروس « )2( إىل عشين . 

 ) الّسادسة ( : ] ميراث الخنثى [ 

ماذكر يف اآلية الّشيفة هو حكم األوالد الّذكور واإلناث املقطوع 
بذكورّيتهم وأنوثّيتهم ، فأّما اخلنثى املشكل فال يبعد استنباط حكمها من 
فتعطى النّصف من نصيب  نظرًا إىل أنَّ أمرها دائٌر بينهام ،  اآلية أيضًا ؛ 
الّذكر ، والنّصف من نصيب األنثى ، ويدلُّ عليه موّثقة هشام )3( ، وعليه 

))) املبسوط 29 : 7)) ، الّشح الكبري 7 : )2 . 
)2) الّدروس الّشعّية 2 : 2)) . 

ِلٌّ ×  الهَ : قهَىضهَ عهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ الٍِ ، عهَ اِم ْبِن سهَ ْن ِهشهَ ))) هتذيب األحكام 9 : )5)/269) ، عهَ



225 .......................................................................... كتاب املرياث

عمل أكثر األصحاب ، وهو األقوى . 
األضالع )2( .  عّد  عىل  وبعضهم  القرعة )1( .  عىل  بعضهم  واعتمد 

وهذا يف غري احلجب ، وأما فيه فهي بحكم األنثى قطعًا . 

 ) الّسابعة ( : ] ميراث أوالد األوالد [ 

إطالق األوالد يشمل يف هذا املقام أوالد األوالد ، فيقومون مقام 
ويرث كّل واحد منهم نصيب من يتقّرب  آبائهم يف مقاسمة األبوين ، 
ْيسهَ  فِيهِ   ا لهَ ا مهَ ذهَ منه ، يدّل عىل ذلك مارواه الّشيخ ، عن زرارة ، قال : ههَ
حديث  يف  ٍر ×  ْعفهَ جهَ وأهَيِب  اهلل ×  ْبِد  عهَ أهَيِب  ْن  عهَ ابِنهَا  أهَْصحهَ نْيهَ  بهَ اْختاِلهٌَف  
اِن  وهَ اأْلهَبهَ إاِلَّ  ِد  لهَ اْلوهَ عهَ  مهَ اهلل   ْلِق   خهَ ِمنْ   ٌد  أهَحهَ ِرُث   يهَ الهَ   « ـ :  فيه  قاال  طويل 
أهَْو  اُنوا  ِد ُذُكورًا كهَ لهَ اْلوهَ ُوْلُد  انهَ  ٌد وكهَ لهَ ُه وهَ لهَ ُكْن  يهَ  ْ إِْن لهَ فهَ ُة ،  الّزْوجهَ الّزْوُج وهَ وهَ
اثهَ اْلبهَننِيهَ ،  ِرُثونهَ ِمريهَ ِة اْلبهَننِيهَ ، يهَ نِْزلهَ ِة اْلُوْلِد ، ُوْلُد اْلبهَننِيهَ بِمهَ نِْزلهَ ُْم بِمهَ إِنَّ اثًا فهَ إِنهَ
ْيِن  وهَ اأْلهَبهَ ُْجُبونهَ  حيهَ وهَ اْلبهَنهَاِت ،  اثهَ  ِمريهَ ِرُثونهَ  يهَ اْلبهَنهَاِت  ِة  نِْزلهَ بِمهَ اْلبهَنهَاِت  ُوْلُد  وهَ
أهَْكثهَرهَ ،  ٍة وهَ ثهَ ثهَالهَ ُلوا بِبهَْطنهَنْيِ وهَ فهَ إِْن سهَ اِمِهُم اأْلهَْكثهَِر وهَ ْن ِسههَ ةهَ عهَ الّزْوجهَ الّزْوجهَ وهَ وهَ
ُْجب  ُوْلُد الّصْلِب « )3( .  ا حيهَ ُْجُبونهَ مهَ حيهَ ُث ُوْلُد الّصْلِب ، وهَ رَّ ا ُيوهَ ُثونهَ مهَ رَّ ُيوهَ

ْيُث  ِمْن حهَ ِيعًا فهَ جهَ ِمنُْهامهَ مجهَ رهَ إِْن خهَ ُبوُل فهَ ْيُث يهَ ُث ِمْن حهَ رَّ الهَ ُيوهَ اِء قهَ ا لِلنِّسهَ ُه مهَ لهَ اِل وهَ جهَ ا لِلرِّ ُه مهَ يِف اخلُنْثهَى لهَ
اِء .  اِل والنِّسهَ جهَ اثهَ الرِّ ثهَ ِمريهَ اًء ُورِّ وهَ انهَا سهَ إِْن كهَ نْبهَِعُث فهَ ْيُث يهَ ِمْن حهَ اًء فهَ وهَ جهَ سهَ رهَ إِْن خهَ بهَقهَ فهَ سهَ

))) ذهب اىل ذلك الّشيخ يف اخلالف ) : 06) املسألة 6)) . 
)2) ذهب إليه املفيُد يف اإلعالم ) ضمن مصنّفات الشيخ املفيد ( 9 : 62 ، واملرتىض يف االنتصار : 
األحكام 9 :  هتذيب  الّشيخ يف  أورده  ما  اىل  مستندين  السائر) : 280 .  واحلّل يف   ، (06

)5)/)27) ، عن معاوية بن ميسة . 
))) هتذيب األحكام 9 : 288ـ 289/))0) . 
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 وعن عبد الّرحن بن احلجاج ، عن أيب عبد اهلل ×قال : » اْبُن ااِلْبِن 
  ْ ا لهَ اْبنهَُة اْلبِنِْت إِذهَ الهَ : وهَ امهَ ااِلْبِن ، قهَ قهَ امهَ مهَ ٌد قهَ ُكنْ  ِمنْ  ُصْلِب  الّرُجلِ  أهَحهَ ْ  يهَ ا لهَ إِذهَ

امهَ اْلبِنِْت « )1( .  قهَ ْت مهَ امهَ ٌد قهَ ُكنْ  ِمنْ  ُصْلِب  الّرُجلِ  أهَحهَ يهَ
عبد  أيب  عن  احلجاج ،  بن  الّرحن  لعبد  أخرى  صحيحة  ويف 
انهَ  اْلبهَنهَات  « )2( .  كهَ نهَاٌت ُكنَّ  مهَ ُكْن بهَ ْ يهَ ا لهَ ِرْثنهَ إِذهَ نهَاُت اْلبِنِْت يهَ اهلل ×قال : »بهَ
امهَ  أهَبِيهِ  « )3( .  قهَ ُقوُم مهَ ويف موّثقة إسحاق ، عنه × قال : » اْبُن ااِلْبِن يهَ

وتقّدمت مرسلة يونس )4( ، ونحو ذلك من األخبار . 
وخالف الّصدوق )5( يف احلكم األّول ، فذهب إىل أنَّ ولد الولد ال 
يشارك الوالدين ، بل يتّصان بالّتكة ؛ ألّنام أقرب ، وملارواه الّشيخ ، 
أيب عبد اهلل ×قال :  عن  بن احلجاج ،  الّرحن  عبد  عن  الّصحيح ،  يف 
ُهنَّ  رْيُ اِرٌث غهَ نهَاٌت والهَ وهَ يِِّت بهَ ُكْن لِلمهَ ْ يهَ ا لهَ امهَ  اْلبِنِْت  إِذهَ قهَ ُقْمنهَ  مهَ نهَاُت ااِلْبنهَِة يهَ »بهَ
اِرٌث  الهَ وهَ ٌد وهَ نهَاٌت أهَْوالهَ يِِّت بهَ ُكْن لِلمهَ ْ يهَ ا لهَ امهَ ااِلْبِن إِذهَ قهَ ُقْمنهَ مهَ نهَاُت ااِلْبِن يهَ بهَ وهَ

ُهن  « )6( . ونحوها صحيحة سعد بن أيب خلف )7( .  رْيُ غهَ
وجه استدالله أنَّ قوله : » و ال وارث غريهن « ، أراد به الوالدين 

))) هتذيب األحكام 9 : 7)) 8))/8))) ، واالستبصار ) : 67)/))6 . 
)2) الكايف 7 : 88/) ، وهتذيب األحكام 9 : 7))/)))) . 

))) الكايف 7 : 88/ 2 . وفيه : » عن أيب عبد اهلل × « . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 5)2.

)5) اهلداية : ))) ، قال : » وال يرث ولد الولد مع الولد ، وال مع األبوين . وولد الولد يقوم 
مقام الولد إذا ل يكن هناك ولد وال وارث غريه « . 

)6) هتذيب األحكام 9 : 6))/6))) ، واالستبصار) : 66)/628 . 
)7) الكايف 7 : 88/) ، هتذيب األحكام 9 : 6))/7))) ، االستبصار ) : 66)/629 . 
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املراد بذلك إذا ل يكن للمّيت  ألنَّ  الّشيخ )1( يف ذلك ؛  ُه  وغّلطهَ الغري ، 
االبن اّلذي يتقّرب ابن اإلبن به ، أو البنت اّلتي تتقّرب بنت البنت با ، 

وال وارث له غريه من أوالد الّصلب غريمها . 
وهذا احلكم هو املشهور بني األصحاب ، وعليه ينّزل إطالق اآلية ؛ 
ألنَّ قوله : } ف أوالدكم { إْن كان حقيقة يف ما يشمل أوالد األوالد كام 
اّدعاه مجاعة ، فاألمر واضح ، وإاّل فمجاز ، والقرينة األخبار املذكورة ، 
وهي أيضًا داّلة عىل احلكم الّثان من توريث كّل واحد نصيب من يتقّرب 
به ، فريث ابن البنت وإْن تعدد الّثلث ، وبنت اإلبن وإْن كانت واحدة 
الّثلثني ، والبن البنت وإْن تعدد نصف املال بالفرض والباقي بالّرد ، إىل 

غري ذلك من األحكام املتّتبه عىل أوالد الّصلب . 
وابن  املرصّي )3( ،  الّدين  منهم معني  وتبعه مجاعة  املرتىض )2(  وذهب 

أهَنَّ  ِمْن  ابِنهَا  أهَْصحهَ بهَْعُض  ُه  رهَ كهَ ذهَ ا  مهَ ا  أهَمَّ فهَ ))) هتذيب األحكام 9 : 7)) ذيل احلديث 0))) قال : 
ْحهَِن ْبِن  ْبِد الرَّ لهٍَف وعهَ ْعِد ْبِن أهَيِب خهَ ِ سهَ ربهَ لِكهَ بِخهَ اُجُه يِف ذهَ ْيِن واْحتِجهَ وهَ عهَ اأْلهَبهَ ِرُث مهَ ِد الهَ يهَ لهَ دهَ اْلوهَ لهَ وهَ
الهَ والهَ  ُه قهَ رْيُ اِرٌث غهَ ٌد والهَ وهَ لهَ يِِّت وهَ ُكْن لِلمهَ ْ يهَ ا لهَ امهَ ااِلْبِن إِذهَ قهَ ُقوُم مهَ ْولِِه إِنَّ اْبنهَ ااِلْبِن يهَ اِج يِف قهَ احلهَجَّ
ُكْن  ْ يهَ ا لهَ لِكهَ إِذهَ اُد بِذهَ ُه امُلرهَ رْيُ اِرٌث غهَ ْولهَُه × : والهَ وهَ لهٌَط أِلهَنَّ قهَ غهَ رْيُ فهَ اِن الهَ غهَ الِدهَ ا اْلوهَ ُه مُههَ رْيُ اِرٌث غهَ وهَ
ُه  لهَ اِرٌث  ِبهَا والهَ وهَ اْلبِنِْت  بِنُْت  ُب  رَّ تهَقهَ تهَ تِي  الَّ اْلبِنُْت  أهَِو  بِِه  ااِلْبِن  اْبُن  ُب  رَّ تهَقهَ يهَ ااِلْبُن اّلذي  يِِّت  لِلمهَ

ا .  مُههَ رْيُ ْلِب غهَ ِد لِلصُّ ُه ِمنهَ اأْلهَْوالهَ رْيُ غهَ
)2) رسائل الّشيف املرتىض ) : 257 - 265 . 

))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : 6) . 
ومعي الّدين : هو معني الدين املرصّي سال بن بدران ، أبو احلسن املازّن ، أخذ الفقه عن ابن   
إدريس احللَّ املتوّف 598 هـ ، وروى عن أيب املكارم حزة بن عّل بن زهرة احللبّي ، املتوّف 
585 هـ وكان من أجالء فقهاء اإلمامية ، بصريًا بأحكام املواريث ، أديبًا ، مشاركًا يف علوم 

ُأخرى . قرأ عليه نصري الّدين الّطويّس املتوّف 672 هـ . 



228...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

إدريس )1( ، إىل أنَّ أوالد األوالد يقتسمون مقاسمة األوالد من غري اعتبار 
من يتقّربون به ، حتى لو خّلف بنت ابن وابن بنت فللّذكر الّثلثان ، ولألنثى 
الّثلث ، ولو كان مع ابن البنت أحد األبوين أومها معًا فكام لو كان اإلبن 
للّصلب ، ولوكانا أو أحدمها مع بنت اإلبن فكام لوكانا أو أحدمها مع البنت 
للّصلب ، ومستندهم أّنم أوالد حقيقًة ، فيدخلون يف عموم } يوصيكم 
اهلل ف أوالدكم لذّلكر مثل حّظ االنثيني { . ويدلُّ عىل كونم أوالدًا تريم 
حالئلهم بقوله تعاىل : } و حالئل ابنائكم { ، وتريم بنات االبن والبنت 

لقوله تعاىل } وبناتكم { إىل غري ذلك ممّا يدخل فيه أوالد األوالد . 
خالف  ألّنه  حقيقة ؛  عليهم  اإلطالق  صّحة  من  املنع  والجواب : 
وهذه األحكام  اّلذي هو من عالئم املجاز ،  الّسلب  ولصّحة  املتبادر ، 
اّلتي ذكرت من الّتحريم وغريه مستفادة من دليل خارج كاإلمجاع ، وال 
اشكال يف صّحة احلمل عىل املعنى املجازّي مع القرينة ، وهي األخبار 
ألنَّ املتبادر من ذلك تنزيلهم  املذكورة الّدالة عىل قيامهم مقام آبائهم ؛ 
وعىل ماقلنامن عموم اآلية  لو كانوا موجودين مطلقًاكذلك ،  منزلتهم 
األُنثيني .  حّظ  مثل  للّذكر  نصيبهم  البنت  أوالد  يقّسم  جمازًا  ولو  هلم 

ويؤّيده الّتعليل املذكور آنفًا ، ورّبام يلوح ذلك من بعض األخبار . 
بعض  فيه  وخالف  األصحاب ،  بني  املشهور  هو  احلكم  وهذا 
األصحاب عىل ماحكاه الّشيخ يف » النّهاية « )2( ، ورّجحه ابن الرّباج )3( ؛ 

))) الّسائر) : 9)2 - 0)2 . 
)2) النّهاية : ))6 . 

))) املهّذب 2 : ))) . 
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قسمة  يف  الّتساوي  با  املتقّرب  شأن  ومن  باألُنثى ،  تقّربم  إىل  نظرًا 
وفيه  آبائهم ،  مقام  قيامهم  مادلَّ عىل  إطالق  عليه  يدلَّ  ورّبام  املرياث . 

تأّمل ، والعمل عىل املشهور أيضًا . 

 ) الّثامنة ( : ] الحبوة [ 

خرج  لكن  الّتكة ،  مجيع  يف  يشتكون  الورثة  أنَّ  اآلية  من  يظهر   
احلكم  وهذا  الّدليل ،  لقيام  الّذكور  من  الولد  أكرب  به  ماحيبى  ذلك  من 
متلفة ،  األكرب  به  ماحيبى  كمّية  يف  واألخبار  اإلمامّية ،  به  انفردت  مّما 
أحوط ،  جلده  وثياب  واملصحف  واخلاتم  الّسيف  عىل  واالقتصار 

واألظهر أنَّ االختصاص بذلك عىل جهة الوجوب وأّنه جمانًا . 
وهو  الّصاد وكسها ،  بفتح  قرأ  إلخ ،  } من بعد وصية {  قوله : 
متعّلق بجميع ماتقّدم من قسمة املواريث ، وقد مرَّ الكالم يف ذلك من 

باب الوصايا )1( . 
 { لعّله من قبيل العّلة يف 

ً
وقوله : } ال تدرون أيّهم أقرُب لُكم َنْفَعا

النّفع  املراد  إّن  قيل :  الفروع واألصول ومشاركته يف املرياث .  توريث 
أرفع  الوالد  كان  فإن  بعض ،  يف  بعضهم  يشّفع  أّنه  روي  ملا  األُخروّي 
درجة شّفع يف ولده بأن يرفعه إليه ، وإْن كان الولد أرفع درجة شّفع يف 

والده أْن يرفعه إليه . 
امرأة ،  تزّوج  وقد  عن بعض أصحابنا ،  العّياشّي « ،  » تفسير  ويف 
لَّكهَ   عهَ »لهَ اهلل × :  عبد  أبو  له  فقال  عليه ،  ثقلت  وقد  ببنت  جاءت  ثّم 

))) قد تقّدم ذكره يف ج)/272 .
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يُُّهْم 
َ
بْناُؤُكْم ال تَْدُروَن أ

َ
ُقوُل : } آباُؤُكْم وأ لَّ يهَ زَّ وجهَ ا ، إِنَّ اهلل عهَ ِرْهتهَههَ كهَ

 . )1( » } 
ً
ُكْم َنْفعا

َ
َرُب ل

ْ
ق
َ
أ

الّطرفني  النّفقة من  املراد وجوب  وقيل :  الّدنيوّي .  النّفع   وقيل : 
إذا كان أحدمها متاجًا دون اآلخر . وقيل : ال تدرون أّيكم يموت قبل 

صاحبه فينتفع اآلخر بامله . 
منصوب عىل املصدرّية لتأكيد اجلملة األُوىل ،  } فريضة {  قوله : 
ألّنه  } يوصيكم { ؛  بـ  منصوب  هو  أو  فرضًا ،  ذلك  اهلل  فرض  أي 

بمعنى يفرض ، فهو مصدر من غريلفظه . 
 { يف ما فعل . 

ً
 { بمصالح العباد ، } َحِكْيَما

ً
 } إنَّ اهلل َكَن َعلِْيَما

* * * * *

الخامسة : في الّسورة المذكورة

ُهنَّ 
َ
إِْن َكَن ل

َ
ٌ ف

َ
ُهنَّ َودل

َ
ْم يَُكْن ل

َ
ْزَواُجُكْم إِْن ل

َ
ُكْم نِْصُف َما تََرَك أ

َ
 } َول

ُبُع  ُهنَّ الرُّ
َ
ْو َديٍْن َول

َ
َن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي بَِها أ

ْ
ا تََرك ُبُع ِممَّ ُكُم الرُّ

َ
ل
َ
ٌ ف

َ
َودل

ُتْم 
ْ
ا تََرك ُهنَّ اثلُُّمُن ِممَّ

َ
ل
َ
ٌ ف

َ
ُكْم َودل

َ
إِْن َكَن ل

َ
ٌ ف

َ
ُكْم َودل

َ
ْم يَُكْن ل

َ
ُتْم إِْن ل

ْ
ا تََرك ِممَّ

 ُ
َ

ٌة َوهل
َ
وِ اْمرَأ

َ
ًة أ

َ
ل

َ
ال

َ
ْو َديٍْن َوإِْن َكَن رَُجٌل يُوَرُث ك

َ
ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أ

اَكُء  َثَ ِمْن َذلَِك َفُهْم ُشَ
ْ
ك

َ
إِْن َكنُوا أ

َ
ُدُس ف  َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

ِّ
لُِك

َ
ْخٌت ف

ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
أ

ْو َديٍْن َغْيَ ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اهلل َواهلل 
َ
ِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَص بَِها أ

ُ
ِف اثلُّل

َعلِيٌم َحلِيٌم { )2( . 

))) ل نقف عليه ، وعثرنا عليه يف الكايف 6 : )/) . 
)2) سورة النّساء ) : 2) . 
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 ] في بيان ميراث األزواج [ 

 نّصت اآلية الكريمة عىل أّنه الحيجب الّزوج عن الّربع ، والّزوجة 
بشط  الولد  إاّل  األعىل  النّصيب  عن  الحيجبهام  وأّنه  أحد ،  الّثمن  عن 
الولد ذكرًا كان أو  املراد هنا مايشمل ولد  وقد مّر أنَّ  أْن يكون وارثًا ، 
وإْن  ولآلباء  نزلوا ،  وإْن  مطلقًا  لألوالد  مشاركتهام  عىل  فتدّل  ُأنثى ، 
علوا ، ولسائر الورثة بالّطريق األوىل . ويف قوله : } هلّن { داللة عىل 
يف  أّن  كام  للّزوج ،  ولدًا  يكن  ل  وإن  ولدها  الّصورة  هذه  يف  املعترب  أنَّ 
قوله : } ولكم { داللًة عىل أنَّ املعترب ولده وإْن ل يكن ولدًا هلا ، وهذه 

األحكام جممع عليها ، واألخبار الواردة با مستفيضة . 

وها هنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] الميراث في الزواج المنقطع [ 

واملسلمني ،  والعبيد ،  ــرار ،  األح تناول  األزواج  لفظ  ظاهر 
والكّفار ، والنّكاح الّدائم ، واملنقطع ، ولكْن خرج غري األحرار ، وغري 
املسلمني بالنّّص واإلمجاع عىل كون الكفر والّرق مانعًا من املرياث ، وأّما 
النّكاح املنقطع فاختلف فيه األصحاب عىل أقوال ؛ الختالف األخبار ، 
وأظهرها عدم الّتوارث إاّل مع شطه ، ويدّل عىل ذلك صحيحة مّمد 
بن مسلم ، عن أيب عبد اهلل × قال : »يف املتعة إْن اشتطا املرياث فهام 

عىل شطهام « )1( . 

واالستبصار) :   ، ((((/26( األحكام7 :  هتذيب  يف  املذكور  احلديث  إىل  إشارة   (((
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اٍث ،  اٌح بِِمريهَ ِة نِكهَ وحسنة البزنطّي ، عن الّرضا × قال : »تهَزويُج امُلْتعهَ
ُكْن « )1( .  ْ يهَ ْط لهَ ِ ْ تهَْشتهَ انهَ ، وإِْن لهَ اثهَ  كهَ طهَِت  امْلرِيهَ هَ اٍث ، إِنِ  اْشتهَ رْيِ ِمريهَ اٌح بِغهَ ونِكهَ
» ...ِمْن  قال :  الّصادق ×  عن  عمرو ،  بن  اهلل  عبد  رواية  ويف 

ِرثهَكهَ ...   « )2( . أي : مع اإلطالق .  ا والهَ تهَ ههَ ِرثهَ ا أهَْن الهَ تهَ ُحُدوِدههَ
ْرجهَ  اْلفهَ ِلُّ  »تهَ اهلل ×قال :  عبد  أيب  عن  الّسكوّن ،  رواية  وكذلك   
اٌح  بِِمْلِك  اْليهَِمنيِ  « )3( ،  اٍث ، ونِكهَ اٌح باِلهَ ِمريهَ اٍث ، ونِكهَ اٌح بِِمريهَ ٌة : نِكهَ ثهَ ثهَالهَ
مع  المرياث  أي :  املتعة ،  نكاح  مرياث  بال  اّلذي  بالنّكاح  املراد  فإنَّ 

اإلطالق ، أّمامع شطه فيثبت . 
ِن  عهَ ألتُه  سهَ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  يسار ،  بن  سعيد  رواية  فأّما 

اثهَ ؟ .    ِط امْلرِيهَ ِ ْشتهَ ْ  يهَ ًة ولهَ ُج املهَْرأهَةهَ ُمْتعهَ وَّ تهَزهَ الّرُجِل يهَ
ْط « )4( .  ِ ْشتهَ ْ يهَ طهَ أهَْو لهَ هَ اٌث اْشتهَ ْينهَُهامهَ ِمريهَ ْيسهَ بهَ الهَ : »لهَ قهَ

بن  احلسن  رجاهلا  يف  ألّن  الّسند ؛  صحيحة  غري  أّنا  أّوالً :  ففيها   
اجلهم ، وهو جمهول ، وفيها احلسن بن موسى )5( ، وهو مشتك . 

الهَ :  ِد ْبِن ُمْسِلٍم قهَ ْن ُمهَمَّ اِصِم ْبِن ُحهَْيٍد ، عهَ ْن عهَ ِن النَّرْضِ ، عهَ ِعيٍد ، عهَ نْيُ ْبُن سهَ 9))/7)5 ، احلُسهَ
ِل ،  اءهَ ِمنهَ اأْلهَجهَ ا شهَ ْيِه إىِلهَ مهَ لهَ يهَا عهَ اضهَ ا تهَرهَ الهَ : مهَ قهَ ِة فهَ ْعنِي يِف امُلْتعهَ ِم املهَْهُر يهَ ْبِد اهلل × كهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ سهَ
ا  ْيههَ لهَ ْيسهَ عهَ لهَ ولهَ ِديدًا فهَعهَ ْستهَْقبِلهَ أهَْمرًا جهَ ادهَ أهَْن يهَ إِْن أهَرهَ ُدُه فهَ لهَ الهَ : ُهوهَ وهَ قهَ هَلهَْت ؟ ، فهَ أهَْيتهَ إِْن حهَ ُقْلُت : أرهَ

طِِهام .  ْ ىلهَ  شهَ ُهامهَ عهَ اثهَ فهَ طهَِت امْلرِيهَ هَ ًة وإِِن اْشتهَ ْيلهَ ٌْس وأهَْربهَُعونهَ لهَ ِه مخهَ رْيِ ا ِمْن غهَ ْيههَ لهَ ُة ِمنُْه وعهَ اْلِعدَّ
))) الكايف 5 : 65)/2 ، واالستبصار ) : 9))/6)5 . 

)2) هتذيب األحكام 7 : 265/)))) ، واالستبصار) : 50)/9)5 . 
))) الكايف 5 : )6)/2 ، وهتذيب األحكام 7 : 0)9/2)0)

))) هتذيب األحكام7 : )26ـ 50/265)2))) ، واالستبصار) : 50)/8)5 . 
)5) احلسن بن موسى : اسم مشتك بني ) األزدّي ( و) احلنّاط ( و) اخلّشاب ( و) النوبختّي ( . 
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وثانيًا : أّنا مالفة لظاهر القرآن ، وظاهر األخبار املعتربة . 
وثالثًا : أّنه يمكن حلها عىل أنَّ املراد بقوله : ) اشتط ( أي : عدمه ، 
ثبوته إىل شط ال  إّنام حيتاج  وذلك ألّنه  أطلق ؛  أي :  ل يشتط (  ) أو 

ارتفاعه . 
فإْن قيل : ماذكرتم من الّدليل مالف أيضًا لظاهر القرآن ؟ . 

 قلت : إّنام عدلنا عن ظاهره للّدليل املعترب ، مع كونه مقّيدًا للّظاهر 
الرافعًا له بالكلّية . 

 ) الّثانية ( : ] عدم اشتراط الدخول قي توارث األزواج [ 

 إطالق الّزوج والّزوجة يتناول املعقود عليها وإْن ل حيصل الّدخول 
ألّنا يف حكم  ويتناول املطّلقة طالقًا رجعّيًا )2( ؛  فتثه ويرثها )1( ،  با ، 
الّزوجة فتث وتوّرث مادامت يف العّدة ، ويدّل عىل احلكمني األخبار 

املستفيضة ، وهو جممع عليه بني األصحاب . 
نعم يستثنى من احلكم األّول نكاح املريض فإّنه مشوط بالّدخول ، 
ويدّل عىل هذا  ول يدخل فال مهر وال مرياث ،  فإْن مات يف مرضه ، 
ُه  ِريضِ  أهَنْ  ُيطهَلِّقهَ  ، ولهَ ْيسهَ  لِلمهَ حسنة زرارة ، عن أحدمها ’ قال : »لهَ

ةهَ  ارهَ ْن ُعبهَْيِد ْبِن ُزرهَ ))) أورد الكليني يف الكايف 6 : 20)/)) مجلة روايات بذا املعنى ، منها : ما عهَ
اُث ،  امْلرِيهَ هَا  » هلهَ الهَ :  قهَ ِبهَا ؟ .  ْدُخْل  يهَ  ْ ولهَ ا  ْوُجههَ زهَ لهَكهَ  ههَ أهٍَة  اْمرهَ ِن  عهَ اهلل ×  ْبِد  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  سهَ الهَ  قهَ
هَا « .  ءهَ هلهَ ْ ْهرًا فهَالهَ شهَ هَا مهَ ى هلهَ مَّ ُكْن سهَ ْ يهَ ا نِْصُفه ، وإِْن لهَ لهَههَ ْهرًا فهَ هَا مهَ ى هلهَ مَّ ًة ، وإِْن سهَ اِملهَ ُة كهَ ا اْلِعدَّ ْيههَ لهَ وعهَ
ا  » إِذهَ الهَ :  قهَ ٍر ×  ْعفهَ جهَ أهَيِب  ْن  عهَ ْيٍس  قهَ ْبِن  ِد  مَّ مُهَ ْن  عهَ  ، (  /(((  : 7 الكايف  يف  الكلينّي  أورد   (2(
ا  ا مهَ ِرُثههَ يهَ ِرُثه ، وُهوهَ  تهَ هَا  إِنَّ ْيه ؛ فهَ لهَ ُرْم عهَ ْ ْ تهَ ٍة ِمنْه لهَ ا وِهيهَ يِف ِعدَّ ْوُجههَ ا زهَ نْههَ هَ عهَ ِت املهَْرأهَُة ُثمَّ ُتُويفِّ ُطلِّقهَ

تهَنْيِ « .  ا الثَّانِيهَِة ِمنهَ التَّْطِليقهَ تِههَ ْيضهَ ِم ِمْن حهَ ْت يِف الدَّ امهَ دهَ
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ِبهَا  ْدُخْل  يهَ  ْ لهَ وإِْن  اِئٌز ،  جهَ ُهوهَ  فهَ ِبهَا  لهَ  خهَ ودهَ جهَ  وَّ تهَزهَ ُهوهَ  إِْن  فهَ جهَ ،  وَّ تهَزهَ يهَ ْن  أهَ
اثهَ « )2( ،  هَا ، والهَ ِمريهَ ْهرهَ هلهَ ِضِه فهَتطليقه )1( بهَاطٌِل ، والهَ مهَ رهَ اتهَ يِف مهَ تَّى مهَ حهَ
وذلك  وبا عمل من األصحاب ؛  ونحوها موّثقة عبيد بن زرارة )3( ، 
لعدم لزوم العقد يف هذه احلال ، ويلزم من ذلك أّنا إذا ماتت هي قبل 
وفيه  طرفها ،  من  لزومه  وحيتمل  أيضًا ،  والمرياث  مهر  فال  الّدخول 

تأّمل . 
فإّنا ترثه إىل سنة  ويلحق باحلكم الّثان مالو طّلقها وهو مريض ، 
مال يربأ من مرضه أو تتزّوج ، ويدلُّ عىل ذلك األخبار ، وهو املفتى به 

بني األصحاب . 

 ) الّثالثة ( : ] ال ميراث للزوجة من األرض عينا وال قيمًة [ 

 ظاهر اآلية أنَّ الّزوجة ترث من مجيع الّتكة ، وأّنا الترم من شء 
اهلل  صلوات  والّتنزيل  الوحي  معدن  عن  املروّية  األخبار  أنَّ  إاّل  منها ، 
عليهم دّلت عىل حرمانا من بعض األشياء ، ففي حسنة زرارة ، وبكري ، 
وفضيل ، وبريد ، ومّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر ، وأيب عبد اهلل ’ 
ِة  ا ِمْن ُتْربهَ ْوِجههَ ِة زهَ ِركهَ ِرُث ِمْن تهَ ومنهم من رواه عن أحدمها : »أهَنَّ املهَْرأهَةهَ الهَ تهَ
ا إِْن  ا أهَْو ُثُمنهَههَ ههَ ُتْعطهَى ُرُبعهَ ًة فهَ ُب ِقيمهَ مهَ الّطوُب واخلهَشهَ وَّ اٍر أهَْو أهَْرٍض إاِلَّ أهَْن ُيقهَ دهَ

))) يف املصدر : فنكاحُه . 
)2) الكايف 6 : )2)/2) ، وهتذيب األحكام 7 : )5)/6)8) . 

ُه أهَْن ُيطهَلِّقهَ  ِن املهَِريِض ألهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ ةهَ قهَ ارهَ ْن ُعبهَْيِد ْبِن ُزرهَ ))) الكايف 6 : )2)/) ، عهَ
ْدُخْل  ْ يهَ إِْن لهَ ْتُه وهَ ِرثهَ لهَ ِبهَا وهَ إِْن دهَخهَ اءهَ فهَ جهَ إِْن شهَ وَّ تهَزهَ ُه أهَْن يهَ ِكْن لهَ الهَ : الهَ ولهَ ُه يِف تِْلكهَ احلهَاِل ؟ ، قهَ أهَتهَ اْمرهَ

اُحُه بهَاطِل  .  نِكهَ ِبهَا فهَ
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ا  ههَ ب  « )1( . ويف » الكافي « : »ُرُبعهَ شهَ ِة الّطوِب واجُلُذوِع واخلهَ انهَ ِمْن ِقيمهَ كهَ
ٌد « )2( ، وهذا يف بعض نسخه .  لهَ هَا وهَ انهَ هلهَ ا إِْن كهَ أهَْو ُثُمنهَههَ

كهَ  ِرُث مِمَّا تهَرهَ ويف صحيحة زرارة ، عن أيب جعفر × : »أهَنَّ املهَْرأهَةهَ الهَ تهَ
ِرُث ِمنهَ  تهَ وهَ ْيئًا ،  ابِّ شهَ الّدوهَ وهَ ِح ،  الّسالهَ وهَ الّدوِر ،  ى ،   وهَ اْلُقرهَ ا ِمنهَ  ْوُجههَ زهَ
ُم النّْقُض )3( ،    وَّ ُيقهَ كهَ ، وهَ رهَ تهَاِع اْلبهَْيِت مِمَّا تهَ مهَ الّثيهَاِب ، وهَ اْلُفُرِش ، وهَ املهَاِل ، وهَ

ا منه « )4( .  ههَ قَّ ُتْعطهَى حهَ ُب ، فهَ صهَ اجلُُذوُع ، واْلقهَ اُب ، وهَ واأْلهَْبوهَ
مّمد  أيب  وخّطاب  جعفر × ،  أيب  عن  زرارة ،  عن  املوّثق ،  ويف 
اهلمداّن )5( ، عن طربال بن رجاء )6( ، عن أيب جعفر × وذكر نحوه )7( . 
اُء  ويف رواية زرارة ، ومّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × قال : »النّسهَ

ْيئا « )8( .  اِر شهَ قهَ ِرْثنهَ ِمنهَ اأْلهَْرِض والهَ ِمنهَ  اْلعهَ الهَ يهَ
ِرُث املهَْرأهَُة  ويف رواية ُاخرى ملحّمد بن مسلم ، قال أبو عبد اهلل × »تهَ

))) هتذيب األحكام 9 : 297 298 /)06) ، واالستبصار) : )5)/750 . 
)2) الكايف 7 : 28)/) . 

))) يف الوايف 25 : )78 ذيل احلديث 982)2 قال : النقض : بكس النون املنقوض من البناء . 
 : 9 األحكام  وهتذيب   ، 5752/((8 الفقيه) :  حيرضه  ال  ومن   ، 2/(27  : 7 الكايف   (((

 . (065/298
والكاظم ’ ،  الّصادق  اإلمامني  أصحاب  من  ْمداّن ،  اهلهَ مّمد  أبو  اهلل  بد  عهَ بن  طَّاب  خهَ  (5(
جمهول . ويف االستبصار) : )5)/578 : » خّطاب بن أيب مّمد اهلمدان « . خاتة املستدرك 

 . 8((/(50 : 7
)6) طربال بن رجاء الكويّف من أصحاب اإلمام الّصادق × ، قاله الّشيخ يف رجاله : 8/228 . 
)7) هتذيب األحكام 9 : 072/299) ، االستبصار ) : )5)/578 . وفيه : » خّطاب بن أيب 

مّمد « . 
)8) الكايف 7 : 27)/) ، وهتذيب األحكام9 : 066/298) . 
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ْيئًا « .  اِع شهَ ِرُث ِمنهَ الّربهَ ِمنهَ الّطوِب  والهَ تهَ
ْيئًا ؟ .  ِرُث  ِمنهَ  الّربهَاعِ  شهَ ْرِع والهَ تهَ ِرُث ِمنهَ اْلفهَ ْيفهَ تهَ الهَ : ُقْلُت : كهَ قهَ

ْيِهْم ،  لهَ ِخيٌل عهَ ِرُث بِِه ، إِنَّامهَ ِهيهَ دهَ ٌب تهَ هَا ِمنُْهْم نهَسهَ ْيسهَ هلهَ الهَ : »لهَ قهَ الهَ ، فهَ قهَ
ا « )1( .  بهَبِههَ اِخٌل بِسهَ ْيِهْم دهَ لهَ ْدُخلهَ عهَ ِرُث ِمنهَ اأْلهَْصِل ، واِل يهَ ْرِع والهَ تهَ ِرُث ِمنهَ اْلفهَ تهَ
ُة   وعن ّحاد بن عثامن ، عن أيب عبد اهلل × قال : »إِنَّامهَ ُجِعلهَ )2( ِقيمهَ
اِريثهَُهم  « )3( .  وهَ ْن ُيْفِسُد مهَ ْيِهْم مهَ لهَ يْدِخلهَ عهَ ْجنهَ فهَ وَّ تهَزهَ الّطوِب  لِئهَالَّ يهَ ِب  وهَ اخلهَشهَ
ويف رواية يزيد الّصائغ )4( ، قال : سمعت أبا جعفر × يقول : »إِنَّ 
ِب « .  ُة الّطوِب واخلهَشهَ ُنَّ ِقيمهَ ِكْن هلهَ ْيئًا ولهَ ِرْثنهَ ِمْن ِربهَاعِ  اأْلهَْرضِ  شهَ اءهَ الهَ يهَ النّسهَ

ا .  ْأُخُذونهَ ِبهَذهَ ُه : إِنَّ النّاسهَ الهَ يهَ الهَ : ُقْلُت لهَ  قهَ
ْبنهَاُهْم  هَ ضهَ إاِل ،  وهَ ْوا  اْنتهَههَ إِِن  فهَ بالّسْوِط  ْبنهَاُهْم  هَ ضهَ ينهَا  ُولِّ ا  »إِذهَ الهَ :  قهَ فهَ  

بالّسْيف « )5(   . 
ِن  ألتُه عهَ ويف رواية ميسة بّياع الّزطي ، عن أيب عبد اهلل × قال : سهَ

 : 9 األحكام  وهتذيب   ، 5/(29  -  (28 والكايف7 :   ، (82  /56 اإلسناد :  قرب   (((
 . (067/298

ِة .  ْرأهَ )2) يف املصدر : زيادة لِلمهَ
 ، (068/298  : 9 األحكام  وهتذيب   ، 575(/((8  : ( الفقيه  حيرضه  ال  من   (((

واالستبصار) : 52)/)57 . 
))) يزيد الصائغ مّدث مّتهم بالكذب ، وقالوا يف حّقه بأنه كان من الكّذابني املشهورين . روى 
عن االمام الصادث والباقر عليه ‘ . روى عنه احلسن بن عطية ، وشعيب احلّداد ، والعالء 
بن رزين وغريهم . تنقيح املقال ) : قسم الياء : 27) . جامع الرواة 2 : ))) . معجم رجال 

احلديث 20 : )2) . رجال الكيش 6)5 يف ترمجة أيب سمينة . 
)5) هتذيب األحكام 9 : 069/299) ، واالستبصار) : 52)/575 . 
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اِث ؟ .  ُنَّ ِمنهَ امْلرِيهَ ا هلهَ اِء مهَ النّسهَ
ا اأْلهَْرُض  ِب ،   فأهَمَّ صهَ ِب  واْلقهَ ُة الّطوِب واْلبِنهَاِء واخلهَشهَ ُنَّ ِقيمهَ الهَ : »هلهَ  قهَ

ُنَّ فِيه « .  اثهَ هلهَ ار فهَالهَ ِمريهَ قهَ اْلعهَ وهَ
الهَ : ُقْلُت : فالّثيهَاُب ؟ .   قهَ

ُنَّ « .  الهَ : »الّثيهَاُب هلهَ  قهَ
ى ؟ .  مًّ ا ، وهِلهَِذِه الّثُمُن ، وهِلهَِذِه الّرُبُع ُمسهَ ارهَ ذهَ ْيفهَ صهَ الهَ : ُقْلُت : كهَ  قهَ

ْيِهْم ،  لهَ ِخيٌل عهَ ِرُث بِِه ، وإِنَّامهَ ِهيهَ دهَ ٌب تهَ هَا نهَسهَ ْيسهَ هلهَ الهَ : »أِلهَنَّ املهَْرأهَةهَ لهَ  قهَ
ْوٍم  قهَ ِمْن  ا  ُدههَ لهَ وهَ أهَْو  ا  ْوُجههَ زهَ يهَِجي ءهَ  فهَ املهَْرأهَُة  جهَ  وَّ تهَزهَ تهَ لئال  ا  ذهَ كهَ ا  ذهَ ههَ ارهَ  إِنَّامهَ صهَ وهَ

اِرِهْم « )1( .  قهَ ْومًا يِف عهَ اِحمهَ قهَ ُيزهَ ِرينهَ فهَ آخهَ
ِرُث  تهَ الهَ  هَا  أهَنَّ املهَْرأهَِة  ُة  ِعلَّ »و  سنان :  ابن  إىل  الّرضا ×  كتب  ما  ويف 
ْغِيرُيهُ   ارهَ الهَ ُيْمِكنُ  تهَ قهَ ةهَ الّطوِب  والنّْقِض ؛  أِلهَنَّ اْلعهَ ْيئًا إاِلَّ ِقيمهَ اِر شهَ قهَ ِمنهَ اْلعهَ
ا  ْغِيرُيههَ ُوُز تهَ ِة ويهَ ْينهَُه ِمنهَ اْلِعْصمهَ ا وبهَ ْينهَههَ ا بهَ طِعهَ مهَ نْقهَ ُوُز أهَْن يهَ املهَْرأهَُة يهَ ْلُبُه ، وهَ وقهَ
ِمنُْهام ،  الّتفهَيصِّ  ُيْمِكُن  ُه الهَ  أِلهَنَّ لِكهَ ؛  ذهَ كهَ ُد واْلوالّد  لهَ اْلوهَ ْيسهَ  ولهَ ا ،  ْبِديُلههَ وتهَ
فِيامهَ  اُثُه  ِمريهَ انهَ  كهَ بهَ  ْذههَ ويهَ ِي ءهَ  يهَ أهَْن  ُوُز  يهَ فهَامهَ  ِبهَا  اُل  ااِلْستِْبدهَ ُيْمِكُن  واملهَْرأهَُة 
انهَ  ْن كهَ مهَ الِِه كهَ ىلهَ حهَ انهَ الّثابُِت امُلِقيُم عهَ ُه ،  وهَ كهَ ا أهَْشبهَههَ ْغِيرُيُه إِذهَ تهَ ْبِديُلُه وهَ ُوُز تهَ يهَ

اْلِقيهَام « )2( .  ِمْثُلُه يِف الّثبهَاِت وهَ
 فهذه األخبار ونحُوها هي املقّيدة إلطالق اآلية ، وبا أخذ علامؤنا 

األحكام9 :  وهتذيب   ، 57(8/((7  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، ((/((0  : 7 الكايف   (((
 . (07(/299

وهتذيب   ، 2/572  : 2 الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، 98  : 2 الرضا ×  اإلمام  أخبار  عيون   (2(
األحكام9 : 00)/)07) . 
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كّلهم إاّل ابن اجلنيد )1( ، فإّنه ذهب إىل أّنا الترم من شء من الّتكة كام 
قاله العاّمة . 

أو ابن أيب يعفور ،  ورباّم يستدّل له بموّثقة الفضل بن عبد امللك ، 
أهَتِهِ   اْمرهَ اِر  دهَ ِمنْ   ِرُث  يهَ ْل  ههَ الّرُجِل  ِن  عهَ ألتُه  سهَ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن 
لِكهَ  ذهَ ِمْن  ِرُث  يهَ فهَالهَ  املهَْرأهَِة  ِة  نِْزلهَ بِمهَ لِكهَ  ذهَ ُكوُن  يهَ أهَْو  ْيئًا  ِة شهَ بهَ الّتْ ِمنهَ  ا  وأهَْرِضههَ

ْيئًا ؟ .  شهَ
ْت « )2( .  كهَ رهَ كهَ أهَْو تهَ ْ ٍء تهَرهَ ِرُثُه ُكلَّ شهَ ا وتهَ ِرُثههَ الهَ : »يهَ قهَ فهَ

فهذه الّرواية وإْن كانت موافقًة لظاهر القرآن إاّل أّنا مالفة لألخبار 
الكثرية املشهورة بني األصحاب ، وموافقة للعاّمة فتحمل عىل الّتقية . 

 وحلها الّشيخ يف » الّتهذيب « )3( ، وابن بابويه )4( عىل ذات الولد ، 
وتبعهم عىل ذلك كثري من األصحاب ؛ استدالاًل بصحيحة ابن ُاذينة : 
اِع « )5( ، وهذه الّرواية مالفة  بهَ ٌد ُأْعطِنيهَ ِمنهَ الرِّ لهَ ُنَّ وهَ انهَ هلهَ ا كهَ اِء إِذهَ »يِف النِّسهَ
الّروايات  ومن  بل يظهرمن رواية ميسة ،  إلطالق األخبار املذكورة ، 
املتضّمنة للعّلة سّيام مكاتبة ابن سنان خالفها ، ومع ذلك فهي مقطوعة . 

))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : )) ، قال : » قال ابن اجلنيد : وإذا دخل الّزوج أو الّزوجة 
عىل الولد واالبوين كان للّزوج الّربع وللّزوجة الّثمن من مجيع الّتكة عقارًا أو اثاثًا . . . « . 

)2) هتذيب األحكام 9 : 00)/075) ، واالستبصار) : )5)/)58 . 
))) هتذيب األحكام 9 : 00) ذيل احلديث 075) . 

ا  ا إِذهَ ذهَ ُه اهلل : ههَ حِهَ ا اْلِكتهَاِب رهَ ذهَ نُِّف ههَ الهَ ُمصهَ ))) من ال حيرضه الفقيه ) : 9))/)575 . قال : » قهَ
ا « .  تهَههَ ِرُث ِمنهَ اأْلُُصوِل إاِلَّ ِقيمهَ ٌد فهَالهَ تهَ لهَ هَا ِمنُْه وهَ ُكْن هلهَ ْ يهَ ا لهَ ا إِذهَ ٌد ، أهَمَّ لهَ هَا ِمنُْه وهَ انهَ هلهَ كهَ

االستبصار  الفقيه ) : 9))/)575 ، هتذيب األحكام 9 : )0)/076) ،  )5) من ال حيرضه 
 . 582/(55 : (
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الّطوب  من  الّرباع  مايف  قيمة  من  اعطني  املراد :  أنَّ  عىل  حلها  ويمكن 
واخلشب ونحوذلك ، أو املراد إعطاء حّصة الولد إذا مات بعد أبيه . 

والّشيخ  واملرتىض )2( ،  املفيد )1( ،  منهم  مجاعة  ذهب  ثّم  ومن 
» النّافع « )5( ،  يف  واملحّقق  إدريس )4( ،  وابن  » االستبصار « )3( ،  يف 
وغريها ،  الولد  ذات  يف  عاّم  احلرمان  هذا  أنَّ  إىل  شحه  يف  وتلميذه 
حتى اّدعى ابن إدريس اإلمجاع عىل ذلك ، وهذا هو الّظاهر من مّمد 
عىل  الّدالة  األخبار  سوى  ينقل  ل  ألّنه  » الكافي « )6( ؛  يف  يعقوب  بن 

احلرمان مطلقًا . 
واألظهر حرمانا يف نفس األرض  الّزوجة ،  ما ترم  واختلفوا يف 
شجرة  أو  بزرع  مشغولة  أو  بياضًا  األرض  كانت  سواء  وقيمًة ،  عينًا 
واألبنية ،  واآلآلت  األشجار  من  مافيها  أعيان  من  وحرمانا  بناء ،  أو 
من  حرمانا  الّظاهر  بل  واألشجار ،  واآلآلت  األبنية  قيمة  وتعطى 

قيمة  وتعطى  الّرباع ،  من  الّزوج  يّلفه  مّما  شيئا  الّزوجة  ترث  » وال  قال :   ، 687 املقنعة :   (((
اخلشب ،  والطوب ، والبناء ، واآلالت فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبّي اهلدى عليه 

وآله الّسالم وعن األئمة من عتته ^ « . 
)2) اإلنتصار : )0) ، قال : » مّما انفردت به االماميـّة أن الّزوجة ال ترث من رباع املتوّف شيئا ، 

بل تعطى بقيمة حّقها من البناء واالالت دون قيمة العراص « . 
ا  دهَ ا عهَ كهَ مهَ ُهنَّ ِمْن ُكلِّ شهَْ ٍء تهَرهَ اثهَ نَّ ِمريهَ ))) اإلستبصار ) : 55) ذيل احلديث )58 ، قال : » أهَنَّ هلهَُ

اِع واملهَنهَاِزل  « .  بهَ ِضنيهَ والرِّ ا واأْلهَرهَ ايهَ رهَ ةهَ اأْلهَْرِض ِمنهَ اْلقهَ ُتْربهَ
))) الّسائر ) : 258 - 259 ، قال : » ألّنا لو ُخلينا وظواهر القرآن وّرثناها من مجيع ذلك ، وإّنام 

عدلنا يف الّرباع واملنازل باألدّلة ، وهو إمجاعنا وتواتر أخبارنا « . 
)5) كشف الّرموز 2 : )6) . 

ْيئًا .  اِر شهَ قهَ ِرْثنهَ ِمنهَ اْلعهَ اءهَ الهَ يهَ اُب أهَنَّ النِّسهَ )6) الكايف 7 : 27) ، بهَ
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الّشجر عينًا ، وقيمة لدخوله يف العقار والقرى ، والّضيعة اّلتي تضّمنت 
وعدم استثنائه يف ما تعطى قيمته  األخبار حرمانا منها عىل اإلطالق ، 

ودخوله يف اخلشب أو اآلآلت كام اليفى . 
البساتني  دون  واملساكن  الّدور  وهي  الّرباع  من  بحرمانا  وقيل :   

والّضياع ، وتعطى قيمة اآلآلت واألبنية من الّدور واملساكن . 
وقيل : بحرمانا من عني الّرباع خاّصة ، المن قيمته . 

 ) الّرابعة ( : ] في بيان إرث الزوجين إذا لم يكن لهما مشارك [ 

يظهر منها أّنه اليزيد الّرجل عىل النّصف ، وال املرأة عىل الّربع يف 
ويدل  الورثة كذلك ،  وهو مع وجود مشارك من  حال من األحوال ، 
كان  فإْن  هناك مشارك  يكن  ل  إذا  أّما  األخباراملتكّثرة واإلمجاع ،  عليه   ّ
ونصفه  تسمية ،  نصفه  كّله ،  املال  يرث  أّنه  فالّظاهر  الّزوجة  هو  املّيت 

بالّرد عليه . 
ويدّل عىل هذا احلكم صحيحة مّمد بن قيس ، عن أيب جعفر × : 

ْوٌج ؟ .  هَا زهَ ٌد ، وهلهَ هَا أهَحهَ ْم هلهَ ْ ُيْعلهَ يهَْت ولهَ أهٍَة ُتُوفِّ يِف اْمرهَ
بصري )2( ،  أيب  صحيحة  ونحوها  ا « )1( .  ْوِجههَ لِزهَ اُث   »امْلرِيهَ الهَ :  قهَ  

ورواية مثنى )3( ، وغريها من األخبار املستفيضة . 
منهم  مجاعة  اّدعى  بل  األصحاب ،  بني  املشهور  هو  احلكم  وهذا 

))) هتذيب األحكام 9 : )29/)05) ، واالستبصار) : 9))/559 . 
)2) الكايف 7 : 26)/6 . 

))) هتذيب األحكام 9 : )050/29) . 
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الّشيخان )1( ، واملرتىض )2( ، اإلمجاع عىل ذلك . 
ويظهر من ساّلر وقوع اخلالف يف هذه املسألة ؛ ألّنه قال يف رسالته : 
ويف أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ول تّلف غري زوجها فاملال كّله له 
بالّتسمية والّرّد ، )3( انتهى . فإنَّ ظاهر كالمه يؤذن بأّن البعض اآلخر ل 
يقولوا بالّرّد ، كام يفهم أنَّ ذلك هو فتواه ، والزم ذلك أْن يكون الباقي 
لإلمام ، ورباّم يستدّل له برواية مجيل بن دّراج ، عن أيب عبد اهلل × قال : 

ٍة « )4( .  ْوجهَ ْوٍج والهَ زهَ ىلهَ زهَ ُكونُ  الّردُّ عهَ » الهَ يهَ
فهو  ولوكان  املخالف ،  وجود  يف  ترصحيًا  ليس  هذا  أنَّ  واحلّق   
والّرّد  القرآن ،  املقّيدة إلطالق  ملخالفته للّروايات املستفيضة  ضعيف ؛ 
ذوي  رّد  هو  املنفي  أويكون  املشارك ،  بوجود  مقّيد  الّرواية  يف  املنفي 
األرحام ؛ فإّنه لو انفردت البنت فال ، فإّنا ترث نصفًا بالّتسمية ، ويرّد 
رَْحاِم { اآلية ، 

َ ْ
و األ

ُ
ول

ُ
عليها الباقي ؛ ألّنا أقرب ، فهي أوىل لقوله : } وَأ

بخالف الّزوج فإّنه ليس الّرّد عليه من حيث كونه من ذوي األرحام ، 
بل باإلمجاع . 

يكون  بل  عليها ،  اليرّد  أّنه  فالّظاهر  الّزوج ،  هو  املّيت  كان  وإْن   
فيه  احلكم  يكون  غيبته  ويف  حضوره ،  أّيام  يف  إليه  يدفع  لإلمام  الباقي 

 ((6  : ( اخلالف   ، 7(  : ( املبسوط   ، 55  : 9 املفيد (  الّشيخ  مصنّفات  ) ضمن  اإلعالم   (((
املسألة 0)) . 

)2) اإلنتصار : 00) . 
))) املراسم : 222 . 

))) هتذيب األحكام9 : 296/)06) ، واالستبصار) : 9))/)56 . 
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كاحلكم يف سائر أمواله × ، وهذا هو املشهور بني األصحاب ، ويدّل 
أهٍَة  ِن اْمرهَ ٍر × عهَ ْعفهَ ا جهَ ألُت أبهَ عليه مع ظاهر اآلية روايُة أيب بصري قال : سهَ

ُه ؟ .  رْيُ هَا غهَ اِرثهَ هلهَ ا ، والهَ وهَ ههَ ْوجهَ ْت زهَ كهَ رهَ اتهَْت وتهَ مهَ
ِقيهَ  بهَ ا  مهَ وهَ الّرُبُع ،    هَا  هلهَ املهَْرأهَُة  وهَ ُه ،  لهَ املهَاُل  فهَ ُه  رْيُ غهَ ُكْن  يهَ  ْ لهَ ا  »إِذهَ الهَ :  قهَ  

ام « )1( .    ِلإْلِمهَ فهَ
رْيٍ ،  ُد ْبُن أهَيِب ُعمهَ مَّ اتهَ ُمهَ ورواية مّمد بن نعيم الّصحاف )2( ، قال : مهَ
ْبِد  اْلعهَ إىِلهَ  تهَْبُت  فهَكهَ ا ؟ ،  ههَ رْيهَ غهَ اِرثًا  وهَ ْك  ْتُ يهَ  ْ ولهَ ًة ،  أهَ اْمرهَ كهَ  وتهَرهَ  ، َّ إِلهَ أهَْوصهَ  وهَ

ْينهَا « )3( .  اْحِلِ  اْلبهَاِقيهَ  إِلهَ تهَبهَ إِلهََّ : »أهَْعِط املهَْرأهَةهَ الّرُبعهَ ، وهَ الّصالِِح × فهَكهَ
كهَ  وتهَرهَ اتهَ  مهَ ْوٍج  زهَ يِف  جعفر ×  أيب  عن  مروان ،  بن  مّمد  ورواية 

ُه ؟ .  أهَتهَ اْمرهَ
ام « )4( .    مهَ ُع اْلبهَاِقي  إىِلهَ  اإْلِ هَا الّرُبُع ، وُيْدفهَ الهَ : »هلهَ  قهَ

لهَِويُّ )5( إىِلهَ  ةهَ اْلعهَ زهَ ُد ْبُن حهَْ مَّ تهَبهَ ُمهَ وصحيحة عّل بن مهزيار ، قال : كهَ

 ، (055/295 )29ـ  األحكام9 :  وهتذيب   ، 56(2/262 الفقيه) :  حيرضه  ال  من   (((
واالستبصار) : 8))ـ 9)) /558 . 

)2) مّمد بن نعيم الصّحاف ، الكويّف . مّدث إمامّي وّثقه بعض أصحابنا ، وقال آخرون منهم 
كان ممدوحا كالثقة . روى عن االمام الصادق والكاظم ‘ . كان عىل قيد احلياة قبل سنة 
امليم : 96) . معجم رجال احلديث  املقال ) : قسم  تنقيح  الطويّس : 02) .  )8) . رجال 

 . (0( : (7
واالستبصار) :   . (058/296 295ـ  األحكام9 :  وهتذيب   ، (/(26  : 7 الكايف   (((

 . 565/(50
))) هتذيب األحكام 9 : 060/296) ، واالستبصار ) : 50)/567 . 

)5) مّمد بن حزة العلوّي عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام الباقر × ، وكذا الربقّي . 
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ُعُه  أهَْسمهَ وُكنُْت  ٍم ،  ِدْرههَ ِة  باِِمئهَ  َّ إِلهَ أهَْوصهَ  لهَكهَ  ْوىل  الّثان × :   مهَ ٍر  ْعفهَ أهَيِب جهَ
ْ ٍء ،  ا بيِشهَ ْأُمْر فِيههَ ْ يهَ ا ولهَ ههَ كهَ رهَ تهَ وتهَ يهَ ،   فهَامهَ ُهوهَ ملِهَْوالهَ ْ ٍء ُهوهَ ِل  فهَ ُقوُل : ُكلُّ شهَ يهَ
ى  ا اأْلُْخرهَ ةهَ ، وأهَمَّ ْوِضعًا الّساعهَ هَا مهَ ٌة )1( فهَالهَ أهَْعِرُف هلهَ اِحدهَ ا وهَ اِن أهَمَّ أهَتهَ ُه اْمرهَ ولهَ

ِم ؟ .  ِة الّدْرههَ ِذِه امْلِائهَ ْأُمُر يِف ههَ ا اّلذي تهَ بُِقمَّ ، مهَ
تهَِي الّرُجِل ،  ْوجهَ اِهمهَ إىِلهَ زهَ ِذِه الّدرهَ ْدفهَعهَ ههَ تهَبهَ × إلَّ : »اْنُظْر أهَْن تهَ  فهَكهَ
فالّرُبُع  ٌد  لهَ وهَ ُه  لهَ ُكْن  يهَ  ْ لهَ وإِْن  ٌد ،  لهَ وهَ ُه  لهَ انهَ  كهَ إِْن  الّثُمُن  لِكهَ  ذهَ ِمْن  ُهامهَ  قُّ حهَ وهَ

اءهَ اهلل « )2( .  ًة إِْن شهَ اجهَ ْيِه حهَ ُه إِلهَ ْعِرُف أهَنَّ لهَ ْن تهَ ىلهَ مهَ ْق بِاْلبهَاِقي عهَ دَّ وتهَصهَ
اتهَ   ُجٌل  مهَ ُه رهَ فأّما صحيحة أيب بصري عن أيب عبداهلل × قال : ُقْلُت لهَ

هُ  ؟ .  أهَتهَ كهَ  اْمرهَ وتهَرهَ
هَا « .  الهَ : »املهَاُل هلهَ قهَ

ا ؟ .  ههَ ْوجهَ ْت زهَ كهَ رهَ اتهَْت وتهَ أهٌَة مهَ ُقْلُت : اْمرهَ
كالّزوج  ورّدًا  فريضة  هلا  أنَّ  يفيد  ظاهرها  فإّن  ُه « )3(  لهَ »املهَاُل  الهَ :  قهَ

وبذلك قال املفيد يف » المقنعة « )4( . 
 ويمكن حلها عىل أنَّ املراد باملال اّلذي حكم × بأّنه هلا هو ماكان 
يصلح هلا وتّدعيه هي من أثاث البيت ، فإّنه ماهلا ، وليس ذلك من جهة 

رجال الشيخ : 78)/)559 ، رجال الربقّي : 56/)560 . 
))) يف الكايف : زيادة » فببغداد « . 

)2) الكايف 7 : 26)ـ 27)/) ، وهتذيب األحكام 9 : 059/296) . 
))) هتذيب األحكام 9 : 056/295) ، واالستبصار) : 50)/568 . 

» وإذا ل يوجد مع األزواج قريب وال نسيب للميت رّد باقي الّتكة  ))) املقنعة : )69 ، قال : 
عىل األزواج « . 
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فيه  يفعل  ماله  ألّنه  وإحسانًا ؛  تفّضاًل  هلا  جعله  أّنه  ويمكن  املرياث ، 
مايشاء أو بعنوان الّصدقة عليها كام ذكر يف صحيحة ابن مهزيار )1( . 

بالّزوجّية ،  الّربع  فتث  الّزوج  من  قرابة  ذات  تكون  أْن  ويمكن 
والباقي بالقرابة ، كام يدّل عليه مارواه الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن مّمد 
كهَ  وتهَرهَ اتهَ  مهَ ُجٍل  رهَ ْن  عهَ ا ×  الّرضهَ ألُت  سهَ قال :  الفضيل  بن  القاسم  بن 

ا ؟ .  ههَ رْيُ ٌة غهَ ابهَ رهَ ُه قهَ ْيسهَ لهَ ًة لهَ ابهَ رهَ أهًَة قهَ اْمرهَ
ا « )2( .  ْيههَ ُه إِلهَ ُع املهَاُل ُكلُّ الهَ : »ُيْدفهَ  قهَ

وأّما ماذكره مجاعة من األصحاب ، منهم : ابن بابويه )3( ، والّشّيخ يف 
» النّهاية « )4( ، ونجيب الّدين بن سعيد )5( ، والعاّلمة يف مجلة من كتبه )6( ، 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 2)2.
)2) هتذيب األحكام9 : 057/295) ، واالستبصار) : )5)/569 . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 2/262)56 ، قال : » هذا يف حال ظهور اإلمام × ، فأّما يف حال 
غيبته فمتى مات الّرجل وترك امرأة وال وارث له غريها فاملال هلا « . 

))) النّهاية : 2)6 ، قال : » وقال بعض أصحابنا يف اجلمع بني اخلربين : إّن هذا احلكم مصوص 
بحال غيبة اإلمام وقصور يده . فأّما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الّربع ، والباقي له 

عىل ما بيناه . هذا وجه قريب من الّصواب « . 
ل  وإذا  والباقي لإلمام ،  الّربع ،  فلها  ل يّلف غريها  » وإْن  قال :  للّشائع : 502 ،  اجلامع   (5(

يتمّكن من سلطان العدل رّد عليها « . 
وابن سعيد : هو حييى بن أحد بن حييى األكرب بن احلسن بن سعيد اهلُذل ، شيخ االمامية يف   
وقته ، أبو زكريا احلل ، مصنّف » اجلامع للرشائع « ، ولد سنة : )6هـ . وكان أورع الفضالء 
وأزهدهم . طبقات أعالم الشيعة ) : 205 ، االعالم 8 : ))) ، إعالم النبالء بتاريخ حلب 

الشهباء ) : )5) برقم )8) . 
)6) ترير األحكام 2 : 68) ، إرشاد األذهان 2 : 25) . 
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والّشهيد األّول )1( من احلمل عىل حال غيبة اإلمام × ؛ ألّنه ليس بحاض 
حّتى يدفع إليه الباقي فريّد عليها فهو يف غاية البعد ؛ ألنَّ اخلرب مروّي عن 

اإلمام احلّي احلاض ، والقرينة صارفة للجواب إىل زمن الغيبة . 
أيضًا ،  مطلقة  الّسابقة  والّروايات  مطلقة ،  الّرواية  هذه  وباجلملة 
وللجمع بينها وجوه واحتامالت ، فال يكفي جمّرد االحتامل للّداللة عىل 

احلكم ، فافهم . 

ُهنَّ { [ 
َ
 ) الخامسة ( : ] تفسير قوله تعالى : } ل

تعددن ،  إذا  فيه  اشتاكهنَّ  عىل  داللة  إلخ ،  } هلنَّ {  قوله :  يف   
ويدّل عىل ذلك األخبار واإلمجاع . 

* * * * *

الّسادسة : في الّسورة المذكورة

 َواِحٍد 
ِّ

لُِك
َ
ْخٌت ف

ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
أ ٌة َوهلُ 

َ
وِ اْمرَأ

َ
ًة أ

َ
الل

َ
 } وإِْن َكَن رَُجٌل يُوَرُث ك

ِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة 
ُ
اَكُء ِف اثّلل َثَ ِمْن َذلَِك َفُهْم ُشَ

ْ
ك

َ
إِْن َكنُوا أ

َ
ِمْنُهَما الّسُدُس ف

ْو َديٍْن َغْيَ ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اهلل واهلل َعلِيٌم َحلِيٌم { )2( . 
َ
يُوَص بَِها أ

 ] في بيان إرث كاللة األّم [ 

قال الفّراء : الكاللة ما خال الوالد والولد ، سّموا كاللة ؛ الستدارهتم 
فكّل  استدار ،  إذا  اليّشء  تكّلله  من  فاألقرب ،  األقرب  املّيت  بنسب 

))) الّلمعة الّدمشقّية : 75) . 
)2) سورة النّساء ) : 2) . 
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وارث ليس بوالد للمّيت ، وال ولد له فهو كاللة موروثة )1( . 
ّل اّلذي الولد له وال والد ، يقال عنه : كّل  ويف » الّصحاح « : الكهَ
عن  يرثه  ل  أي :  كاللة ،  يرثه  ملن  تقول  والعرب  كاللة ،  يكّل  الّرجل 

عرض ، بل عن قرب واستحقاق ، قال الفرزدق )2( : 
 ورثتم فتاة امللك غري كاللة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم

ويف » القاموس « : الكاللة : اإلعياء ، ومن الولد له وال والد )3( . 
واألكليل : الّتاج وشبهه عصابة تزين باجلواهر )4( . 

ويف » معاني األخبار « ، يف الّصحيح ، عن مّمدبن أيب عمري ، عن 
الهَ  ُكْن والد وهَ ْ  يهَ ا لهَ ُة مهَ لهَ الهَ بعض أصحابنا ، عن أيب عبد اهلل ×قال : »اْلكهَ

لهَد « )5( .  وهَ
عن أيب  عن عبد الّرحن بن احلجاج ،  يف احلسن ،  وروى الّشيخ ، 
لهَد « )6( . وعن حزة بن  ُكْن والد والهَ وهَ ْ  يهَ ا لهَ ُة مهَ لهَ الهَ عبد اهلل × قال : »اْلكهَ

))) عنه ابن منظور يف لسان العرب )) : 592 ، وتاج العروس 5) : 662 ماّدة كلل . 
الدارمّي ، شاعر إسالمّي من  التميمّي  بن غالب بن صعصعة  مّهام  أبو فراس ،  الفرزدق ،   (2(
كبرية ،  منزلة  الّلغة  علامء  عند  ولشعره  وغلظه .  لِقرصه  بالفرزدق ؛  ولقب  األوىل ،  الطبقة 
فقالوا : لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث الّلغة ، والفرزدق أشبه بزهري من شعراء اجلاهلية ، 
املائة ، له ديوان شعر مطبوع . الشعر والشعراء : )/ )7) ،  مات سنة 0))هـ ، وقد ناهز 

األغان : 9/ )2) ، الوفيات : 6/ 86 ، اخلزانة : )/ 05) ، املرزبان : )8) . 
))) القاموس املحيط ) : )6 ماّدة كلل . 
))) تاج العروس5) : )66 ماّدة كلل . 

)5) معان األخبار ) : 272 . 
)6) هتذيب األحكام 9 : 9))/7))) . 
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حران ، عنه × مثله )1( . 
كهَ  ا تهَرهَ ويف الّصحيح ، عن مّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × قال : »إِذهَ
لهَْيسهَ  ِة فهَ عهَ ِء اأْلهَْربهَ ُؤالهَ اِحدًا ِمْن ههَ كهَ وهَ هُ  أهَِو اْبنهَُه أهَِو اْبنهَتهَُه أو )2( تهَرهَ اهُ  وُأمَّ الّرُجُل  أهَبهَ

ْة ... { )3( « )4( . 
َ
الل

َ
ك

ْ
ِل اهلل ُيْفتِيُكْم ِف ال

ُ
نهَى اهلل :   } ... ق ُهُم اّلذينهَ عهَ

سّموا  اللة هم األقارب غريالوالد والولد ،  الكهَ أنَّ  فظهر من ذلك 
الستدارهتم بالنّسب ،  أو أخذًا من االكليل ؛  بذلك اعتباطًا وارجتاالً ، 
وخلّو الوسط عن الوالد والولد ، أو من الكالل وهو االعياء ، فكأّنم 
الوارِث  عىل  وتطلُق  وضعف ،  اعياٍء  عىل  بعٍد  من  املرياث  لتناوهلم 
مصدر  وهي  اآلخر ،  إىل  منهام  واحد  كّل  انتساب  جهة  من  واملوروث 

يتناول الّذكر واألُنثى . 
اسمها ،  و} رج��ل { :  } كن { ،  لـ  خرب  أّنــه  عىل  وانتصابه 
} رجل { .  عىل  عطف  } أوام��رأة {  للّرجل .  صفة  و} يورث { : 

واملعنى : وإن كان املوروث كاللًة . 
ضمري  من  حاالً  و} كاللة {  تاّمة ،  } كن {  تكون  أْن  ويوز 
أو مفعوالً  النّسب ،  إْن وجد رجل موروث متكلل  واملعنى :  يورث ، 
أبمه  ملا  رافعًا  تييزًا  أو  جبنًا ،  احلرب  عن  قعدت  حدِّ  عىل  ألجله 

} يورث { . 

))) هتذيب األحكام 9 : 9))/7))) . 
)2) يف املصدر : » إذا « . 

))) سورة النّساء ) : 76) . 
))) هتذيب األحكام 9 : 9))/5))) . 
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الّراء والّتخفيف ،  بكس  } يورِث {  الّشواذ عن احلسن  وروي يف 
وقرأ عيسى بالّتشديد فاملعنى يورث وارثه ماله ، واملفعوالن مذوفان )1( . 
وقال الّزجاج : من قرأبكس الّراء فكاللة مفعول ، وبالفتح حال )2( . 
العطف  القتضاء  بحكمه  واكتفى  للّرجل ،  أي  } وهل { ؛  قوله : 
اللة باعتبار موصوفها وهو  اشتاكهام فيه ، ويوز أْن يكون راجعًا إىل الكهَ
املّيت ، أو املوروث ، فدّلت اآلية عىل أّنه إْن كان واحدًا ذكرًا كان أو ُانثى 
فله الّسدس ، وإْن كان من انتسب من اإلّخوة أكثر من األخ أو األخت أي 
أخوين فصاعدًا أو ُاختني فصاعدًا أو مها معًا فلهم الّثلث فريضًة يشتكون 
فيه ، ويقتسمونه عىل الّسوية ، وقد ذكر تعاىل يف آخر الّسورة مايدّل عىل أنَّ 
املراد باألخوة هنا غريهم هناك ، وال خالف بني األّمة عىل أنَّ األخوة من 

طرف األّم يتساوون يف املرياث ، فدّل ذلك عىل أّنم املرادون هنا . 
ويدّل عىل ذلك أيضًا مارواه » الكافي « ، يف احلسن ، عن بكريبن 
هَا  هتهَ وإِْخوهَ ا ،  ههَ ْوجهَ زهَ ْت  كهَ رهَ تهَ أهٌَة  اْمرهَ اهلل × :  ْبِد  عهَ يِب  أِلهَ ُقْلُت  قال :  أعني ، 

ا ؟ .  اهِتهَا أِلهَبِيههَ وهَ أهَخهَ هَا وهَ هتهَ إِْخوهَ ا ، وهَ ههَ أِلُمِّ
وات )3( ِمنهَ اأْلُمِّ  ِة واألهَخهَ ُة أهَْسُهٍم ، ولإِْلِْخوهَ ثهَ الهَ : »للّزْوِج النّْصُف ثهَالهَ قهَ فهَ
اِت  وهَ ِة واأْلهَخهَ ُهوهَ لإِْلِْخوهَ ْهٌم : فهَ ِقيهَ سهَ اٌء ، وبهَ وهَ ُر واأْلُْنثهَى  فِيِه سهَ الّثُلُث  الّذكهَ
والهَ  تهَُعوُل ،  امهَ الهَ  الّسههَ أِلهَنَّ  نْثََينْيِ { ؛   

ُ ْ
األ ِمْثُل َحظِّ  ِر 

َ
} لذّلك ِب   اأْلهَ ِمنهَ 

زَّ  ُة ِمنهَ اأْلُمِّ ِمْن ُثُلثِِهْم ؛ أِلهَنَّ اهلل عهَ ْخوهَ ُص الّزْوُج ِمنهَ النّْصِف ، والهَ اإْلِ ُينْقهَ

))) جممع البيان ) : )) . 
)2) عنه الّشيخ يف التبيان يف تفسري القرآن ) : 7)) . 

وات « : ل ترد يف املصدر .  خهَ ))) » األهَ
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وإِْن  ِث  { ، 
ُ
اثّلل اكُء ف  ُشَ َفُهْم  ذلَِك  ِمْن  َثَ 

ْ
ك

َ
أ إِْن كنُوا 

َ
} ف ُقوُل :  يهَ لَّ  وجهَ

ْولِِه :  قهَ يِف  اىلهَ  وتهَعهَ كهَ  بهَارهَ تهَ اهلل  نهَى  عهَ اّلذي  وهَ الّسُدُس ،  ا  لهَههَ فهَ ٌة  اِحدهَ وهَ انهَْت  كهَ
ِلُكلِّ واِحٍد  ُه أهٌَخ أهَْو ُأْخٌت فهَ أهٌَة ولهَ ًة { أهَِو اْمرهَ

َ
الل

َ
} َو إِْن كَن رَُجٌل يُوَرُث ك

نهَى  إِنَّامهَ عهَ كاُء يِف الّثُلِث   ُهْم ُشهَ أهَْكثهَرهَ ِمْن ذلِكهَ فهَ إِْن كاُنوا  فهَ ِمنُْهامهَ الّسُدُس ، 
اِء :  ِة النّسهَ الهَ يِف آِخِر ُسورهَ ة ، وقهَ اصَّ مِّ خهَ اِت ِمنهَ اأْلُ وهَ خهَ ةهَ واأْلهَ ْخوهَ لِكهَ اإْلِ بِذهَ

 

} ... يَْسَتْفُتونَك ... {   اآلية « )1( . فهم اّلذين يزدادون وينقصون . 
ُصونهَ   وُينْقهَ اُدونهَ   ُيزهَ اّلذينهَ  ُدُهُم  أهَْوالهَ لِكهَ  ذهَ وكهَ » الّتهذيب « :  ويف   
ا ،  أِلهَبِيههَ ا  وُأْختهَْيههَ ا  ههَ أِلُمِّ ا )2(  وُأْختهَْيههَ ا  ههَ ْوجهَ زهَ ْت  كهَ رهَ تهَ أهًَة  اْمرهَ أهَنَّ  ْو  لهَ قال :  وهَ
ِن ، )3(  ْهامهَ سهَ الّثلث  ألّمها  وألُختهَيها  أهَْسُهٍم ،  ُة  ثهَ ثهَالهَ النّْصُف  للّزْوِج  انهَ  كهَ
هَا ؛ أِلهَنَّ اأْلُْختهَنْيِ من  ُهوهَ هلهَ ًة فهَ اِحدهَ انهَْت وهَ هٌم )4( ، وإِْن كهَ وألُختهَيها ألبيها سهَ

ِقيهَ )5( .  ا بهَ ىلهَ مهَ ْد عهَ ْ ُيزهَ ان أهٌَخ ألب لهَ ْو كهَ ِقيهَ ، ولهَ ا بهَ ىلهَ مهَ ان عهَ ادهَ األِب ال ُتزهَ
ويف الّصحيح ، عن مّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × وذكر نحوه )6( ، 
ودّلت أيضًا عىل أنَّ األخوة اليرثون مع الوالدين واألوالد ، وال مع واحد 

منهم ، وهو جممع عليه بني أصحابنا ، والعاّمة يورثونم مع األُّم . 
* * * * *

))) الكايف 7 : )0)/) . 
)2) يف املصدر : ُأْخوهتا . 

مِّ « .  ِة ِمنهَ األُْ ْخوهَ ))) يف املصدر : » وهَ لإِْلِ
ِب « .  ْختهَنْيِ لأِْلهَ ُهوهَ لأِْلُ ْهٌم فهَ ِقيهَ سهَ بهَ ))) يف املصدر : » وهَ

)5) هتذيب األحكام 9 : 290ـ )5/29)0) ، بتفاوت . وفيه : » قلت أليب عبداهلل × « . 
)6) الكايف 7 : )0)/5 . 
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الّسابعة : في الّسورة المذكورة

 ُ
َ

هل يَْس 
َ
ل َك 

َ
َهل اْمُرٌؤ  إِِن  ِة 

َ
ل

َ
ال

َ
ك

ْ
ال ِف  ُيْفتِيُكْم  ِل اهلل 

ُ
ق } يَْسَتْفُتونََك   

إِْن َكَنَتا 
َ
ٌ ف

َ
َها َودل

َ
ْم يَُكْن ل

َ
َها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرُثَها إِْن ل

َ
ل
َ
ْخٌت ف

ُ
ُ أ

َ
ٌ َوهل

َ
َودل

ِمْثُل  ِر 
َ
لذّلك

َ
ف َونَِساًء   

ً
إِْخَوةً رَِجاال َكنُوا  َوإِْن  تََرَك  ا  ِممَّ َثاِن 

ُ
اثّلل ُهَما 

َ
ل
َ
ف نََتنْيِ 

ْ
اث

ٍء َعلِيٌم { )1( .  وا واهلل بُِكلِّ َشْ
ُّ
ْن تَِضل

َ
ُكْم أ

َ
ُ اهلل ل نْثََينْيِ يُبنَيِّ

ُ ْ
َحظِّ األ

 ] في بيان حكم إرث كاللة األب [ 

 قوله : } يَْسَتْفُتونََك { : أي يف ُامورهم وأحكامهم ، قل هلم : } اهلل 
يفتيكم ف الكاللة { اّلتي هي من أهّم األمور . ويمكن أْن يكون املعنى 
يستفتونك أي : يف الكاللة ، فحذف لداللة اجلواب عليها ملا روي أّن جابر 
بن عبد اهلل كان مريضًا فعاده رسول اهلل ‘ فقال : إّن كاللة فكيف أصنع 

فنزلت )2( . ويف » الكّشاف « : روي أّنه آخر مانزل من األحكام )3( . 
 قيل : إّنه تعاىل أنزل الكاللتني ، أحدامها يف الّشتاء ، وهي اّلتي يف 
أّول الّسورة ، واالُخرى يف الّصيف ، وهي هذه اآلية ، فلهذا تسّمى هذه 

آية الّصيف . 
و } إْن { : شط متّص بالفعل ، فـ } اْمُرٌؤ { فاعل لفعل مذوف 
ٌ { : حال من املستكن يف هلك ،  ُ َودلَ

َ
يَْس هل

َ
يفّسه } هلك { . ومجلة } ل

أو صفة امرئ . 

))) سورة النّساء ) : 76) . 
)2) تفسري البيضاوّي 2 : 286 ، وتفسري أيب الّسعود2 : )26 . 

))) الكّشاف) : 598 . 
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اإلخوة  فإرث  والد  وال  ولد  يكن  مال  الكاللة  أنَّ  عرفت  وقد 
هنا  الولد  نفي  عىل  النّّص  فيكون  معًا ،  بفقدمها  مشوط  واألخوات 
وهوشامل  النّّص عنهم ^ واإلمجاع ،  أيضًا من  ويعلم ذلك  تأكيدًا ، 
ودّل عليه  وأمجع عليه علامؤنا ،  للّذكر واألُنثى كامدّلت عليه األخبار ، 
ِدُكْم ... { )1( فإّنا نٌص يف شمول الولد 

َ
ْوال

َ
قوله : } يُوِصيُكُم اهلل ِف أ

املراد  أنَّ  عرفت  وقد  مّر )2( .  ملا  الولد  ولد  هنا  الولد  حكم  ويف  هلام . 
هناإخوة األب واألّم أو األب خاّصة . 

من  األخ  أنَّ  داللٌة عىل  كّله  ماهلا  أي :  يرثها {  } وهو  قوله :  ويف 
ُه  أهَلهَ ذوي الفروض ، ويدّل عليه حسنة بكري ، عن أيب جعفر × قال : سهَ

ْوٍج ؟ .  ْن ُأْختهَنْيِ وزهَ ُجٌل عهَ رهَ
الهَ : »النّْصُف  ، والنّْصُف « .  قهَ فهَ

اُمهَ  هلهَ ا ،  ذهَ ههَ ِمْن  أهَْكثهَرهَ  اُمهَ  هلهَ ى اهلل  مَّ ْد سهَ قهَ كهَ اهلل ،  أهَْصلهَحهَ الّرُجُل :  الهَ  قهَ فهَ
الّثُلثهَاِن . 

ْوٍج ؟ « .  ُقوُل يِف أهٍَخ وزهَ ا تهَ الهَ : » مهَ قهَ فهَ
الهَ : النّْصُف  والنّْصُف .  قهَ  فهَ

ْم يَُكْن 
َ
ها إِْن ل

ُ
الهَ  : } َو ُهَو يَِرث قهَ ى اهلل املهَالهَ فهَ مَّ ْد سهَ ْيسهَ قهَ الهَ : »أهَ لهَ قهَ فهَ

 . )3( » } ٌ ا َودلَ
َ
هل

))) سورة النّساء ) : )) . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 225.

))) الكايف 7 : )0)/6 ، وهتذيب األحكام 9 : )08/29)) . 
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ِن  عهَ ُه  أهَلهَ فهَسهَ ٍر ×  ْعفهَ جهَ أهَيِب  إىِلهَ  ُجٌل  رهَ اءهَ  جهَ قال :  أيضًا  بكري  وحسنة 
ا ؟ .  ا وُأْخت أِلهَبِيههَ ههَ ة أِلُمِّ ا وإِْخوهَ ههَ ْوجهَ ْت زهَ كهَ رهَ أهٍَة تهَ اْمرهَ

ِن ،  ْهامهَ سهَ لأْلُمِّ  ِة  ولإِْلِْخوهَ أهَْسُهٍم ،    ُة  ثهَ ثهَالهَ النّْصُف   »للّزْوِج  الهَ :  قهَ فهَ
ْهٌم « .  لأِْلُْخِت ِمنهَ اأْلهَِب سهَ وهَ

ىلهَ  اِة عهَ اْلُقضهَ ِة ، وهَ امَّ اِئضهَ اْلعهَ رهَ فهَ ْيٍد ، وهَ اِئضهَ زهَ رهَ إِنَّ فهَ ُه الّرُجُل : فهَ الهَ لهَ قهَ فهَ
ُة أهَْسُهٍم تهَِصرُي ِمْن  ثهَ ُقوُلونهَ : لأِْلُْخِت ِمنهَ اأْلهَِب ثهَالهَ ٍر ، يهَ ْعفهَ ا جهَ ا أهَبهَ لِكهَ يهَ رْيِ ذهَ غهَ

نِيهٍَة .  امهَ ِستٍَّة تهَُعود إىِلهَ ثهَ
لِكهَ ؟ « .  اُلوا ذهَ هَ قهَ ٍر × : »وهَ ِل ْعفهَ الهَ أهَُبو جهَ قهَ فهَ

ها نِْصُف ما تََرَك { . 
َ
ل
َ
ْخٌت ف

ُ
ُقوُل : } َو هلُ أ لَّ يهَ زَّ وجهَ الهَ : أِلهَنَّ اهلل عهَ قهَ

ونهَ  تهَجُّ ْ تهَ ُكنُْتْم  إِْن  اأْلهَخهَ  ْصُتُم  نهَقهَ ُكْم  لهَ امهَ  »فهَ ٍر × :  ْعفهَ جهَ أهَُبو  ُه  لهَ الهَ  قهَ فهَ
لأِْلهَِخ  ى  مَّ سهَ ْد  قهَ اهلل  إِنَّ  فهَ النّْصفهَ ،  هَا  هلهَ ى  مَّ سهَ اهلل  بِأهَنَّ  النّْصفهَ  لأِْلُْخِت 
َها انلّْصُف { 

َ
ل
َ
لَّ : } ف زَّ وجهَ الهَ عهَ ُه قهَ اْلُكلَّ ، واْلُكلُّ أهَْكثهَُر ِمنهَ النّْصِف ؛ أِلهَنَّ

لهَد « )1( .  هَا وهَ ُكْن هلهَ يهَ  ْ اهِلهَا إِْن لهَ ِيعهَ مهَ ْعنِي مجهَ ها { يهَ
ُ
الهَ لأِْلهَِخ :   } َو ُهَو يَِرث وقهَ

احلديث . 
مع  األخ  بأنَّ  القائلون  إليه  ماذهب  بطالن  عىل  تدّل  أيضًا  واآلية 
إرثه  يف  شط  تعاىل  ألّنه  وذلك  االُخت ؛  وكذا  النّصف ،  يرث  البنت 
انتفاء الولد الّشامل هلا كام عرفت ، وحل الولد املشوط انتفاؤه هنا عىل 

الّذكر دون البنت تعّسف كام اليفى . 

األحكام9 :  وهتذيب   ، 562(/277  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/(02  : 7 الكايف   (((
)6/29)0) . بتفاوت . 
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وهنا فوائد : 

 ) اأُلولى ( : ] األخوة هم أهل المرتبة الثانية [ 

قد دّلت اآليتان عىل أنَّ إرث األخوة مطلقًا مشوط بانتفاء الوالدين 
واألوالد مطلقًا ، فعلم أّنم أهل املرتبة الّثانية ، كام أنَّ الوالدين والولد 
اهلل  صلوات  البيت  أهل  عن  الواردة  والنّصوص  األوىل ،  املرتبة  أهل 
بن  القاسم  عن  الّشيخ ،  فروى  يرثون ،  األجداد  أنَّ  عىل  دّلت  عليهم 
نهَ  بأهَْحسهَ دًا ‘  مَّ ُمهَ أهَدَّبهَ   اهلل  »إِنَّ  اهلل ×قال :  عبد  أيب  عن  الوليد )1( ، 
اِهلنَِي { )2( ،   

ْ
اجل َعِن  ْعرِْض 

َ
وأ ُعْرِف 

ْ
بِال ُمْر 

ْ
وَأ َعْفَو 

ْ
ال } ُخِذ  الهَ :  قهَ فهَ ْأِدْب  تهَ

ٍق َعِظيٍم { )3( ،   
ُ
َعىل  ُخل

َ
ل إِنََّك  } َو  ْيِه :  لهَ لهَ اهلل عهَ أهَْنزهَ لِكهَ  انهَ ذهَ فهَلامَّ كهَ الهَ :  قهَ

ُخُذوهُ وما 
َ
ف الّرُسوُل  آتاُكُم  ما     { الهَ :  قهَ فهَ ِدينهَُه  ْيِه  إِلهَ ضهَ  فهَوَّ لِكهَ  ذهَ انهَ  كهَ فهَلامَّ 

اهلل  مهَ  رَّ فهَحهَ ِعقاِب  { )4( ، 
ْ
ال َشِديُد  اهلل  إِنَّ  اهلل  واتَُّقوا  اْنَتُهوا 

َ
ف َعْنُه  نَهاُكْم 

لِكهَ ،  ذهَ ُه  لهَ اهلل  ازهَ  أهَجهَ فهَ ُمْسِكٍر ،  ُكلَّ  اهلل ‘  ُسوُل  رهَ مهَ  رَّ حهَ وهَ ا ،  ْينِههَ بِعهَ ْمرهَ  اخلهَ
ْهاًم  سهَ اهلل ‘  ُسوُل  رهَ ُه  لهَ لهَ  عهَ جهَ وهَ دَّ ،  اجلهَ ْذُكِر  يهَ ْم  لهَ فهَ اِئضهَ ،  رهَ اْلفهَ ضهَ  وفهَرهَ
لِكهَ ... « )5( . إىل غري ذلك من األخبار الّدالة عىل أنَّ األجداد  ازهَ اهلل ذهَ أهَجهَ فهَ

))) القاسم بن الوليد القرّش ، العامرّي ، وقيل القامرّي ، الكويّف . مدث إمامي حسن احلال ، 
أيب  بن  الرحن  وعبد  رباط ،  بن  احلسن  بن  عل  عنه  روى  كتاب .  وله  املهملني ،  من  وقيل 
هاشم ، وعبد اهلل بن املغرية وغريهم . رجال الطويس )27 . تنقيح املقال 2 : قسم القاف : 

26 . خاتة املستدرك 6)8 . رجال النجاش )22 . 
)2) سورة األعراف7 : 99) . 

))) سورة القلم68 : ) . 
))) سورة احلش59 : 7 . 

)5) هتذيب األحكام 9 : 97)/7))) . بتفاوت . 
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مطلقًا يف مرتبة اإلخوة وأنَّ أوالد األخوة إْن نزلوا يقومون مقام آبائهم 
يف مقاسمة اجلدَّ ، كام أنَّ األجداد وإْن علوا يقاسمون األخ كام هو مفّصل 

يف الفروع . 

 ) الّثانية ( : ] في حكم إرث الكاللتين إذا اجتمعتا [ 

دّلت هذه اآلية عىل تفصيل توريث كاللة األب عىل اإلطالق ، كام 
أنَّ الّسابقة داّلة عىل حكم كاللة األّم ، فعلم من ذلك أنَّ الكاللتني قد 
يتمعان وقد يفتقان ، وكذا حاهلام مع األزواج لعدم املنافاة ، فنقول : إْن 
انفرد واحد من كاللة األّم كان له الّسدس ، وإْن كانوا أكثر فهم شكاء يف 
الّثلث ، يرثون ذلك بالّتسمية ، والباقي يرّد عليهم ملا عرفت من بطالن 
القول بالّتعصيب ، وكذا إذا كان املنفرد ُاختًا أو اثنتني فصاعدًا من كاللة 
األب فريثنهَ النّصف والّثلثني تسمية والباقي بالّرّد عليهام ، وإْن اجتمع 
تقّرب  اّلذين من طرف األب ذكورًا وإناثًا كان ملن  فإْن كان  الكاللتان 
باألّم الّسدس إْن كان واحدًا ، أوالّثلث إن كانوا أكثر ، وكان الباقي ملن 
تقّرب باألبوين واحدًا كان أو أكثر . ويقوم مقامهم عند عدمهم املتقّرب 

باألب ، وهذا الخالف فيه . 
وإْن كان املتقّرب باألبوين أو األب أختًا أو أختني فصاعدًا ملن كان 
تقّرب باألّم ، وإْن كان لألخوات من طرف األبوين أو األب النّصف أو 
وأمجع أصحابنا عىل بطالن ذلك  للعصبة ،  العاّمة  والباقي عند  الّثلثان 
يرد عىل اجلميع  ابن أيب عقيل )1( :  فقال  واختلفوا فيه ؛  آلية األرحام ، 

))) عنه الّشهيد يف املسالك )) : 6)) . 
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يف  ماحكاه  عىل  شاذان  بن  الفضل  مذهب  وهو  سهامهم ،  نسبة  عىل 
» الكافي « )1( ، وبذلك قال الّشيخ يف » المبسوط « )2( ، وابن اجلنيد )3( ، 
األب  أخوات  املشارك  كان  إذا  لكن  واملحّقق )5( ،  إدريس )4( ،  وابن 

خاّصة . 
واملشهور اختصاص املتقّرب باألبوين أو األب بذلك ، ويدّل عىل 
ٍر ×  ْعفهَ ا جهَ أهَبهَ ألُت  سهَ قال :  عن ّممد بن مسلم ،  الّشيخ ،  ذلك مارواه 

ِن اْبِن ُأْخٍت أِلهٍَب ، واْبِن ُأْخٍت أِلُمٍّ ؟ .  عهَ
اأْلهَِب  اِلْبِن اأْلُْخِت ِمنهَ  وهَ اأْلُمِّ الّسُدُس ،  الهَ : »اِلْبِن اأْلُْخِت ِمنهَ  قهَ  

اْلبهَاِقي « )6( . 
 وله رواية ُاخرى عنه × يف ابن أخ ألب ، وابن أخ ألّم قال : » اِلْبِن 

اِلْبِن اأْلهَِخ ِمنهَ اأْلهَب  « )7( .  ِقيهَ فهَ ا بهَ اأْلهَِخ ِمنهَ اأْلُمِّ الّسُدُس ومهَ
وقد ثبت يف ما تقّدم )8( أنَّ الولد يقوم مقام أبيه ، فيعلم منه أنَّ اآلباء 
ابن  وصحيحة  أيضًا قوله × يف صحيحة بكري ،  إليه  ويرشد  كذلك ، 

))) الكايف7 : 88 – 89 ذيل احلديث ) . 
)2) املبسوط ) : )7 . 

))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : )6 . 
))) الّسائر) : 260 . 

)5) شائع اإلسالم ) : 26 . 
)6) هتذيب األحكام 9 : 22)/57)) ، واالستبصار) : 68)/) . 

)7) هتذيب األحكام 9 : 22)ـ )2)/58)) ، االستبصار) : 69)/8)6 . وفيها : » عن أيب 
جعفر × « . 

)8) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 225.
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) هم (  ألنَّ ضمري  ُصون ... « )1( ،  وُينْقهَ اُدونهَ  ُيزهَ اّلذينهَ  ُهُم  » ...فهَ مسلم : 
راجع إىل املتقّرب باألب مطلقًا ، فال معنى لزيادهتم إاّل الّرّد عليهم عند 
الفريضة ،  دون  األخذ  إاّل  للنّقص  المعنى  أّنه  كام  الكالالت ،  اجتامع 
فإّنه يف صورة االجتامع مع الّزوج أو  كام يف حال االجتامع مع الّزوج ، 
الّزوجة يأخذان نصيبهام األعىل ، ويأخذ الواحد من كاللة األّم الّسدس ، 
واألكثر الّثلث ، والباقي لكاللة األب ، ويكون النّقص داخاًل عليهم ، 
ذكرنا  وقد  كثرية .  هكذا  األزواج  مع  القسمة  أنَّ  عىل  الّدالة  واألخبار 

بعضها . وهذا ال خالف فيه بني األصحاب . 
عىل  النّقص  ويدخلون  الفريضة  يعولون  ذلك  مثل  يف  والعاّمة 
اجلميع ، وأّول من فعل ذلك عمر بن اخلطاب مّلا التّفت عنده الفرائض 
ودفع بعضها بعضًا قال : واهلل ما أدري أّيكم قدم اهلل ، وأّيكم أّخرهَ اهلل ، 
وما أجد شيئًا هو أوسع من أْن ُاقسم عليكم هذا املال باحلصص ، فادخل 

عىل كّل ذي حّق حّق مادخل عليه من عدل الفريضة . 
ر اهلل ما  من أهَخَّ قال ابن عّباس : وأيم اهلل لو قّدم من قّدم اهلل ، وأّخرهَ
عالت فريضة ، ثّم قال : كّل فريضة ل يبطها اهلل عّز وجّل عن فريضة 
والّزوجة إىل الّثمن  فهذا ماقّدم اهلل كالّزوج إىل الّربع ،  إاّل إىل فريضة ، 
اليزيلهام عنه شء وكذا األّم إىل الّسدس ، وأّما ما ُأّخر فّكل فريضة إذا 
البنات  أخر كفريضة  ما  فتلك  بقى  ما  إاّل  هلا  يكن  ل  زالت عن فرضها 
واألخوات اّلتي فرضها اّلتي هي النّصف والّثلثان فإذا أزالتهن الفرائض 

))) الكايف 7 : )0)/) ، هتذيب األحكام 9 : 5/290)0) . 
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ل يكم إاّلمابقى )1( . 
وروى الفضل بن شاذان بسنٍد رواية أيب عمرو العبدّي )2( ، عن عّل 
ُة  عهَ اِئُض  ِمنْ  ِستَِّة أهَْسُهٍم الّثُلثهَاِن أهَْربهَ رهَ بن أيب طالب ×أّنه كان يقول : »اْلفهَ
ْهٌم ونِْصٌف ،  ِن ، والّرُبُع سهَ ْهامهَ ُة أهَْسُهم ،   والّثُلُث سهَ ثهَ النّْصُف ثهَالهَ أهَْسُهٍم ، وهَ
الّزْوُج ،  وهَ اِن ،  اأْلهَبهَوهَ إاِلَّ  ِد  لهَ اْلوهَ عهَ  مهَ ِرُث  يهَ والهَ  ْهٍم ،  سهَ اِع  أهَْربهَ ُة  ثهَ ثهَالهَ والّثُمُن 
اُد الّزْوُج  ُة ، والهَ ُيزهَ ْخوهَ ُد واإْلِ لهَ ِن الّثُلِث إاِلَّ اْلوهَ ُْجُب اأْلُمَّ عهَ ُة ، والهَ حيهَ واملهَْرأهَ
ُص  ىلهَ الّرُبِع والهَ ُتنْقهَ اُد املهَْرأهَُة عهَ ُص ِمنهَ الّرُبِع ، والهَ ُتزهَ ىلهَ النّْصِف والهَ ُينْقهَ عهَ
ُة  ْخوهَ اُد اإْلِ اٌء والهَ ُتزهَ وهَ ُهنَّ فِيِه سهَ لِكهَ فهَ ِمنهَ الّثُمِن ، وإِْن ُكنَّ أهَْربهَعًا أهَْو ُدونهَ ذهَ
ُر  الّذكهَ اٌء  وهَ سهَ فِيِه  وُهْم  الّسُدِس  ِمنهَ  ُصونهَ  ُينْقهَ والهَ  الّثُلِث ،  ىلهَ  عهَ اأْلُمِّ  ِمنهَ 

اْلوالد « )3( .  ُد وهَ لهَ ِن الّثُلِث إاِلَّ اْلوهَ ُْجُبُهْم عهَ واأْلُْنثهَى والهَ حيهَ
ببطالن  عليهم  اهلل  صلوات  البيت  أهل  عن  األخبار  تواترت  وقد 

العول وهوممّا أمجعت عليه الّطائفةاملحّقة . 

 ) الّثالثة ( : ] في حكم ما لو اجتمع مع األخوة لألّم الجدود [ 

لو اجتمع مع اإلخوة لألّم جدٌّ وجّدة أو مها معًا من قبلها كان اجلّد 
كاألخ واجلّدة كاألُخت ، وكذا إذا اجتمع مع األخت لألبوين أو لألب 
جدٌّ وجّدة كان اجلّد كاألخ لألب ، واجلّدة كاألخت لألب ، ويدّل عل 
ذلك النّصوص الواردة عن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ، وهو مذهب 

))) الّسنن الكربى 6 : )25 . 
) من ال حيرضه  الّرواية عن عّل أمري املؤمنني × يف  العبدّي : جمهول روى هذه  أبو عمرو   (2(

الفقيه ( ، وهتذيب األحكام ، وقيل : أبو عمر العبدّي . 
))) من ال حيرضه الفقيه ) : 257/)560 ، وهتذيب األحكام 9 : 9)2/)96 . 
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األصحاب ، وخالفهم يف ذلك العاّمة . 
الّثلث والباقي  ولو اجتمع اجلّد لألب مع اجلّد لألّم كان جلد األّم 
عن أيب جعفر ×  ويدّل عىل ذلك رواية مّمد بن مسلم ،  جلّد األب ، 
ِه  ُه ُأمَّ ُأمِّ تهَ دَّ ا أهَبِيهِ  وجهَ هُ  أهَبهَ دَّ ِك املهَيُِّت إاِلَّ جهَ ْتُ ْ يهَ ا لهَ ٍر × : »إِذهَ ْعفهَ الهَ أهَُبو جهَ قال : قهَ
دِّ اْلبهَاِقيهَ ... « )1( .  احلديث . وهذا هو املشهور  ِة الّثُلثهَ ، ولِلجهَ دَّ إِنَّ لِلجهَ فهَ

بني األصحاب . 
الّسدس ،  فلألوىل  أب  أّم  وجّدة  أّم ،  أّم  جدة  اجتمع  إذا  وقيل : 
أيب  ابن  إىل  منسوب  القول  وهذا  أرباعًا ،  الباقي  ويرّد  النّصف  والّثانية 

عقيل )2( ، والفضل بن شاذان نقله عنه يف » الكافي « )3( . 
 وقيل : للجّد لألّم مع اجلّد لألب أو األخ له الّسدس والباقي جلّد 

األب أو األخ له ، وهذا القول منسوب إىل الّصدوق )4( . 
وقيل : للجّدة أو اجلّد لألّم الّسدس ، وهلا معًا الّثلث ، وهذا القول 
منسوب إىل الّتقي بن الرّباج )5( ، وابن زهرة )6( ، والقطب الكيدرّي )7( . 

))) هتذيب األحكام 9 : )))/)2)) ، واالستبصار) : 65)/625 . 
)2) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : )2 . 
))) الكايف 7 : 88 – 89 ذيل احلديث ) . 

))) املقنع : )7) . 
)5) الكايف يف الفقه : )7) - 72) . 

)6) غنية النّزوع : )2) - 25) . 
)7) إصباح الّشيعة : 67) . 

ااِلمامية ،  أعالم  أحد  الكيدرّي ،  الدين  قطب  احلسن ،  بن  احلسني  بن  مّمد  هو  والكيدرّي : 
وقرأ  الطويّس ،  الدين  بنصري  اختّص  احلسن .  أبا  يكنّى :  » االصباح « ،  كتاب  ومصنّف 
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قال يف » المسالك « : ول نقف هلذه األقوال عىل مأخذ إاّل اإلحلاق 
هذه  يف  بينهام  بالفرق  النّصوص  لورود  ضعيف ،  وهو  األب  بكاللة 

الّصورة )1( . 

 ) الّرابعة ( : ] إرث الجّد مع ولد الولد عند الصدوق [ 

ِن  احلهَسهَ ا  أهَبهَ ألُت  سهَ قال :  خلف  أيب  بن  سعد  عن  الّشيخ ،  روى   
دٍّ ؟  نهَاِت  بِنٍْت  وجهَ ْن بهَ ى × عهَ ُموسهَ

دِّ الّسُدُس ، واْلبهَاِقي لِبهَنهَاِت اْلبِنْت « )2( .    الهَ : »لِلجهَ  قهَ
ولعّل مستند الّصدوق حيث ذهب إىل أّنه يرث اجلّد مع ولد الولد ، 

ويرث اجلّد لألب مع األب واجلّد من قبل األّم مع األّم . 
اٍت  وهَ ًة وأهَخهَ ّدها ] وهَ إِْخوهَ جهَ ا وهَ ا واْبنهَ  اْبنِههَ ههَ ْوجهَ إِْن خّلفْت زهَ وقال أيضًا : فهَ
اِلْبِن ااِلْبن )4( .  ِقيهَ فهَ ا بهَ ُدُس ، ومهَ دِّ السُّ لِلجهَ ُبُع ، وهَ ْوِج الرُّ ِللزَّ أِلهٍَب وُأمٍّ [ )3( فهَ

هَ  ربهَ هَ أهَْعنِي خهَ ا اخلهَربهَ ذهَ اٍل : أهَنَّ ههَ ِن ْبِن فهَضَّ سهَ ِلُّ ْبُن احلهَ رهَ عهَ كهَ قال الّشيخ : ذهَ
فِهِ  )5( .  لِ  بِِخالهَ مهَ ىلهَ  اْلعهَ ُة عهَ اِئفهَ ِت الطَّ ْد أهَمْجهَعهَ لهٍَف مِمَّا قهَ ْعِد ْبِن أهَيِب خهَ سهَ

أنصبائهم  من  فالفاضل  وأبوين  بنتًا  خلَّف  لو  اجلنيد :  ابن  وقال   
به كثريًا ، وله منه إجازة برواية مجيع مسموعاته ، وما مجعه من الكتب  عليه سنني ، وانتفع 
الشيعة  إصباح  منها :  كتب ،  عّدة  صنّف  ذلك .  وغري  والتفاسري ،  والفروعية  األُصولية 

بمصباح الشيعة . روضات اجلنات 6 : 295 برقم 587 ، أعيان الشيعة 9 : 250 . 
))) مسالك األفهام )) : ))) . 

)2) هتذيب األحكام 9 : )))/28)) ، واالستبصار) : )6)/622 . 
))) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 289/)565 . 
)5) هتذيب األحكام 9 : ))) 5))/28)) . 
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للجّدين أو اجلّدتني ، ولو خّلف ولد ولد وجّدًا فللجّد الّسدس )1( . 
ابن  من  أوىل  أب  ألب  اجلّد  الّرحن :  عبد  بن  يونس  الّشيخ  وقال 
االبن ، وهذه األقوال شاّذة )2( ؛ ملخالفتها لظاهر القرآن وظاهر النّصوص ، 
ِف  اهلل  } يُوِصيُكُم  قوله :  يف  الولد  لولد  الولد  شمول  من  عرفت  كام 
ِدُكم { ، وأّنه اليرث مع الولد أحد إاّل األبوين والّزوج والّزوجة ، 

َ
ْوال

َ
أ

وأّن األجداد يف مرتبة اإلخوة فام حجب األخ حجب اجلّد . 
ما دّل من  ينّزل  وعليه  نعم يستحّب لألبوين طعمة اجلّد واجلّدة ، 

األخبار بإطالقه عىل توريث اجلّد واجلّدة مع األبوين . 
* * * * *

الّثامنة : في سورة مريم

نَْك  ُ ِت َعقِراً َفَهْب ِل ِمْن دلَ
َ
 ِخْفُت الَمَواِلَ ِمْن َوَراِئ َواكنَِت اْمرَأ

ِّ
 } َوإِن

 . )3( } 
ً
ُه َربِّ َرِضّيا

ْ
ِن َويَرُِث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعل

ُ
 يَِرث

ً
َوِلّا

يف » مجمع البيان « : قرأ عّل بن احلسني ، ومّمد بن عّل الباقر × 
بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكس الّتاء ، أي : قّلْت وذهبْت )4( . 

وكانت امرأة زكريا ُأخت مريم بنت عمران بن ماثان ، ويعقوب بن 
ماثان )5( . 

))) عنه العاّلمة املجليّس يف مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار5) : )0) . 
)2) املصدر الّسابق . 

))) سورة مريم 9) : 5ـ 6 . 
))) جممع البيان 6 : 98) . 
)5) تفسري القّمّي 2 : 8) . 
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ويف » تفسير العّياشّي « ، عن جابر بن إسامعيل اجلعفّي )1( ، عن أيب 
رًا ... قهَالت  :  ا ُمهَرَّ ْطنِههَ ا يِف بهَ ْت مهَ رهَ انهَ ملَّا نهَذهَ أهَةهَ ِعْمرهَ جعفر × قال : »إِنَّ اْمرهَ
ا  ِريَّ كهَ ُة زهَ ابهَ اْلُقْرعهَ أهَصهَ ا النّبِيُّونهَ  فهَ ْيههَ لهَ مهَ عهَ اههَ  َوَضْعُتها { )2( اآلية ، فهَسهَ

ِّ
} َربِّ إِن

اُء ِمنهَ  ْبُلُغ النّسهَ ا تهَ ْت مهَ لهَغهَ ا املهَْسِجدهَ فهَلامَّ بهَ لهَههَ أهَْدخهَ ا وهَ لهَههَ فَّ كهَ ا ، وهَ ْوُج ُأْختِههَ ُهوهَ زهَ وهَ
ا ،  ابهَ لِنُوِرههَ ُتيِض ُء امْلِْحرهَ لِّ فهَ انهَْت ُتصهَ كهَ اِء ، وهَ انهَْت أهَمْجهَلهَ النّسهَ كهَ الّطْمِث ، وهَ
ُة الّصْيِف  اِكههَ ُة الّشتهَاِء يِف الّصْيِف ، وفهَ اِكههَ ا فهَ ههَ ا ِعنْدهَ إِذهَ ا فهَ ِريَّ كهَ ا زهَ ْيههَ لهَ لهَ عهَ خهَ فهَدهَ
عا  ُهنهَالِكهَ  دهَ الهَ :   أهَنَّى لهَِك هذا ؟ ، قالّت : ُهوهَ ِمْن ِعنِْد اهلل ،   فهَ قهَ يِف الّشتهَاِء ، فهَ

 ِخْفُت الَمواِلَ { « )3( . 
ِّ

الهَ :   } إِن هُ  قهَ بَّ ا رهَ ِريَّ كهَ زهَ
ويف » مجمع البيان « : املوال قيل : هم العمومة وبنو العّم . 

وهنا فوائد : 

 ) األولى ( : ] بطالن رواية أبي بكر : أّن األنبياء ال توّرث [ 

األنبياء  أّن  من  بكر  أبو  مارواه  بطالن  عىل  داللة  اآلية  هذه  يف   
التوّرث ؛ وذلك ألّن زكريا × طلب الوارث ، ومن الواضح أنَّ املراد 

من يرث املال أوا ألعّم منه ومن العلم والنّبوة . 
واحلمل عىل أّنه أراد من يرث العلم والنّبوة خاّصة خالف املتبادر ، 
فال يصار إليه إاّلمع املوجب القوّي ، والرّضورة الّداعية إىل ذلك ، وهي 

بن  ممد  عنه  روى  العاّمة .  بعض  عند  مقبول  احلال ،  جمهول  مدث  اسامعيل ،  بن  جابر   (((
الليث ، وابن وهب . تنقيح املقال ) : 98) . معجم رجال احلديث ) : 9 . 

)2) سورة آل عمران ) : 6) . 
))) تفسري العّياّش) : 70)/6) . 
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مفقودة ، فكيف مع أنَّ اخلرب انفرد به واحد ، ومالفته لآليات وإلمجاع 
أهل البيت اّلذين هم معدن الوحي صلوات اهلل عليهم . 

 ) الّثانية ( : ] استدالل العاّمة على القول بالتعصيب [ 

 قد استدّل با العاّمة عىل الّتعصيب ؛ ألّنه طلب ولّيًا ولوال الّتعصيب 
ل يّص الّطلب به ، بل قال : ولّيًا أو ولّية فلاّم خصصه به دّلت عىل أنَّ 

بني عّمه يرثونه مع الولّية فلذلك ل يطلبها . 
املراد  بل  بالّذكر ،  هنا  الوّل  تصيص  من  باملنع  أّوالً :  والجواب 
بذلك جريًا عىل  تصيصه  نقول :  ولو سّلم  الّذكر واألنثى ،  ما يشمل 

ماعليه طباع البش من الّرغبة يف البنني دون البنات . 
وأّما ثانيًا : فإلمكان أنه × طلب من يرث املال ويقوم بأعباء النّبّوة 

معًا ومثله اليصلح له النّساء . 
وأّما ثالثًا : فإلن ذلك يف شع من قبلنا ، ومّلُة نبينا ‘ ناسخٌة لشع 

من قبلنا ، ويف األخري تأمل )1( . 

 ) الّثالثة ( : ] في تفسير بعض فقرات اآلية الشريفة [ 

 املتبادر من الوارث أن يكون بعد املوت ، وسياق اآلية يقتيض أّنه 
به  يرّصح  كام  ورثه  وأّنه  حييى ،  له  ووهب  زكريا  دعاء  استجاب  تعاىل 
ِكَتاَب ... { )2( اآلية ، إلخ ، وقد اشتهر بني الكّل 

ْ
قوله : } يَا ْيَي ُخِذ ال

))) لعّل وجه التأّمل أّن املصنّف ) أعال اهلل مقامه ( يؤمُن أّننا مكّلفون بشع من كان قبلنا إالّ ما 
أخرجه الدليل عىل اختصاصهم به ، وقد تقّدم منه هذا املعنى مراراهَ . 

)2) سورة مريم 9) : 2) . 
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ويدّل  أنَّ حييى × قتل يف زمن زكريا × ، ويف أخبارنا ماينايف ذلك ، 
عىل ماقلنا ، فروي يف » الفقيه « ، عن احلسن بن مبوب ، عن مقاتل بن 
يُِّد النّبِيِّنيهَ ،  ُسوُل اهلل ÷ : أهَنهَا سهَ الهَ رهَ سليامن ، عن أيب عبد اهلل × قال : »قهَ
أهَلهَ  مهَ × سهَ آدهَ إِنَّ  ْوِصيهَاِء ،  اأْلهَ ُة  ادهَ أهَْوِصيهَاُؤُه سهَ وهَ ِصيِّنيهَ ،  اْلوهَ يُِّد  ِصيِّي سهَ وهَ وهَ
إِنِّ  ْيِه :  إِلهَ لَّ  زَّ وجهَ عهَ اهلل  ى  أهَْوحهَ فهَ احِلًا  ِصّيًا صهَ وهَ ُه  لهَ لهَ  ْعهَ يهَ أهَْن  لَّ  زَّ وجهَ عهَ اهلل 
ُهُم  ْلُت ِخيهَارهَ عهَ ْلقًا وجهَ ْلِقي خهَ ُت ِمْن خهَ ْ ُثمَّ اْختهَ ِة ،  اأْلهَْنبِيهَاءهَ بالنُّبوَّ ْمُت  أهَْكرهَ
أهَْوصهَ  ْيٍث ، فهَ ُم أهَْوِصِ إىِلهَ شهَ ا آدهَ ْيِه : يهَ اىلهَ ِذْكُرُه إِلهَ ى اهلل تهَعهَ أهَْوحهَ ْوِصيهَاءهَ ، فهَ األْهَ
ا  ههَ عهَ فهَ ا ، ودهَ ِريَّ كهَ ْرِخيهَا إىِلهَ زهَ ُف ْبُن بهَ أهَْوصهَ آصهَ ْيٍث إىل أن قال وهَ ُم × إىِلهَ شهَ آدهَ
ْمُعونهَ ْبِن  مهَ إىِلهَ شهَ ْريهَ ى بُن مهَ ْريهَمهَ × ، وأهَْوصهَ ِعيسهَ ى بِن مهَ ا إىِلهَ ِعيسهَ ِريَّ كهَ زهَ

ا ... « )1( . احلديث .  ِريَّ كهَ يهَى ْبِن زهَ ْمُعوُن إىِلهَ حيهَْ أهَْوصهَ شهَ ا ، وهَ ونهَ الّصفهَ حهَُّ
وروي يف » الكافي « يف باب حاالت األئّمة ^ يف الّصحيح ، عن 
مهَ × ِحنيهَ   ْريهَ ى اْبُن مهَ انهَ ِعيسهَ ٍر × أهَكهَ ْعفهَ ا جهَ ألُت أهَبهَ يزيد الكنايّس قال : سهَ

انِِه ؟ .  مهَ ىلهَ أهَْهِل زهَ ةهَ اهلل عهَ لَّمهَ  يِف  املهَْهِد ُحجَّ تهَكهَ
ْولِِه ِحنيهَ  ُع لِقهَ ا تهَْسمهَ ٍل أمهَ رْيهَ ُمْرسهَ ةهَ اهلل غهَ بِّيًا ُحجَّ ِئٍذ نهَ ْومهَ انهَ يهَ الهَ : »كهَ قهَ  فهَ
ما  ْيَن 

َ
أ  

ً
ُمباَراك ِن 

َ
وَجَعل  

ً
نَبِيًّا ِن 

َ
وَجَعل ِكتاَب 

ْ
ال آتاِنَ  اهلل   َعْبُد   

ِّ
} إِن الهَ :  قهَ

ْوصاِن بالّصالةِ والّزكةِ ما ُدْمُت َحيًّا { )2( « . 
َ
ْنُت  وَأ

ُ
ك

ا يِف تِْلكهَ احلهَاِل ، وُهوهَ يِف املهَْهِد ؟ .  ِريَّ كهَ ىلهَ زهَ ًة هلل عهَ ِئٍذ ُحجَّ ْومهَ انهَ يهَ ُقْلُت : فهَكهَ
مهَ  ملِهَْريهَ اهلل  ِمنهَ  ْحهًَة  للنّاِس ورهَ ًة  آيهَ احلهَاِل  تِْلكهَ  يِف  ى  ِعيسهَ انهَ  »كهَ الهَ :  قهَ فهَ  
تِْلكهَ  يِف  ُه  مهَ الهَ كهَ ِمعهَ  سهَ ْن  مهَ ىلهَ  عهَ ًة  ُحجَّ بِّيًا  نهَ انهَ  وكهَ ا ،  نْههَ عهَ هَ  ربَّ فهَعهَ لَّمهَ  تهَكهَ ِحنيهَ 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )7)ـ 76) /02)5 . 
)2) سورة مريم 9) : 0) - )) . 
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ةهَ  ا احلُجَّ ِريَّ كهَ انهَ زهَ نهَتهَاِن ، وكهَ ُه سهَ ْت لهَ ضهَ تَّى مهَ لَّْم حهَ تهَكهَ ْم يهَ لهَ تهَ فهَ مهَ اِل ، ُثمَّ صهَ احلهَ
ا ،  ِريَّ كهَ اتهَ زهَ ُثمَّ مهَ نهَتهَنْيِ ،  بِسهَ ى  ْمِت ِعيسهَ ْعدهَ صهَ بهَ ىلهَ النّاِس ،  لَّ عهَ زَّ وجهَ هلل عهَ
زَّ  ْولِِه عهَ ُع لِقهَ ا تهَْسمهَ ِغرٌي أهَمهَ بِيٌّ صهَ ةهَ وُهوهَ صهَ ْكمهَ يهَى اْلِكتهَابهَ واحْلِ ْ ُه اْبنُُه حيهَ ِرثهَ وهَ فهَ
لهَغهَ  ٍة وآتَيْناهُ اُلْكَم َصبِّيا { )1( ، فهَلامَّ بهَ ِكتاَب  بُِقوَّ

ْ
لَّ : } يا َيْي  ُخِذ ال وجهَ

ْيِه ،  اىلهَ إِلهَ ى اهلل تهَعهَ ِة ِحنيهَ أهَْوحهَ الهَ الّرسهَ ِة وهَ لَّمهَ بالنُّبوَّ ْبعهَ ِسننِيهَ تهَكهَ ى × سهَ ِعيسهَ
ىلهَ النّاِس أهَمْجهَِعني « )2( . احلديث ، فيكون  يهَى وعهَ ىلهَ حيهَ ةهَ عهَ ى احُلجَّ انهَ ِعيسهَ فهَكهَ

هذا املقال من مصداق ما اشتهر بينهم ) رّب مشهور ال أصل له ( . 
أيب  عن  العامرّي ،  بن سليامن  اهلل  عن عبد  اجلنائز ،  باب  آخر  ويف 
ا ×  ِريَّ كهَ زهَ ْبِن  يهَى  حيهَْ رْبِ  قهَ إىِلهَ  اءهَ  مهَ جهَ ْريهَ مهَ اْبنهَ  ى  ِعيسهَ »إِنَّ  اهلل ×قال :  عبد 
ُه :  الهَ لهَ قهَ رْبِ فهَ ْيِه ِمنهَ اْلقهَ جهَ إِلهَ رهَ ُه ، وخهَ ابهَ أهَجهَ اُه فهَ عهَ ُه فهَدهَ ِييهَُه لهَ ُه أهَْن حُيْ بَّ أهَلهَ رهَ انهَ سهَ وكهَ
الّدْنيهَا ... « )3( .  يِف   ُكنْتهَ   امهَ  نِي كهَ ُتْؤنِسهَ أهَْن  ُأِريُد  ُه :  لهَ الهَ  قهَ فهَ ِمنِّي ؟ ،  ُتِريُد  ا  مهَ

احلديث . واليفى أنَّ هذه الّرواية منافية للّسابقة . 

 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } يرثن { [ 

وإْن  الّدعاء ،  باجلزم فهو جواب  إْن قرئ  } يَرثن {  قوله تعاىل : 
قرئ بالّرفع فهو صفة )4( . 

))) سورة مريم 9) : 2) . 
)2) الكايف ) : )8)/) . 

))) الكايف ) : 7/260) . 
))) قوله تعاىل : } ولّياً يرثني { يقرأ باجلزم والرفع ، فاحلّجة ملن جزم أنه جعله جوابا لألمر ؛ ألّن معنى 
الشط موجود فيه ، يريد : فإْن هتب ل ولّيًا يرثني . واحلّجة ملن رفع أنه جعل قوله : يرثني صلة 
لوّل ؛ ألنه نكرة ، عاد اجلواب عليها بالّذكر . ) احلّجة عىل القراءات السبع - ابن خالويه : 0)2 ( . 
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وقال السّكاكّي )1( يف » المفاتيح « : األهَوىل حله عىل االستئناف كأنه 
هَ تطلُب الولدهَ ؟ فقال جميبًا : يرثني أي : ألّنه يرثني ؛ لئاّل يلزم أّنه  قيل : ِل

ل يوجب من وصفه ، فإّن حييى مات قبل زكريا )2( . 
يقع ،  ل  عاّم  اإلخبار  يوجب  االستئناف  عىل  حله  بأنَّ  واعترض :   

وكذب النّبّي أشنع من كونه غري مستجاب الّدعوة . 
وُاجيب : بأنَّ عدم ترّتب الفرض من طلب الولد اليوجب الكذب ، 

رّيا .  كهَ وعىل ما ذكرناه يندفع ماقاله من موته قبل زهَ
* * * * *

الّتاسعة : في سورة الّنساء

وُهْم ِمْنُه 
ُ
اْرُزق

َ
ََتاَم َوالَمَساكنُِي ف ُقْرَب َوالْ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
ِقْسَمَة أ

ْ
 } َوإَِذا َحَضَ ال

 . )3( } 
ً
 َمْعُروفا

ً
ْوال

َ
ُهْم ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
َوق

املراد أنم شهدوا قسمة الّتكة . و} أولو القرب { : هم قرابة املّيت 
ممّن اليرث ، وحيتمل األعّم منه ومن قرابة الوارث ، وقّيدهم يف » مجمع 

البيان « بالفقراء وهو خالف الّظاهر )4( . 

))) هو يوسف بن أيب بكر عاّلمٌة إماٌم يف العربية واملعان والبيان واألدب والعروض والّشعر ، 
متكّلم فقيٌه وهو أحد أعاظم عرصه الذين ذاع صيتهم ، مولده ووفاته بخوارزم ، سنة ) 555 

- 626 ه  . معجم األدباء 20 : 59 ، األعالم 8 : 222 . 
علوم  يف  ) اإليضاح  يف  القزوينّي  اخلطيب  عنه  ونقله  إليه ،  املشار  الكتاب  يف  عليه  نقف  ل   (2(

البالغة ( . 
))) سورة النّساء ) : 8 . 
))) جممع البيان ) : )2 . 
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باألقارب  البيان «  » مجمع  يف  قّيدهم  واملساكني { :  } والتام   
الّراجني للنّيل ، وهو خالف مايقتضيه ظاهر العطف )1( . 

وُهْم { : أي : أعطوهم من أصل الّتكة قبل القسمة ، أو 
ُ
اْرُزق

َ
 } ف

ممّا صار إليكم بعد القسمة . 
حسنًا باعثًا إلعزازهم ،  ْوالً { 

َ
} ق وقت اإلعطاء  ُهْم { 

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
} َوق  

والتشنوا عليهم بالكالم الباعث إلذالهلم ، وإهانتهم فاملخاطب بذلك 
هم الورثة . وحيتمل أن يكون ) الواو ( بمعنى ) أو ( أي : أعطوهم أو 
رّدوهم بإحسان ؛ فإّنه خري من صدقة يتبعها أذًى . أو املعنى أعطوهم 
صغارًا ،  كانوا  إذا  بإحسان  ورّدوهم  كبارًا ،  الورثة  كان  إذا  أّنه  وذلك 

فاخلطاب لألولياء واألوصياء أو حّكام الّشع والقضاة . 
روى العّياّش يف تفسريه ، عن أيب بصري ، عن أيب عبد اهلل × عن 
آية  »نسختها  قال :  اآلية  ِقْسَمَة { 

ْ
ال َحَضَ  } َوإَِذا  وجّل  عّز  اهلل  قول 

الفرائض « )2( . 
ويف » مجمع البيان « : اختلف النّاس يف هذه اآلية عىل قولني : 

وسعيد  عّباس ،  ابن  عن  منسوخة ،  غري  مكمة  أّنا  أحدهما : 
والّزهرّي ،  والّشعبّي ،  وجماهد ،  وإبراهيم ،  واحلسن ،  جبري ،  بن 
والّزجاج ،  البلخّي ،  واختاره  الباقر × ،  املروّي عن  وهو  والّسدّي ، 

وأكثر املفّسين والفقهاء . 

))) املصدر الّسابق . 
)2) تفسري العّياّش ) : 222/)) . 
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وأيب  املسّيب ،  بن  املواريث عن سعيد  بآية  منسوخة  أّنا  واآلخر : 
مالك )1( ، والّضحاك )2( . 

أقوى ،  بالنّسخ  فالقول  هوالّظاهر  كام  للوجوب  األمر  كان  فإْن   
وإْن كان  الّتقية ،  تقدير صّحتها عىل  الباقر × عىل  الّرواية عن  وتمل 
ولكن  النّسخ ،  ألنَّ األصل عدم  للنّدب فالقول بكونا مكمة أظهر ؛ 
الكبري  الوارث  إىل  بالنّسبة  بظاهرها  والعمل  كبارًا ،  الورثة  كون  تقيد 
حيكم  حّتى  اآلية  هلذه  منافاة  اإلرث  آية  يف  ليس  ألّنه  وذلك  أحوط ؛ 
بالنّسخ مع عدم صحة الّدليل الّداّل عليه من حيث اشتاك أيب بصري ، 

ومعارضته بالّرواية عن الباقر × . 
* * * * *

))) أبو مالك األشعرّي ، اختلف يف اسمه ، فقيل : كعب بن مالك ، وقيل : كعب بن عاصم ، 
وقيل : عبيد ، وقيل : عمرو ، وقيل : احلارث . له صحبة ، روى عن النّبّي ‘ ، وروى عنه 

شهر بن حوشب . أسد الغابة 5 : 288 ، اإلصابة ) : )7) . 
)2) جممع البيان ) : )2 . 
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واعلم أنه تعاىل كام ل يرب اخلالئق عىل األفعال واملعايص والّطاعات 
فرائض ،  عليهم  وفرض  سننًا ،  هلم  سنّن  بل  أمرها ،  إليهم  يفّوض  ل 
كّل ذلك  احلّد حّدًا ، ،  تعّدى ذلك  وجعل عىل من  وحّد هلم حدودًا ، 

لطف منه سبحانه ليوصل عباده إىل طاعته املوجبة لرحته . 
فالحدود : هي التي جعل هلا الّشارع عقوبة مقّدرة ، وما ليس كذلك 

يسّمى تعزيرًا فهي أقسام : 

منها : حّد الزنا

 وفيه آيات : 

ااُلولى : في سورة النساء

ْرَبَعًة 
َ
أ ْيِهنَّ 

َ
َعل اْستَْشِهُدوا 

َ
ف نَِسائُِكْم  ِمْن  َفاِحَشَة 

ْ
ال تنَِي 

ْ
يَأ ِت 

َّ
} َوالال  

ْو َيَْعَل 
َ
أ الَمْوُت  اُهنَّ 

َّ
َيَتَوف ُُيوِت َحتَّ  وُهنَّ ِف الْ

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
إِْن َشِهُدوا ف

َ
ِمْنُكْم ف

ُهنَّ َسبِيالً { )1( 
َ
اهلل ل

مجهور  عند  منسوخ  اآلية  هذه  وحكم  البيان « :  » مجمع  يف   

))) سورة النّساء) : 5) . 
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املفّسين ، وهو املروّي عن أيب جعفر ، وأيب عبد اهلل × )1( . 
اهلل ×  عبد  أيب  عن  بصري ،  أيب  عن  تفسريه ،  يف  العّياّش  وروى   
فاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم ... 

ْ
ال تنَِي 

ْ
يَأ ِت 

َّ
} َوالال ِة :  ِذِه اآْليهَ ْن ههَ ْلُتُه عهَ أهَ سهَ قال : 

 قوهل ...   َسبِيالً { ؟ . 
َ

إىِل

ٌة « .  نُْسوخهَ ِذِه مهَ الهَ »ههَ قهَ
انهَْت ؟ .  ْيفهَ كهَ الهَ : ُقْلُت : كهَ قهَ

ْيتًا ،  ُة ُشُهوٍد ُأْدِخلهَْت بهَ عهَ ا أهَْربهَ ْيههَ لهَ امهَ  عهَ قهَ ْت  فهَ رهَ ا فهَجهَ انهَِت املهَْرأهَُة إِذهَ الهَ : »كهَ قهَ
تَّى  اِبهَا حهَ هَ شهَ ا وهَ اِمههَ الهَْس ، وُأوتِيهَْت فِيِه بِطهَعهَ ْ جُتهَ لَّْم ، ولهَ ْ ُتكهَ ْث ، ولهَ دَّ ْ ُتهَ ولهَ

ُوتهَ « .  تهَ
ُهنَّ َسبِيالً { ؟ . 

َ
ْو يَْعَل اهلل ل

َ
ْوُلُه : } أ قهَ ُقْلُت فهَ

اكهَ يِف اْلُبُيوِت ... « )2( .  ْمسهَ اإْلِ ْجمهَ وهَ الرَّ بِيلهَ اجلهَْلدهَ وهَ لهَ السَّ عهَ الهَ : »جهَ قهَ
وروي يف » ُاصول الكافي « ، عن مّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × 
اِء ،  ِة النِّسهَ ْعدهَ ُسورهَ ْت بهَ ُة النُّوِر ُأْنِزلهَ ُسورهَ يف حديث طويل يقول فيه : : »وهَ
ِت 

َّ
اِء : } َو الال ِة النِّسهَ ْيِه يِف ُسورهَ لهَ لهَ عهَ لَّ أهَْنزهَ جهَ زَّ وهَ لِكهَ أهَنَّ اهلل عهَ تهَْصِديُق ذهَ وهَ

لَّ :  وجهَ زَّ  عهَ الهَ  قهَ اّلذي  بِيُل  والسَّ َسبِيالً { ،  إىل ...  فاِحَشَة ... 
ْ
ال تنَِي 

ْ
يَأ

ِمَن  َعذاَبُهما طائَِفٌة  يَْشَهْد 
ْ
َول اىل قوهل ...  َرْضناها ... 

َ
َوف اها 

ْ
نَْزنل

َ
أ } ُسوَرٌة 

الُمْؤِمننِي  { « )3( . 

))) جممع البيان ) : 0) . 
)2) تفسري العّياّش) : 7))/)6 . 

))) الكايف 2 : )) آخر احلديث ) . 
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ُنَّ  هلهَ اهلل  لهَ  عهَ جهَ نِّي ،  عهَ »ُخُذوا  وقال ’ :  الّلئالي « :  » عوالي  ويف 
ٍة  ْلُد ِمائهَ اٍم ، والثَّيُِّب بِالثَّيِِّب جهَ ْغِريُب عهَ ٍة وتهَ ْلُد ِمائهَ بِيلهَ ، اْلبِْكرهَ بِاْلبِْكِر جهَ السَّ

ْجم « )1( .   والرَّ

وهنا فوائد تتضّمن أحكامًا : 

 ) ااُلولى ( : ] في بيان المراد بالفاحشة في اآلية الكريمة [ 

املراد بالفاحشة هنا الّزنا كام دّلت عليه األخبار ، وبه قال األكثر ، بل 
نقل يف » مجمع البيان « عليه إمجاع املفّسين )2( . 

وقيل : املراد املساحقة . وهو ضعيف . 

 ) الّثانية ( : ] عدم شمول الحكم للمكرهة [ 

داللٌة  إليهّن  نسبته  ويف  يفعلنها ،  أي  َفاِحَشَة { 
ْ
ال تنَِي 

ْ
} يَأ قوله :   

عىل أّن املكرهة عىل الفعل اليكون عليها هذا احلكم . 

 ) الّثالثة ( : ] شمول الحكم لمطلق المؤمنات [ 

 قوله : } نَِسائُِكْم { يمكن أْن يكون املراد املؤمنات . ويمكن أن 
الّروايات  تقتضيه  ألّن احلكم عاّم كام  واألّول أظهر ؛  الّزوجات ،  يراد 

املذكورة )3( ، ويف » مجمع البيان « : يعني احلرائر )4( . 

))) عوال الّلئال) : 7)9/2)) . 
)2) جممع البيان ) : 0) . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 272.
))) املصدر الّسابق . 
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 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } استشهدوا { [ 

 } استشهدوا { : اخلطاب حلّكام الّشع ، أي : اطلبوا إقامة شهود 
أربعة ، وهي رصحية الّداللة عىل أّن شهود الّزنا ينبغي أن تكون أربعة . 

اإلسالم ،  فيهم  يشتط  أنه  عىل  داللٌة  } منكم {  قولة :  ويف 
والّذكورة ، وبقيُة الشوط املعتربة فيهم ُتعلم من دليل آخر . 

 ) الخامسة ( : ] اإلمساك في البيوت عقوبة [ 

 مقتىض اآلية أّن اإلمساك يف البيوت كذلك عقوبٌة وحّد هلّن ، وهو 
اّلذي دّلت عليه رواية أيب بصري املذكورة )1( . 

ومافظة  هلّن ،  صيانة  بل  احلّد ،  وجه  عىل  ليس  ذلك  إّن  وقيل : 
عليهّن من أن يفعلنهَ مثل ذلك الفعل . 

 ) الّسادسة ( : ] الحكم فيه من قبيل المغيَّى بغاية [ 

ُهنَّ َسبِيالً { داللٌة عىل أّن هذا احلكم من 
َ
ْو َيَْعَل اهلل ل

َ
 يف قوله : } أ

قبيل املغيَّى بغاية ، فليس من النسخ املصطلح املشوط فيه الّتأبيد . 
ويمكن الجواب : بأّن الّشط هو أن اليقّيد بغاية معلومة كـ } ... 
يى بالغاية املجهولة كقوله : أديموا  ْيِل ... { )2( ، أما املغَّ

َّ
 الل

َ
َياَم إىِل وا الصِّ تِمُّ

َ
أ

الفعل حّتى نسخه فليس بشط للنسخ ، وهذا منه . 
* * * * *

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 28.
)2) سورة البقرة 2 : 87) . 
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الّثانية : في السورة المذكورة

ْعرُِضوا َعْنُهَما 
َ
أ
َ
َحا ف

َ
ْصل

َ
إِْن تَابَا وَأ

َ
آُذوُهَما ف

َ
تَِيانَِها ِمْنُكْم ف

ْ
اِن يَأ َ

َّ
 } َوالذل

 . )1( } 
ً
 رَِحيما

ً
إِنَّ اهلل َكَن تَوَّابا

عن أيب عبد  عن أيب بصري ،   يف آخر الّرواية التي رواها العّياّش ، 
تِيانِها ِمْنُكمْ  { ؟ . 

ْ
ذلاِن يَأ

َّ
ْوُلُه : } َو ال اهلل × قال : قهَ

ِذِه الثَّيُِّب « .  ا ههَ ْتههَ تِي أهَتهَ ةهَ الَّ اِحشهَ ا أهَتهَِت اْلفهَ ْعنِي  اْلبِْكرهَ إِذهَ الهَ : »يهَ قهَ
آُذوُهما { ؟ . 

َ
 } ف

 
ً
ْعرُِضوا َعْنُهما إِنَّ اهلل كَن تَوَّابا

َ
أ
َ
حا ف

َ
ْصل

َ
إِْن تابا وَأ

َ
بهَُس ،   } ف الهَ : »ُتْ قهَ

 . )2( » } 
ً
رَِحيما

 مقتىض هذه الّرواية أّن اآلية األُوىل يف الثّيب من النّساء ، وهذه يف 
هام معًا احلبس .  البكر منهّن ، وأّن حكمهَ

هذا  يناسبه  فال  ر ،  املذكَّ تثنية  بصيغة  تعاىل  عربَّ  ألنه  إشكال :  وفيه 
الّتفسري ، مع أنه عربَّ هناك باحلبس يف البيوت ، وهنا باإليذاء ، ويمكن 
الّشامل للّذكر  اجلنس  البكر (  ) يعني  املراد بقوله :  الّتوجيه بأن يقال : 
ويكون  املفّسين )3( ،  كام قاله مجع من  الّزان والّزانية ،  أي :  واألُنثى ، 
فتكون اآلية االُوىل لبيان  الّتثنية بصيغة املذكر من باب الّتغليب ،  إتيان 
حكم الّثيبتني ، وأّنُه حبٌس مؤّبٌد يف بيت ، كام وصف ، وهذه لبيان حكم 

))) سورة النّساء ) : 6) . 
)2) تفسري العّياّش ) : 227/)6 . 

))) جممع البيان ) : )) ، اجلامع ألحكام القرآن ) القرطبّي ( 5 : 85 ، أنوار الّتنزيل ) البيضاوّي ( 
2 : 65 ، جواهر احلسان ) الّثعالبّي ( 2 : )8) . 
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األوىل .  يف  املذكور  الوجه  عىل  بكونه  غريمقّيد  حبٌس  وأّنه  البكرين ، 
واليفى مافيه من الّتكّلف ، وعىل كّل حال هي منسوخة . 

كان يف اجلاهلّية إذا زنى  الّرجل  وقال عّل بن إبراهيم يف تفسريه : 
يؤذى ،   املرأة تبس يف بيت إىل أْن توت ، ثّم نسخ ذلك بقوله : } الزَّانَِيُة 
ان { 

ّ
َوالزَّان ... { اآلية ، إنتهى ، وكأّنه بنى ماذكره عىل أّن املراد بـ } الذل

اجلنس الّشامل لكّل ذكر . 
وإّن هذه اآلية كانت سابقة  إّن املراد باآليتني شء واحد ،  وقيل : 
ثّم  ثّم نسخ باحلبس ،  الّزنا اإليذاء ،  وكانت عقوبة  عىل االُوىل نزوالً ، 

نسخ باجللد والرجم ، واستقّر احلكم عىل ذلك )1( . 
وقيل : إّن األوىل لبيان حكم الّسحق ، والّثانية الّلواط ، وإّن حكمهام 

باق غري منسوخ ، وإىل هذا التأويل يذهب أهل العراق )2( . 
ولو قيل : إّن األوىل لبيان حكم الّزنا بالنّساء ، والّثانية لبيان حكم 
الاّلئط وامللوط ، وأّن االُوىل لبيان حكم من شهد عليها شهود أربعة ، 
والّثانية إذا شهد دون األربعة ، وباإلقرار ، وأّن حكمها اإليذاء بالّلسان 
نسخ  ثّم  اإلسالم  مبدأ  يف  كان  هذا  وأّن  واإلهانة ،  والّتقريع  بالّتوبيخ 
إىل الّرجم واجللد أمكن ، إاّل أّن ل أعثر عىل مايدّل عىل ذلك من كالم 
معادن الوحي اّلذين عندهم علم الكتاب صلوات اهلل عليهم ، فالعلم 

عند اهلل ، وحججه صلوات اهلل عليهم . 
* * * * *

))) انظر اجلامع إلحكام القرآن ) القرطبّي ( 5 : )8 . 
)2) جممع البيان ) : )) . 
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الّثالثة : في سورة الّنور

ُخْذُكْم 
ْ
 تَأ

َ
ٍة َوال َ وا ُكَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجلْ اْجِلُ

َ
 } الزَّانَِيُة َوالزَّاِن ف

يَْشَهْد َعَذاَبُهَما 
ْ
ِخِر َول

ْ
َْوِم اآل ْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهلل َوالْ

ُ
ٌة ِف ِديِن اهلل إِْن ك

َ
ف
ْ
بِِهَما َرأ

َطائَِفٌة ِمَن الُمْؤِمننِي { )1( . 
حكم  عليكم  يتىل  ممّا  أي  مذوف ،  واخلرب  االبتداء ،  عىل  رفعهام   
وا { مجلة معطوفة عىل سابقها ، وهذا  اْجِلُ

َ
الّزانية والّزان . وقوله : } ف

عند سيبويه ، واخلليل )2( . 
وقال املرّبد : بل هي اخلرب ، وصّح دخول الفاء لتضّمن املبتدأ معنى 

الّشط ؛ ألّنه بمعنى التي زنت واّلذي زنى )3( . 
وقّدم الّزانية هنا لالهتامم بشأنا ؛ ألن الّزنا فيهّن أشنع ، والّشهرة أكثر من 
حيث احلبل ، وألّن الغالب أّنا تعرض بنفسها وتدعوا الّرجال إليها . وقّدم 

الّزان يف آية النّكاح )4( ؛ ألّنا مسوقة لذكر النّكاح والّرجل هو األصل فيه . 

وقد تضّمنت اآلية مسائل : 

 ) ااُلولى ( : ] في الموجب للحّد من الّزنا [ 

 املوجب للحّد من الّزنا هو إيالج اإلنسان املكّلف املختار ذكره يف 
فرج امرأة مّرمة ترياًم أصليًا من غري عقد والملك وال شبهة ، ويتحّقق 

))) سورة النّور )2 : 2 . 
)2) عنه الّريّض يف شحه عىل الكافية ) : 6)) ، وابن هشام يف أوضح املسالك . 

))) املصدر الّسابق . 
َكًة { ] سورة النّور)2 : ) [ .  اِن الَ َينْكُِح إاِلَّ َزانَِيًة َأْو ُمرْشِ ))) وهي قوله تعاىل : } } الزَّ
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ذلك بغيبوبة احلشفة أو قدر احلشفة من مقطوعها ، قباًل أو دبرًا ، واعتبار 
هذه القيود ممّا ال شبه فيه عند األصحاب ، ويشهُد له مع كونه املتبادر من 

اطالق اآلية األخباُر . 

 ) الّثانية ( : ] التخصيصات الواردة على الحكم في اآلية الكريمة [ 

شمول  عىل  وبإطالقها  خاّصة ،  املائة  جلد  عىل  برصحيها  دّلت 
وكون املزّن  واملحصن وغريه ،  واحلّر ،  واململوك ،  واملسلم ،  الكافر ، 

با من املحارم أم ال ، مكرهًا هلا أم ال . 
وهذا اإلطالق مقّيد بأشياء دّل عليها الّدليل : فمنها مايف صحيحة 
ْوُله  ْجُم يِف اْلُقْرآِن قهَ ْبِد اهلل × : »الرَّ الهَ أهَُبو عهَ الهَ : قهَ ْبِد اهلل ْبِن ِسنهَاٍن ، قهَ عهَ
ة « )1( .  ْهوهَ يهَا الشَّ اُمهَ قهَضهَ إِنَّ ا اْلبهَتَّةهَ ؛ فهَ اْرمُجُومُههَ ُة فهَ ْيخهَ الشَّ ْيُخ  وهَ نهَى الشَّ ا زهَ تعاىل : إِذهَ
بغري  احلكم  تقيد  من  البّد  أنه  عىل  األخبارالداّلة  من  ذلك  غري  إىل 
أّن  أو  الّرجم خاّصة مطلقًا ،  إّما  فإّن احلكم فيهام  املحصن واملحصنة ، 
اجلمع إّنام هو يف الّشيخ والّشيخة ، وأّما الّشاب والّشاّبة فالّرجم خاّصة ، 
وابن  الرّباج )3( ،  ابن  وتبعه  » النّهاية « )2( ،  يف  للّشيخ  األخري  والقول 

حزة )4( لداللة بعض األخبار ، ورصيح الّداللة منها غري نقي الّسند . 

))) الكايف 7 : 77)/) ، من ال حيرضه الفقيه ) : 998/26) ، علل الّشائع 2 : 0)5/)) ، 
هتذيب األحكام 8 : 95)/)68 . 

)2) النّهاية : )69 ، قال : » من يب عليه اجللد ثّم الّرجم ، فهو الّشيخ والّشيخة إذا زنيا وكانا 
مصنني ، فإّن عىل كّل واحد منهام جلد مائة ثّم الّرجم « . 

))) املهّذب 2 : 9)5 . 
))) الوسيلة : ))) . 
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والقول الّثاني : ألكثر األصحاب ، بل اّدعى عليه املرتىض )1( إمجاع 
الّطائفة املحّقة ، ويّدل عليه األخبار الّصحيحة )2( . 

واألّول منسوب إىل بعض األصحاب وهو قول أكثر أهل اخلالف 
ومنهم فقهاؤهم )3( ، ويدّل عليه بعض األخبار ، وحلها عىل الّتقية طريق 

اجلمع بينها . 
إلطالق  وموافقته  خربمستنده ،  لصّحة  أقرب  األكثر  عليه  وما 
اآلية ؛ ألّنه ليس فيها ماينايف اجلمع بني اجللد والرجم اّلذي أمجع عليه 
بالنّسبة إىل املحصن ، وملخالفته ملذهب العاّمة فيبدأ باجللد ثّم الرجم . 

بن  عن إسامعيل  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  باإلحصان مارواه  واملراد 
ِحهَكهَ اهلل ؟ .  نُ  رهَ ا امُلْحصهَ الهَ : ُقْلُت له : مهَ جابر ، عن أيب جعفر × قهَ

ن « )4( .  ُهوهَ ُمْصهَ ُروُح فهَ ْيِه ويهَ لهَ ْغُدو عهَ ْرٌج يهَ ُه فهَ انهَ لهَ ْن كهَ الهَ : »مهَ قهَ
ِن ؟ .  ِن امُلْحصهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ  ويف صحيحة حريز قال : سهَ

ا ُيْغنِيِه « )5( .  هُ  مهَ ْزِن  وِعنْدهَ الهَ : »اّلذي  يهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ
ُجِل  ْن الرَّ اِهيمهَ × عهَ ا إِْبرهَ أهَْلُت أهَبهَ  ويف موّثقة إسحاق بن عاّمر قال : سهَ

ُه ؟  ُة هَ تهَُكوُن ِعنْدهَ ِصنُُه اأْلهَمهَ طهَُؤها ُتْ ُة يهَ ُة واأْلهَمهَ يَّ ِّ هُ  السُّ نى  وِعنْدهَ ا ُهوهَ زهَ إِذهَ

))) اإلنتصار : )25 . 
)2) انظر وسائل الّشيعة : الباب )من أبواب حّد الزنا . 

))) املوّطأ 2 : )82 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ) : 257 ، بدائع الّصنائع 7 : 9) ، عمدة القاري
)2 : )29 ، الّلباب ) : 75 و79 ، شح فتح القدير ) : ))) ، املغني ) ابن قدامة ( 0) : 8)) ، 
الّشح الكبري 0) : 52) ، سنن ابن ماجة 2 : )85 حديث )255 ، وبداية املجتهد 2 : 26) . 

))) هتذيب األحكام 0) : 2)/28 ، االستبصار ) : )765/20 . 
)5) هتذيب األحكام 0) : 2)/ 27 ، االستبصار ) : )20/ )76 . 
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نى  « .  ِن الزِّ ا ُيْغنِيِه عهَ ُه مهَ ْم ، إِنَّامهَ ذلِكهَ ؛ أِلهَنَّ ِعنْدهَ الهَ : »نهَعهَ قهَ فهَ
ِصنُهُ  ؟ .  ًة ، أُتْ أهٌَة ُمْتعهَ ُه اْمرهَ انهَْت ِعنْدهَ إِْن كهَ ُقْلُت : فهَ

يعلم  ومن ذلك  ه  « )1( .  ِعنْدهَ اِئِم  الدَّ ْ ِء  اليشَّ ىلهَ  ُهوهَ عهَ إِنَّامهَ  »ال ،  الهَ :  قهَ
إحصان املرأة . 

املحصن ،  غري  الّذكر  للحّر  وهو  سنة ،  والتغريب  الجّز  ومنها : 
ويفهم من بعض األخبار تصيص هذا احلكم بمن أملك ول يدخل )2( ، 

وبه قال الشيخ )3( ومجاعة )4( . 
 واملرأة ليس عليها جّز إمجاعًا وال تغريب عىل املشهور خالفًا البن 

أيب عقيل )5( . 
ومنها العبد واألمة : فإّنام يلدان نصف احلّد وإْن كانا متزّوجني ؛ 
ْيِهنَّ نِْصُف َما َعَ الُمْحَصَناِت ... { )6( ولألخبار )7( ، 

َ
لقوله تعاىل : } ... َفَعل

وإلمجاع الّطائفة املحّقة . وقد مّر الكالم يف ذلك من كتاب النّكاح ، وبه 

))) هتذيب األحكام 0) : ))/ 26 ، واالستبصار ) : )20/ )76 . 
أهَلهَ  الهَ : سهَ نهَاٍن قهَ ْن حهَ ةهَ ، عهَ ِمريهَ ْيِف ْبِن عهَ ْن سهَ )2) منها ما أورده يف هتذيب األحكام 0) : 6)/ )2) ، عهَ
ْدُخلهَ  بِأهَْهِلِه ؟ .    ْبلهَ  أهَنْ  يهَ رهَ قهَ جهَ فهَ جهَ ، فهَ وَّ زهَ ْد تهَ ْفُجُر وقهَ ِن اْلبِْكِر يهَ ُع ، عهَ ا أهَْسمهَ ْبِد اهلل × وأهَنهَ ا عهَ ُجٌل أهَبهَ رهَ

نْيهَ أهَْهِلِه « .  بهَ ْينهَُه وهَ ُق بهَ رَّ ْوال ، وُيفهَ ى ِمنهَ امْلرِْصِ حهَ ْعُرُه ، وُينْفهَ ًة ، وُيهَزُّ شهَ ُب ِمائهَ الهَ : » ُيرْضهَ قهَ فهَ
))) النّهاية : )69 ، قال : » والبكر هو اّلذي قد أملك عىل امرأة ، وال يكون قد دخل با بعد ، 

ثّم زنا ، فإّنه يب عليه اجللد مائة ونفي سنة عن مرصه إىل مرص آخر بعد أن يّز رأسه « . 
يف  والعاّلمة   ، (29 الّسائر) :  يف  إدريس  وابن   ، 780 املقنعة :  يف  املفيد  الّشيخ  انظر   (((

الّتحرير5 : 8)) ، وابن حزة يف الوسيلة : ))) ، واملحقق يف الّشائع . 
)5) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : 6)) - 7)) . 

)6) سورة النّساء ) : 25 . 
)7) انظر وسائل الّشيعة : الباب ) من أبواب حّد القذف ح)) . 
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قال أكثر العاّمة )1( ، وقال بعضهم الّتنصيف باملزّوجة )2( لقوله يف اآلية : 
ْحِصنَّ { أي : تزّوجنهَ . 

ُ
إَِذا أ

َ
} ف

أو مكرهة  وُاخته  ه  كُامِّ المحارم  بها إحدى  المزني  إذا كان  ومنها : 
وإن ل  فإّن احلكم يف هذه االُمور القتل ،  أوكان الّزان باملسلمة كافرًا ، 

يكن مصنًا . 
واألظهر يف هذه الّصورالّثالث االكتفاء بالقتل ؛ ألنَّ ظاهر األخبار 

الّداّلة عىل هذا احلكم يقتيض نفي ماسواه . 
وقيل : يب أن يلد أّوالً ثّم يقتل مجعًا بني داللة اآلية والّروايات 

لعدم املنافاة . وفيه تأّمل . 
ومنها : من تحرر بعضه ، فإّنه حيّد من حّد األحرار بقدر ماترر منه 

والباقي بحّد العبيد ، ويدّل عىل ذلك األخبار )3( . 
ومنها : حّد المريض ، فإّنه يرضب الّضغث املشتمل عىل العدد كام 

سيأت )4( . 
ومنها : الّزنا في األوقات الّشريفة كشهر رمضان أو األمكنة املّشفة ، 

فإّنه حيّد باحلّد املقرر ، ثّم يزاد عقوبة منوطة بنظر احلاكم للّشع . 

))) األّم 6 : 55) ، مترص املزن : )26 ، كفاية األخيار 2 : ))) ، حلية العلامء 8 : 2) ، املجموع 
20 : 5) و6) ، مغني املحتاج ) : 9)) ، الّساج الوهاج : )52 ، الوجيز 2 : 67) ، بداية 
املجتهد 2 : 28) ، فتح الرحيم ) : 50 ، أسهل املدارك ) : )6) و65) ، املحىّل )) : 60) . 

)2) املغني ) ابن قدامة ( 0) : 8)) ، الّشح الكبري 0) : 66) . 
اتهَِب  ْبِد اهلل × يِف امُلكهَ ْن أهَيِب عهَ بِيِّ عهَ لهَ ِن احلهَ ))) منها ما أورده الكليني يف الكايف 7 : 6)2/2) عهَ

ا ُأْعتِقهَ ِمنْه « .  ْدِر مهَ ُد يِف احلهَدِّ بِقهَ لهَ الهَ : » ُيْ يهَْزن ؟ . قهَ
))) سيأت ذكرها يف الصفحة 297.
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 ) الّثالثة ( : الّرأفة الّرحمة في دين اهلل

 أي يف طاعته وإقامة حدوده وحفظ دينه . روى الّشيخ ، يف املوّثق ، 
ْن أهَِمرِي امُلْؤِمننِيهَ ×   ْن أهَبِيِه ^ ، عهَ ٍر ، عهَ ْعفهَ ْن جهَ اِهيمهَ ، عهَ ْن ِغيهَاِث ْبِن إِْبرهَ عهَ

ٌة ِف ِديِن اهلل  { ؟ . 
َ
ف
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ْوِل اهلل تعاىل : }   وال تَأ يِف قهَ

ِة احلُُدوِد « .  امهَ الهَ : »يِف إِقهَ  قهَ
يَْشَهْد َعذاَبُهما طائَِفٌة ِمَن الُمْؤِمننَِي { ؟ . 

ْ
اىل : }   ول ْولِِه تهَعهَ  ويِف قهَ

اِحٌد « )1( .  ُة وهَ اِئفهَ الهَ : »الطَّ قهَ
أنه اليوز لكم ترك إقامة احلّد للّرأفة والّرحة ،  وحاصل المعنى : 
ففيها داللة عىل عدم جواز الّشفاعة يف حدود اهلل ، كام تدّل عليه األخبار . 
به  الّرأفة  اليوز  فاملعنى  اجللد ،  شّدة  مايشمل  املراد  أّن  وحيتمل 
الّزان ضبًا موجعًا شديدًا جمّردًا  بل يب أْن يرضب  والّتخفيف عنه ، 

من الّثياب عىل مجيع جسده ماعدا الوجه واملذاكري . 
ْيفهَ   اِن  : كهَ ِن الزَّ اِهيمهَ × عهَ ا إِْبرهَ أهَْلُت أهَبهَ ففي موثقة إسحاق قال : سهَ

ُد ؟  لهَ ُيْ
دَّ اجلهَْلِد « .  الهَ : »أهَشهَ قهَ

ْوِق ثِيهَابِِه ؟ .  ِمْن فهَ ُقْلُت : فهَ
د « )2( .  ْل ُيهَرَّ قال : »ال ، بهَ

ا  مهَ دِّ  أهَشهَ كهَ نهَى  الزِّ دُّ  »حهَ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  سامعة ،  وموّثقة 

))) هتذيب األحكام ) : 50)/602 . 
)2) هتذيب األحكام 0) : ))/ 02) . 
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ُكوُن ِمنهَ احلُُدوِد « )1( .  يهَ
املهَْرأهَُة  اِئاًم ، وهَ ُجُل قهَ ُب الرَّ ويف موّثقة زرارة ، عن أيب جعفر × : »ُيرْضهَ

اِكري « )2( .  ْجُه واملهَذهَ ُك اْلوهَ ىلهَ ُكّل ُعْضٍو وُيْتهَ ُب عهَ ًة ، وُيرْضهَ اِعدهَ قهَ
ْرُج  ى اْلفهَ ِه ، وُيتَّقهَ ِد ُكلِّ ىلهَ اجلهَسهَ ُق احلهَدُّ عهَ رَّ ويف رواية ُاخرى قال : »ُيفهَ

نْيِ « . )3(  بهَ ْ نْيهَ الرضَّ ُب بهَ ْجُه ، وُيرْضهَ واْلوهَ
املراد با  ألّن  الّرأفة ؛  النّهي عن  الوجه واملذاكري الينايف   واستثناء 
حيصل  هذه  عىل  والرّضب  عضو ،  إفساد  أو  لإلهالك  مظنّة  يكن  ل  ما 
منه ذلك غالبًا ، ومن ثّم ورد يف األخبار أّنه إْن كان احلّد يف الربد يؤّخر 
وتؤّخر احلامل إىل أْن تضع  وعكسه يف الّصيف )4( ،  النّهار ،  إىل ارتفاع 
حلها )5( ، واملريض إىل الربء ونحو ذلك ممّن يمكن فيه حصول اإلفساد . 
ويف قوله : } إْن كنتم { إلخ ، داللٌة عىل سلب اإليامن بتك احلّد 

))) هتذيب األحكام 0) : ))/ )0) . 
)2) هتذيب األحكام 0) : ))/ )0) . 
))) هتذيب األحكام 0) : ))/ 05) . 

ْن وجب عليه احلّد (  مهَ فيها  التي حيّد  ) األوقات  باب  الكايف 7 : 7)2 يف  الكليني يف  أورد   (((
ابِنهَا ،  نِي بهَْعُض أهَْصحهَ ثهَ دَّ الهَ : حهَ قِّ قهَ ِ اُودهَ امُلْستهَ ْن أهَيِب دهَ مجلًة من األخبار يف هذا املعنى . منها ما عهَ
أهَُبو  الهَ  قهَ فهَ ْوِط ،  بِالسَّ ُب  ُيرْضهَ ُجٌل  ا رهَ اِرٍد ، وإِذهَ بهَ ْوٍم  يهَ بِاملهَِدينهَِة يِف  ْبِد اهلل ×  أهَيِب عهَ عهَ  ْرُت مهَ رهَ الهَ مهَ قهَ
الهَ :  دٌّ ؟ . قهَ ِب حهَ ْ ُب « . ُقْلُت لهَه : ولِلرضَّ ْقِت ُيرْضهَ ا اْلوهَ ذهَ انهَ اهلل يِف ِمْثِل ههَ ْبِد اهلل × : » ُسْبحهَ عهَ

اِر « .  ْرِد النَّههَ بهَ يِف بهَ انهَ يِف احلهَرِّ ُضِ ا كهَ اِر ، وإِذهَ رِّ النَّههَ بهَ يِف حهَ ِد ُضِ ْ انهَ يِف اْلربهَ ا كهَ ْم ، إِذهَ » نهَعهَ
)5) وهو مروّي من فعل النبّي ‘ وعّل × مع املرأة التي أقّرت عندمها بالّزنا ، فلم يرمجاها حتى 
ولدت وأرضعته حولني فأقاما عليها احلّد . ) الكايف 7 : 85)/) ، من ال حيرضه الفقيه ) : 

22 /52 ، هتذيب األحكام 0) : 9 / )2 ( . 
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كاّمً أوكيفًا ، ولعّل املراد به الكامل . 

يَْشَهْد َعَذاَبُهَما ... الخ { [ 
ْ
 ) الّرابعة ( : ] تفسير قوله تعالى : } َول

أي :  الُمْؤِمننَِي {  ِمَن  َطائَِفٌة  َعَذاَبُهَما  يَْشَهْد 
ْ
} َول قوله :  يف   

الّشهرة وشيوع األمر  ألجل  واعترب حضور طائفة ؛  احلّد .  حيرضإقامة 
ألّنم  باملؤمنني ؛  وقّيدها  اهلل .  حدود  مالفة  عن  وأردع  أشهر  ليكون 
من  الكّفار  يمتنع  أولئاّل  وقبوهلا ،  األحكام  ألخذ  واملتلّقون  املنتفعون 
وقد  العدّو .  احلّد يف أرض  إقامة  يكره  ثّم  ومن  الّدخول يف اإلسالم ، 

مّر )1( يف موّثقة غياث أّن أقّلها واحد . 
ِة  ِة احلهَاِضهَ اِئفهَ أهَقهَلهَ  الطَّ عن الباقر × : »أهَنَّ  الّلئالي « ،  » عوالي  ويف 

اِحد « )2( .  دِّ ِهيهَ اْلوهَ لِلحهَ
 وبه قال من أهل الّلغة الفّراء )3( ، ويف » القاموس « : الّطائفة الواحد 
فصاعدًا إىل األلف ، وأقّلها رجالن أو رجل ، فيكون بمعنى النّفس )4( . 

وبه قال الّشيخ يف » النّهاية « )5( ، والعاّلمة )6( . 
وذهب يف » الخالف « إىل أّن األقّل عشة )7( . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 282.
)2) عوال الّلئال 2 : )5)/28) . 

))) عنه النّووي يف املجموع ) : 20) . 
))) القاموس املحيط ) : 7)2 ماّدة طوف . 

)5) النّهاية : )70 . 
)6) قواعد األحكام 2 : )25 . 

)7) اخلالف 5 : )7) املسألة )) . 
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 وقال ابن إدريس : إنه ثالثة ؛ لشهادة العرف بذلك )1( . وهو قّوي 
إلمكان حل األخبار عىل حال الرّضورة وعدم الّتمّكن . ونسب إىل ابن 

عّباس أنه أربعة )2( ، وقيل : اثنان )3( . 
الوجوب ،  احلّد عىل  إقامة  اجلامعة حال  بإحضار  األمر  ثّم مقتىض 
ويشهد له ظواهر األخبار ، وإليه ذهب مجاعة من األصحاب ، وذهب 

بعضهم إىل أّنه عىل االستحباب ، وإليه ذهب أكثر العاّمة )4( . 
أّن  عىل  تّدل  والّروايات  للجلد ،  احلكم  هذا  أّن  اآلية  ظاهر  ثّم   
اليرجم من هلل يف  بعضها :  ويف  به ،  املفتى  وهو  أيضًا ،  الّرجم كذلك 
احلسن ×  إاّل  يبق  ل  وأّنه  أمرياملؤمنني ×  عن  ذلك  روي  حّد ،  قبله 

واحلسني × )5( . 
ظاهر  حيث  من  وجهان  الكراهة ؟ ،  أو  للّتحريم  هنا  النّهي  وهل 
ْن أقّر عىل  النّهي ، ومن أصالة عدم الّتحريم ، لكن اليبعد تصيصه بمهَ

ْن قامت عليه البّينة ، والّتعميم متمل .  نفسه دون مهَ
األخبار  ظاهر  وغريه ؟ ،  منه  الّتوبة  ماحصلت  بني  يفّرق  وهل 
والفتوى ذلك ؛ ألّن ما تاب عنه فاعله سقط عنه ، بناء عىل وجوب قبول 

الّتوبة كام يقتضيه ظاهر اآليات ، وكثري من الّروايات . 

))) الّسائر) : )5) . 
)2) ويف اخلالف 5 : )7) املسألة )) ، نسب إىل ابن عّباس القول بالواحد ، واهلل العال . 

))) نسبه يف اخلالف يف املصدر الّسابق اىل عكرمة . 
))) املبسوط ) الّسخيّس ( 9 : 72 ، املغني ) ابن قدامة ( 0) : 7)) ، الّشح الكبري 0) : 69) . 

)5) الكايف 7 : 88) يف آخر احلديث ) . 
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أْن  املستبعد  من  ألّنه  الفرق ؛  عدم  املذكور )1(  اخلرب  من  ويظهر 
يف  أّن  إاّل  الوقت ،  ذلك  ذنوبم  من  يتوبوا  ل  أصحابه  مجيع  يكون 

الّطريق ضعفًا . 

 ) الخامسة ( : الخطاب بذلك ألئّمة الّشرع

ثّم احتّج بذلك بعض  ومن  اّدعى بعُضهم عىل ذلك إمجاع األّمة ، 
اليتّم  ما  أّن  إىل  نظرًا  الّرعية  عىل  اإلمام  نصب  وجوب  عىل  املخالفني 

الواجب إاّل به فهو واجب )2( . 
ْن  ْبِد اهلل × ُقْلُت : مهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ ويف رواية حفص بن غياث ، قال : سهَ

ايض ؟ .  ْلطهَانُ  أهَِو اْلقهَ ُيِقيُم احلُُدودهَ السُّ
احلكم  إليه  واّلذي  احلُْكم  « )3( .  ْيِه  إِلهَ ْن  مهَ إىِلهَ  احلُُدوِد  ُة  امهَ »إِقهَ الهَ :  قهَ فهَ
كالفقيه  العاّم  املنصوب  فأّما  باخلصوص ،  نصّبه  ومن  اإلمام ×  هو 
فالّظاهر أّنه كذلك ، فيقيم احلدود ، فإّن اإلمام × جعله حاكاًم ، لقول 
انهَ ِمنُْكْم مِمَّْن  ْن كهَ ُر إىِلهَ مهَ نْظهَ الّصادق × يف مقبولة عمر بن حنظلة : » ...يهَ
بِِه  ْوا  ضهَ ْ ْلريهَ فهَ نهَا  امهَ أهَْحكهَ فهَ   رهَ اِمنهَا وعهَ رهَ لِنهَا وحهَ الهَ يِف حهَ نهَظهَرهَ  وهَ ِديثهَنهَا  ى حهَ وهَ رهَ ْد  قهَ

اِكاًم « )4( ، احلديث .  ْيُكْم حهَ لهَ ْلُتُه عهَ عهَ ْد جهَ إِنِّ قهَ اًم ، فهَ كهَ حهَ
ومقتىض جعله حاكاًم العموم الّشامل للحدود وغريها ، وقوله × 
نهَا  امهَ رهَ نهَا وحهَ لهَ الهَ فهَ حهَ رهَ ْد عهَ ُجاًل مِمَّنْ  قهَ ْينهَُكمْ  رهَ ُلوا بهَ يف رواية أيب خدية : »اْجعهَ

))) قد تقّدم ذكره يف الصفحة 285 الوارد عن أمري املؤمنني × .
)2) الّتفسري الكبري )2 : ))) . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )5/7))5 ، هتذيب األحكام 6 : )))/)87 . 
))) الكايف ) : 67 ضمن احلديث 0) ، هتذيب األحكام 6 : 8)2 ضمن احلديث ))5 . 
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اِضيًا « )1( ، احلديث ، فإّن مقتىض اجلعل قاضيًا يقتيض  ْلُتُه قهَ عهَ ْد جهَ إِنِّ قهَ فهَ
العموم ، إىل غري ذلك من الّروايات الّداّلة بعمومها وإطالقها عىل ذلك ، 

بل هو مقتىض األمر باملعروف والنّهي عن املنكر الواجبني . 
لإلمام  فإّنا  احلدود  إقامة  » القواعد « :  يف  العاّلمة  قال  ثّم  ومن 

خاّصة ومن يأذن له ، ولفقهاء الّشيعة يف حال الغيبة ذلك )2( . 
ولو  ونائبه ،  اإلمام  إىل  والّتعزيزات  احلدود  » الّدروس « :  ويف 
مع  إقامتها  القضاء  يف  يأت  بام  للموصوف  الغيبة  فيجوزحال  عمومًا ، 

املكنة )3( . نحومها قال كثري من األصحاب ، بل األكثر . 
ألحد  يوز  فليس  احلدود  إقامة  فأّما  » النّهاية « :  يف  الّشيخ  وقال 
نّصبه  من  أو  تعاىل ،  اهلل  قبل  من  املنصوب  الّزمان  لسلطان  إاّل  إقامتها 
اإلمام إلقامتها ، واليوز ألحد سوامها إقامتها عىل حال . وقد رّخص 
احلّد  األنسان  يقيم  أْن  الّظاملني  احلّق وتغّلب  أئّمة  أيدي  يف حال قصور 
وأِمنهَ  الّظاملني  إذا ل يف يف ذلك ضرًا من  عىل ولده وأهله ومماليكه 
ومن  التعّرض لذلك عىل حال .  فمن ل يأمن ذلك ل يز له  بوائقهم ، 
استخلفه سلطان ظال وجعل إليه إقامة احلدود جاز له أن يقيمه عليهم 
عىل الكامل ويعتقد أّنه إنام يفعل ذلك بإذن سلطان احلّق البإذن سلطان 
يتعّد احلّق يف  املؤمنني معونته وتكينه من ذلك مال  ويب عىل  اجلور ، 
إليه  فيها جعل  فإن تعّدى  وما هو مشوع يف شيعة اإلسالم ،  ذلك ، 

))) هتذيب األحكام 6 : )0)/6)8 . 
)2) قواعد األحكام ) : 525 . 
))) الّدروس الّشعّية 2 : 7) . 
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احلّق ل يز له القيام به وال ألحد معاونته عىل ذلك إاّل مع اخلوف عىل 
نفسه ، فإّنه يوز له حينئٍذ أْن يفعل يف حال الّتقية مال يبلغ قتل النّفس )1( . 

ومقتىض كالمه جواز إقامتها يف هذه احلال . 
اْليهَْوِم اآْلِخِر  الٍ  ُيْؤِمُن بِاهلل وهَ ُِل  لِوهَ ويف » الفقيه « قال رسول اهلل ‘ : »الهَ حيهَ
ٍة إىِلهَ  ثهَ أُذِنهَ يِف أهَدهَِب املهَْمُلوِك ِمْن ثهَالهَ د ، وهَ اٍط إاِلَّ يِف حهَ ةِ أهَْسوهَ هَ شهَ ِلدهَ أهَْكثهَرهَ ِمْن عهَ ْ أهَْن يهَ

ٌة إاِلَّ ِعْتُقه « )2( .   ارهَ فَّ ُه كهَ ُكْن لهَ ْ يهَ ْيِه لهَ لهَ ِْب عهَ ْ يهَ ّداً لهَ ُه حهَ ُْلوكهَ بهَ ممهَ هَ ْن ضهَ مهَ ٍة ، وهَ ْسهَ مخهَ
عن أيب جعفر ×  عن أيب بصري ،  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،   وروى 
ىلهَ  بهَ هلل عهَ جهَ دٍّ وهَ رْيِ حهَ دٍّ ِمنهَ احلُُدوِد ِمْن غهَ هُ  بِحهَ ُْلوكًا لهَ بهَ ممهَ هَ ْن ضهَ قال : » مهَ

ٌة إاِلَّ ِعْتُقُه « )3( .  ارهَ فَّ اِربِِه كهَ ُكْن لِضهَ ْ يهَ املهَْمُلوِك لهَ
ْب   وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عّل قال : »اْضِ

ْيك  « )4( .  ْأِت إِلهَ نُْه فِيامهَ يهَ ْعِصيهَِة اهلل ، واْعُف عهَ كهَ  يِف  مهَ اِدمهَ خهَ
ومقتضاه أّن الوال حيّل له ضب احلّد ، وهو من إليه احلكم والقضاء بني 
النّاس ، فيشمل النّائب العاّم ، ويكون املراد برضب عشة أسواط الّتعزير . 
وحاصله : أّنه اليوز له أْن يرضب للّتعزير زيادة عىل العشة إاّلما 

دّل عليه دليل بخصوصه ، كنوم االثنني يف حلاف واحد . 
ويمكن أْن يكون املراد بالوال غري إمام الزمان ، أي : أّنه اليوز له 
فإّن له ذلك بحسب مايراه ،  وأّما اإلمام  الّتعزير عىل ذلك ،  الّزيادة يف 

))) النّهاية : 00) - )0) . 
)2) من ال حيرضه الفقيه ) : )7/)))5 . 

))) هتذيب األحكام 0) : 85/27 . 
))) هتذيب األحكام 0) : 27/)8 . 
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وظاهره االقتصار يف أدب اململوك عىل اخلمسة . 
وعن  الّصبّي واململوك مخسة أوستة « )1( .  »أدب  ويف رواية ّحاد : 
ْينهَُهْم  بهَ لِيهَِخريهَ  ْيِه  دهَ يهَ نْيهَ  بهَ اُحُهْم  أهَْلوهَ اْلُكتَّاِب   ِصْبيهَانهَ  إّن  املؤمنني ×  أمري 
ُكْم :  لِّمهَ اجلهَْوِر يِف احلُْكِم ، أهَْبِلُغوا ُمعهَ ا كهَ اجلهَْوُر فِيههَ ٌة ، وهَ هَا ُحُكومهَ الهَ : »إِنَّ قهَ فهَ

ِب اْقُتصَّ ِمنُْه « .  بهَاٍت يِف اأْلهَدهَ هَ ِث ضهَ ُكْم فهَْوقهَ ثهَالهَ بهَ هَ إِْن ضهَ
أدب  يف  العش  عىل  مازاد  بكراهة  األصحاب  من  مجاعة  وأفتى 
وهي تدّل عىل أّنه يوز  وكأّن املستند هذه الّرواية ،  اململوك والّصبي ، 
للموىل إقامة احلّد عىل اململوك كام هو املشهور بني األصحاب ، وال يبعد 
حل الوال عىل مايشمل املوىل والّزوج واألب بالنّسبه إىل ولده وإْن نزل ، 
فيدّل عىل جواز إقامة احلّد عىل الّثالثة كام أفتى به الّشيخ ومجاعة كبرية 
أْن  بعضهم  شط  لكْن  األخبار  بعض  عليه  ويدّل  األصحاب )2( ،  من 
يكون الّزوج واألب بصفات املجتهد اجلامع للّشائط . وبعضهم قال : 
إّن للّزوج ذلك إاّل الّرجم والقطع ؛ فإّنه اليوز له . ويف بعض األخبار : 
ْتُلُهام « )3( ، وهو يدّل عىل اجلواز مع  ُه قهَ لهَ ً فهَ ُجالهَ أتِِه رهَ ىلهَ اْمرهَ دهَ عهَ جهَ ْن وهَ »إّن مهَ

األمن ، وقد ذكرنا املسألة يف مبحث األمر باملعروف . 
* * * * *

الكايف 7 : 5/268) ، هتذيب األحكام 0) : 9))/597 . عن  أورده  ما  اىل  إشارة  ))) وهو 
أهَْو  ٌة  ْسهَ » مخهَ الهَ :  قهَ فهَ بِيِّ واملهَْمُلوِك ؟ ،  الصَّ ِب  أهَدهَ يِف  ْبِد اهلل ×  عهَ أِلهَيِب  ُقْلُت  الهَ :  قهَ نهَ  ُعْثامهَ ْبِن  حَّاِد 

ِستٌَّة واْرُفق « . 
)2) انظر الّشيخ يف النّهاية : 2)7 ، واملحقق يف الّشائع ) : 8)9 ، ترير األحكام 5 : 98) . 

))) أورده احلّر يف الوسائل 28 : 9))/8)))) عن الّشهيد يف الّدروس . 
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 ) الّرابعة ( : في ] سورة [ المائدة

وا 
ُ
ال

َ
يَن ق

ّ
ُكْفِر ِمَن ال

ْ
يَن يَُسارُِعوَن ِف ال

ّ
 َيُْزنَْك ال

َ
يَُّها الرَُّسوُل ال

َ
 } يَا أ

وُبُهْم ... { )1( ، اآلية . 
ُ
ل
ُ
ْم تُْؤِمْن ق

َ
َواِهِهْم َول

ْ
ف
َ
آَمنَّا بِأ

فأّنه روي   وهذه اآلية باعتبار سبب نزوهلا داّلة عىل ثبوت الّرجم ، 
ُجٍل ِمْن  عهَ رهَ نهَْت مهَ ْينهَُهْم زهَ ٍف  بهَ هَ ْيربهَهَ ذهَاتهَ  شهَ أهًَة ِمْن خهَ عن الباقر × : »إِنَّ اْمرهَ
تهَُبوا  كهَ وِد املهَِدينهَِة وهَ ُلوا إىِلهَ يهَُ أهَْرسهَ ُهامهَ فهَ مْجهَ ِرُهوا رهَ نهَاِن ، فهَكهَ صهَ ا مُْ افِِهْم ، ومُههَ أهَْشهَ
اْنطهَلهَقهَ  ٍة ، فهَ ُْم بُِرْخصهَ ْأِتهَ هلهَ عًا يِف أهَْن يهَ لِكهَ طهَمهَ ْن ذهَ ْسأهَُلوا النَّبِيَّ ‘ عهَ ْم أهَْن يهَ هلهَُ
اِئي يِف  ضهَ بِقهَ ْونهَ  تهَْرضهَ ْل  ههَ وهَ مجاعة منهم إليه وسألوه عن ذلك فقال ‘ : 
ْأُخُذوا  ْوا أهَْن يهَ أهَبهَ لِكهَ فهَ ُهْم بِذهَ هَ أهَْخربهَ ْجِم فهَ ِئيُل × بِالرَّ رْبهَ لهَ جهَ نهَزهَ ْم فهَ اُلوا نهَعهَ لِكهَ ، قهَ ذهَ
بِه « ، إىل آخر احلديث عىل ماذكره يف » مجمع البيان « )2( . وفيه داللة عىل 

أّن احلكم بالّرجم كان ثابتًا يف مّلة موسى × وأّنه كان يف الّتوراة . 
أّنه إْن كان دون  وأّما حكم الّلواط فيعلم من الّسنّة وقد دّلت عىل 
الّثقب فاحلّد ، وإْن ثقب وهو أْن يدخل احلشفة يف الّدبر فحكمه القتل 
بالّسيف ، أو حيرق بالنّار ، أو الّرجم ، أو يلقى من شاهق ، أو يلقى عليه 

جدار ، وكذا املفعول به . 
وطريق الّثبوت إّما شهود أربعة ، أو اإلقرار أربع مّرات ، ويشتط 

أن يكون بالغًا عاقاًل متارًا . ويعّزر الّصبي واملجنون . 
* * * * *

))) سورة املائدة 5 : )) . 
)2) جممع البيان ) : ))) . 
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 ) الخامسة ( : قوله تعالى في سورة غافر

نَّا بِِه ُمْشِكنَِي 
ُ
َفْرنَا بَِما ك

َ
َوك وا آَمنَّا بِاهلل وَْحَدهُ 

ُ
ال

َ
َسَنا ق

ْ
ْوا بَأ

َ
ا َرأ لمَّ

َ
 } ف

ْت ِف ِعَباِدهِ 
َ
ْد َخل

َ
يِت ق

َّ
َسَنا ُسنََّت اهلل ال

ْ
ْوا بَأ

َ
ا َرأ ْم يَُك َيْنَفُعُهْم إِيَماُنُهْم لمَّ

َ
ل
َ
ف

َكفُِروَن { )1( . 
ْ
وََخَس ُهَنالَِك ال

رهَ  اِنٌ  فهَجهَ ُجٌل  نهَرْصهَ لِ  رهَ كِّ مهَ إىِلهَ امُلتهَوهَ  روي عن جعفر بن رزق اهلل قال : ُقدِّ
ُنُه  مهَ إِيامهَ دهَ ْد ههَ يهَى ْبُن أهَْكثهَمهَ : قهَ الهَ حيهَْ قهَ أهَْسلهَمهَ فهَ دَّ فهَ ْيِه احلهَ لهَ ادهَ أهَْن ُيِقيمهَ عهَ أهَرهَ ٍة فهَ أهَةٍ ُمْسِلمهَ بِاْمرهَ
ُل بِِه  ْعُضُهْم : ُيْفعهَ الهَ بهَ ةهَ ُحُدودٍ ، وقهَ ثهَ ُب ثهَالهَ ْعُضُهْم : ُيرْضهَ الهَ بهَ ُه وفِْعلهَه ، وقهَ كهَ ِشْ
ْن ذهَلِكهَ ، فهَلامَّ  الِِه عهَ ُسؤهَ ِن الثَّالِِث × وهَ سهَ ُل بِاْلِكتهَاِب إىِلهَ أهَيِب احلهَ كِّ رهَ امُلتهَوهَ أهَمهَ ا ، فهَ ذهَ كهَ
رهَ  أهَْنكهَ يهَى ْبُن أهَْكثهَمهَ ، وهَ رهَ حيهَْ أهَْنكهَ ُموتهَ ، فهَ تَّى يهَ ُب حهَ تهَبهَ × : ُيرْضهَ قهَدم اْلِكتهَاُب كهَ
نْطِْق  ْ يهَ ْ ٌء لهَ إِنَُّه شهَ ا ، فهَ ذهَ ْن ههَ ْل عهَ ا أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ سهَ اُلوا : يهَ قهَ ِر ذهَلِكهَ ، وهَ ْسكهَ اُء اْلعهَ ههَ ُفقهَ
ا ،  ذهَ ُروا ههَ ْد أهَْنكهَ اءهَ امُلْسِلِمنيهَ قهَ ههَ ْيِه : أهَنَّ ُفقهَ تهَبهَ إِلهَ ْئ بِِه ُسنٌَّة . فهَكهَ ِ بِِه ِكتهَاٌب ولهَْ جتهَ
تَّى  بهَ حهَ ْ ْيِه الرضَّ لهَ ْبتهَ عهَ هَ أهَْوجهَ نهَا ِل ْ لهَ بهَنيِّ نْطِْق بِِه ِكتهَاٌب ، فهَ ْ يهَ لهَ ِْئ بِِه ُسنٌَّة وهَ ْ يهَ اُلوا : لهَ وقهَ
 ُ ا اخلهَربهَ ذهَ اتهَ )2( . فهَههَ تَّى مهَ بهَ حهَ ُل فهَرُضِ كِّ رهَ بِِه امُلتهَوهَ أهَمهَ تهَبهَ × اآلية ، فهَ ُموتهَ ؟ . فهَكهَ يهَ

ة ُيقتل مصناً كان أم ال .  نهَى بمسلمهَ افِرهَ إذا زهَ دهَّل بإْطالقه أّن الكهَ
اهلل ×  ْبِد  عهَ أهَيِب  ْن  عهَ ِديٍر  سهَ ْبِن  نهَاِن  حهَ ْن  عهَ مارواه  ايضًا  عليه  ويدّل 

ٍة ؟ .  رهَ بُِمْسِلمهَ وِدٍي  فهَجهَ ْن يهَُ ْلُتُه عهَ أهَ الهَ : سهَ قهَ
الهَ : »ُيْقتهَل  « . واحلكم جممع عليه بني األصحاب كام أشنا إليه يف  قهَ

ما مّر )3( . 

))) سورة غافر0) : )8 - 85 . 
)2) الكايف 7 : 9)2/2 ، هتذيب األحكام 0) : 8)/))) . 

))) قد تقّدم ذكره يف هذه الّصفحة . 
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احلّد ،  التسقط  اإلمام  عند  الّثبوت  بعد  الّتوبة  أّن  عىل  اآلية  وتدّل 
الّروايات املتضّمنة  ويدّل عليه كثري من  وهو املشهور بني األصحاب ، 

أّنه اليوز تعطيل حدود اهلل . 
وقيل : إّن اإلمام فيه مري ، وبه قال املفيد )1( ، وأبو الّصالح )2( . وقد 
ِمِه ... { )3( ، كام 

ْ
يستّدل له بمفهوم قوله تعاىل : } َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد ُظل

ْيهِ   لهَ ْت  عهَ ُجٍل ُأِقيمهَ سيأت )4( ، وبرواية أيب بصري ، عن أيب عبد اهلل × يِف رهَ
بهَ ؟ .  ْبلهَ أهَْن ُيرْضهَ بهَ قهَ رهَ نهَى ُثمَّ ههَ ُه زهَ اْلبهَيِّنهَُة بِأهَنَّ

ْيِه احلهَدَّ  لهَ امهَ عهَ اِم أهَقهَ مهَ ِد اإْلِ عهَ يِف يهَ قهَ إِْن وهَ ْ ٌء ، وهَ ْيِه شهَ لهَ الهَ : »إِْن تهَابهَ فهَامهَ عهَ قهَ
اِم « ،  مهَ اإْلِ ِد  يهَ يِف  عهَ  قهَ » وهَ فإن ظاهر قوله :  ْيه  « ،  إِلهَ ثهَ  بهَعهَ ُه  انهَ كهَ مهَ ِلمهَ  إِْن عهَ وهَ

إلخ إذا ل تعرف توبته كام يدّل عليه صدر احلديث . 
ويؤّيده أيضًا األخبار الداّلة عىل أّنه إذا فّر من احلفرية فال يطلب . 

عن  أبيه ،  عن  اهلل ،  عبد  بن  عيسى  بن  مّمد  روايُة  أيضًا  ويؤّيده 
ُْرْب إاِلَّ  ْ يهَ لهَ ْتِل ،   وهَ بهَ  ِمنهَ  اْلقهَ رهَ نُ  ههَ الّصادق ×حيث قال فيها : »امُلْحصهَ
ْن تاب اليتحّتم عليه احلّد ،  فإّن ظاهره أّن مهَ احلديث ،  إىِلهَ التَّْوبهَة « )5( ، 
ُيعلم  ل  بأّن ذلك يف من  اآلية  املذكور )6( مع  اخلرب  اجلواب عن  ويمكن 

))) املقنعة : 777 . 
)2) الكايف يف الفقه : 09) . 

))) سورة املائدة 5 : 9) . 
))) سيأت ذكرها يف الصفحة 29). 

)5) هتذيب األحكام 0) : 5)/8)) . 
)6) قد تقّدم ذكره يف هذه الصفحة.
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صدُق توبته . 
هذا كّله يف ما إذا كان طريق ثبوت الّزنا البّينة ، أّما لو كان باإلقرار 
فاإلمام مرّي بني العفو وإقامة احلّد عىل املشهور بني األصحاب ، وخّصه 
ابن إدريس )1( فيام أوجب الّرجم دون اجللد ، وسيأت الكالم يف ذلك إن 

شاء اهلل تعاىل . 
* * * * *

 ) الّسادسة ( : ] في بيان حّد السحق [ 

ْفٍص ،  حهَ اٍم ، وهَ ِهشهَ ةهَ ، وهَ زهَ ِد ْبِن أهَيِب حهَْ مَّ ْن ُمهَ روى الّشيخ ، يف احلسٍن ، عهَ
ْحِق ؟ .  ِن السَّ أهٌَة ِمنُْهنَّ عهَ ْتُه اْمرهَ أهَلهَ ٍة فهَسهَ ىل نِْسوهَ لهَ عهَ ُه دهَخهَ ْبِد اهلل ×  أهَنَّ ْن أهَيِب عهَ عهَ

ان « .  دُّ الزَّ ا حهَ ههَ دُّ الهَ : »حهَ قهَ فهَ
لِكهَ  يِف  اْلُقْرآِن .  رهَ اهلل  ذهَ كهَ ا ذهَ ُة : مهَ ِت املهَْرأهَ الهَ قهَ فهَ

الهَ : »بهَىل « .  قهَ
أهَْينهَ ؟ .  الهَْت : وهَ قهَ

سِّ « )2( . فهذا اخلرب يدّل عىل أّن الّرّس هو  اُب الرَّ الهَ : »ُهنَّ أهَْصحهَ قهَ
الّسحُق . 

))) الّسائر) : ))) ، قال : » فإن كان ) 6 ( أقّر عىل نفسه وهو عاقل حّر ، عند اإلمام ، ثّم أظهر 
الّتوبة ، كان لإلمام اخليار يف العفو أو إقامة احلّد عليه ، حسب ما يراه من املصلحة يف ذلك ، 
هذا إذا كان احلّد رمجًا يوجب تلف نفسه ، فأما إذا كان احلّد جلدا فال يوز العفو عنه . وال 

يكون احلاكم باخليار فيه « . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 0/58)2 . 
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ِق « ،  ٌْر يف املهَْشِ يف » عيون األخبار « عن الّرضا × : »أّن الّرسَّ نهَ
تهَُهم )1( .  لهَ ِقصَّ نهَقهَ وهَ

ويف » القاموس « : إّنه بئٌر كانت لبقّية من ثمود كّذبوا نبّيهم ورسوله 
يف بئر ، فال يبعد أّن الّسحق كان عملهَ نساِئهم )2( . 

بل ، قد روي أّن ذلك الفعل كان يف أصحاب الّرّس كام كان الّلواط 
يف قوم لوط )3( . 

لهَُكوا  ههَ اّلذينهَ  الّرّس  اُب  » أْصحهَ إبراهيم « :  بن  علّي  » تفسير  ويف 
النّْساُء بالنّْساء « )4( . فلعّل غرض املرأة  اِل ، وهَ اُل بالّرجهَ ألّنُه اْستهَْغنهَى الّرجهَ
التي سألْت أّن الّسحق نفسه هل هو مذكور يف القرآن ؟ ، فأجابا × أّنه 

مذكور يف هذه اآلية وإْن ل تتضّمن حكمه . 
وإطالق الّرواية يدّل عىل أّن حّده حّد الّزنا ، فإْن كان مع اإلحصان 
فالرجم ، وإاّل فاجللد . ويدّل عليه ايضًا روايُة عمرو بن عثامن )5( ، ورواية 

))) عيون أخبار اإلمام الرضا × ) : 205 - 206 . 
)2) القاموس املحيط 2 : 9)) . 

))) أرسله يف املسالك )) : 5)) . 
))) تفسري القّمّي 2 : )2) . 

ْن  نهَ ، عهَ ْمِرو ْبِن ُعْثامهَ ْن عهَ )5) إشارة اىل ما أورده الّشيخ يف هتذيب األحكام 0) : 58/))2 ، عهَ
ُن × :  ُُم احلهَسهَ الهَ هلهَ قهَ ْم ُيِصيُبوُه ، فهَ لهَ ُه فهَ ْستهَْفُتونهَ ْوٌم أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ × يهَ الهَ : أهَتهَى قهَ ْبِد اهلل × قهَ أهَيِب عهَ
إِنَّ أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ ×  ْبُت فهَِمنهَ اهلل ، وِمْن أهَِمرِي امُلْؤِمننِيهَ × ، وإِْن أهَْخطهَْأُت فهَ إِْن أهَصهَ اُتْم ُفْتيهَاُكْم فهَ ههَ
بِْكرًا  ًة  اِريهَ جهَ ْت  قهَ احهَ فهَسهَ مِجهَاِعِه  ِة  ارهَ رهَ بِحهَ ْت  امهَ قهَ فهَ ا ،  ْوُجههَ زهَ ا  ههَ عهَ امهَ جهَ أهٌَة  اْمرهَ اُلوا :  قهَ فهَ اِئُكْم .  رهَ وهَ ِمْن 
ِذِه اْلبِْكِر ؛  اِق ههَ دهَ ِذِه املهَْرأهَُة بِصهَ ُذ ههَ اِجِل : ُتْؤخهَ الهَ × يِف اْلعهَ قهَ لهَْت ؟ . فهَ مهَ ةهَ فهَحهَ ا النُّْطفهَ ْيههَ لهَ ْت عهَ أهَْلقهَ فهَ
ُق  ا احلهَّد ، وُيلحهَ ْيههَ لهَ اُم عهَ ِلدهَ ، وُيقهَ تهَ تَّى  ُر ِبهَا حهَ ِة ، وُينْتهَظهَ بِاْلُعْذرهَ بهَ  ْذههَ يهَ تَّى  ُْرُج حهَ دهَ الهَ يهَ لهَ أِلهَنَّ اْلوهَ
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بني  واملشهور  » النّهاية « )2( ،  يف  الّشيخ  أفتى  وبه  خنيس )1( ،  بن  املعىّل 
األصحاب أّن فيه مائة جلدة ، حّرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، مصنة 
ُد « )3( ،  لهَ ُة جُتْ اقهَ أو غري مصنة ، ملوّثقة زرارة ، عن أيب جعفر × قال : »الّسحهَ

ويف الّداللة نظر ؛ ألّنا يف حكم املطلقة فتقّيد باألخبار الذكورة . 

 ) الّسابعة ( : ] حكم المضطر والمكره على الزنا [ 

الهَ :    ابِنهَا ، قهَ ْن بهَْعِض أهَْصحهَ ِعيٍد )4( ، عهَ ْمِرو ْبِن سهَ ِد ْبِن عهَ مَّ ْن ُمهَ  روي عهَ
دَّ اهلل ،  أهَِقمْ  يِفَّ حهَ ْرُت  فهَ ا أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ إِنِّ  فهَجهَ الهَْت : يهَ قهَ رهَ ، فهَ أهٌَة إىِلهَ ُعمهَ أهَتهَِت اْمرهَ
ْرِت ؟ « .  ْيف  فهَجهَ ا كهَ ْلههَ ُه : »سهَ الهَ لهَ قهَ اِضًا فهَ ِلٌّ × حهَ انهَ عهَ كهَ ا ، وهَ ههَ مْجِ رهَ بِرهَ أهَمهَ فهَ
ْت ِل  ُرفِعهَ ِديٌد فهَ طهٌَش شهَ نِي عهَ ابهَ أهَصهَ ٍة ِمنهَ اأْلهَْرِض فهَ الهَْت : ُكنُْت يِف فهَالهَ قهَ
ْسِقيهَنِي  َّ أهَْن يهَ لهَ أهَبهَى عهَ ْلُتُه املهَاءهَ فهَ أهَ ابِّيًا فهَسهَ ُجاًل أهَْعرهَ ا رهَ ْبُت فِيههَ أهَصهَ ا فهَ ْيُتههَ أهَتهَ ٌة فهَ ْيمهَ خهَ

امُلْؤِمننِيهَ ×  أهَِمريهَ  لهَُقوا  فهَ ُفوا ،  هَ فهَاْنرصهَ ْوِج ،  الزَّ اُت  ذهَ املهَْرأهَُة  ُم  ُتْرجهَ وهَ ِة ،  النُّْطفهَ اِحِب  بِصهَ ُد  لهَ اْلوهَ
إاِلَّ  ُه  ِعنْدهَ انهَ  كهَ ا  مهَ ِقيُتْم  لهَ ِن  ا احلهَسهَ أهَبهَ أهَنَّ  ْو  لهَ الهَ : واهلل  قهَ فهَ ُن  نهَا احلهَسهَ لهَ الهَ  ِن ، وقهَ سهَ لِلحهَ ُقْلنهَا  اُلوا :  قهَ فهَ

ُن .  الهَ احلهَسهَ ا قهَ مهَ
الهَ :  ىلَّ ْبِن ُخنهَْيٍس قهَ ِن امُلعهَ ))) إشارة اىل ما أورده الّشيخ يف هتذيب األحكام 0) : 59/))2 ، عهَ
الهَ :  قهَ بِلهَْت ؟ . فهَ ٍة بِْكٍر فهَحهَ اِريهَ ُه إىِلهَ جهَ اءهَ لهَْت مهَ نهَقهَ ُه فهَ أهَتهَ طِئهَ اْمرهَ ُجٍل وهَ ْن رهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ سهَ

ِة احلهَدُّ « .  ىلهَ اجلهَاِريهَ ْجُم وعهَ ىلهَ املهَْرأهَِة الرَّ ُجِل وعهَ ُد لِلرَّ لهَ » اْلوهَ
)2) النّهاية : 706 ، قال : » إذا ساحقت املرأة أخرى وقامت عليهام البّينة بذلك ، وجب عىل كّل 
واحدة منهام احلّد مائة جلدة ، إن ل تكونا مصنتني . فإن كانتا مصنتني كان عىل كّل واحدة 

منهام الّرجم « . 
))) الكايف 7 : 202/) ، وهتذيب األحكام 0) : 209/58 . 

))) مّمد بن عمرو بن سعيد الزيات املدائنّي النجاّش وقال : روى عن الرضا × وعده الشيخ 
يف رجاله ممن ل يرو عنهم × ، بعنوان : ممد بن عمرو الزيات . رجال النجاّش : 69) ، 

رجال الطويّس : 0)5 . 
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تَّى  حهَ طهَُش  اْلعهَ يِبهَ  اْشتهَدَّ  فهَ ًة ،  اِربهَ ههَ ِمنُْه  ْيُت  لَّ وهَ فهَ نهَْفيس ،  ِمْن  نهَُه  كِّ ُأمهَ أهَْن  إاِلَّ 
 ، َّ لهَ عهَ قهَعهَ  وهَ وهَ ان ،  قهَ فهَسهَ ْيُتُه  تهَ أهَ ِمنِّي  لهَغهَ  بهَ فهَلامَّ  اِن  لِسهَ بهَ  ههَ ذهَ وهَ ْينهَايهَ ،  عهَ ْت  ارهَ غهَ
ّل : } َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ باٍغ  جهَ زَّ وهَ الهَ اهلل عهَ تِي قهَ ِذِه الَّ ُه علٌّ × : »ههَ الهَ لهَ قهَ فهَ
ُر :  الهَ ُعمهَ قهَ ا . فهَ بِيلهَههَ ىلَّ سهَ ٍة « ، فهَخهَ اِديهَ الهَ عهَ اِغيهٍَة ، وهَ رْيُ بهَ ِذِه غهَ َوال عٍد { ، ههَ

ر « )1( .  لهَكهَ ُعمهَ ِلٌّ هلهَهَ ْو الهَ عهَ » لهَ
ليس  املذكور  النّحو  عىل  الّزنا  املضطرإىل  أّن  عىل  يدّل  اخلرب  فهذا 
فيه ،  املرأة الشّك  إىل  بالنّسبة  وتّقق اإلكراه  املكره ،  ومثله  عليه حّد ، 
واختلف األصحاب يف تققه يف الّرجال ، فنفاه بعضهم لتوّقف انعاض 
العضو عىل امليل املنايف لإلكراه ، وفيه نظر ؛ إلمكان تققه بالنّحو املذكور 

يف واقعة املرأة . 

 ) الّثامنة ( : ] في بيان حّد المريض [ 

 
َ

َوال بِِه  اْضِْب 
َ
ف ِضْغًثا  بَِيِدَك  } وَُخْذ  ) ص ( :  سورة  يف  تعاىل  قوله 

َْنْث { )2( .  تَ
اليبعد أْن يكون هو مأخذ حّد املريض من القرآن ، ويدّل عىل ذلك 
الهَ ِل ُسْفيهَاُن الثَّْوِريُّ  الهَ : قهَ يِّ )3( قهَ ةهَ املهَكِّ يى بِن ُعبهَادهَ مارواه الّشيخ ، عن حيهَْ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 5)/5025 ، هتذيب األحكام 0) : 9)/89) . 
)2) سورة ص8) : )) . 

))) حييى بن عّبادة املّكّي عّده الشيخ يف رجاله بذا العنوان من أصحاب الّصادق × ، وذكره 
الّصدوُق يف املشيخة بعنوان : حييى بن عّباد املّكّي ، ويف الرواية التي رواها الكلينّي يف الكايف 
7 : ))2/) ، داللٌة عىل أّنه إمامّي املذهب ، وله مكانٌة عند أيب عبد اهلل × . رجال الّطويّس : 

5)) ، من ال حيرضه الفقيه ) شح املشيخة ( ) : )2 . 
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إِْن  ِريٌض فهَ ُهوهَ مهَ نهَى وهَ ُجٍل زهَ ْن رهَ ًة فهَسله عهَ نِْزلهَ ْبِد اهلل × مهَ ى لهَكهَ ِمْن أهَيِب عهَ أهَرهَ
ُقوُل فِيِه ؟ .  ا تهَ ُموتهَ  مهَ اُفوا أهَنْ  يهَ ْيِه احلهَدُّ خهَ لهَ ُأِقيمهَ عهَ

اٌن  كهَ إِْنسهَ رهَ اِء نهَْفِسكهَ ، أهَْو أهَمهَ ُة ِمْن تِْلقهَ ِذِه املهَْسأهَلهَ الهَ ل : »ههَ قهَ ْلُتُه فهَ أهَ الهَ فهَسهَ قهَ
ا « .  نْههَ ْسأهَلهَ عهَ أهَْن تهَ

ا .  نْههَ ِن أهَْن أهَْسأهَلهَكهَ عهَ رهَ الهَ : ُقْلُت : إِنَّ ُسْفيهَانهَ الثَّْوِريَّ أهَمهَ قهَ
ْطنُُه ،  ى بهَ ِد اْستهَْسقهَ برٍِي قهَ ُجٍل كهَ ُسولهَ اهلل ‘ ُأِتهَ بِرهَ ال : » إِنَّ رهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ
ُأِتهَ  ُسوُل اهلل ‘ فهَ رهَ رهَ أهَمهَ ٍة ، فهَ ِريضهَ أهٍَة مهَ نهَى بِاْمرهَ ْد زهَ ْيِه ، وقهَ ْت ُعُروُق فهَِخذهَ بهَدهَ وهَ
ًة ،  اِحدهَ ًة وهَ بهَ ْ هَا ضهَ بهَ هَ ضهَ ًة ، وهَ اِحدهَ ًة وهَ بهَ ْ بهَُه ضهَ هَ اٍخ فهَرضهَ ُة ِشْمرهَ بُِعْرُجوٍن فِيِه ِمائهَ
اْضِْب بِِه 

َ
 ف

ً
لَّ : } وَُخْذ بَِيِدَك ِضْغثا زَّ وجهَ ْوُلُه عهَ لِكهَ قهَ ذهَ بِيلهَُهام ، وهَ ىلَّ سهَ وخهَ

َْنْث  { « )1( .  وال تَ
أْن  إىل  يؤّخر  القروح  به  ومن  املريض  بأّن  روايات  وردت  وقد 
يربأ )2( . ووجه اجلميع بينها إّن إقامة احلّد إذا كانت إىل اإلمام فهو يقيمها 
عىل حسب مايراه ، فإْن كانت املصلحة تقتيض إقامته يف احلال إقامه عىل 

وجه اليؤّدي إىل تلف نفسه ، فيرضبه بالّضغث وإاّل أّخره إىل الربء . 
* * * * *

 : (0 األحكام  هتذيب   ، 5008/28  : ( الفقيه  حيرضه  ال  من   ، (/2((  : 7 الكايف   (((
 . (08/(2

ْبِد  ْن أهَيِب عهَ ُكوِنِّ ، عهَ ِن السَّ )2) إشارة اىل ما أورده الّشيخ يف هتذيب األحكام ) : 5007/28 ، عهَ
الهَ أهَِمرُي  قهَ ٌة ، فهَ ثرِيهَ ِدِه كهَ سهَ ّدًا ، وبِِه ُقُروٌح يِف جهَ ابهَ حهَ ُجٍل أهَصهَ الهَ : ُأِتهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × بِرهَ اهلل × قهَ

تهَْقُتُلوه  « .  ْيِه فهَ لهَ ا عهَ ُئوههَ نْكهَ أهَ ؛ الهَ تهَ رْبهَ تَّى يهَ وُه حهَ امُلْؤِمننِيهَ × : » أهَِقرُّ



الّثاني : حّد القذف

 وفيه آيات : 

ااُلولى : في سورة الّنور

وُهْم  اْجِلُ
َ
ف ُشَهَداَء  ْرَبَعِة 

َ
بِأ تُوا 

ْ
يَأ ْم 

َ
ل ُثمَّ  الُمْحَصَناِت  يَْرُموَن  يَن 

ّ
} َوال  

يَن 
ّ

 ال
َّ

َفاِسُقوَن ، إاِل
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
بًَدا وَأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
وا ل

ُ
 َتْقَبل

َ
ةً َوال َ َثَماننَِي َجلْ

إِنَّ اهلل َغُفوٌر رَِحيٌم { )1( . 
َ
ُحوا ف

َ
ْصل

َ
تابُوا ِمْن َبْعِد َذلَِك وَأ

ْبِد  الهَ أهَُبو عهَ روى الّشيخ ، يف احلسن ، عن عبد اهلل بن سنان ، قال : قهَ
ثهَ ُوُجوٍه :  ْعنِي ثهَالهَ ٌث ،   يهَ ةهَ ثهَالهَ اهلل × : »  قهَىضهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × أهَنَّ اْلِفْريهَ
لِكهَ  رْيِ أهَبِيِه فهَذهَ اُه لِغهَ عهَ ا دهَ انِيهٌَة ، وإِذهَ ُه زهَ الهَ إِنَّ ُأمَّ ا قهَ نهَى ، وإِذهَ ُجلهَ بِالزِّ ى الرَّ مهَ ا رهَ إِذهَ

ُنون  « )2( .  دٌّ ثهَامهَ فِيِه حهَ
ُجلهَ   الرَّ ْقِذُف   يهَ ُجلِ   الرَّ يِف  اهلل ×  عبد  أيب  عن  بصري ،  أيب  وعن 

نهَى ؟ .  بِالزِّ

))) سورة النّور)2 : )- 5 . 
)2) الكايف 7 : 205/) ، هتذيب األحكام 0) : 6/65)2 . 
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بِيِِّه ‘ « .  ُسنَِّة نهَ لَّ وهَ جهَ زَّ وهَ ُد ، ُهوهَ يِف ِكتهَاِب اهلل عهَ لهَ الهَ : »ُيْ قهَ
ةهَ ؟ .  ِغريهَ ةهَ الصَّ ْقِذُف اجلهَاِريهَ ُجِل يهَ ِن الرَّ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ سهَ الهَ : وهَ قهَ

بهَت « )1( .   ارهَ ْت أهَْو قهَ كهَ ْد أهَْدرهَ ُد إاِلَّ أهَْن تهَُكونهَ قهَ لهَ الهَ : »الهَ ُيْ قهَ فهَ
فهَْت   ذهَ قهَ أهٍَة  اْمرهَ يِف  عن أيب جعفر ×  عن أيب بصري ،  الّصحيح ،  ويف 

ُجال ؟ .  رهَ
ًة « )2( .  ْلدهَ ننِيهَ جهَ ُد ثهَامهَ لهَ الهَ : »جُتْ قهَ

الهَ   ُجلٍ  قهَ  ويف املوّثق ، عن عاّمر الّساباطّي ، عن أيب عبد اهلل × يِف  رهَ
نهَى ؟ .  ْعنِي الزِّ ِة يهَ اِعلهَ ا اْبنهَ اْلفهَ ُجلٍ  يهَ لِرهَ

بهَ  ُضِ ا  ههَ قَّ حهَ ْطُلُب  تهَ ْت  اءهَ جهَ ُثم   ًة  اِهدهَ شهَ يًَّة  حهَ ُه  ُأمُّ انهَْت  كهَ »إِْن  الهَ :  قهَ
إِْن  ا ، وهَ ههَ قَّ تهَْطُلبهَ حهَ مهَ فهَ ْقدهَ تَّى تهَ اِئبهًَة اْنُتظِرهَ ِبهَا حهَ انهَْت غهَ إِْن كهَ ًة ، وهَ ْلدهَ ننِيهَ جهَ ثهَامهَ
ننِيهَ  ا احلهَدَّ ثهَامهَ ْيههَ لهَ ي عهَ ِ بهَ امُلْفتهَ رْيٌ ُضِ ا إاِلَّ خهَ ْم ِمنْههَ ُيْعلهَ  ْ اتهَْت ولهَ ْد مهَ انهَْت قهَ كهَ

ة « )3( .  ْلدهَ جهَ
فهَ   قهَذهَ ا  إِذهَ ُجلِ   الرَّ يِف  اهلل ×  عبد  أيب  عن  سامعة ،  عن  املوّثقة  يف 

نهَةهَ ؟ .  امُلْحصهَ
ُْلوكًا « )4( .  انهَ أهَْو ممهَ ننِيهَ ُحّرًا كهَ ُد ثهَامهَ لهَ الهَ : »ُيْ قهَ

))) الكايف 7 : 205/) ، هتذيب األحكام 0) : 8/65)2 . 
)2) الكايف 7 : 205/) ، من ال حيرضه الفقيه ) : )5082/5 ، هتذيب األحكام 0) : 9/65)2 

 . 2(0 -
))) الكايف 7 : 205 – 6/206 ، من ال حيرضه الفقيه ) : )5085/5 ، هتذيب األحكام 0) : 

 . 2(0/66
))) الكايف 7 : 2/205 ، هتذيب األحكام 0) : 7/65)2 . 
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ويف خرب آخر : »يلد القاذف للمالعنة « )1( . 
ُلوٍط  ْوِم  قهَ لهَ  مهَ عهَ ُل  تهَْعمهَ لهَ إِنَّكهَ  ُجل :  للرَّ ُجُل  الرَّ قال  »إذا  آخر :  ويف 

ة « )2( .  ْلدهَ ننِيهَ جهَ اِذِف ثهَامهَ دَّ اْلقهَ ُب حهَ ُيرْضهَ
ِن ×  سهَ ا احلهَ أهَبهَ ْبِد اهلل ، وهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ ويف رواية إسامعيل اهلاشمّي ، قال : سهَ
ا  ههَ دهَ لهَ نهَْت ، وأهَنَّ وهَ هَا زهَ اِم امُلْسِلِمنيهَ بِأهَنَّ ْت ِعنْدهَ إِمهَ رَّ ٍد وأهَقهَ لهَ أهَتهَْت بِوهَ نهَْت فهَ أهٍَة زهَ ِن اْمرهَ عهَ
ُجاًل  ارهَ رهَ تَّى صهَ أهَ حهَ نهَشهَ دهَ  لهَ اْلوهَ وإِنَّ ذهَلِكهَ  ا احلهَدُّ ،  ْيههَ لهَ ُأِقيمهَ عهَ فهَ نهَى  الزِّ ذهَلِكهَ ِمنهَ 

ْيِه ؟ .  لهَ هَى عهَ ِن اْفتهَ ُد مهَ لهَ ْل ُيْ ُجٌل ، ههَ ْيِه رهَ لهَ هَى عهَ اْفتهَ فهَ
ُد « .  لهَ لهَُد والهَ ُيْ الهَ : »ُيْ قهَ فهَ

ُد ؟ .  لهَ لهَُد والهَ ُيْ ْيفهَ ُيْ ُقْلُت : كهَ فهَ
ُر وُهوهَ ُدونهَ احلهَدِّ ،  زَّ ُيعهَ إِنَّامهَ  ْد  لهَ ُيْ  ْ لهَ نهَى  الزِّ دهَ  لهَ ا وهَ يهَ ُه  لهَ الهَ  قهَ ْن  الهَ : »مهَ قهَ فهَ

اّمًا « .  انِيهَِة ُجِلدهَ احلهَدَّ تهَ ا اْبنهَ الزَّ ُه يهَ الهَ لهَ ْن قهَ ومهَ
ا ؟  ذهَ كهَ ا ههَ ذهَ ُد ههَ لهَ ْيفهَ ُيْ ُقْلُت : كهَ فهَ

ْعِيرِيِه  ىلهَ تهَ رهَ عهَ قهَ فِيِه ، وُعزِّ دهَ ْد صهَ انهَ قهَ نهَى كهَ دهَ الزِّ لهَ ا وهَ الهَ يهَ ا قهَ ُه إِذهَ الهَ : » إِنَّ قهَ فهَ
اّمًا  انِيهَِة ُجِلدهَ احلهَدَّ تهَ ا اْبنهَ الزَّ ُه : يهَ الهَ لهَ ا قهَ ا احلهَدُّ ، وإِذهَ ْيههَ لهَ ْد ُأِقيمهَ عهَ انِيهًَة وقهَ ُه ثهَ ُأمَّ

ا احلهَد « )3( .  ْيههَ لهَ اِم عهَ مهَ ِة اإْلِ امهَ ةهَ ، وإِقهَ ا التَّْوبهَ اِرههَ ْعدهَ إِْظههَ ا بهَ ْيههَ لهَ تِِه عهَ لِِفْريهَ

إذا عرفت ذلك فها هنا فوائد : 
 ) ااُلولى ( : ] لفظ } الين { في اآلية عاّم [ 

ين { عاّم للمسلم والكافر ، واحلّر واململوك ، والّصغري 
ّ

 لفظ } ال
ُجٍل  ْبِد اهلل ×   يِف رهَ ْن أهَيِب عهَ بِيِّ ، عهَ لهَ ِن احلهَ ))) إشارة اىل ما أورده الكلينّي يف الكايف 7 : 8/260 ، عهَ

ْيِه احلهَد « .  لهَ الهَ : » عهَ نهًَة ؟ . قهَ عهَ فهَ ُمالهَ قهَذهَ
)2) الكايف 7 : 208/)) ، هتذيب األحكام 0) : 66/ 2)2 . 

))) الكايف 7 : 7/206 . 
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والكبري ، والعاقل وغريه ، وشيوع الّتغليب سّيام يف أحكام القرآن يدخل 
النّساء يف هذا احلكم ، ويدّل عليه األخبار املستفيضة واإلمجاع . 

لكنّهام يعّزران  وتعّلق اخلطاب باملكّلفني يرج الّصغري واملجنون ، 
بام يراه احلاكم . وأّما اململوك فيبقى تت العموم ، ويدّل عليه مع املوّثقة 
ْبُد  اْلعهَ فهَ   قهَذهَ ا  »إِذهَ الهَ :  قهَ اهلل ×  أيب عبد  عن  احللبّي ،  املذكورة )1( حسنُة 
وغري ذلك من  النَّاس  « )2( .  ُحُقوِق  ِمْن  ا  ذهَ ههَ الهَ :  قهَ وهَ ننِيهَ ،  امهَ ثهَ ُجِلدهَ  احلُرَّ 

األخبار ، وهو املشهور بني األصحاب . 
ونقل عن الّشيخ ، يف » المبسوط « )3( وابن بابويه )4( القول بأّنه يلد 
َما َع  نِْصُف  ْيِهنَّ 

َ
َفَعل  ... { النّصف من احلّر لقوله تعاىل :  أربعني عىل 

الُمْحَصَناِت ... { )5( . 
ا  ْبِد إِذهَ نِ  اْلعهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ ولرواية القاسم بن سليامن قال : سهَ

ُد ؟ .  لهَ ْم ُيْ ىلهَ احلُرِّ كهَ ى  عهَ هَ اْفتهَ
اب  « )6( .  ذهَ ْيِه نِْصُف اْلعهَ لهَ عهَ ٍة فهَ اِحشهَ ا أهَتهَى بِفهَ الهَ : إِذهَ قهَ الهَ : »أهَْربهَِعنيهَ ، وهَ قهَ
انهَ  »كهَ الهَ :  قهَ ْبِد اهلل ×  عهَ أهَيِب  ْن  عهَ ِء ،  الهَ اْلعهَ أهَيِب  ْبِن  يهَى  ْ حيهَْ  وصحيحة 
ونحوها رواية ّحاد بن  دِّ احلُر « )7( .  نِْصُف  حهَ املهَْمُلوكِ   دُّ  ُقوُل :   حهَ يهَ أهَيِب 

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 299.
)2) الكايف 7 : ))2/) ، هتذيب األحكام 0) : 270/72 . 
))) املبسوط 8 : 6) ، قال : » فإْن كان عبدًا فنصف اجللد « . 

))) املقنع : 8)) . 
)5) سورة النّساء ) : 25 . 

)6) هتذيب األحكام 0) : )278/7 ، االستبصار ) : 229/)86 . 
)7) هتذيب األحكام 0) : )258/9 ، االستبصار ) : 8)895/2 . 
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عثامن )1( . 
وُأجيب عن اآلية بأّنا مصوصة بالّزنا ملا عرفت من تفسري الفاحشة 
بالّزنا ؛ وألّنا نكرة مثبتة فال عموم فيها ، وأّما رواية القاسم فضعيفة ، 
الرّصحية  املعتربة  األخبار  با  يعارض  فال  رصحية  غري  الّروايات  وبقية 

املوافقة لظاهر القرآن املعتضدة بالّشهرة بني األصحاب . 

 ) الّثانية ( : ] ما المراد بالرمي في اآلية الكريمة [ 

باملحصنات ،  تعّلقه  عليه  يدل  كاّم  بالّزنا  القذف  هو  بالّرمي  املراد 
وجب  بالّزنا  قذفه  فلو  الّرجال ،  تناول  عىل  دّل  واإلمجاع  واألخبار 
ويف حكم ذلك قذفه بالّلواط كام دّل عليه األخبار  عليه احلّد املذكور . 
املعرفة  مع  الّداللة  رصيح  بلفظ  الّرمي  يكون  أْن  البّد  لكن  واإلمجاع . 
بمدلوله ، فال يثبت بالكناية والّتعريض ، وال مع اجلهل بمدلول الّلفظ . 
القائل  عرف  يف  القذف  يفيد  ممّا  والّتعريض  الكناية  كانت  لو  نعم 
لو  كام  الّلغة ،  العرف عىل  لغة ترجيحًا جلانب  يفده  وإن ل  احلّد ،  لزمه 

قال : ياديوث ياقرنان ، أو يامفتوح ، أو نحو ذلك . 
ِن اْبِن  ُه ُسِئلهَ عهَ أهَنَّ يّدل عىل ذلك حسنة حريز ، عن أيب عبد اهلل × 

ِة ؟ .  اِعلهَ ا اْبنهَ اْلفهَ يهَُقوُل : يهَ ُجُل ، فهَ ْيِه الرَّ لهَ ي عهَ ِ ْفتهَ ِة يهَ املهَْغُصوبهَ
مِمَّا  لَّ  جهَ زَّ وهَ إىِلهَ اهلل عهَ ُتوُب  يهَ وهَ ًة ،  ْلدهَ ننِيهَ جهَ ثهَامهَ ْيهِ  احلهَدَّ  لهَ ى  عهَ »أهَرهَ الهَ :  قهَ فهَ

اله « )2( .   قهَ

))) هتذيب األحكام 0) : 50)/)60 ، االستبصار ) : 7)2/)89 . 
)2) من ال حيرضه الفقيه ) : 5086/55 ، هتذيب األحكام 0) : 9/67)2 . 
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ِلٌّ ×  انهَ عهَ ورواية ] عّباد بن [ صهيب ، عن أيب عبد اهلل × قال : »كهَ
إِنَّ  نُْكوحًا يِف ُدُبِرِه ، فهَ ا مهَ فتوح )1( ، ويهَ ا مهَ ُجلِ  يهَ ُجُل  لِلرَّ الهَ  الرَّ ا قهَ ُقوُل  : إِذهَ يهَ
اِذف  « )2( . والّرواية )3( املتضّمنة لنسبته إىل عمل قوم  دَّ اْلقهَ ْيِه احلهَّد ، حهَ لهَ عهَ

لوط إىل غري ذلك من األخبار . 
كانت  أو  فائدهتا ،  يعرف  ل  ممّا  والّتعريض  الكناية  كانت  إذا  وأّما 
بالّشبهات )4( ،  الّداّلة عىل درء احلدود  للّروايات  مفيدة لغريه فال حّد ، 

لكن إذا أفادت فائدة يكرهها املواجه أو املنسوبة إليه يعزر . 
وكذا يستحّق الّتعزير بكّل كالم يفيد األذى عرفًا أو وضعًا كقوله : 
يا ولد احلرام ، أو يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا كلب ، أو يا جمنون ، أو 
نحو ذلك ، ومنه لو قال له : جامعت ُاّمك يف الّطيف ، أو قال : ل أجْدك 
عذراء ؛ وذلك ألّنه قد ثبت أّن أذى املؤمن مّرم ، فيعزر لفعله احلرام ، 
ويدّل عليه اخلرب املروّي عن اهلاشمّي )5( ، وصحيحة عبد الّرحن بن أيب 

ُد ؟ .  لهَ ْل ُيْ ُض بِِه ههَ رِّ ْذٍف ُيعهَ رْيِ قهَ ُجاًل بِغهَ بهَ  رهَ ُجلٍ  سهَ ْن رهَ عبد اهلل قال : عهَ
ْعِزير « )6( .  ْيِه تهَ لهَ الهَ : »عهَ قهَ

بالّلغة  جاهاًل  كان  بأْن  رأســًا  الّلفظ  مدلول  يعرف  ل  لو  أّما   

) القاموس املحيط ) :  » معفوج « ، بدل مفتوح « . وعفج جاريته : جامعها .  ))) يف املصدر : 
07) ماّدة عفج ( . 

)2) الكايف 7 : 6/208) ، هتذيب األحكام 0) : 5/67)2 . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 00).

))) انظر وسائل الشيعة : الباب )2 من أبواب مقدمات احلدود واألحكام العاّمة . 
)5) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 00).

)6) الكايف 7 : 0)2/) ، هتذيب األحكام 0) : )7/8)) . 
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بالفسق  متظاهرًا  فاسقًا  له  املقول  كان  لو  وكذا  تعزير ،  فال  والعرف 
ُه  لهَ هَ  ة  »أنه الُحْرمهَ الّصادق × :  ملا روي عن  به ،  مستحّقًا لالستخفاف 
أْهِل  يف  ِقيعُة  الوهَ ِة  الِعبهَادهَ هَاِم  تهَ »مْن  األخبار :  بعض  ويف  ِغْيبهَة « )1( .  ال  وهَ

الّريِب « )2( ، وااُلوىل رواية الربقّي ، والّثانية مرفوعة ّممد بن بزيع . 
الهَ  »قهَ الهَ :  قهَ الصادق ×  ْن  عهَ انهَ ،  حهَ ِسْ ْبِن  اُودهَ  دهَ صحيحة  ويف 
ةهَ  اءهَ هَ اْلربهَ أهَْظِهُروا  فهَ ْعِدي  بهَ ِمْن  عِ   ْيِب  واْلبِدهَ الرَّ أهَْهلهَ   أهَْيُتمْ   رهَ ا  إِذهَ ُسوُل اهلل ‘   رهَ
اِهُتوُهمْ  )4( ،  بهَ وهَ ة )3(  ِقيعهَ اْلوهَ وهَ فِيِهْم ،  ْولهَ  اْلقهَ وهَ بِِّهْم ،  سهَ ِمْن  أهَْكثُِروا  وهَ ِمنُْهْم ، 
لَُّموا ِمْن  تهَعهَ الهَ يهَ ُهُم النَّاُس ، وهَ رهَ ْذهَ حيهَ ِم ، وهَ ْسالهَ اِد يِف اإْلِ سهَ ُعوا يِف اْلفهَ ْطمهَ ْيالهَ يهَ كهَ
اِت يِف  جهَ رهَ ُكْم بِِه الدَّ ْع لهَ ْرفهَ يهَ وهَ نهَاِت ،  لِكهَ احلهَسهَ ُكْم بِذهَ ْكُتِب اهلل لهَ يهَ ِعِهْم ،  بِدهَ

ة « )5( . ويدّل عليه أيضًا موّثقة عاّمر املذكورة )6( ، وغريها .  اآْلِخرهَ

اِسُق بِِفْسِقِه فهَالهَ  رهَ اْلفهَ اههَ ا جهَ الهَ : إِذهَ ٍد × قهَ مَّ ِر ْبِن مُهَ ْعفهَ اِدِق جهَ ِن الصَّ ))) أمال الصدوق : 9)/7 ، عهَ
هُ  والهَ ِغيبهَة .  ةهَ لهَ ُحْرمهَ

)2) ل نقف عليه يف املجامع احلديثّية . نعم أورده مرساًل ابن إدريس يف سائره) : ))6 . 
))) الوقيعة يف النّاس : الغيبة . ووقع فالن يف فالن . وقد أظهر الوقيعة فيه : إذا عابه . ) الّصحاح 

) : 02)) ؛ كتاب العني ) : 976) ماّدة وقع ( . 
باحلجج  إلزامهم  به  املراد  أو  عليهم .  الكالم  واقطعوا  وأسكتوهم ،  جادلوهم ،  باهتوهم :   (((
البالغة ؛ لينقطعواويبهتوا وجعلهم متحرّيين ال حيريون جوابًا ، كام بت اّلذي كفر يف ماّجة 
إبراهيم × . وهذا هو األظهر عند املجليّس بعد احتامله أن يكون من البهتان للمصلحة ؛ فإّن 
كثريًا من املساوي يعّدها أكثر الناس ماسن خصوصًا العقائد الباطلة . راجع : شح املازندراّن 
تًا : أخذه بغتًة . وُبِت : دهش  ْ هَته بهَ 0) : )) ؛ الوايف ) : 5)2 ؛ مرآة العقول )) : )8 . وبهَ
ت سامعه لفظاعته . ) الّصحاح ) :  ْبههَ وتري . يقال : تري ؛ النقطاع حّجته . والُبهتان : الكذب يهَ

))2 ، املفردات للّراغب : 8)) جممع البحرين 2 : 92) ماّدة بت ( . 
)5) الكايف 2 : 75)/) . 

)6) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 299.
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وقّيد بعضهم جواز ذلك بام يكون نسبته إليه حّقاً ال بالكذب ، وأّنه يقصد 
بذلك أّنه عىل طريق النّهي . وظاهر إطالق األدّلة يقتيض اجلواز مطلقاً . 

نعم يف قذف الكّفار قد ورد النّهي إاّل مع اإلطالع كصحيحة عبد 
ىلهَ   عهَ ْيسهَ   لهَ نْ   مهَ ْذِف  قهَ ْن  عهَ هَى  نهَ ُه  »أهَنَّ أيب عبد اهلل × :  عن  بن سنان ،  اهلل 
ُكونهَ  ُكوُن أهَْن يهَ ا يهَ ُ مهَ الهَ : أهَْيسهَ لِكهَ ِمنُْهْم ، وقهَ ىلهَ ذهَ طَِّلعهَ عهَ مِ  ، إاِلَّ أهَْن يهَ ْسالهَ اإْلِ

ب  « )1( .  ذهَ ْد كهَ قهَ
انهَ  ْن كهَ ْذِف مهَ ْن قهَ هَى عهَ ُه نهَ وحسنة احللبّي ، عن أيب عبد اهلل × : »أهَنَّ

لِكهَ  ِمنْه « )2( .   ىلهَ  ذهَ ِد اطَّلهَْعتهَ  عهَ ِم إاِلَّ أهَْن تهَُكونهَ قهَ ْسالهَ رْيِ اإْلِ ىلهَ غهَ عهَ
أّنه  ومقتىض ذلك  احلّذاء )3( عنه × )4( ،  ونحوها رواية أيب احلسن 

اليوز يف غري الكّفار أيضًا إاّل مع اإلطالع عليه . 

 ) الّثالثة ( : ] المراد بالمحصنات العفائف [ 

الّرجال  حكمهّن  ويف  النّساء ،  من  العفائف  هنا  باملحصنات  املراد 
سبب  باعتبار  بالّذكر  تصيصهّن  ولعّل  واإلمجاع ،  األخبار  بداللة 

))) الكايف 7 : 9)2/) ، هتذيب األحكام 0) : 286/75 . 
)2) الكايف 7 : 0)2/2 ، هتذيب األحكام 0) : 287/75 . 

باب  الكايف 7 : )2/) ، يف  ابن أيب عمري عنه يف  توثيقه رواية  ّذاء : كفى يف  احلهَ أبو احلسن   (((
كراهية قذف من ليس عىل اإلسالم ويف هتذيب األحكام 0) : 288/75 ، يف باب احلّد يف 

الفرية والسّب . خاتة املستدرك 9 : 29/257) . 
ا  ُجٌل مهَ نِي رهَ أهَلهَ ْبِد اهلل × فهَسهَ الهَ : ُكنُْت ِعنْدهَ أهَيِب عهَ اِء قهَ ذَّ ِن احلهَ سهَ ))) الكايف 7 : 0)2/) ، عن أهَيِب احلهَ
ُقْلُت :  الهَ : فهَ ِديدًا ، قهَ ْبِد اهلل × نظهَرًا شهَ َّ أهَُبو عهَ نهَظهَرهَ إِلهَ ِة فهَ اِعلهَ اكهَ اْبُن اْلفهَ ِريُمكهَ ؟ . ُقْلُت : ذهَ لهَ غهَ فهَعهَ

احًا « .  لِكهَ يِف ِدينِِهْم نِكهَ ْيسهَ ذهَ الهَ : » أهَ ولهَ قهَ ُه ُأْخُتُه ، فهَ ُويِسٌّ ، ُأمُّ ُه جمهَ اكهَ ، إِنَّ ُجِعْلُت فِدهَ
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أّنا نزلت يف عائشة أو غريها أو اجلري عىل الغالب ،  ملا نقل  النّزول ، 
فدّلت اآلية عىل أّنه يشتط يف املقذوف اّلذي يب بقذفه احلّد املذكور 

اإلحصاُن . 
واملراد به هنا اجلمع ألمور أربعة : الّتكليف ، واحلرّية ، واإلسالم ، 
والعّفة من الّزنا ، أي عدم الّتجاهر بذلك ، فمن حصلت فيه الّصفات 
بقذفه ،  حّد  فال  بعضها  أو  فقدها  ومن  احلّد ،  بقذفه  وجب  املذكورة 

ولكن يب الّتعزير لألخبار ، وإليه يذهب األصحاب . 
وإطالق كالمهم يقتيض أّن املتجاهر بالفسق كذلك يف لزوم الّتعزير ، 
مواجهة  بخالف  مطلقًا  القذف  وقبح  األدّلة ،  عموم  وجهه  ولعّل 
املتظاهر به بغريه من أنواع األذى كام عرفت . ويظهر من صحيحة ابن 
سحان )1( ، ومرفوعة ابن بزيع )2( رجحان القذف فال يكون القاذف له 
وإىل  وهو املستفاد أيضًا من عموم رواية الربقّي )3( ،  مستحّقًا للّتعزير ، 

ذلك يميل الّشهيدان )4( وهو األقوى ، وإليه ذهب كثري من العاّمة )5( . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )0).

)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )0).

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )0).
))) يف الّلمعة ، وشحها 9 : 79) : » ويشتط يف املقذوف االحصان ، وأعني : البلوغ والعقل 
واحلرية واالسالم والعّفة فمن اجتمعت فيه هذه األوصاف وجب احلّد بقذفه وإاّل فالواجب 
بني  فارقني  غري  واجلامعة  املصنف  أطلقه  كذا  » بشحه :  الّثان :  الّشهيد  قال  الّتعزير « ، 
املتظاهر  القذف مطلقا بخالف مواجهة  بالّزنا وغريه ، ووجهه عموم األدّلة وقبح  املتظاهر 

به بغريه من أنواع األذى « . 
)5) حلية العلامء 7 : )60 ، املجموع 9) : 69) . 
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 ) الّرابعة ( : ] اعتبار اجتماع الشهداء األربعة وقت األداء [ 

املتظافرة  الّروايات  أّن  إاّل  مطلقًا ،  وقع  وإْن  الّشهداء ،  األربعة   
كام  الّتحمل  وقت  يف  بل  األداء ،  وقت  يف  االجتامع  اعتبار  عىل  دّلت 
قيل ، وأْن يشاهدوا امليل يف املكحلة ، وأْن يكونوا عدوالً ، وإليه يذهب 
وذهب الّشافعّي )2( إىل أّنه اليشتط  وكثري من العاّمة )1( ،  األصحاب ، 

االجتامع يف األداء ، فلو اتوا متفّرقني جاز . 
بل  وامرأتان ،  رجال  ثالثة  عنه  احلّد  دفع  يف  األربعة  مقام  ويقوم 
رجالن وأربع نساء ، ويف حكم األربعة يف إسقاط احلّد عنه اإلقرار ولو 
مّرة واحدة ، وإْن ل يثبت عىل املقر إاّل بالّتكرار أربعًا ، وقد تّقدم الكالم 

يف جواز كون الّزوج أحدهم . 

 ) الخامسة ( : ] حّد القذف حّق للمقذوف [ 

للمقذوف ،  احلّق  هذا  أّن  باملحصنات  الّرمي  تعّلق  من  يظهر  قد   
العفو  وله  بذلك ،  يطالب  اّلذي  فهو  برصحيها ،  الّروايات  تدّل  وعليه 
قبل ثبوته عند احلاكم . ولو مات قبل االستيفاء كان هذا احلّق للوارث . 
إذا  إاّل  واحدًا ،  القاذف  كان  ولو  احلّد ،  تعدد  املقذوف  تعدد  ولو 
كان قد قذفهم مجيعًا بكلمة كقوله : أنتم زناة ، ثّم إنم أتوا به جمتمعني 
المتفّرقني فإّن عليه يف هذه الّصورة حّدًا واحدًا ، ويدل عىل ذلك مارواه 
ُجٍل  رهَ ْن  عهَ أبا عبد اهلل ×  أهَْلُت  عن مجيل قال سهَ الّصحيح ،  يف  الّشيخ ، 

))) بدائع الّصنائع 6 : )28 ، املغني ) ابن قدامة ( 0) : 77) ، الّشح الكبري 0) : 96) . 
)2) األّم 5 : 297 ، حلية األولياء 8 : 0) ، املغني ) ابن قدامة ( 0) : )7) . 



08)...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

ًة ؟ .  هَاعهَ ْوٍم مجهَ ىلهَ قهَ هَى عهَ اْفتهَ
ِقنيهَ  رِّ ْوا بِِه ُمتهَفهَ اِحدًا ، وإِْن أهَتهَ ّدًا وهَ بهَ  حهَ ْوا بِِه جُمْتهَِمِعنيهَ ُضِ الهَ : »إِْن أهَتهَ قهَ
ّدًا « )1( . وعن مّمد بن حران عنه × مثله )2( .  اِحٍد ِمنُْهْم حهَ بهَ لُِكلِّ وهَ ُضِ
ُجٌل   ْبِد اهلل × رهَ يِب عهَ الهَ :   ُقْلُت أِلهَ ويف املوّثق ، عن احلسن العّطار )3( قهَ

ِيعًا ؟ .  ْومًا مجهَ فهَ  قهَ قهَذهَ
ٍة « .  اِحدهَ ٍة وهَ ِلمهَ الهَ : »بِكهَ قهَ فهَ

ْم .  ُقْلُت : نهَعهَ
بهَ لُِكلِّ  ْذِف ُضِ ْينهَُهْم يِف اْلقهَ قهَ بهَ اِحدًا ، وإِْن فهَرَّ ّدًا وهَ ُب حهَ الهَ : »ُيرْضهَ قهَ

ّد « )4( . وعن بريد عن أيب جعفر × نحوه )5( .  ُجٍل ِمنُْهْم حهَ رهَ

 ) الّسادسة ( : ] عدم قبول شهادة القاذف [ 

اجللد  قبل  األحوال ،  مجيع  يف  مطلقًا  شهادته  قبول  عدم  أفادت   
وبعده ؛ وذلك ألّنه مفٍت قد فعل شيئًا ناه اهلل عنه ، وإْن كان صادقًا يف 
نفس األمر ، ومن كان كذلك فهو فاسق إذا ل يأت باألربعة كام حكاه اهلل 
َفاِسُقوَن { فهو من قبيل العّلة لعدم قبول 

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
تعاىل بقوله : } ... وَأ

الّشهادة . والواو فيه للعطف عىل جزاء الّشط فيكون من مجلة اجلزاء ، 

))) هتذيب األحكام 0) : 68 – 69/)25 ، االستبصار ) : 8/227)8 . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 255/69 ، االستبصار ) : 9/227)8 . 

))) احلسن بن زياد العّطار موىل بني ضّبة ، كويّف ثقة ، روى عن أيب عبد اهلل × ، وقيل : احلسن 
بن زياد الطائّي ، له كتاب ، روى عنه : مّمد بن أيب عمري . رجال النّجاّش : ))) / 5) . 

))) هتذيب األحكام 0) : 256/69 ، االستبصار ) : 227/)85 . 
)5) هتذيب األحكام 0) : 258/69 ، االستبصار ) : 852/228 . 



كتاب احلدود / حّد القذف............................................................. 09)

بَداً ... { ، ومن 
َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
وا ل

ُ
 َتْقَبل

َ
ويكون االستثناء من قوله : } ... َوال

مذهب  هو  كام  الّتوبة ،  بعد  الّشهادة  قبول  عىل  فتدّل  الّثانية ،  اجلملة 
أصحابنا ، ووافقهم عىل ذلك الّشافعّي )1( ، وأكثر الّتابعني )2( . 

إقامة  قبل  يشهد  أْن  إاّل  أبدًا  شهادته  التقبل  حنيفة :  أبو  وقال 
من  واالستثناء  لالستئناف  الواو  أّن  عىل  بناًء  تامه ،  قبل  أو  عليه  احلّد 

الفاسقني ، وهو قول جريح ، وابن املسّيب ، واحلسن )3( . 
ألّنه ل يقم عىل اختصاص االستثناء  واليفى ضعف هذا القول ؛ 
باجلملة األخرية دليل تاّم ، وجواز الرجوع إىل الكّل جممع عليه بني أهل 
األصول ، وإن اختلفوا يف كونه حقيقة أو جمازًا ، وقد قام الّدليل الوارد 

عن معدن الوحي اإلهلي عىل رجوعه إىل اجلملتني فتعنّي املصري إليه . 

 ) الّسابعة ( : ] التائب بعد اقامة الحّد تقبل شهادته [ 

 استثنى سبحانه ممّن ترّد شهادته الّتائب بعد إقامة احلّد عليه املصلح 
باألعامل الّداّلة عىل صدق ثبوته ، فإّنه تقبل شهادته . 

يدّل عىل ذلك أيضًا األخبار ، فروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن ابن 

))) احلاوي الكبري 7) : 27 ، الّسنن الكربى 0) : )5) ، مترص املزن : )0) ، وفتح الباري . 
)2) انظراألّم 7 : 89 ، الّسنن الكربى 0) : )5) ، احلاوي الكبري 7) : 25 . 

))) املحىل 9 : ))) ، املبسوط 6) : 25) ، النتف 2 : )80 ، الّلباب ) : 87) ، اهلداية 6 : 29 ، 
فتح الباري 5 : 256 و257 ، عمدة القاري ) : 207 و209 و0)2 ، تبيني احلقائق ) : 8)2 ، 
حلية العلامء 8 : )25 ، املجموع 20 : 252 ، شح فتح القدير 6 : 29 ، املغني البن قدامة 
2) : 75 و76 ، اجلامع ألحكام القرآن 2) : 79) ، بداية املجتهد 2 : )5) ، البحر الزّخار 

6 : 7) ، احلاوي الكبري 7) : 25 . 
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ُتُه ؟ .  ادهَ ههَ ا تهَابهَ  أُتْقبهَُل شهَ ِن املهَْحُدوِد إِذهَ ْبِد اهلل ×عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ سنان قال : سهَ
ِعنْدهَ  ُه  نهَْفسهَ وُيْكِذبهَ  الهَ ،  قهَ مِمَّا  ْرِجعهَ  يهَ أهَْن  ُتُه  ْوبهَ وتهَ تهَابهَ ،  ا  »إِذهَ الهَ :  قهَ فهَ
ْعدهَ  بهَ ُه  تهَ ادهَ ههَ ْقبهَلهَ شهَ يهَ أهَْن  اِم  مهَ اإْلِ ىلهَ  عهَ إِنَّ  فهَ لهَ  فهَعهَ ا  إِذهَ فهَ امُلْسِلِمنيهَ ،  ِعنْدهَ  وهَ اِم  مهَ اإْلِ

لِك « )1( .  ذهَ
اِذِف   ِن اْلقهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ بَّاِح اْلِكنهَاِنِّ ، قهَ وعنْ  أهَيِب الصَّ

ُتُه ؟ .  ْوبهَ ا تهَ ْيِه احلهَدُّ مهَ لهَ اُم عهَ ا ُيقهَ ْعدهَ مهَ بهَ
ُه « .  الهَ : »ُيْكِذُب نهَْفسهَ قهَ

ُتُه ؟ .  ادهَ ههَ ُه ، وتهَابهَ ، أُتْقبهَُل شهَ بهَ نهَْفسهَ أهَْيتهَ إِْن أهَْكذهَ ُقْلُت : أرهَ
ْم « )2( .  الهَ : » نهَعهَ قهَ

ْلُتُه  أهَ سهَ قال :  أحدمها ’  عن  بعض أصحابه ،  عن  يونس ،  وعن 
ا تهَابهَ ؟ .  ْعدهَ احلهَدِّ إِذهَ ُتُه بهَ ادهَ ههَ نهَاِت ُتْقبهَُل شهَ ْقِذُف امُلْحصهَ ِن اّلذي يهَ عهَ

ْم « .  الهَ : » نهَعهَ قهَ
ُتُه ؟ .  ْوبهَ ا تهَ مهَ ُقْلُت : وهَ

ىلهَ  عهَ ْيُت  هَ اْفتهَ ِد  قهَ ُقوُل  ويهَ اِم ،  مهَ اإْلِ ِعنْدهَ  ُه  نهَْفسهَ ُيْكِذُب  فهَ يهَِجي ُء  »فهَ الهَ :  قهَ
ُه « )3( .  الهَ ُتوُب مِمَّا قهَ يهَ ةهَ وهَ نهَ ُفالهَ

ُجلِ   الرَّ ِن  عهَ اهلل ×  ْبِد  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  سهَ قال :  سليامن  بن  القاسم  وعن 
وُز  ُ أجتهَ رْيًا ،  خهَ إاِلَّ  ِمنُْه  ُم  ُيْعلهَ والهَ  ُتوُب ،  يهَ ُثمَّ  ّدًا  حهَ ُيْجلهَُد  فهَ ُجلهَ   الرَّ ْقِذُف   يهَ

ُتُه ؟ .  ادهَ ههَ شهَ

))) الكايف 7 : 97)/6 . 
)2) الكايف 7 : 97)/) ، هتذيب األحكام 6 : 5)5/2)6 ، االستبصار ) : 6)/20) . 
))) الكايف 7 : 97)/5 ، هتذيب األحكام 6 : 5)7/2)6 ، االستبصار ) : 6)/22) . 
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ُكْم ؟ « .  اُل ِعنْدهَ ا ُيقهَ ْم . مهَ الهَ : »نهَعهَ قهَ
دًا .  ُتُه أهَبهَ ادهَ ههَ نْيهَ اهلل ، والهَ ُتْقبهَُل شهَ ْينهَُه وبهَ ُتُه فِيامهَ بهَ ْوبهَ ُقوُلونهَ : تهَ ُقْلُت : يهَ

رْيًا  ْم ِمنُْه إاِلَّ خهَ ْ ُيْعلهَ ا تهَابهَ ولهَ ُقوُل : إِذهَ انهَ أهَيِب يهَ اُلوا كهَ ا قهَ الهَ : »بِْئسهَ مهَ قهَ فهَ
ُتُه « )1( .  ادهَ ههَ ْت شهَ ازهَ جهَ

ِهدهَ  امُلْؤِمننِيهَ × شهَ أهَِمريهَ  »أهَنَّ  ْبِد اهلل × :  أهَيِب عهَ ْن  عهَ ُكوِنّ ،  السَّ ِن  وعهَ
انهَ  كهَ ْد  قهَ وهَ ُه  تهَ ادهَ ههَ شهَ ازهَ  أهَجهَ فهَ ٍة  ادهَ ههَ بِشهَ وِرْجُلُه  ُدُه  يهَ ْت  ُقطِعهَ ْد  وقهَ ُجٌل   رهَ هُ   ِعنْدهَ

ُتُه « )2( .  ْوبهَ ُعِرفهَْت تهَ تهَابهَ ، وهَ
ّدًا  ٌد حهَ ْيسهَ ُيِصيُب أهَحهَ الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × : »لهَ الهَ : قهَ ْسنهَاِد قهَ ا اإلِْ ذهَ بِهَ

ُته  « )3( .  ادهَ ههَ ْت شهَ ازهَ ُتوُب إاِلَّ جهَ ْيِه ُثمَّ يهَ لهَ اُم عهَ ُيقهَ فهَ
لهَ :  جهَ زَّ وهَ ْوُل اهلل عهَ ا قهَ أهَمَّ وهَ يف موّثقة سامعة عنه ...  » الكافي « :  ويف 

يَن تابُوا { ؟ . 
ّ

 ال
َّ

بَداً ... إاِل
َ
ُهْم َشهاَدةً أ

َ
وا ل

ُ
}  َوال َتْقَبل

ُتُه ؟ .  ْوبهَ ُف  تهَ ْيفهَ  ُتْعرهَ الهَ : ُقْلُت : كهَ قهَ
ْستهَْغِفرهَ  يهَ وهَ بهَ ،  ُيرْضهَ تَّى  حهَ النَّاِس  رؤوِس  ىلهَ  عهَ ُه  نهَْفسهَ »ُيْكِذُب  الهَ :  قهَ

ُته « )4( .   ْوبهَ ْت تهَ رهَ ْد ظهَههَ قهَ لِكهَ فهَ لهَ ذهَ ا فهَعهَ إِذهَ ُه ، وهَ بَّ رهَ
وظاهر هذه األخبار أّنه يّكذب نفسه وإْن كان صادقا . 

وفيه : أّن اإلكذاب يف هذه احلال من الكذب القبيح ، ومن ثّم كان 

))) الكايف 7 : 97)/2 ، هتذيب األحكام 6 : 6))/620 ، االستبصار ) : 7)/25) . 
 : 6 األحكام  هتذيب   ، ((08/5(  : ( الفقيه  حيرضه  ال  من   ، (/(97  : 7 الكايف   (2(

5)8/2)6 ، االستبصار ) : 7)/)2) . 
))) الكايف 7 : 97)/) . 
))) الكايف 7 : ))7/2 . 
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املشهور بني األصحاب لزوم الّتورية هنا دفعًا هلذا املحذور . 
وقيل : إّنه الحيتاج إىل الّتورية ؛ ألّنه كاذب شعًا كام يظهر من اآلية . 
ثّم الّظاهر من األخبار أّن توبته أْن يعتف بأّنه كاذب يف ما قال ، وبه 

قال الّشيخ يف » النّهاية « )1( . 
أْن  قوم :  فقال  نفسه  إكذاب  يف  اختلفوا  » المبسوط « :  يف  وقال 

يقول : القذف باطل حرام ، وال أعود إىل ماقلت . 
وقال بعضهم : الّتوبة إكذاب نفسه ، وحقيقة ذلك أْن يقول : كذبت 
فيام قلت ، وروي ذلك يف أخبارنا ، واألّول أقوى ؛ ألّنه إذا قال : كذبت 
يف ما قلت رباّم كان كاذبًا يف هذا ، جلواز أن يكون صادقًا يف الباطن ، وقد 
نفسه )2( .  أكذب  فقد  باطل حرام  الكذب  قال :  فإذا  تعّذر عليه تقيقه 

ونحوه قال ابن إدريس )3( . 
ورّجح بعضهم القول بالّتفصيل ، وهو أّنه إْن كان كاذبًا كانت توبته 
وأظهر  ماقاله  بتحريم  اعتف  كان صادقًا  وإْن  قال ،  ممّا  نفسه  بإكذاب 
االستغفار منه ، من غري أْن يرّصح بإكذاب نفسه ، ونّزلت األخبار عىل 

ذلك . 
وأنت خبري بأّن هذا املحذور يندفع بالّتورية املفهوم لزومها يف نحو 

ذلك من عموم األخبار . 

))) النّهاية : 727 ، قال : » وحّد الّتوبة والّرجوع عاّم قذف هو أْن يكّذب نفسه يف مأل من النّاس 
يف املكان اّلذي قذف فيه يف ما قاله . فإْن ل يفعل ذلك ، ل يز قبول شهادته بعد ذلك « . 

)2) املبسوط 8 : 78) - 79) . 
))) الّسائر ) : 527 . 
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ثّم الّظاهر أّن املراد باإلصالح هو االستمرار عىل الّتوبة واإلرصار 
عليها ، وأن ال يظهر منه إاّل اخلري . 

وقال الّشيخ يف » الخالف « )1( ، و» المبسوط « )2( : إذا أكذب نفسه 
وتاب التقبل شهادته حّتى يظهر منه العمل الّصالح . 

ونقل عن مجاعة االجتاء بالّتوبة يف قبول الّشهادة ، ثّم قال : والبّد 
من صالح العمل لظاهر اآلية . 

البقاء  فإّن  النّزاع هنا لفظّي ؛  أّن  الّتحقيق  » المختلف « :  وقال يف 
عىل الّتوبة شط يف قبول الّشهادة ، وهو كاٍف يف إصالح العمل لصدقه 

عليه )3( . 

 ) الّثامن�ة ( : ] ال يح�د الوال�د بق�ذف ول�ده ، وال ال�زوج بقذف 
زوجته المّيته [ 

لو قذف الّرجُل ولده ل حيّد ، وكذا لو قذف زوجته املّيته ، ول يكن 
هلا وارث إاّل ولده . نعم لو كان هلا ولد من غريه كان هلم احلّد تاّمًا ، وكذا 
لو كان هلا قرابة ، ويدّل عىل هذا احلكم حسنة مّمد بن مسلم ، عن أيب 

جعفر × )4( ونحوها ، فهذا مصص لعموم اآلية . 

))) اخلالف 6 : )26 املسألة )) . 
)2) املبسوط 8 : 78) - 79) . 

))) متلف الّشيعة 8 : )8) . 
اْبنهَُه  فهَ  قهَذهَ ُجٍل  رهَ ْن  عهَ ٍر ×  ْعفهَ جهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  سهَ قال  بن مسلم  الكايف 7 : ))2/)) ، عن مّمد   (((
الهَ :  قهَ ُه ؟ . فهَ فهَ أهَُبوُه ُأمَّ إِْن قهَذهَ ُه « ، ُقْلُت : فهَ ْد لهَ لهَ ْ ُيْ ُه لهَ فهَ ذهَ ا ُقتِلهَ بِِه ، وإِْن قهَ ُه مهَ تهَلهَ ْو قهَ الهَ : » لهَ نهَى ، قهَ بِالزِّ
ِلَّ  ْ تهَ ْينهَُهامهَ ولهَ قهَ بهَ ى ِمنُْه وُفرِّ دهَ اّلذي اْنتهَفهَ لهَ لِكهَ اْلوهَ ْم ذهَ ْ ُيْلزهَ لهَ نهَا وهَ عهَ ا تهَالهَ ِدههَ لهَ ى ِمْن وهَ ا واْنتهَفهَ ههَ فهَ ذهَ » إِْن قهَ
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 ) الّتاسعة ( : ] كيفية جلد القاذف [ 

نْيهَ   بهَ ُب   ُيرْضهَ ي   ِ »امُلْفتهَ القاذف :  جلد  كيفّية  يف  عنهم ^  ورد  قد   
ُه فهَْوقهَ ثِيهَابِه  « )1( .  ُدُه ُكلُّ سهَ ُب جهَ بهَني ، ُيرْضهَ ْ الرضَّ

اُء « )2( .  دهَ ْ ٌء ِمْن ثِيهَابِه إاِلَّ الرِّ عهَ شهَ  ويف خرب آخر : »الهَ ُينْزهَ

 ) العاشرة ( : ] ِلَم ُجعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان [ 

ِمْن  اُه  وهَ رهَ ْن  مَّ عهَ أهَْشيهَمهَ )3( ،  ْبِن  ِلِّ  عهَ إىل  بإسناده  ) العلل (  يف  روي 
ٌة ِمنهَ  عهَ ا أهَْربهَ نهَ هَ  ُجِعلهَ  يِف  الزِّ ُه ِقيلهَ لهَه : ِل ْبِد اهلل × : أهَنَّ ْن أهَيِب عهَ ابِنهَا ، عهَ أهَْصحهَ

اِن ؟ .  اِهدهَ ْتِل شهَ ُهوِد ، ويِف اْلقهَ الشُّ
ْيُكْم ،  لهَ ُر عهَ ُتنْكهَ هَا سهَ ِلمهَ أهَنَّ ةهَ ، وعهَ ُكُم امُلْتعهَ لَّ لهَ لَّ أهَحهَ جهَ زهَ وهَ الهَ : »إِنَّ اهلل عهَ قهَ فهَ
لَّامهَ  ْيُكْم ، وقهَ لهَ ُِتهَ عهَ لِك ألهَ ْو الهَ ذهَ ُكْم ، لهَ ُهودهَ ، اْحتِيهَاطًا لهَ ةهَ الشُّ عهَ لهَ اأْلهَْربهَ عهَ فهَجهَ

اِحد « )4( .  ٍة بِأهَْمٍر وهَ ادهَ ههَ ىلهَ شهَ ٌة عهَ عهَ تهَِمُع أهَْربهَ ْ يهَ
ْبِد اهلل ×  عهَ يِب  أِلهَ ُقْلُت  الهَ :  قهَ عن أيب حنيفة قال :  الّشيخ ،  وروى 

 ْ هَا ولهَ ا ُجِلدهَ احلهَدَّ هلهَ ِدههَ لهَ نْتهَِف ِمْن وهَ ْ يهَ انِيهَِة ولهَ ا اْبنهَ الزَّ يٌَّة يهَ ُه حهَ الهَ اِلْبنِِه وُأمُّ انهَ قهَ الهَ : وإِْن كهَ دًا ، قهَ ُه أهَبهَ لهَ
ا ِمنُْه إاِلَّ  ههَ قِّ ْأُخُذ بِحهَ ْن يهَ هَا مهَ ُكْن هلهَ ْ يهَ يِّتهٌَة ولهَ ُه مهَ ُأمُّ انِيهَِة وهَ ا اْبنهَ الزَّ الهَ اِلْبنِِه يهَ انهَ قهَ الهَ وإِْن كهَ ْينهَُهام ، قهَ ْق بهَ رَّ ُيفهَ
ِه  رْيِ ٌد ِمْن غهَ لهَ هَا وهَ انهَ هلهَ ا ، وإِْن كهَ ِدِه ِمنْههَ لهَ ارهَ لِوهَ ْد صهَ قَّ احلهَدِّ قهَ ْيِه احلهَدُّ ، أِلهَنَّ حهَ لهَ اُم عهَ ُه الهَ ُيقهَ إِنَّ ا ِمنُْه فهَ ُدههَ لهَ وهَ
ُْم « .  ُقوُمونهَ بِأهَْخِذ احلهَدِّ ُجِلدهَ هلهَ ٌة يهَ ابهَ رهَ هَا قهَ انهَ هلهَ ِه وكهَ رْيِ ٌد ِمْن غهَ لهَ هَا وهَ ُكْن هلهَ ْ يهَ ُه وإِْن لهَ ُد لهَ لهَ ا ُيْ لِيُّههَ ُهوهَ وهَ فهَ

))) الكايف 7 : ))2/) . وفيه : » عن أيب احلسن الّرضا × « . 
ُسوُل اهلل ‘ « .  رهَ رهَ الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ ×   أهَمهَ )2) الكايف 7 : ))2/2 ، وفيه : » قهَ

))) عّل بن أحد بن أشيم ، عّده الشيُخ يف أصحاب اإلمام الرضا × ، وحكم بعض من ترمجه 
الّرواة  بحسنه لوجود طريق للشيخ الّصدوق إليه . رجال الشيخ الطويّس : 82) ، وجامع 

) : )55 ، وتنقيح املقال ) : 265 . 
))) علل الّشائع 2 : 0)5/) . 
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ُشُهوٍد ،  ُة  عهَ أهَْربهَ إاِلَّ  فِيِه  ُوُز  يهَ الهَ  نهَا  الزِّ وهَ اِن ،  اِهدهَ شهَ فِيهِ   ُوُز  يهَ ْتُل   اْلقهَ ْيفهَ   كهَ
نهَا ؟ .  دُّ ِمنهَ الزِّ ْتُل أهَشهَ اْلقهَ وهَ

ُوُز فِيِه  ِمْن ثهَمَّ الهَ يهَ ِن ، فهَ ا فِْعالهَ نهَ الزِّ اِحٌد ، وهَ ْتلهَ فِْعٌل وهَ الهَ : »أِلهَنَّ اْلقهَ قهَ فهَ
ان « )1( .   اِهدهَ ىلهَ املهَْرأهَِة شهَ اِن وعهَ اِهدهَ ُجِل شهَ ىلهَ الرَّ ُة ُشُهوٍد عهَ عهَ إاِلَّ أهَْربهَ

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة

ْنَيا  ِعُنوا ِف ادلُّ
ُ
ل الُمْؤِمَناِت  ِت 

َ
َغافاِل

ْ
ال الُمْحَصَناِت  يَْرُموَن  يَن 

ّ
} إِنَّ ال  

ُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم { )2( . 
َ
ِخَرةِ َول

ْ
َواآل

و} الَغافاِلت {  مّر )3( ،  كام  العفائف  } الُمْحَصَنات { :  بـ  املراد 
الّسليامت القلوب من اخلبائث النّفسانّية ، وفيها تشديد عظيم لوزر القذف . 
فيه :  قال  الباقر ×  عن  طويل  حديث  يف  » الكافي « ،  يف  روى 
إىل  تُوا ... 

ْ
يَأ ْم 

َ
ل ُثمَّ  الُمْحَصناِت   يَْرُموَن  يَن 

ّ
} َوال بِاملهَِدينهَِة :  لهَ  نهَزهَ »وهَ

ى  مَّ أهَْن ُيسهَ ِمْن  ِة )5(  اْلِفْريهَ ىلهَ   ُمِقياًم عهَ انهَ   ا كهَ ُه اهلل مهَ أهَ َّ فهَربهَ رَِحيٌم {   )4(  قوهل ... 
ال   

ً
فاِسقا كَن  َمْن 

َ
ك  

ً
ُمْؤِمنا كَن  َفَمْن 

َ
} أ لَّ :  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  الهَ  قهَ ِن ،  يامهَ بِاإْلِ

لَّ : } ... إِنَّ الُمنافِِقنَي ُهُم جهَ زَّ وهَ الهَ اهلل عهَ ُه ُمنهَافِقًا ، قهَ لهَ عهَ جهَ يَْسَتُووَن {  )6( ، وهَ

 

))) هتذيب األحكام 6 : 277 – 760/278 . 
)2) سورة النّور)2 : )2 . 

))) قد  ذكرها يف الصفحة 305 .
))) سورة النّور)2 : ) - 5 . 

ْذف . ) كتاب العني ) : )9)) ماّدة فري ( .  )5) الفرية : الكذب والقهَ
)6) سورة الّسجدة 2) : 8)
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الهَ :  قهَ إِْبِليسهَ ،  أهَْولِيهَاِء  ِمْن  لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  ُه  لهَ عهَ جهَ وهَ فاِسُقوَن {   )1( ، 
ْ
ال   

ُه  لهَ عهَ جهَ وهَ َربِِّه ... {   )2( ،  ْمِر 
َ
أ َعْن  َفَفَسَق  ِنِّ 

ْ
اجل ِمَن  إِبْلِيَس  كَن   

َّ
إاِل  ...   {

غافاِلِت ... إىل قوهل ...   يَْوَم 
ْ
يَن يَْرُموَن الُمْحَصناِت  ال

ّ
الهَ : } إِنَّ ال قهَ ْلُعونًا فهَ مهَ

ْت  ْيسهَ لهَ وَن {   )3( ، وهَ
ُ
ُهْم بِما كنُوا َيْعَمل

ُ
رُْجل

َ
يِْديِهمْ  وَأ

َ
ِسنَُتُهْم وَأ

ْ
ل
َ
ْيِهمْ  أ

َ
تَْشَهُد َعل

اِب ،  ذهَ ُة اْلعهَ ِلمهَ ْيِه كهَ لهَ ْت عهَ قَّ ْن حهَ ىلهَ مهَ ُد عهَ ىلهَ ُمْؤِمٍن ، إِنَّامهَ تهَْشههَ اِرُح عهَ ُد اجلهَوهَ تهَْشههَ
وِتَ كِتابَُه 

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
أ
َ
لَّ : } ف جهَ زَّ وهَ الهَ اهلل عهَ ُه بِيهَِمينِِه قهَ ُيْعطهَى ِكتهَابهَ ا امُلْؤِمُن فهَ أهَمَّ فهَ

تِيالً )4( { )5( « )6( . 
َ
ُموَن ف

َ
ولَِك َيْقَرُؤَن كِتاَبُهمْ  َوال ُيْظل

ُ
أ
َ
بَِيِمينِهِ  ف

فائدة : 
عن أيب جعفر × قال :  عن زرارة ،  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  روي 
هَى  ى اْفتهَ ذهَ ا ههَ إِذهَ ى ، وهَ ذهَ ِكرهَ ههَ ا سهَ إِذهَ ِكرهَ ، وهَ بهَ  اخلهَْمرهَ سهَ ِ ا شهَ ُجلهَ إِذهَ »إِنَّ الرَّ
الّسكر هو  العّلة يف حّد  أّن  ي « )7( .  فُعِلمهَ من ذلك  ِ امُلْفتهَ دَّ  اْجِلُدوُه حهَ فهَ

كونه مشتماًلعىل الفرية فيكون حّده ثامنني . 
* * * * *

))) سورة الّتوبة 9 : 67
)2) سورة الكهف8) : 50 . 
))) سورة النّور : )2 و)2 . 

))) قال الّراغب : الفتيل : املفتول ، وسّمي ما يكون يف شّق النّواة فتيال ؛ لكونه عىل هيئته ، قال 
تعاىل : » الُيْظَلُموَن َفتِياًل « وهو ما تفتله بني أصابعك من خيط أو وسخ . ويرضب به املثل 

يف اليّش ء احلقري . ) املفردات : )62 ماّدة فتل ( . 
)5) سورة اإلساء 7) : )7 . 

)6) الكايف 2 : 2) ضمن احلديث الّطويل ) . 
)7) هتذيب األحكام 0) : 90/ 6)) . 



الّثالث : حّد الّسرقة

 وفيه آيتان : 

ااُلولى : قوله تعالى في سورة المائدة

ِمَن   
ً

نََكاال َسَبا 
َ
ك بَِما  َجَزاًء  يِْدَيُهَما 

َ
أ َطُعوا 

ْ
اق

َ
ف ُة 

َ
ارِق َوالسَّ ارُِق  } َوالسَّ  

اهلل َواهلل َعِزيٌز َحِكيٌم { )1( . 
ونصب  الّزانية والّزان .  املذكوران )2( يف  الوجهان  يف إعراب اآلية 

} َجَزاًء { و} نكاالً { عىل املفعول . 
والنّكال : العذاب ، أي افعلوا بم ذلك جمازاة هلم ، فافعلوا ردعًا 
من نكل  أو لينكل غريه نكاالً عن مثل فعله ،  هلم عن العود إىل مثله ، 
بـ  عليه  املدلول  املصدر  عىل  النّصب  يكون  أْن  ويوز  جبن .  إذا  ينكل 

َطُعوا { ؛ ألّن املعنى جازوهم ونّكلوهم . 
ْ
} اق

ْطعِ  اْليهَِمنيِ  ِمنهَ   ُة قهَ ِعلَّ ويف » عيون األخبار « ، عن الّرضا × قال : »وهَ

))) سورة املائدة 5 : 8) . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 277.
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ُه ،  ا لهَ ُعههَ أهَْنفهَ اِئِه وهَ ُل أهَْعضهَ ُه ُيبهَاِشُ اأْلهَْشيهَاءهَ بِيهَِمينِِه ، وِهيهَ أهَْفضهَ اِرِق ؛   أِلهَنَّ السَّ
رْيِ  غهَ ِمْن  اِل  اأْلهَْموهَ أهَْخذهَ  ْبتهَُغوا  يهَ لِئهَالَّ  ْلِق ،  لِلخهَ ًة  وِعرْبهَ ااًل  نهَكهَ ا  ْطُعههَ قهَ فهَُجِعلهَ 

ةهَ بِيهَِمينِِه ... « )1( .  قهَ ِ ا ُيبهَاِشُ السَّ ُه أهَْكثهَُر مهَ أِلهَنَّ ا ، وهَ ِحلِّههَ
وإطالق  منه .  الّسقة  حصول  يف  الغالب  ألّنه  الّسارق ؛  وقّدم 
واملسلم  واحلّر واململوك ،  الّسقة أو عمومها يتناول الّصغري والكبري ، 

والكافر ، وبأّي وجه تققت الّسقة . 
اإلبانة ،  غري  يف  يستعمل  قد  كان  وإْن  اإلبانة ،  يف  ظاهر  والقطع 
وظاهر األيدي شمول اليسار ، وأّنا من املنكب ، وإْن كانت قد تطلق 

عىل غريه ، ولكّن ظاهر اآلية غري مراد قطعًا . 
َ لِلنَّاِس  ُخُذوهُ ... { )2( ، وقوله : } ... ِلُبنَيِّ

َ
وبحكم } ... َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل ف

ْن تهَِضلُّوا ِكتهَابهَ  ْكُتْم بِِه لهَ هَسَّ ا إِْن تهَ ِهْم ... { )3( ، ونّص : »إِنِّ ُمهَلٌِّف  فِيُكمْ  مهَ
َْ

َل إِل َما نُزِّ
ْيتِي « )4( ، احلديث . يعني يعرف من بيانم املراد با .  ِعْتهَِت أهَْهلهَ بهَ اهلل وهَ

فهنا مسائل : 

 ) ااُلولى ( : ] في بيان معنى الّسرقة [ 

الّصادق × يف صحيحة  الّسقة وهي ما أخذ من احلرز لقول   يف 
ُهوهَ  ُه فهَ زهَ أهَْحرهَ اُه وهَ وهَ ْد حهَ ْيئًا قهَ قهَ ِمْن ُمْسِلٍم شهَ هَ ْن سهَ مّمد بن مسلمهَ : » ...ُكلُّ مهَ

))) عيون أخبار اإلمام الرضا × 2 : 96ضمن حديث طويل . 
)2) سورة احلش 59 : 7 . 

))) سورة النحل 6) : )) . 
))) كامل الّدين وتام النعمة ) : ))2 . 
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اِرُق ... « )1( .  ُهوهَ ِعنْدهَ اهلل  السَّ اِرِق ، وهَ ْيِه اْسُم السَّ لهَ ُع عهَ قهَ يهَ
ٍل  ْدخهَ ويف رواية الّسكوّن ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علَّ : »ُكلُّ مهَ
مهَ  احلهَامَّ ْعنِي  يهَ ْيِه ،  لهَ عهَ ْطعهَ  قهَ فهَالهَ  اِرُق   السَّ ِمنْهُ   ُق   ْسِ يهَ إِْذٍن  رْيِ  بِغهَ فِيِه  ُل  ُيْدخهَ
اّلذي حيتاج  أّن األخذ من املوضع  فيدّل بمفهومه عىل  اأْلهَْرِحيهَةهَ « )2( .  وهَ
وإْن كانت األبواب مفتحة ، كام  يف الّدخول إليه إىل اإلذن يعّد سقًة ، 
يدّل عليه إطالق رواية ابن مسلم املذكورة )3( ، وحسنة أيب بصري ، عن 

نِْزلِ  أهَبِيِه ؟  قهَ  ِمنْ  مهَ هَ إِْن سهَ أيب جعفر × وقد قيل له : فهَ
نِْزِل  ُخوِل إىِلهَ مهَ ِن الدُّ ُب عهَ ُجِل الهَ حُيْجهَ الهَ : »الهَ ُيْقطهَُع ؛ أِلهَنَّ اْبنهَ الرَّ قهَ   فهَ
انهَ  كهَ ا  إِذهَ وُأْختِِه ،  أهَِخيِه ،  نِْزِل  مهَ ِمْن  قهَ  هَ إِْن سهَ لِكهَ  ذهَ كهَ وهَ اِئٌن ،  ا خهَ ذهَ ههَ أهَبِيِه ، 

ُخول « )4( .   ِن الدُّ ُْجبهَانِِه عهَ ْيِهْم الهَ حيهَ لهَ ْدُخُل عهَ يهَ
إذا  عليهام  القطع  فإّنه  والّضيف )6( ،  األجري )5( ،  يف  مارود  وكذا 

سقا ، ويقطع ] ضيف [ )7( الّضيف ؛ وذلك حلصول اإلذن له دونه . 

))) هتذيب األحكام 0) : 8)2/)8) ، االستبصار ) : 8)896/2 . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 08) – 09)/22) . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 8)).
))) الكايف 7 : 6/228 ، هتذيب األحكام 0) : 0))/25) . 

نهَ  ْيامهَ ْن ُسلهَ )5) هذا املعنى ورد يف روايات متعددٍة منها ما أورده الكلينّي يف الكايف 7 : 2/227 ، عهَ
ُتْقطهَُع  ْل  ههَ ْيتِِه  بهَ ِمْن  ُق  يهَْسِ فهَ أهَِجريًا  ْستهَْأِجُر  يهَ ُجِل  الرَّ ِن  عهَ ْبِد اهلل ×  عهَ ا  أهَبهَ أهَْلُت  الهَ : سهَ قهَ الٍِد  ْبِن خهَ

اِئن  .  ا خهَ ذهَ اِرٍق ههَ ْيسهَ بِسهَ هٌَن لهَ ا ُمْؤتهَ ذهَ الهَ : ههَ ُدُه ؟ قهَ يهَ
ٍر ×  ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ْيٍس ، عهَ ِد ْبِن قهَ مَّ ْن مُهَ )6) إشارة اىل ما أورده الكلينّي يف الكايف 7 : 228/) ، عهَ

ْيف  .  ْيُف الضَّ قهَ ُقطِعهَ ضهَ هَ ْيفًا فهَسهَ ْيُف ضهَ افهَ الضَّ ْ ُيْقطهَْع وإِْن أهَضهَ قهَ لهَ هَ ا سهَ ْيُف إِذهَ الهَ : الضَّ قهَ
)7) ما بني املعقوفني أثبتناه من النّسخة احلجرّية . 
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وباجلملة هذه األخبار ونحوها تدّل عىل أّن احلرز : هو كّل موضع 
ل يكن لغري املترّصف فيه الّدخول إاّل بإذنه ، وإْن كانت بابا مفتوحة ، 
ورّبام يقّيد بكون صاحبه فيه ، ويف حكمه حظرية الّثمرة ، والبيدر ، وقرب 
امليت يف سقة الكفن ، واجليب والكم الباطنان ، ونحو ذلك ممّا يشهد 
العرف يف العادة بأّنه حرز ، فال قطع يف الّسقة من الّصحراء ، والّطريق ، 
م ، واملساجد ، ونحوها من املواضع املتناوبة ، واملأذون  والّرحى ، واحلامَّ

يف غشيانا ، وكذا البساتني واملزارع . 
»الهَ  قال :  عّل  عن  أبيه ،  عن  جعفر ،  عن  الّسكوّن ،  مارواه  فأّما 
اليعدل  فهو خرب ضعيف ،  ُقْفاًل « )1( ،  هَ  سهَ أهَْو كهَ ْيتًا  بهَ بهَ   نهَقهَ نْ   مهَ إاِلَّ  ُيْقطهَُع 
به عن ظواهر األخبار ، مع أّنه متوُك الّظاهر ؛ ألّن من فتح القفل بال 
كس ، أو دخل إىل الّدار بسلم ونحوه يقطع إمجاعًا ، فاعتبار غلق الباب ، 

والقفل الدليل عليه يعتدُّ به . 

 ) الثانية ( : ] من الشروط المعتبرة في إيجاب القطع اإلخراج 
من الحرز [ 

 يشتط يف الّسقة التي يتّتب عليها احلكم اإلخراج من احلرز ، إّما 
بنفسه أو بسببه مثل : أْن يضعه عىل داّبة ويرجه ، أو يشّده بحبل ونحوه ثّم 
يّره من خارج ، أو يأمر غري املميز من الّصبيان واملجانني بإخراجه ؛ لضعف 

املباش ، وقّوة الّسبب ، ومع املشارك غريمها يقطع إذا بلع نصيبه نصابًا . 
عن  جعفر ،  عن  عاّمر ،  بن  إسحاق  روايُة  احلكم  هذا  عىل  ويدّل 

))) هتذيب األحكام 0) : 09)/)2) ، االستبصار ) : ))8/2)9 . 
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ُْرجهَ   يهَ تَّى  حهَ اِرِق  السَّ ىلهَ  عهَ ْطعهَ  قهَ »الهَ  ُقوُل :  يهَ انهَ  كهَ ِلّيًا ×  عهَ أهَنَّ  أبيه × ، 
ْطع « )1( . ونحوها رواية  ُِب فِيِه اْلقهَ ا يهَ ا مهَ ُكونهَ فِيههَ يهَ ِة ِمنهَ  اْلبهَْيِت ،   وهَ قهَ ِ بِالسَّ

الّسكوّن )2( ، وحسنة احللبّي )3( . 

 ) الّثالثة ( : ] عدم اّدعاء الشبهة المحتملة [ 

أْن اليّدعي شبهًة متملًة ، ويدّل عليه حسنُة احللبّي )4( . 

 ) الّرابعة ( : ] ال حّد في الدغارة واالستالب [ 

املعلنة وهي اخللسُة وال يف  الّدغارة  أْن يأخذ ذلك ّسًا فال يقع يف 
االستالب ، كام يدّل عليه بعض األخبار . 

 ) الخامسة ( : ] عدم كونه أمينًا [ 

 أْن اليكون أمينًا كاملستودع ، واألجري ، ويف حكمه الّضيف ، إاّل أن 
يكون مرزًا من دونه ونحو ذلك ، فإّنه يعّد خائنًا السارقًا ، وأن اليكون 
والدًا ، وال مملوكًا ، فلو سق األب من مال ولده ، أو اململوك من سّيده 

))) هتذيب األحكام 0) : 07)/5)) . 
ذهَ املهَتهَاعهَ ، وُهوهَ يِف  ْد أهَخهَ ا ُأِخذهَ ، وقهَ اِرِق إِذهَ الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × :   يِف السَّ )2) الكايف 7 : )22/ )) ، قهَ

اِر « .  ُْرجهَ بِِه ِمنهَ الدَّ تَّى يهَ ْطُع حهَ ْيِه اْلقهَ لهَ ْيسهَ عهَ الهَ : » لهَ قهَ ْعُد ؟ . فهَ ُرْج بهَ ْ ْ يهَ اْلبهَْيِت لهَ
ْبِد  ا عهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ بِيِّ قهَ لهَ ِن احلهَ ))) الكايف 7 : )0/22) ، هتذيب األحكام 0) : 07)/ 6)) ، عهَ
جهَ  ْد أهَْخرهَ إِْن ُأِخذهَ وقهَ اقهَُب ، فهَ الهَ : ُيعهَ ْ ٍء ؟ ، قهَ ْبلهَ أهَْن يهَِصلهَ إىِلهَ شهَ ُأِخذهَ قهَ ْيتًا فهَ بهَ بهَ ُجٍل ثهَقهَ ْن رهَ اهلل × عهَ
اِحُب اْلبهَْيِت  الهَ صهَ ًة ِمْن ثِيهَاٍب  ، وقهَ ارهَ هَلهَ كهَ ْد حهَ ُذوُه وقهَ ُجٍل أهَخهَ ْن رهَ أهَْلُتُه عهَ سهَ الهَ وهَ ْطُع . قهَ ْيِه اْلقهَ لهَ عهَ تهَاعًا فهَ مهَ
الهَ : وُيْقطهَُع  ْيِه ُقطِعهَ ، قهَ لهَ ِت اْلبهَيِّنهَُة عهَ امهَ إِْن قهَ ْيِه اْلبهَيِّنهَُة ، فهَ لهَ ُقومهَ عهَ ْطُع إاِلَّ أهَْن يهَ نُْه اْلقهَ ُأ عهَ الهَ ُيْدرهَ ا ، قهَ أهَْعطهَانِيههَ

اِل امُلْسِلِمني .   ْيِت مهَ ْيِه ِمْن بهَ لهَ ادهَ ُحبِسهَ وُأْنِفقهَ عهَ ِكْن إِْن عهَ ْعُد ، ولهَ ْجُل ُثمَّ الهَ ُيْقطهَُع بهَ اْليهَُد والرِّ
))) الكايف 7 : )0/22) ، هتذيب األحكام 0) : 07)/ 6)) . 



22)...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

فال قطع لداللة األخبار )1( ، وال مكرهًا عىل الّسقة ، واليكون املسوق 
مأكوالً يف عام املجاعة )2( ، واألظهر تقييده باملضطر إىل ذلك ، وال طريًا ، 

وال رمخًا )3( ، وشبهه لداللة بعض األخبار . 

 ) الّسادسة ( : ] في النصاب الموجب للقطع [ 

بسّكة  املسكوك  اخلالص  الّذهب  من  دينار  ربُع  سقه  ما  يكون  أْن 
دينار )4( ،  ثلث  األخبار  بعض  ويف  ذلك ،  قيمته  مايبلغ  أو  املعاملة ، 
واألخبار  دراهم )6( ،  عشة  بعضها  ويف  دينار )5( ،  مخس  بعضها  ويف 

» لكن خرج من ذلك  ))) ل أعثر عىل نّص يف استثناء األب ، ويف املسالك )) : 87) ، قال : 
سقة االب وإن عال من الولد باالمجاع « . وأّما يف اململوك فقد وردت رواياٌت متعددة منها 
ْن  ْيٍس عهَ ِد ْبِن قهَ ما يف روايُة الكايف 7 : ))5/2 ، هتذيب األحكام 0) : )))/6)) ، عن ُمهَمَّ
ْيسهَ  الهَ : لهَ ُه قهَ ْوالهَ اِل مهَ قهَ  واْختهَانهَ ِمْن مهَ هَ ْبٍد سهَ امُلْؤِمننِيهَ × يِف عهَ أهَِمرُي  الهَ : قهَىضهَ  ٍر × قهَ ْعفهَ أهَيِب جهَ
ْطع  . ويف حديث آخر يف الكايف 7 : 7)20/2 ، هتذيب األحكام 0) : )))/7)) ،  ْيِه قهَ لهَ عهَ
ْبُد  ْعُتُه ، وعهَ طهَ ي قهَ رْيِ قهَ غهَ هَ ا سهَ ْبِدي إِذهَ ْعُه ، وعهَ ْ أهَْقطهَ نِي  لهَ قهَ هَ ا سهَ ْبِدي  إِذهَ عن أمري امُلْؤِمننِيهَ × : »   عهَ

ْ ٌء « . .  ُه يفهَ ْعُه أِلهَنَّ ْ أهَْقطهَ قهَ لهَ هَ ا سهَ ِة إِذهَ ارهَ مهَ اإْلِ
نهَِة املهَْحِل يِف ُكلِّ  اِرُق يِف سهَ الهَ : » الهَ ُيْقطهَُع السَّ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ )2) انظر الكايف 7 : ))2/) ، عهَ

لِك  . »  ُل ِمْثِل اخلُْبِز واللَّْحِم وأهَْشبهَاِه ذهَ ْ ٍء ُيْؤكهَ شهَ
ر . ويف  ذهَ بالقهَ ْدروامُلوِق ، وقيل  بالغهَ مخهٌَة ، وهو موصوف  رهَ الّطري ، واحدته  نوع من  ُم :  خهَ الرَّ  (((
القاموس : الّرخم طائر من اجلوارح الكبرية اجلّثة الوحشية الّطباع ، الواحدة رمخة ، واجلمع 

ٌم . ) القاموس ) : 8))و لسان العرب 2) : 5)2 ماّدة رخم ( .  ُرخهَ
 : × فقال :  السارق ؟   ،  فيه   يقطع   ما  أدنى   عن  املؤمنني ×  أمرُي  سئل   ، ((( املقنع :  يف   (((

» ثلث  دينار « . 
ا ُيْقطهَُع فِيِه  الهَ : » أهَْدنهَى مهَ ٍر × قهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم ، عهَ مَّ ْن مُهَ )5) انظر الكايف 7 : )22/) ، عهَ

اِرِق مُخُُس  ِدينهَار « .  ُد السَّ يهَ
)6) املقنع : )))قال : » وروي أّنه يقطع يف عشة دراهم  « . 
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وبه  األصحاب ،  أكثر  أخذ  وبا  وأكثر ،  أصّح  األّول )1(  عىل  الداّلة 
بعشة  الّتحديد  إىل  حنيفة  أبو  وذهب  والّشافعّي )2( ،  مالك   قال 
له ،  الحّد  الّطربّي )5( :  وقال  بدرهم )4( ،  البرصّي  واحلسن  دراهم )3( ، 

بل أّي شء كان من قليٍل أو كثري )6( . 
الّصحيح  وفيها  متعددة ،  أيضًا  الّدينار  مخس  عىل  الداّلة  واألخبار 
إاّل أّن الّشيخ حلها عىل الّتقية ملوافقتها لبعض العاّمة أو متّصة بمن يرى 

اإلمام من حاله أّن املصلحة تقتيض فيه قطع يده )7( . 

ْبِد  يِب عهَ أِلهَ ُقْلُت  الهَ   قهَ ))) كام يف صحيحة مّمد بن مسلم - هتذيب األحكام 0) : 99/)28 - 
الهَ : يِف ُرُبِع ِدينهَار . وغريها .  قهَ اِرُق فهَ ْم ُيْقطهَُع السَّ اهلل × يِف كهَ

)2) األم 6 : 7)) ، مترص املزن : )26 ، املجموع 20 : 79 و80 ، مغني املحتاج ) : 58) ، 
الّساج الوهاج : 525 ، حلية العلامء 8 : 9) ، كفاية األخيار 2 : 6)) ، الوجيز 2 : )7) ، 
املغني البن قدامة 0) : 5)2 و9)2 ، الّشح الكبري 0) : 7)2 ، املبسوط 9 : 7)) ، تبيني 
بداية  و279 ،   278  : 2( القاري  عمدة   ، 220  : ( القدير  فتح  شح   ، 2((  : ( احلقائق 

املجتهد 2 : 8)) ، اجلامع ألحكام القرآن 6 : 60) و)6) ، نيل األوطار 7 : 298 . 
 : ( اآلثار  معان  شح   ، 92  : ( الّلباب   ، 278  : 2( القاري  عمدة   ، ((8  : 9 املبسوط   (((
القدير ) : 220 ،  فتح  احلقائق ) : ))2 ، شح  وتبيني  الّصنائع 7 : 77 ،  وبدائع   ، (67
بداية املجتهد 2 : 8)) ، وحلية العلامء 8 : 50 ، املجموع 20 : )8 ، األّم 7 : )5) ، أحكام 

القرآن ) ابن العريّب ( 2 : )60 ، ونيل األوطار 7 : 298 . 
))) عمدة القاريء )2 : 278 ، حلية العلامء 8 : 50 ، املجموع 20 : 82 ، أحكام القرآن ) ابن 

العريب ( 2 : )0) . 
)5) أبو الطيب الطربّي : طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر الفقيه الّشافعّي ، روى عن أيب أحد 
الغطريفّي ومجاعة ، وتفّقه عىل أيب احلسن املاسجيّس ، وكان عارفا بأصول الفقه وفروعه . 

مات سنة 50) ه  . العرب 2 : 296 ، شذرات الذهب ) : )28 ، تاريخ بغداد 9 : 58) . 
)6) جامع البيان 6 : 2)) ، ناسبًا إّياه اىل داود وأهل الّظاهر . 

ْخبهَاِر أهَْن  ِذِه األْهَ ْجُه يِف ههَ اْلوهَ )7) قال الّشيخ يف هتذيب األحكام 0) : 02) ذيل احلديث 95) : » فهَ
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 ) الّسابعة ( : ] القطع ظاهر في اإلبانة [ 

 قد عرفت أّن القطع ظاهر يف اإلبانة ، فال إمجال فيه كام قيل ، ويدّل 
هنا  باأليدي  املراد  أن  واإلمجاُع كام دّلت عىل  الكثريُة ،  النّصوُص  عليه 
يف  يلد  وبالّثالثة  اليسى ،  رجله  تقطع  ثانيًا  سق  من  وأّن  األيامن ، 
وصدر  االبام ،  ويتك  الكّف ،  وسط  من  اليد  قطع  وأّن  الّسجن )1( ، 
راحته ، وقطع الّرجل من وسطها ، أي من الكعب ويتك عقبه يميش )2( ، 

وإْن سق وهو يف الّسجن قتل )3( . 
عن  تفسريه ،  يف  العّياّش  روى  الكثرية ،  األخبار  ذلك  عىل  يدّل 
أْن  الّسارق من أّي موضع يب  الّثان × سأل املعتصُم عن  أيب جعفر 

يقطعهَ ؟ . 

ِذِه اأْلهَْخبهَاُر أهَْن  تهَِمُل ههَ ْ ِة ، وحيهَ امَّ ِب بهَْعِض اْلعهَ ٌة ملِهَْذههَ افِقهَ هَا ُموهَ ٍب ِمنهَ التَِّقيَِّة ؛ أِلهَنَّ ْ ىلهَ ضهَ ا عهَ نهَْحِملهَههَ
ُتُه ؛ أِلهَنَّ  ا ِقيمهَ ذهَ ا ههَ ِدِه يِف مهَ ْطعهَ يهَ ةهَ تهَْقيِض فِيِه قهَ الِِه أهَنَّ املهَْصلهَحهَ اُم ِمْن حهَ مهَ ى اإْلِ رهَ ْن يهَ ًة بِمهَ تهَُكونهَ ُمْتهَصَّ

ْأُمُرُه ُهوهَ بِِه « .   ْن يهَ ُقوُم ِبهَا ُهوهَ أهَْو مهَ تِي يهَ اِئِضِه الَّ رهَ لِكهَ ِمْن فهَ ذهَ
اِرِق  الهَ : قهَىضهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × يِف السَّ ٍر × قهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ))) انظر الكايف 7 : 222 – )22 /) ، عهَ
ى  ًة ُأْخرهَ رَّ قهَ مهَ هَ ا سهَ ى ، ُثمَّ إِذهَ ُه اْلُيْسهَ ى قهَطهَْعُت ِرْجلهَ ًة ُأْخرهَ رَّ قهَ مهَ هَ ا سهَ ِمينهَهُ  ، وإِذهَ قهَ  قهَطهَْعُت  يهَ هَ ا سهَ إِذهَ
ْستهَنِْجي ِبهَا ،  ْأُكُل ِبهَا ويهَ ى يهَ ُه اْلُيْسهَ دهَ اِئِط ، ويهَ ا إىِلهَ اْلغهَ ْيههَ لهَ ْميِش عهَ ُه اْلُيْمنهَى يهَ ْكُت ِرْجلهَ رهَ تهَ نُْتُه ، وهَ جهَ سهَ
ْجِن ،  ُموتهَ يِف السِّ تَّى يهَ ِكنِّي أهَْسُجنُُه حهَ ْ ٍء ، ولهَ نْتهَِفُع بيِشهَ ُه الهَ يهَ هَْستهَْحِيي ِمنهَ اهلل أهَْن أهَْتُركهَ الهَ : إِنِّ ألهَ وقهَ

ِدِه وِرْجِلِه .  ْعدهَ يهَ اِرٍق بهَ ُسوُل اهلل ‘ ِمْن سهَ ا قهَطهَعهَ رهَ الهَ : مهَ وقهَ
ُدهُ  ِمْن  ْت  يهَ اِرُق  ُقطِعهَ ا ُأِخذهَ السَّ الهَ : إِذهَ الهَ قهَ انهَ قهَ ةهَ ْبِن ِمْهرهَ عهَ امهَ ْن سهَ )2) انظر الكايف 7 : )8/22 ، عهَ
قهَ يِف  هَ إِْن سهَ فهَ ْجنهَ  اْسُتوِدعهَ السِّ ادهَ  إِْن عهَ فهَ ِم  دهَ اْلقهَ ِط  سهَ ِمْن وهَ ِرْجُلُه  ْت  ادهَ ُقطِعهَ إِْن عهَ فهَ فِّ  اْلكهَ ِط  سهَ وهَ

ْجِن ُقتِلهَ .  السِّ
 : (0 األحكام  هتذيب   ، 5((2/6(  : ( الفقيه  حيرضه  ال  من   ، 8/22(  : 7 الكايف   (((

 . (00/(0(
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فُّ « .  ُك اْلكهَ ُيْتهَ ابِِع ، فهَ ْفِصِل ُأُصوِل اأْلهَصهَ فقال : »ِمْن مهَ
الهَ : فام احلّجة يف ذلك ؟  قهَ

ْجِه ،  اْلوهَ اٍء :  أهَْعضهَ ِة  ْبعهَ ىلهَ سهَ ُجوُد عهَ السُّ ُسوِل اهلل ‘ :  ْوُل رهَ قال : »قهَ
أهَِو  اْلُكْرُسوِع  ِمنهَ  ُدُه  يهَ ْت  ُقطِعهَ ا  إِذهَ فهَ نْيِ ،  ْجلهَ الرِّ وهَ ْكبهَتهَنْيِ ،  الرُّ وهَ ْيِن ،  اْليهَدهَ وهَ
هلل ... { ،  الَمساِجَد  نَّ 

َ
} وَأ الهَ :  قهَ وهَ ا ،  ْيههَ لهَ عهَ ْسُجُد  يهَ ٌد  يهَ ُه  لهَ ْبقهَ  يهَ لهَْ  ِق  امْلِْرفهَ

ال تَْدُعوا َمَع اهلل 
َ
ا } ... ف ْيههَ لهَ ْسُجُد عهَ تِي يهَ ةهَ الَّ ْبعهَ اءهَ السَّ ْعضهَ ِذِه اأْلهَ ْعنِي بِِه ههَ يهَ

انهَ هلل فال ُيْقطهَْع « )1( ، إىل غري ذلك من األخبار .  ا كهَ مهَ َحداً { وهَ
َ
أ

من  اخلوارج  وعند  الكّف )2( ،  مفصل  من  القطع  العاّمة  وعند 
املنكب )3( ، وهو باطل . 

وجهة الّتعبري باأليدي ؛ ألّن املراد اجلنس الّشامل لألفراد املتعددة ، 
وتثنية الّضمري لإلشارة إىل نوعّي الّسارق والّسارقة . 

واعلم أّنه لو ذهبت يمينه بعد الّسقة ل تقطع اليسار ، وقبلها ففي 
وكذا لو ل يكن له يد يسى وال  قطع اليد اليسى أو الّرجل خالٌف ، 

يمنى ففي قطع الّرجل خالٌف ، والوقوف عىل النّص أحوط . 

))) تفسري العّياّش ) : 9))/09) . 
الوجيز 2 : 78) ، مغني  )2) األّم 6 : 50) ، مترص املزن : )26 ، كفاية األخيار 2 : 8)) ، 
 ، 97  : 20 املجموع   ، 7(  : 8 العلامء  حلية   ، 5(( الوّهاج :  الّساج   ، (78  : ( املحتاج 
حاشية إعانة الطالبني ) : 62) ، املغني ) ابن قدامة ( 0) : )26 ، الّشح الكبري 0) : 287 ، 
الّلباب ) : 00) ، وشح فتح القدير ) : 7)2 ، اهلداية ) : 7)2 ، بدائع الّصنائع 7 : 88 ، 
بداية املجتهد 2 : ))) ، تبيني احلقائق ) : )22 ، أسهل املدارك ) : 79) ، فتح الّرحيم ) : 

)5 ، اخلرش 8 : 92 ، البحر الّزخار 6 : 87) . 
))) املحىّل )) : 57) ، فتح الباري 2) : 98 ، بدائع الّصنائع 7 : 88 ، تبيني احلقائق ) : )22 . 
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 ) الّثامنة ( : ] خروج غير المكّلفين عن هذا الحكم [ 

والّصبي  كاملجنون  املكّلف  غري  خروج  عىل  داللة  الّتعليل  ذكر  يف 
عن هذا احلكم ، فال قطع عليهام ، ولكن ورد يف سقة الّصبّي روايات ، 
اُف  ادهَ ُقطِعهَ أهَْطرهَ ُه ، فإْن عهَ نُْه ، فإْن عاد عّزرهَ ى عهَ ففي حسنة احللبّي : »ُيْعفهَ

لِك « )1( .   ُل ِمْن ذهَ ادهَ ُقطِعهَ  أهَْسفهَ إِْن عهَ ابِِع ، فهَ األهَصهَ
ُتْقطهَُع  بِالْثالِثهَِة  وهَ ّرتهَنِي ،  مهَ نُْه  ى عهَ ويف صحيحة مّمد بن مسلم : »ُيْعفهَ

ِة أسفل من ذلك « )2( .  نهَانِِه ، وباخلهَاِمسهَ لهَ ِمْن بهَ ِة أْسفهَ ُه ، وبالّرابِعهَ نهَانهَ بهَ
أنامُله ،  تقطُع  »وبالّثالثة  قال :  أنه  إاّل  ذلك ،  مثل  إسحاق  ورواية 
راحته  وتركت  الّثالث ،  املفصل  وباخلامسة  الّثان ،  املفصل  وبالّرابعة 

وإبامه « )3( . 
 ويف صحيحة عبد اهلل بن سنان : »يعفى عنه مّرة ، وبالّثانية تقطع 
أنامله ، أو تّك حّتى تدمى ، وبالّرابعة تقطع أصابعه ، وباخلامسة يقطع 

أسفل من ذلك « )4( . 

))) الكايف 7 : 2)2/) ، هتذيب األحكام 0) : 8)) – 9))/72) . 
بِيِّ  ِن الصَّ ٍر × عهَ ْعفهَ ا جهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ  سهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم قهَ مَّ ْن مُهَ )2) هتذيب األحكام 0) : 20)/80) ، عهَ
نهَاُنُه ،  ْت بهَ ْبِع ِسننِيهَ ُقطِعهَ ْعدهَ السَّ ادهَ بهَ إِْن عهَ نُْه ، فهَ ْبُع ِسننِيهَ أهَْو أهَقهَلُّ ُرفِعهَ عهَ ُه سهَ انهَ لهَ الهَ : إِْن كهَ ُق ؟ ، قهَ ْسِ يهَ
لهَغهَ تِْسعهَ  ْد بهَ لِكهَ ، وقهَ ْعدهَ ذهَ ادهَ بهَ إِْن عهَ نهَانِِه ، فهَ ُل ِمْن بهَ ادهَ ُقطِعهَ ِمنُْه أهَْسفهَ إِْن عهَ تَّى تهَْدمهَى ، فهَ ْت حهَ أهَْو ُحكَّ

لَّ « .  زَّ وجهَ دٌّ ِمْن ُحُدوِد اهلل عهَ يَُّع حهَ ُدُه ، والهَ ُيضهَ ِسننِيهَ ُقطِعهَ يهَ
الهَ : ُقْلُت :  ِن × قهَ سهَ ْن أهَيِب احلهَ ٍر ، عهَ امَّ اقهَ ْبِن عهَ ْن إِْسحهَ ))) هتذيب األحكام 0) : )2)/)8) ، عهَ
ادهَ ُقطِعهَ املهَْفِصُل  إِْن عهَ اِمُلُه ، فهَ ْت أهَنهَ ادهَ الثَّالِثهَةهَ ُقطِعهَ إِْن عهَ نْيِ ، فهَ تهَ رَّ نُْه مهَ ى عهَ الهَ » ُيْعفهَ ُق ؟ . قهَ ْسِ بِيُّ يهَ الصَّ

ُتُه وإِْبهَاُمه  « .  احهَ ْت رهَ ادهَ ُقطِعهَ املهَْفِصُل الثَّالُِث ، وُتِركهَ إِْن عهَ الثَّان ، فهَ
الهَ :  ُق ؟ . قهَ ْسِ بِيِّ يهَ ْبِد اهلل ×   يِف الصَّ ْن أهَيِب عهَ ْبِد اهلل ْبِن ِسنهَاٍن عهَ ))) الكايف 7 : ))6/2 ، عن عهَ
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ويف بعضها : »يعفى عنه إىل سبع سنني ، فإْن عاد بعد الّسبع سنني 
قطعت بنانه ، أو ُحّكت حّتى تدمى ، فإْن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، 

فإْن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنني قطعت يده « )1( . 
بهَْت  جهَ ْد وهَ قهَ اِئٌز أهَْمُرُه ، وهَ ُن ِسننِيهَ فهَجهَ ِم ثهَامهَ ا تهَمَّ لِْلُغالهَ ويف رواية أخرى : »إِذهَ

لِكهَ « )2( .  ذهَ ِة تِْسُع ِسننِيهَ فهَكهَ اِريهَ ا تهَمَّ لِلجهَ إِذهَ احلُُدوُد ، وهَ اِئُض وهَ رهَ ْيِه اْلفهَ لهَ عهَ
هذا كّله من باب الّتأديب ، وهو يكون بام يراه احلاكم ، وبعد الّسبع 
سنني مؤّكد ، وبعد الّثامن آكد ، وال بعد يف كون بعض أفراد الّتأديب ممّا 
يصدق عليه احلّد اّلذي هو من وظائف املكّلف ، وقد وقع نحوه يف كثري 
من الّتعزيزات كام يف النّوم يف حلاف واحد ، فإنه ورد يف بعض األخبار جلد 

مائة )3( . 

 ) الّتاسعة ( : ] اثبات السرقة [ 

عىل  مّرتني  اإلقرار  أو  عدالن ،  شاهدان  إّما  الّسقة  ثبوت  طريق   
األظهر . 

إِْن  ابُِعُه ، فهَ ْت أهَصهَ ادهَ ُقطِعهَ إِْن عهَ تَّى تهَْدمهَى ، فهَ ْت حهَ اِمُلُه ، أهَْو ُحكَّ ْت أهَنهَ ادهَ ُقطِعهَ إِْن عهَ ًة ، فهَ رَّ نُْه مهَ ى عهَ ُيْعفهَ
لِك .   ُل ِمْن ذهَ ادهَ ُقطِعهَ أهَْسفهَ عهَ

بِيِّ  الصَّ ِن  عهَ ٍر ×  ْعفهَ ا جهَ أهَبهَ أهَْلُت  الهَ  سهَ قهَ ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ ))) هتذيب األحكام 0) : 20)/80) ، مُهَ
ْت  ْبِع ِسننِيهَ ُقطِعهَ ْعدهَ السَّ بهَ ادهَ  إِْن عهَ فهَ نُْه ،  أهَقهَلُّ ُرفِعهَ عهَ أهَْو  ْبُع ِسننِيهَ  ُه سهَ لهَ انهَ  » إِْن كهَ الهَ :  ُق ؟ . قهَ ْسِ يهَ
لهَغهَ تِْسعهَ  ْد بهَ لِكهَ وقهَ ْعدهَ ذهَ ادهَ بهَ إِْن عهَ نهَانِه ، فهَ ُل ِمْن بهَ ادهَ ُقطِعهَ ِمنُْه أهَْسفهَ إِْن عهَ تَّى تهَْدمهَى ، فهَ ْت حهَ نهَاُنُه أهَْو ُحكَّ بهَ
لَّ « ، وهي عني الّرواية املتقّدمة الّذكر .  زَّ وجهَ دٌّ ِمْن ُحُدوِد اهلل عهَ يَُّع حهَ ُدُه ، والهَ ُيضهَ ِسننِيهَ ُقطِعهَ يهَ

)2) هتذيب األحكام 0) : 20)/ )8) . 
اِحٍد  اٍف وهَ ُجُل واملهَْرأهَُة يِف حِلهَ ا ُوِجدهَ الرَّ ْبِد اهلل × :   إِذهَ الهَ أهَُبو عهَ الهَ : قهَ ْبِد اهلل قهَ ِن ْبِن أهَيِب عهَ ْحهَ ْبِد الرَّ ْن عهَ ))) عهَ

ٍة .  ْلدهَ ةهَ جهَ اِحٍد ِمنُْهامهَ ِمائهَ ى ذهَلِكهَ ُجِلدهَ ُكلُّ وهَ ا ِسوهَ ىلهَ مهَ ْع ِمنُْهامهَ عهَ لهَ ْ ُيطَّ يِّنهٌَة ولهَ لِكهَ بهَ ْيِهامهَ بِذهَ لهَ ْت عهَ امهَ وقهَ
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 ) العاشرة ( : ] جواز العفو قبل اإلثبات [ 

عند  اإلثبات  قبل  لكْن  العفو ،  فلهم  النّاس  حقوق  من  الّسقة 
اإلمام ، وإاّل فال يسقط القطع ، كام تدّل عليه األخبار )1( . 

 ) الحادية عشرة ( : ] وجوب رّد المسروق [ 

بل البّد من رّده أو مثله أو قيمته  اليغني القطع عن رّد املسوق ، 
ا  مهَ اْليهَِد  ىلهَ  »عهَ قوله ‘ :  لعموم  اإلمامّية ،  إمجاع  وعليه  الّتعذر ،  عند 
يهَ « )2( ، وهو املروّي أيضًا عن أئّمتنا ^ ، وخالف يف  دِّ تَّى ُتؤهَ ْت حهَ ذهَ أهَخهَ
ذلك احلنفّية قالوا : ال يتمع القطع والغرم )3( ؛ استدالالً بظاهر اآلية . 

واجلواب أنا متّصة بام ذكرنا . 

 ) الّثانية عشرة ( : ] حكم من تكررت منه السرقة [ 

حّد  ألنه  واحد ؛  فالقطع  بينهام  يرفع  ول  الّسقة  منه  تكررت  من   
قوالن ،  الّثانية  أو  لألوىل  القطع  وهل  أجتمعت ،  لو  أسبابه  فتتداخل 
وتظهر الفائدة فيام لو عفى من احلكم بالقطع له ، واألظهر أّنه اليسقط 
القطع إاّل عفومها معًا ، فلو عفى أحدمها فلآلخر قطعه عىل كّل حال . 

قادر  تعاىل  أّنه  إىل  لإلشارة  حكيٌم {  } َعِزيٌز  بقوله :  ذلك  وختم 
عىل االنتقام ، بأن يلك املخالف ألوامره ونواهيه ، لكن بحكمته شع 

))) التي سيأت ذكرها يف الصفحة 6))-7)).
)2) مسند أحد 5 : 8 ، سنن الّدارمّي 2 : )26 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 . 

))) أحكام القرآن ) ابن العريب ( 2 : ))) . 
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العذاب  يوجب  ما  ارتكاب  عن  هلم  ردعًا  الّدنيا  يف  والعذاب  احلدود 
االُخروّي لطفًا منه بخلقه . 

* * * * *

الّثانية : في الّسورة المذكورة
ْيِه إِنَّ اهلل َغُفوٌر 

َ
إِنَّ اهلل َيُتوُب َعل

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
ِمِه وَأ

ْ
 } َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد ُظل

رَِحيٌم { )1( . 
َح { 

َ
ْصل

َ
أي } تاب بعد ظلمه { لنفسه ولغريه بالّسقة وغريها ، } وَأ

أي استمّر عىل توبته ، وأظهر النّدم عىل مافعل ، أو أتى باألعامل الّصاحلة 
الّداّلة عىل إنابته كام مّر الكالُم فيه )2( . 

ْيِه { ، ووعده الخلف فيه ، ففيها ترغيب تاّم 
َ
إِنَّ اهلل َيُتوُب َعل

َ
 } ف

عىل الّتوبة واإلقالع عن املعايص ، كام يدّل عليه اإلتيان باجلملة االسمّية 
املؤّكدة بحرف الّتأكيد . 

ويف قوله : } َغُفوٌر رَِحيٌم { داللة عىل أّن الّتوبة وسقوط العقاب 
وفيها داللة عىل سقوط احلّد  الّتفّضل املتّتب عىل رحته .  با من باب 
الّثبوت عند  قبل  إذا كانت  بام  أّن األخبار خّصت ذلك  إاّل  الّتائب  عن 
عن أيب  عن عبد اهلل بن سنان ،  يف الّصحيح ،  فروى الّشيخ ،  احلاكم ، 
تهَُه  قهَ ِ دَّ سهَ اِئبًا إىِلهَ اهلل تعاىل ورهَ ْفِسِه تهَ اِرُق ِمْن ِقبهَِل نهَ اءهَ السَّ ا جهَ عبد اهلل × : »إِذهَ

ْيه « )3( .  لهَ ْطعهَ  عهَ ا فهَالهَ قهَ اِحبِههَ ىلهَ صهَ عهَ

))) سورة املائدة 5 : 9) . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 

))) هتذيب األحكام 0) : 22)/89) . 
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قهَ أهَْو  هَ ُجٍل سهَ وعن مجيل بن دّراج ، عن رجل ، عن أحدمها ’ يِف رهَ
لهَحهَ ؟ .  تَّى تهَابهَ وصهَ ْذ حهَ ْ ُيْؤخهَ لِكهَ  ِمنُْه ،   ولهَ لهَمْ  ُيْعلهَمْ  بِذهَ نهَى فهَ بهَ اخلهَْمرهَ أهَْو زهَ ِ شهَ

ْيِه احلهَدُّ « .  لهَ ْم عهَ ْ ُيقهَ ِيٌل لهَ ُعِرفهَ ِمنُْه أهَْمٌر مجهَ لهَحهَ ، وهَ ا صهَ الهَ : »إِذهَ قهَ فهَ
ْم ؟ .  ْ ُيقهَ ِريبًا لهَ انهَ أهَْمرًا قهَ إِْن كهَ رْيٍ ُقْلُت : فهَ ُد ْبُن أهَيِب ُعمهَ مَّ الهَ ُمهَ قهَ

ْيِه  لهَ ْم عهَ ْ ُيقهَ ِيٌل لهَ رهَ ِمنُْه أهَْمٌر مجهَ ْد ظهَههَ ةهَ أهَْشُهٍر أهَْو أهَقهَلَّ وقهَ ْسهَ انهَ مخهَ ْو كهَ الهَ : » لهَ قهَ
احلُّد « )1( . 

 فهذه األخبار ونحوها موافقة لظاهر اآلية من سقوط احلّد بالّتوبة ، 
وهو جممع عليه بني األصحاب ، وقال أبو حنيفة : ال يسقط ، وهو أحد 

قول الّشافعّي )2( . 
فأّما اّلذي يدّل عىل تصيصه بام إذا كان ذلك قبل الّثبوت فاألخبار 
عليه  ثبت  قد  احلكم  وأّن  اهلل ،  حدود  تعطيل  عن  للنّهي  املتضّمنة 
فيستصحب ، ولقيام الّتهمة يف مثل هذه احلال ، فليست الّتوبة متيقنة ، 
من  كثري  من  يفهم  لكْن  األصحاب ،  بني  املشهور  هو  احلكم  وهذا 
األخبار أنه اليتحّتم احلّد يف هذه احلال ، بل لإلمام العفو كرواية مّمد 
بن عيسى بن عبد اهلل ، عن أبيه )3( ، ورواية أيب بصري )4( املشار إليهام يف ما 
مّر ، وسيأت مرسلة داود الّطائّي )5( املتضّمنة أّن املحارب إذا فّر ول يقدر 

))) هتذيب األحكام 0) : 22)/ 90) . 
)2) املجموع 20 : 07) ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( ) : 60 . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 292 . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 292. 

)5) داود بن ُنصري الطائي ، أبو سليامن الكويّف ، وعّد من أصحاب اإلمام جعفر الّصادق × ، 



((( ............................................................. كتاب احلدود / حّد الّسقة

عليه ثّم ُأخذ قطع إاّل أْن يتوب ، فإْن تاب ل يقطع )1( . 
واالستثناء راجع إىل قوله : » أخذ قطع « ، أي بعد أخذه ، وحيتمل 

أّن املعنى يتوب قبل األخذ كام سيأت )2( الكالم فيه إْن شاء اهلل تعاىل . 
اآلية  هذه  بعموم  مؤّيدٌة  أّنا  إاّل  ضعيفًة  كانت  وإْن  األخبار  وهذه 
ويمكن حلها عىل عدم تقق  والّروايات املتضّمنة إلقامة احلّد مطلقًا ، 
خوفًا ،  وقعت  وأنا  فيها ،  املعترب  الوجه  عىل  وقوعها  عدم  أو  القربة ، 
الاّلئط  عن  املؤمنني ×  أمري  عفوهَ  عطية )3(  بن  مالك  حسنُة  وتضّمنت 
املقّر )4( ، وفّرقوا بينه وبني من شهدت عليه البّينة ، واستدّلوا عىل ذلك 

من  وغريه  الفقه ،  ودرس  بالعلم ،  نفسه  شغل  ممّن  داود  وكان  البغدادي :  اخلطيب  قال 
العلوم ، ثّم اختار بعد ذلك العزلة ، وآثر االنفراد واخللوة ، ولزم العبادة واجتهد فيها إىل آخر 
عمره ، وقدم بغداد يف أّيام املهدي ، ثّم عاد إىل الكوفة ، وبا كانت وفاته سنة 60) هـ ، وقيل 

65)هـ . التاريخ الكبري ) : 0)2 ، املعارف : 287 ، اجلرح والتعديل ) : 26) . 
))) هتذيب األحكام 0) : 5))/ 5)5 . وسيأت ذكرها يف الصفحة ))). 

)2) سيأت ذكرها يف الّصفحة ))).
اإلمامية ، وله كتاب . روى  ثقات مّدثي  الكويّف . من  البجّل ، األحيّس ،  بن عطية  مالك   (((
كذلك عن االمامني السجاد والباقر . رجال الطويّس : )0) و6)) و08) . تنقيح املقال 2 : 

قسم امليم : 50 . معجم رجال احلديث )) : 68) . 
ْينهَا أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × يِف  الهَ : بهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ طِيَّةهَ ، عهَ الِِك ْبِن عهَ ْن مهَ ))) الكايف 7 : )20/) ، عهَ
الهَ  قهَ ْرن ، فهَ ٍم فهَطهَهِّ ىلهَ ُغالهَ ْبُت عهَ ْد أهَْوقهَ ا أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ : إِنِّ قهَ الهَ يهَ قهَ ُجٌل فهَ اُه رهَ ابِِه إِْذ أهَتهَ ٍ ِمْن أهَْصحهَ إلهَ مهَ
ا أهَِمريهَ  ُه : يهَ الهَ لهَ قهَ ْيِه ، فهَ ادهَ إِلهَ ٍد عهَ انهَ ِمْن غهَ اجهَ بِكهَ ، فهَلامَّ كهَ ارًا ههَ لَّ ِمرهَ عهَ نِْزلِكهَ لهَ ا اْمِض إىِلهَ مهَ ذهَ ا ههَ ُه : يهَ لهَ
اجهَ  ارًا ههَ ِمرهَ لَّ  عهَ لهَ نِْزلِكهَ  إىِلهَ مهَ ا اْمِض  ذهَ ا ههَ يهَ ُه :  لهَ الهَ  قهَ فهَ ْرن ،  ٍم فهَطهَهِّ ىلهَ ُغالهَ ْبُت عهَ أهَْوقهَ إِنِّ  امُلْؤِمننِيهَ ، 
ُسولهَ  رهَ إِنَّ  ا  ذهَ ههَ ا  يهَ ُه :  لهَ الهَ  قهَ ِة  ابِعهَ الرَّ يِف  انهَ  كهَ فهَلامَّ  اأْلُوىل ،  تِِه  رَّ مهَ ْعدهَ  بهَ ثًا  ثهَالهَ لِكهَ  ذهَ لهَ  فهَعهَ تَّى  بِكهَ ، حهَ
امُلْؤِمننِيهَ ؟ .  أهَِمريهَ  ا  يهَ ُهنَّ  ا  ومهَ الهَ :  قهَ ِشْئتهَ ،  ُنَّ  أهَيَّ  ْ فهَاْختهَ اٍم  أهَْحكهَ ِة  ثهَ بِثهَالهَ ِمْثِلكهَ  يِف  مهَ  كهَ حهَ اهلل ‘ 
نْيِ ،  ْجلهَ ْيِن والرِّ ْشُدودهَ اْليهَدهَ بهٍَل مهَ اٌء ِمْن جهَ ْت ، أهَْو إِْهدهَ لهَغهَ ا بهَ ًة مهَ الِغهَ ْيِف يِف ُعنُِقكهَ بهَ ٌة بِالسَّ بهَ ْ الهَ : ضهَ قهَ
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بام رواه الّشيخ ، عن أيب عبد اهلل الربقّي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض 
ِة ،  قهَ ِ بِالسَّ رَّ  أهَقهَ فهَ امُلْؤِمننِيهَ ×  أهَِمرِي  إىِلهَ  ُجٌل  رهَ اءهَ  جهَ الهَ :  قهَ قال :  الّصادقني 

ْيئًا ِمْن ِكتهَاِب اهلل ؟ « .  ُأ شهَ ْقرهَ ُه أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × : »أهَ تهَ الهَ لهَ قهَ فهَ
ِة .  رهَ ةهَ اْلبهَقهَ ْم ، ُسورهَ الهَ : نهَعهَ قهَ

ِة « .  رهَ ِة اْلبهَقهَ كهَ  لُِسورهَ دهَ ْبُت  يهَ ههَ ْد وهَ الهَ »قهَ قهَ
ّدًا ِمْن ُحُدوِد اهلل ؟ .  طُِّل حهَ ُث : أُتعهَ ْشعهَ الهَ اأْلهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ

أهَْن  اِم  مهَ لإِْلِ لهَْيسهَ  فهَ اْلبهَيِّنهَُة  ِت  امهَ قهَ ا  إِذهَ ا !  ذهَ ههَ ا  مهَ ُيْدِريكهَ  ا  مهَ »وهَ الهَ :  قهَ فهَ
اءهَ  إِْن شهَ ا ، وهَ فهَ اءهَ عهَ اِم إِْن شهَ مهَ لِكهَ إىِلهَ اإْلِ ْفِسِه فهَذهَ ىلهَ نهَ ُجُل عهَ رَّ الرَّ ا أهَقهَ إِذهَ ْعُفوهَ ، وهَ يهَ

قهَطهَعهَ « )1( . 
بهَْعُض  نِي  ثهَ دَّ حهَ الهَ :  قهَ ٍر ،  ْعفهَ ْن جهَ عهَ ْيٍد ،  زهَ ْبِن  ةهَ  ْن طهَلحهَ ورواه أيضًا عهَ

اّبًا أهَتهَى أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ × ، وذكر نحوه )2( .  أهَْهل :   أهَنَّ شهَ

إِنِّ  الهَ : فهَ اُق بِالنَّاِر . قهَ ْحرهَ الهَ : اإْلِ َّ ؟ . قهَ لهَ دُّ عهَ ُنَّ أهَشهَ ا أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ أهَيُّ الهَ : يهَ قهَ اٌق بِالنَّاِر ، فهَ أهَْو إِْحرهَ
ُثمَّ  تهَنْيِ  ْكعهَ رهَ ىلَّ  فهَصهَ الهَ :  قهَ فهَ ْم ،  نهَعهَ الهَ :  قهَ فهَ ُأْهبهَتهَكهَ  ،  لِكهَ  لِذهَ ُخْذ  الهَ  قهَ امُلْؤِمننِيهَ ،  أهَِمريهَ  ا  يهَ هُتهَا  ْ اْختهَ ِد  قهَ
لِكهَ  ْفُت ِمْن ذهَ هَوَّ ِلْمتهَُه ، وإِنِّ تهَ ْد عهَ ا قهَ ْنِب مهَ ْيُت ِمنهَ الذَّ ْد أهَتهَ الهَ : اللهمَّ إِنِّ قهَ قهَ ِدِه ، فهَ هُّ لهَسهَ يِف تهَشهَ جهَ
أهَْصنهَاٍف  ِة  ثهَ ثهَالهَ نْيهَ  بهَ ِن  هَ ريَّ فهَخهَ ن ،  رهَ ُيطهَهِّ أهَْن  ْلُتُه  أهَ فهَسهَ بِيِّكهَ ،  نهَ مِّ  ُسولِكهَ ، واْبِن عهَ يِصِّ رهَ إىِلهَ وهَ ِجْئُت  فهَ
ًة لُِذُنويب ،  ارهَ فَّ لِكهَ كهَ لهَ ذهَ عهَ ْ إِنِّ أهَْسأهَُلكهَ أهَْن جتهَ ا ، اللهمَّ فهَ ههَ دَّ ُت أهَشهَ ْ ِد اْختهَ إِنِّ قهَ اِب ، اللهمَّ فهَ ذهَ ِمنهَ اْلعهَ
ُه أهَِمرُي  ا لهَ ههَ رهَ فهَ تِي حهَ ِة الَّ لهَسهَ يِف احلُْفرهَ تَّى جهَ اٍك حهَ امهَ وُهوهَ بهَ ت ، ُثمَّ قهَ نِي بِنهَاِركهَ يِف آِخرهَ ِرقهَ وأهَْن الهَ ُتْ
ِيعًا  اُبُه مجهَ ى أهَْصحهَ ى أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × وبهَكهَ بهَكهَ الهَ فهَ هُ  ، قهَ ْولهَ ُج حهَ تهَأهَجَّ ى النَّارهَ تهَ رهَ ُهوهَ يهَ امُلْؤِمننِيهَ × وهَ
ْد  إِنَّ اهلل قهَ ةهَ اأْلهَْرِض ، فهَ ِئكهَ الهَ ِء ومهَ امهَ ةهَ السَّ ِئكهَ الهَ ْيتهَ مهَ ْد أهَْبكهَ قهَ ا فهَ ذهَ ا ههَ ه  أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × : ُقْم يهَ الهَ لهَ قهَ فهَ

ْلتهَ  .  ْد فهَعهَ ْيئًا مِمَّا قهَ نَّ شهَ اِودهَ ُقْم ، والهَ ُتعهَ لهَْيكهَ فهَ تهَابهَ عهَ
))) هتذيب األحكام 0) : 29)/6)5 . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 27)/506 . 
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أخذ  وبا  احلّد )1( ،  تّتم  عىل  إطالقها  بظاهر  داّلة  ُأخر  أخبار  وهنا 
أو  باإلقرار  الّثبوت  كان  سواء  احلّد  فأوجبوا  األصحاب ،  من  كثري 
البّينة ، ولعّل القول بالّتخيري فيهام أقرب ، ويؤّيده العمومات يف اآليات 
تقييد  دون  من  للعذاب  مسقطة  وأّنا  للّتوبة ،  املتضّمنة  والّروايات 
بينهام )2( مع ضعفها ليست رصحية  الفرق  ورواية  بالعذاب األخروّي ، 

الّداللة عىل أنه كان تائبًا . 
* * * * *

أهَيِب  ْن  انهَ ، عهَ ِمْهرهَ بِن  ةهَ  عهَ امهَ ْن سهَ ))) الكايف 7 : )25/) ، هتذيب األحكام 0) : )2)/)9) ، عهَ
الهَ اّلذي  إِْن قهَ ُه فهَ اِم قهَطهَعهَ مهَ إِْن ُرفِعهَ إىِلهَ اإْلِ ُه فهَ اكهَ لهَ نُْه فهَذهَ ا عهَ فهَ عهَ اِرقًا فهَ ذهَ سهَ ْن أهَخهَ الهَ : مهَ ْبِد اهلل × قهَ عهَ
اِم  مهَ ْبلهَ  أهَنْ  ُيْرفهَعهَ إىِلهَ اإْلِ بهَُة قهَ ْيِه وإِنَّامهَ اهْلِ ا ُرفِعهَ إِلهَ ُه إِذهَ ْقطهَعهَ تَّى يهَ اُم حهَ مهَ ْعُه اإْلِ دهَ ْ يهَ ُه لهَ ُب لهَ ا أهَههَ قهَ ِمنُْه أهَنهَ ُسِ
ٍد  لهَْيسهَ أِلهَحهَ اِم فهَ مهَ ى احلهَدُّ إىِلهَ اإْلِ ا اْنتهَههَ إِذهَ ُدوِد اهلل { ، فهَ - } َواحْلافُِظوَن حِلُ لَّ زَّ وجهَ ْوُل اهلل عهَ لِكهَ قهَ وذهَ

ُه .  كهَ ْتُ أهَْن يهَ
)2) رواية أيب عبد اهلل الربقي التي تقّدم ذكرها يف الّصفحة الّسابقة.



الّرابع : حّد المحاربة

وفيه آيتان : 

ااُلولى : في الّسورة المذكورة

ْن 
َ
َساداً أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ف األ

َ
يَن ُيَارُِبوَن اهلل َوَرُسوهل

ّ
 } إِنََّما َجَزاُء ال

ْرِض 
َ ْ
ْو ُيْنَفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
ُهْم ِمْن ِخال

ُ
رُْجل

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َع أ ْو ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ

َّ
ْو يَُصل

َ
وا أ

ُ
ُيَقتَّل

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم { )1( . 
ْ

ُهْم ِف اآل
َ
ْنَيا َول ُهْم ِخْزٌي ِف ادلُّ

َ
َذلَِك ل

أخذ  أو  بالقتل ،  املسلمني  ماربة  عن  عبارة  ورسوله  اهلل  ماربة 
األموال قهرًا بغري حّق ، أو إخافتهم بشهر الّسالح عليهم . 

وأضافها سبحانه إليه وإىل رسوله تعظياًم لشأن املسلمني ، أو باعتبار أّن 
اهلل ورسوله مها الّلذان حّرما األموال واألنفس واألذى فاملخالف مارب 
هَلهَ   نْ  حهَ »مهَ الهَ :  قهَ ٍر ×  ْعفهَ أهَيِب جهَ ْن  عهَ اْلُكنهَايِسِّ ،  ْيٍس  ُضهَ  ْ ففي رواية  هلام ، 

يبهَة « )2( .  ْيسهَ ِمْن أهَْهِل الرِّ ُجاًل لهَ ُكونهَ رهَ ُهوهَ ُمهَاِرٌب إاِلَّ أهَْن يهَ ْيِل فهَ حهَ  بِاللَّ الهَ السِّ

))) سورة املائدة 5 : )) . 
هتذيب  زياد .  بن  سهل  عن   ، 5(0  /(((  : (0 األحكام  هتذيب   ، 6/2(6  : 7 الكايف   (2(
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ُسولِِه  الهَ : »اللُِّص  ُمهَاِرٌب  هلل  ولِرهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ نُْصوٍر ، عهَ ْن مهَ وعهَ
لهَ  « )2( .  لهَْيكهَ فهَعهَ لهَ عهَ اْقُتُلوُه [ )1( فهَامهَ دهَخهَ ] فهَ

ِمرْصٍ  يِف  ٍة  ِديدهَ بِحهَ ارهَ  أهَشهَ نْ   »مهَ الهَ :  قهَ ٍر ×  ْعفهَ جهَ أهَيِب  ْن  عهَ ابٍِر ،  جهَ ْن  وعهَ
ا ُقتِلهَ « )3( .  بهَ فِيههَ هَ ْن ضهَ ُدُه ، ومهَ ْت يهَ ُقطِعهَ

لهَ  ا دهَخهَ الهَ : »إِذهَ ْن أهَبِيِه ‘ قهَ ٍر ، عهَ ْعفهَ ْن جهَ اِهيمهَ ، عهَ عن ِغيهَاِث ْبِن إِْبرهَ وهَ
اْبُدْرُه  ُه فهَ بهَ تهَرْضِ ُه وهَ ْبُدرهَ إِِن اْستهَطهَْعتهَ أهَْن تهَ الهَكهَ فهَ لهَْيكهَ اللُِّص  ُيِريُد أهَْهلهَكهَ  ومهَ عهَ
ُهوهَ  فهَ ِمنُْه  كهَ  سَّ مهَ فهَامهَ  اْقُتْلُه  فهَ ُسولِِه  رهَ وهَ هلل  ُمهَاِرٌب  اللِّصُّ  الهَ :  قهَ وهَ ْبُه .  واْضِ

 . )4( » َّ لهَ عهَ
ُْرُج  ُجٌل يهَ ْبِد اهلل × رهَ يِب عهَ الهَ : ُقْلُت أِلهَ ةهَ ْبِن ُكلهَْيٍب )5( ، قهَ ْورهَ ْن سهَ وعهَ
ُبُه  يهَرْضِ فهَ ْستهَْقِفيِه  يهَ أهَْو  ُجٌل  اُه رهَ يهَْلقهَ فهَ ةهَ  ُيِريُد احلهَاجهَ أهَْو  املهَْسِجدهَ  ُيِريُد  نِْزلِهِ   مهَ ِمنْ  

ُه ؟ .  ْوبهَ ْأُخُذ ثهَ ويهَ
ْن ِقبهَلهَُكْم « .  ُقوُل فِيِه مهَ ْ ٍء يهَ الهَ : »أهَيَّ شهَ قهَ

ِكيٍَّة .  اِرُب يِف ُقًرى ُمْشِ إِنَّامهَ امُلحهَ نهٌَة ، وهَ ٌة ُمْعلهَ ارهَ غهَ ِذِه دهَ ُقوُلونهَ : ههَ ُقْلُت : يهَ
ِك ؟ « .  ْ اُر الشِّ ِم أهَْو دهَ ْسالهَ اُر اإْلِ ًة دهَ امهَ أهَْعظهَُم ُحْرمهَ الهَ : »أهَيُُّ قهَ فهَ

الفقيه ) : 68/  األحكام 6 : 57)/ )28 ، بسنده عن احلسن بن مبوب . من ال حيرضه 
)2)5 ، عن عّل بن رئاب . 

))) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 5))/6)5 . 
))) هتذيب األحكام 0) : 6))/7)5 . 
))) هتذيب األحكام 0) : 6))/8)5 . 

الّشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام الّصادق × .  النّهدّي الكويّف ، عّده  ة بن كليب  ْورهَ )5) سهَ
رجال الطَّويّس : 6)2 ، جامع الّرواة ) : )9) ، تنقيح املقال 2 : 72 . 
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ِم .  ْسالهَ اُر اإْلِ ُقْلُت : دهَ الهَ : فهَ قهَ
يَن ... { اآْليهَة « )1( . 

ّ
ِة : } إِنَّما َجزاُء ال ِذِه اآْليهَ ِء ِمْن أهَْهِل ههَ ُؤالهَ الهَ : » ههَ قهَ فهَ

ُسوِل اهلل ‘  ىلهَ رهَ ِدمهَ عهَ الهَ : قهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ الٍِح )2( ، عهَ ْن أهَيِب صهَ وعهَ
ا  إِذهَ ُسوُل اهلل ‘ : »أهَِقيُموا ِعنِْدي ، فهَ ْم رهَ الهَ هلهَُ قهَ ْرضهَ  فهَ بَّةهَ مهَ نِي ضهَ ْوٌم ِمْن بهَ قهَ

ٍة « .  يَّ ِ ْثُتُكْم يِف سهَ عهَ ْأُتْم بهَ رهَ بهَ
ُبونهَ ِمْن  ْشهَ ِة يهَ قهَ دهَ ثهَ ِبِْم إىِلهَ إِبِِل الصَّ بهَعهَ فهَ أهَْخِرْجنهَا ِمنهَ املهَِدينهَِة ،  اُلوا :  قهَ فهَ
اُنوا يِف  ًة مِمَّْن كهَ ثهَ تهَُلوا ثهَالهَ وا قهَ اْشتهَدُّ ُءوا وهَ رهَ فهَلامَّ بهَ ْأُكُلونهَ ِمْن أهَْلبهَاِنهَا ،  يهَ وهَ اهِلهَا ،  أهَْبوهَ
ْد  قهَ اٍد  ُهْم يِف وهَ ِلّيًا × وهَ ْيِهْم عهَ إِلهَ ثهَ  بهَعهَ فهَ ُسولهَ اهلل ‘ اخلرب ،  بهَلهَغهَ رهَ فهَ بِِل ،  اإلِْ
اءهَ  جهَ ُهْم وهَ هَ أهَسهَ ِن ، فهَ ِريبًا ِمْن أهَْرِض اْليهَمهَ ُرُجوا ِمنُْه ، قهَ ْقِدُرونهَ أهَْن يهَْ ْيسهَ يهَ وا لهَ ريَُّ تهَهَ

يَن ... { الخ )3( . 
ّ

ُة : } إِنَّما َجزاُء ال ِذِه اآْليهَ ْت ههَ لهَ نهَزهَ ُسوِل اهلل ‘ فهَ ْم إىِلهَ رهَ ِبِ
ْن  الهَ : »مهَ ٍر × قهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم ، عهَ مَّ ْن ُمهَ ويف الّصحيح ، عهَ
تِْلكهَ  ِمْن  ُنِفيهَ  وهَ ِمنُْه ،  اْقُتصَّ  رهَ  قهَ عهَ فهَ اِر  اأْلهَْمصهَ ِمنهَ   ِمرْصٍ  يِف  حهَ  الهَ السِّ رهَ  ههَ شهَ
ذهَ  أهَخهَ وهَ ر ،  قهَ عهَ وهَ بهَ ،  هَ ضهَ وهَ اِر ،  رْيِ اأْلهَْمصهَ حهَ يِف غهَ الهَ رهَ السِّ ههَ ْن شهَ مهَ ِة ، وهَ اْلبهَْلدهَ
إىِلهَ  أهَْمُرُه  وهَ اِرِب ،  امُلحهَ اُء  زهَ اُؤُه جهَ زهَ فهَجهَ ُمهَاِرٌب ،  ُهوهَ  فهَ ْقُتْل ،  يهَ  ْ لهَ وهَ ال ،  اأْلهَْموهَ
الهَ :  ُه . قهَ ِرْجلهَ ُه وهَ دهَ اءهَ قهَطهَعهَ يهَ إِْن شهَ بهَُه ، وهَ لهَ اءهَ صهَ إِْن شهَ ُه ، وهَ تهَلهَ اءهَ قهَ اِم ، إِْن شهَ مهَ اإْلِ
ِة ،  قهَ ِ ُه اْلُيْمنهَى بِالسَّ دهَ ْقطهَعهَ يهَ اِم أهَْن يهَ مهَ ىلهَ اإْلِ ذهَ املهَالهَ فهَعهَ أهَخهَ تهَلهَ وهَ قهَ بهَ وهَ هَ إِْن ضهَ وهَ

))) الكايف 7 : 5)2/2 ، هتذيب األحكام 0) : )))/ 2)5 ، من ال حيرضه الفقيه ) : 68/ 
25)5 ، تفسري العّياّش ) : 6))/ 96 ، اختالف يسري . 

)2) عجالن أبو صالح ، صحب االمام أبا عبد اهلل الّصادق × ، وروى عنه مجلة من الروايات ، 
تبلغ يف الكتب األربعة نحو » 0) « موردًا وكان ذا منزلة عنده وّثقه عّل بن احلسن بن فّضال . 

رجال الربقي : )) ، رجال الطويّس : )26 برقم 662 و)66 و)66 . 
))) الكايف 7 : 5)2/) ، هتذيب األحكام 0) : )))/))5 . 
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ُه « .  ْقُتُلونهَ ُه بِاملهَاِل ، ُثمَّ يهَ يهَْتبهَُعونهَ ُه إىِلهَ أهَْولِيهَاِء املهَْقُتوِل ، فهَ عهَ ْدفهَ ُثمَّ يهَ
أهَْولِيهَاُء  نُْه  عهَ ا  فهَ عهَ إِْن  أهَْيتهَ  أرهَ اهلل  كهَ  أهَْصلهَحهَ ةهَ :  ُعبهَْيدهَ أهَُبو  ُه  لهَ الهَ  قهَ فهَ الهَ :  قهَ

املهَْقُتوِل ؟ . 
أهَْن  اِم  مهَ اإْلِ ىلهَ  عهَ إِنَّ  فهَ نُْه ،  عهَ ْوا  فهَ عهَ »إِْن  ٍر × )1( :  ْعفهَ جهَ أهَُبو  الهَ  قهَ فهَ الهَ :  قهَ

قهَ « .  هَ سهَ تهَلهَ وهَ قهَ بهَ اهلل ، وهَ ارهَ ْد حهَ ُه قهَ ُه ؛ أِلهَنَّ ْقُتلهَ يهَ
أهَْن  املهَْقُتوِل  أهَْولِيهَاُء  اُدوا )2(  أهَرهَ إِْن  أهَْيتهَ  أرهَ ةهَ :  ُعبهَْيدهَ أهَُبو  ُه  لهَ الهَ  قهَ ُثمَّ  الهَ :  قهَ

لِكهَ ؟ .  ُْم ذهَ ُه أهلهَ ُعونهَ دهَ ةهَ ويهَ يهَ ْأُخُذوا ِمنُْه الدِّ يهَ
ْتل  « )3( .  ْيِه اْلقهَ لهَ الهَ : »ال ، عهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ

وتقّدم يف اآلية احلادية عشة من كتاب اجلهاد روايُة طلحة بن زيد 
واحلرُب  املأخوذ  األسري  يف  اآلية  هذه  يف  املذكور  الّتخيري  أّن  املتضّمنة 

قائمٌة ل تضع أوزارها . 

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

 ) ااُلول�ى ( : ] دخ�ول النس�اء ف�ي الحك�م وخ�روج المجاني�ن 
والصبيان [ 

 الّتعبري بصيغة املذّكر يرج النّساء ، وبه قال ابن اجلنيد )4( ، وبعض 

))) يف املخطوط : » أبو عبد اهلل × « ، وما أثبتناه من املصدر ، وهو الّصحيح . 
الرباعيث ، وعليها  لغة  ينسجم إالّ عىل  » أرادوا « ؛ ألّن األخري ال  بدل  » أراد «  الكايف  )2) يف 
ومالئكٌة  بالّليل  مالئكٌة  فيكم  » يتعاقبون   ، 82/(70  : ( موّطأه  يف  مالك  روايُة  ُخّرجت 

بالنهار . . . « 
))) الكايف 7 : 8)2/2) ، هتذيب األحكام 0) : 2))/)52 ، االستبصار ) : 972/257 . 

))) عنه يف متلف الّشيعة 9 : 8)2 . 
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العاّمة )1( ، وشيوع الّتغليب يف أكثر آيات األحكام ، والعموم يف الّروايات 
يدخلهّن ، وبه قال األكثر وهو األقرب . 

وتعّلق اخلطاب بأهل الّتكليف يرج املجنون والّصبي ، وإْن تعّلق 
وأكثر األصحاب أطلق احلكم يف ذلك ،  بفعلهام ضامن املال والنّفس ، 

وكأّنه اعتامد عىل ماذكروه يف غريه من احلدود . 

 ) الّثانية ( : ] شمولية الحكم في اآلية الكريمة [ 

 يظهر من العموم فيها ويف الّروايات شمول الكافر واملسلم ، واحلّر 
وأّنه الفرق يف كون  والقوي والّضعيف ،  والواحد واملتعدد ،  والعبد ، 
املحاربة يف الرّب أو البحر ، يف املرص أو غريه ، ويف الّليل أو النّهار ، فيدخل 
قاطع الّطريق واملكابر عىل املال والبضع . واعترب بعض العاّمة كونه يف 

الرّب واملواضع البعيدة عن العمران )2( ، وعموم األدّلة يدفعه . 

 ) الّثالثة ( : ] كونه قاصدًا المحاربَة أو أخذ المال أواإلخافة [ 

بشهر  قاصدًا  يكون  أْن  أّنه يشتط  الّروايات  اآلية ومن  يظهر من   
الّسالح وحله له املحاربةهَ أو أخذ املال أواإلخافة ، فمن علم منه القصد 
ل  ذلك  إىل  القصد  منه عدم  ومن علم  قطعًا ،  احلكم  به  تعّلق  ذلك  إىل 

حاشية  يف  ولكن  مالك ،  اىل  ذلك   (5 املسألة   (70  : 5 اخلالف  يف  الّطويّس  الّشيخ  نسب   (((
خالفه قال املحققون : حكى ابن القاسم يف املدّونة الكربى 6 : 02) عن مالك أّنه يرى أّن 
النّساء والّرجال يف ذلك سواء . ولعّل الّشيخ املصنف + اّطلع عىل بعض املصادر املالكيـّة 

األخرى . واهلل العال . 
)2) شح فتح القدير ) : 275 ، نيل األوطار 7 : 6)) ، البحر الّزّخار 6 : 98) . 
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يتعّلق به قطعًا ، ومن ل يعلم منه القصد فاحلكم فيه عند األكثر كاألّول 
أهل  من  كونه  باشتاط  بعضهم  وقّيده  بالعموم ،  ذلك  عىل  مستدّلني 
أنه  إىل  نظرًا  والقايض )2(  » النهاّية « )1( ،  يف  الّشيخ  ظاهر  وهو  الّريبة ، 

املتيّقن ، واحلدود تدرأ بالّشبهات ، ولرواية الكنايّس )3( . 
وفيها تأمل ، أّما األّول فلمنع العموم ، وأّما اآلية فإّن اّلذي يظهر منها 
أّن املحارب هلل ورسوله هو القاصد للمخالفة وارتكاب ماحّرم اهلل ورسوله 
كام اليفى ، فحيث الحيصل العلم بكونه قاصدًا لذلك اليصدق عليه اسم 
املحارب فال يتعّلق به احلكم ، وأما الّروايات فصحيحة مّمد بن مسلم ل 
يرتب احلكم فيها عىل جمّرد شهر الّسالح ، وكذا الكالم يف غريها ، وأّما رواية 

جابر فالّظاهر أّن املراد باحلديدة الّسالح ، وباإلشارة القصد إىل الرّضب . 
وأّما الّثان فألّن من ل يعلم قصده مشتبه أمره ، وجمّرد كونه من أهل 

الّريبة اليدّل عىل قصده للمحاربة فيدرأ احلّد عنه . 
املّدعى يمكن  الكنايّس فمع ضعفها وكونا أخّص من  وأّما رواية 

حلها عىل من ظهر منه القصد إىل ذلك المارات وقرائن . 
وباجلملة من ظهر منه ولو بالقرائن واألمارات قصد اإلخافة بذلك 
واإلفساد فهو مارب وإاّل فال ، وال يبعد أْن يكون هذا مراد من اشتط 

الّريبة فافهم . 

))) النّهاية : 720 ، قال : » املحارب هو اّلذي يّرد الّسالح ، ويكون من أهل الريبة « . 
)2) املهّذب : 2 : )55 ، قال : » من كان من أهل الّريبة وجّرد سالحًا يف بّر أو بحر . . . « . 

ُهوهَ  فهَ ْيِل  بِاللَّ الهَحهَ   لهَ  السِّ نْ  حهَهَ » مهَ ))) الكايف 7 : 6)6/2 ، هتذيب األحكام 0) : )))/ 0)5 : 
يبهَة « .  ْيسهَ ِمْن أهَْهِل الرِّ ُجاًل لهَ ُكونهَ رهَ ُمهَاِرٌب إاِلَّ أهَْن يهَ



0))...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

من  ليس  والّردء ،  الّطليع ،  بأّن  األصحاب  أكثر  أفتى  أّنه  واعلم 
وفّس األّول )1( بأنه اّلذي يرقب له من يمّر بالّطريق فيعلمه  املحارب ، 
به ، أو يرقبه من ياف عليه منه فيحّذره منه ، وفّس الّثان باملعني له يف 
ما حيتاج إليه ، من غري أْن يباش متعّلق املحاربة ، يف ما فيه أذى الناس ، 

وإاّل كان ماربًا . 
والّظاهر أّن املراد بنفي املحاربة عنه نفي حكمها املذكور يف اآلية ، 
ْن  ُكوِنِّ عهَ ْن السَّ ال أّنه ليس عليه حكم أصاًل ، فإّنه قد روى الّشيخ ، عهَ
اِحٌد ِمنُْهْم  أهَِمرِي امُلْؤِمننِيهَ × وهَ ٍر ُرفُِعوا إىِلهَ  فهَ نهَ ةهَ  ثهَ ْبِد اهلل ×  : »أهَنَّ ثهَالهَ أهَيِب عهَ
بِيئهَِة )2(  ىضهَ يِف الرَّ اُهْم ، فهَقهَ رهَ ُر يهَ اآْلخهَ ُه ، وهَ تهَلهَ قهَ ُر فهَ أهَْقبهَلهَ اآْلخهَ ُجاًل ، وهَ كهَ رهَ أهَْمسهَ
كهَ ،  امهَ أهَْمسهَ ُموتهَ كهَ تَّى يهَ ُه الِسْجنهَ حهَ كهَ ّلدهَ اّلذي أهَْمسهَ خهَ ْينهَاُه ، وهَ لهَ )3( عهَ أهَْن ُتْسمهَ

الّثالِث ُيْقتهَل « )4( .  وهَ

 ) الّرابعة ( : ] في بيان ما تثبت به المحاربة [ 

النّصاب ،  أّنه اليشتط يف تقق املحاربة أخذ   يظهر من اإلطالق 
والكونه من احلرز ، وال أخذ شء . 

وتثبت املحاربة باإلقرار با ، ولو مّرة ، وبشهادة عدلني ، وال خالف 

))) انظر الّشهيد الّثان يف املسالك 5) : 7 . 
)2) الّربيئة : يف اخلرب ) مثل ومثلكم كرجل يربأ أهله ( أي حيفظهم من عدّوهم ، واالسم - الربيئة - 
) جممع  إاّل عىل جبل أو شف .  لئاّل يدمههم عدّو ، وال يكون  ينظر للقوم  اّلذي  العني  وهو 

البحرين ) : 75) ( . 
))) سمل عينه : فقأها . ) القاموس املحيط 2 : ))) ماّدة سمل ( . 

))) هتذيب األحكام 6 : 6)2 – 7)625/2 . بتفاوت . 
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يف عدم قبول شهادة املأخوذ منه يف ما أخذ منه ، وال يف قبول شهادته إذا ل 
يؤخذ ، ويف قبول شهادته يف حّق الّشكاء إذا أخذ منه خالف ، والقول 
بالعدم أظهر إْن حصلت الّتهمة ملا روى الّشيخ ، عن مّمد بن الّصلت )1( 
ُقطِعهَ  اُنوا يِف طهَِريٍق ، فهَ ٍة كهَ ْن ِرْفقهَ ا × عهَ ضهَ ِن الرِّ سهَ ا احلهَ أهَْلُت أهَبهَ الهَ : سهَ قال : قهَ

ْعُضُهْم لِبهَْعٍض ؟ .  ِهدهَ بهَ ُذوا اللُُّصوصهَ ، فهَشهَ أهَخهَ ْيِهُم الطَِّريُق ، فهَ لهَ عهَ
ِمْن  ٍة  ادهَ ههَ أهَْو شهَ اللُُّصوِص ،  ِمنهَ  اٍر  بِإِْقرهَ إاِلَّ  هُتُْم  ادهَ ههَ ُتْقبهَُل شهَ »الهَ  الهَ :  قهَ

ْيِهْم « )2( .  لهَ ِهْم عهَ رْيِ غهَ

 ) الخامسة ( : ] الحاكم مخّير في الحكم بين األمور المذكورة [ 

أّن احلاكم يتخرّي يف حّد املحارب بني  اّلذي يدّل عليه ظاهر اآلية   
القرآن  يف  ) أو (  أّن  الّصحيح  ويدّل عليه ماروي يف  املذكورة ،  األمور 
ْبِد اهلل ×  ا عهَ أهَبهَ أهَْلُت  الهَ  سهَ قهَ اٍج ،  رَّ ْبِن دهَ يِل  وحسنة مجهَِ للّتخيري كام تقّدم ، 
ْيِهمْ   لهَ ْ ٍء عهَ ُقْلُت أهَيُّ شهَ لهَ  : } إِنَّما َجزاُء ... { اآلية فهَ زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ عهَ

ى اهلل ؟ .  مَّ تِي سهَ ِذهِ  احلُُدوِد الَّ ِمنْ  ههَ
اءهَ  إِْن شهَ لهَبهَ ، وهَ اءهَ صهَ إِْن شهَ اءهَ قهَطهَعهَ ، وهَ اِم ، إِْن شهَ مهَ لِكهَ إىِلهَ اإْلِ الهَ : »ذهَ قهَ

تهَلهَ « .  اءهَ قهَ إِْن شهَ نهَفهَى ، وهَ
ُقْلُت : النَّْفُي إىِلهَ أهَْينهَ ؟ . 

نْيِ  ُجلهَ ى رهَ ِلّيًا × نهَفهَ الهَ : إِنَّ عهَ قهَ رهَ ، وهَ ى ِمْن ِمرْصٍ إىِلهَ ِمرْصٍ آخهَ الهَ : »ُينْفهَ قهَ

الصادق × .  اإلمام  إمامّي روى عن  الكويّف . مّدث  القرّش  بن مالك  الصلت  بن  ))) مّمد 
كان حّيًا قبل سنة )20هـ . رجال الطويّس : )29 . تنقيح املقال ) : قسم امليم : ))) وقسم 

الكنى : 26 . خاتة املستدرك ))8 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 6)2 – 7)625/2 . 



2))...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

ِة « )1( .  ِة إىِلهَ اْلبهَرْصهَ ِمنهَ اْلُكوفهَ
إدريس )4( ،  وابن  وســاّلر )3( ،  املفيد )2( ،  ذهب  القول  هذا  وإىل 

والعاّلمة يف أحد قوليه )5( . 
وأجاب الّشيخ يف » االستبصار « )6( عن هذه الّرواية بأحد وجهني : 
 ) األّول ( : تصيص الّتخيري بام إذا حارب وشهر الّسالح وضب 
وعقر وأخذ املال ول يقتل ، فإّن اإلمام مرّي يف هذه احلال ، واستدّل عليه 

بصحيحة مّمد بن مسلم املذكورة . 
 ) والّثاني ( : احلمل عىل الّتقية ؛ ألّن يف العاّمة من يقول : إّن اإلمام 
الهَ :  ِميِّ )7( قهَ ْثعهَ ّمري بني هذه احلدود ، واستدّل عىل ذلك بام رواه عن اخلهَ

))) الكايف 7 : 5)2/) ، هتذيب األحكام 0) : )))/528 . 
» كان اإلمام مرّيًا فيهم : إْن شاء قتلهم بالّسيف ، وإْن شاء  )2) املقنعة : )80 - 805 ، قال : 
صلبهم حتى يموتوا ، وإْن شاء قطع أيديم وأرجلهم من خالف ، وإْن شاء نفاهم عن املرص 
إىل غريه ، ووّكل بم من ينفيهم عنه إىل ما سواه حتى ال يستقّر بم مكان إاّل وهم منفيون عنه 

مبعدون إىل أن تظهر منهم الّتوبة والّصالح « . 
))) املراسم : )25 ، قال : » واملجّرد للّسالح يف أرض اإلسالم ، والّساعي فيها فسادا إْن شاء اإلمام 

قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خالف ، وإْن شاء نفاه من األرض « . 
))) الّسائر) : 505 ، قال : » فإذا ثبت ذلك فاإلمام مرّي فيه بني أربعة أشياء ، كام قال تعاىل ، بني 
أن يقطع يده ورجله من خالف ، أو يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى ، هذا بنفس شهرة الّسالح 

وإخافة الناس « . 
)5) ل نجده يف ما لدينا من كتبه ، ونسبه الّشهيد يف غاية املراد إىل ظاهر الّتلخيص للعاّلمة ، ول

يطبع إىل حني كتابة هذه احلروف . 
)6) االستبصار ) : 257/)97 . 

)7) عبيدة بن بشري اخلثعمّي . مّدث ل يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتاجم . روى عنه 
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ُقوُلونهَ :  يهَ إِنَّ النَّاسهَ  ُقْلُت :  وهَ اطِِع الطَِّريِق ،  ْن قهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَبهَ أهَْلُت  سهَ
نهَعهَ ؟ .  اءهَ صهَ ْ ٍء شهَ ٌ أهَيَّ شهَ اُم فِيِه ُمهَريَّ مهَ اإْلِ

ْدِر  قهَ ىلهَ  عهَ ِبِْم  ْصنهَُع  يهَ ِكْن  لهَ وهَ نهَعهَ ،  صهَ اءهَ  شهَ ْ ٍء  شهَ أهَيَّ  ْيسهَ  »لهَ الهَ :  قهَ
ِرْجُلُه  ُدُه وهَ ْت يهَ ذهَ املهَالهَ ُقطِعهَ أهَخهَ تهَلهَ وهَ قهَ ْن قهَطهَعهَ الطَِّريقهَ فهَ الهَ : مهَ قهَ اهِتِْم ، فهَ ِجنهَايهَ
ْن قهَطهَعهَ الطَِّريقهَ  مهَ ْأُخِذ املهَالهَ ُقتِلهَ ، وهَ ْ يهَ لهَ تهَلهَ وهَ قهَ ْن قهَطهَعهَ الطَِّريقهَ وهَ مهَ ُصِلبهَ ، وهَ وهَ

ْقُتْل ُنِفيهَ ِمنهَ اأْلهَْرض  « )1( .  ْ يهَ ْأُخِذ املهَالهَ ولهَ ْ يهَ لهَ وهَ
أحد  يف  والعاّلمة  الّصالح )4( ،  وأبو  وأتباعة )3(  الّشيخ )2(  وذهب   
ولو  قتل ،  إْن  يقتل  أنه  وهو :  والّتفضيل  الّتتيب  عىل  أّنا  إىل  قوليه )5( 
قتل وأخذ املال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسى ثّم قتل 
الرواة ) :  احلديث )) : 92 . جامع  زيد . معجم رجال  أيب  ابن  يزيد ، وقيل  أيب  بن  داود 

 . 5(0
))) الكايف 7 : 7)2/)) ، هتذيب األحكام 0) : 2))/525 ، االستبصار ) : 257/)97 . 

)2) النهاية : 720 ، قال : » ويب عليه إْن قتل ، ول يأخذ املال ، أن يقتل عىل كّل حال ، وليس 
ألولياء املقتول العفو عنه . فإْن عفوا عنه ، وجب عىل اإلمام قتله ؛ ألّنه مارب . وإن قتل ، 
وأخذ املال ، وجب عليه أوال أن يرد املال ، ثّم يقطع بالّسقة ، ثم يقتل بعد ذلك ، ويصلب . 
وإن أخذ املال ، ول يقتل ، ول يرح ، قطع ، ثم نفي عن البلد . وإن جرح ، ول يأخذ املال ، ول 
يقتل ، وجب عليه أن يقتص منه ، ثّم ينفى بعد ذلك من البلد اّلذي فعل ذلك فيه إىل غريه . 
وكذلك إن ل يرح ، ول يأخذ املال ، وجب عليه أن ينفى من البلد اّلذي فعل فيه ذلك الفعل 
إىل غريه ، ثّم يكتب إىل أهل ذلك املرص بأنه منفي مارب ، فال تواكلوه ، وال تشاربوه وال 
تبايعوه وال جتالسوه . فإْن انتقل إىل غري ذلك من البلدان ، ُكوتِبهَ أيضًا أهُلها بمثل ذلك . فال 

يزال يفعل به ذلك ، حتى يتوب « . 
))) املهّذب 2 : )55 ، فقه القرآن 2 : 87) ، الوسيلة : 206 . 

))) الكايف يف الفقه : 252 . 
)5) ل نقف عليه ، واهلل العال . 
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عىل  اقترص  ولو  ونفي ،  مالفًا  قطع  يقتل  ول  املال  أخذ  وإْن  وصلب ، 
شهر الّسالح واإلخافة نفي الغري ، واستندوا يف هذا الّتفصيل إىل هذه 
أهَيِب  ْن  عهَ ابِنهَا [ )1( ،  أهَْصحهَ ِمْن  ُجٍل  ْن رهَ ] عهَ الطَّاِئيِّ  اُودهَ  دهَ  ْ ومرسلة  الّرواية ، 
ُقوُلونهَ :  نهَا يهَ ابهَ ُه : إِنَّ أهَْصحهَ اِرِب ، وُقْلُت لهَ ِن امُلحهَ ْلُتُه عهَ أهَ الهَ : سهَ ْبِد اهلل × قهَ عهَ

تهَلهَ ؟ .  اءهَ قهَ إِْن شهَ لهَبهَ ، وهَ اءهَ صهَ اءهَ قهَطهَعهَ ، وإِْن شهَ ٌ فِيِه إِْن شهَ امهَ ُمهَريَّ مهَ إِنَّ اإْلِ
ا ُهوهَ  ا مهَ إِذهَ لَّ ، فهَ جهَ زَّ وهَ ٌة يِف  ِكتهَاِب  اهلل  عهَ ُْدودهَ ِذِه أهَْشيهَاُء مهَ الهَ : »الهَ إِنَّ ههَ قهَ فهَ
ْقُتْل  يهَ  ْ لهَ وهَ ذهَ  أهَخهَ ا  إِذهَ وهَ ُقتِلهَ ،  ْأُخْذ  يهَ  ْ لهَ وهَ تهَلهَ  قهَ ا  إِذهَ وهَ ُصِلبهَ ،  وهَ ُقتِلهَ  ذهَ  أهَخهَ وهَ تهَلهَ  قهَ
 ْ إِْن تهَابهَ لهَ ُتوبهَ فهَ ْيِه ُثمَّ ُأِخذهَ ُقطِعهَ ، إاِلَّ أهَْن يهَ لهَ ْر عهَ ْ ُيْقدهَ لهَ رَّ وهَ ا ُهوهَ فهَ إِذهَ ُقطِعهَ ، وهَ
الّصادق × )4( ،  عن  املدائنّي )3( ،  اهلل  ُيْقطهَع « )2( .  ونحومها رواية عبيد 

وُاخرى عن عبد اهلل بن إسحاق )5( ، عن الّرضا × )6( . 
اآلية  لظاهر  مالفة  الّسند ،  ضعف  يف  مشتكة  الّروايات  وهذه 
عىل  بحملها  بينهام  اجلمع  ألمكن  صّحت  ولو  الّصحيحة ،  والّرواية 
األولوّية ، وهو أْن يقال : بأّن اإلمام وإْن كان مرّيًا يف ذلك إاّل أّن األوىل 

))) ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر . 
)2) الكايف 7 : 8)2/ )) ، هتذيب األحكام 0) : 5))/5)5 . 

))) عبيد اهلل املدائنّي مّدث ليس له ذكر يف كتب الرجال والّتاجم . روى عنه مّمد بن سليامن 
الديلمّي . معجم رجال احلديث )) : )9 . 

))) الكايف 7 : 7)8/2 ، هتذيب األحكام 0) : )))/)52 ، االستبصار ) : 969/256 . 
)5) عبد اهلل بن اسحاق اهلاشمّي ، اجلعفرّي ، املدّن . مّدث إمامّي ، روى عنه جعفر بن ممد 
 : (0 احلديث  رجال  معجم   . 22( الطويّس  رجال  القطعّي .  حييى  بن  ومّمد  البغدادّي ، 

 . (((
)6) الكايف 7 : 6)8/2 ، هتذيب األحكام 0) : 2))/ 526 . 
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مراعاة حال اجلناية واجلان كام تضّمنته من الّتفصيل ، وال يبعد أن يستدّل 
ْن  ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَلهَُت )1( أهَبهَ هلذا الّتأويل بصحيحة يزيد بن معاوية قال : سهَ

ُ { ؟ . 
َ

يَن ُيارُِبوَن اهلل َوَرُسوهل
ّ

لَّ : } إِنَّما َجزاُء ال جهَ زَّ وهَ ْوِل اهلل عهَ قهَ
اُء « .  شهَ ا يهَ ُل بِِه مهَ ْفعهَ اِم يهَ مهَ لِكهَ إىِلهَ اإْلِ الهَ : »ذهَ قهَ

ْيِه ؟ .  لِكهَ  إِلهَ ٌض  ذهَ وَّ ُمفهَ ُقْلُت : فهَ
ويف  » الكافي « )2( ،  يف  كذا  نهَايهَة « ،  اجْلِ نهَْحوهَ  ِكْن  لهَ وهَ »ال ،  الهَ :  قهَ  
» التهذيب « : » بحّق الجناية « )3( . ولعّل يف رواية اخلثعمّي )4( إشعارًا بذلك . 
الأّنه ُيصلب  ثّم يصلب ،  أّنه يقتل  الّروايات  أّن ظاهر هذه  واعلم 
نعم الّرواية الّداّلة عىل الّتخيري )5( تشعر بذلك كام هو ظاهر اآلية  حّيًا . 

أيضًا . 

 ) الّسادسة ( : ] حّد الّصلب ثالثة أّيام [ 

يغسل ،  وبعدها  أّيام ،  ثالثة  الّصلب  حّد  أّن  الّروايات  تضّمنت   
ويكّفن ، ويصىّل عليه ، ويدفن ، وهذا إذا ل يقتل قبله ، وإاّل فال يفتقر 

إليه . 
كّل  إىل  ويكتب  فيها ،  أحدث  اّلذي  البلد  من  ينفى  أّنه  وتضّمنت 
يفعل به ذلك  بلدة يأوي إليها باملنع من مؤاكلته ومشاربته ومناكحته ، 

))) يف املصدر : » سأل رجل أبا عبد اهلل × « . 
)2) الكايف 7 : 6)5/2 . 

))) هتذيب األحكام 0) : )))/529 . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 2)).
)5) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة ))).
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إىل سنة ، فأّنه أرجى لتوبته ، ولو قصد بالد الّشك منع من ذلك ، ولو 
مّكنوه من دخوهلا قوتلوا حّتى يرجوه . 

ا ؟  ْدُخُلههَ كِ  يهَ ْ إِْن أهَمَّ  أهَْرضهَ  الشِّ ويف بعض األخبار : فهَ
الهَ : »ُيْقتهَُل « )1( .   قهَ

وأكثر األصحاب عىل عدم تديد النّفي بالّسنة وفيه تأّمل . 

 ) الّسابعة ( : ] وجوب الدفع عن النفس والحريم [ 

قد تضّمنت األخبار جواز الّدفع عن النّفس واحلريم ، بل وجوبه ، 
وإاّل  الّسالمة من اجلرح والقتل ،  وظّن  القدرة ،  لكْن مع  املال ،  وعن 

كان مكروهًا . 
لهَ   ا أهَِمريهَ امُلْؤِمننِيهَ ، إِنَّ لِّصًا دهَخهَ الهَ : يهَ قهَ ُجٌل فهَ اُه رهَ وروي عن عّل × أهَتهَ

ا ؟ .  قهَ ُحِليَّههَ هَ أهَِت فهَسهَ ىلهَ  اْمرهَ عهَ
يِضهَ  ِفيَّةهَ )2( ملهَهَا رهَ ىلهَ اْبِن صهَ لهَ عهَ ْو دهَخهَ ُه لهَ ا إِنَّ الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × : »أهَمهَ قهَ فهَ

ْيِف « )3( .  ُه بِالسَّ ُعمَّ تَّى يهَ لِكهَ حهَ بِذهَ
فهَالهَ  ْيتِِه  بهَ يِف  ْيِه  لهَ عهَ ُل   ُيْدخهَ ْبدهَ  اْلعهَ يهَْمُقُت   لهَ اهلل  »إِنَّ  الباقر × :  وعن 

اتُِل « )4( .  ُيقهَ
ُجلٍ   رهَ ىلهَ  ا عهَ دهَ عهَ ُجٍل  رهَ امهَ  »أهَيُّ الّصادق × :  ويف صحيحة احللبّي عن 

))) الكايف 7 : 7)9/2 ، وفيه : » عن أيب احلسن × « . 
)2) يف مرآة العقول 8) : )9) احلديث الثالث قال : » الّظاهر أّن املراد به  الّزبري « . 

))) الكايف 5 : )5/) ، هتذيب األحكام 6 : 57)/278 . 
))) هتذيب األحكام 6 : 57)/280 . 
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ْيه « )1( .   لهَ ْ ءهَ عهَ ُه فهَالهَ شهَ تهَلهَ ُه أهَْو قهَ حهَ رهَ ْفِسِه فهَجهَ ْن نهَ هُ  عهَ عهَ فهَ هُ  فهَدهَ بهَ لِيهَرْضِ
ى  اْعتهَدهَ فهَ أهَ  دهَ بهَ ْن  »مهَ قال :  عنه ×  خالد ،  بن  سليامن  صحيحة  ويف 

هُ  « )2( .  دهَ لهَ وهَ ْيِه فهَالهَ قهَ لهَ اْعُتِديهَ عهَ فهَ
 ) الّثامنة ( : قوله : } ذلك { إلخ ، اإلشارة إىل احلّد املذكور ، ففيه 
داللة عىل عدم إسقاط هذا احلّد العذابهَ االُخرويَّ ، وسيأت الكالم يف 

هذه املسألة إْن شاء اهلل تعاىل . 
* * * * *

 ) الّثانية ( : في الّسورة المذكورة

نَّ اهلل َغُفوٌر 
َ
ُموا أ

َ
اْعل

َ
ْيِهْم ف

َ
ْن َتْقِدُروا َعل

َ
ْبِل أ

َ
يَن تَابُوا ِمْن ق

ّ
 ال

َّ
 } إاِل

رَِحيٌم { )3( . 
تعاىل .  اهلل  حقوق  من  األوىل  اآلية  يف  سبق  ما  إىل  راجع  اإلستثناء 
الكالم  مّر  وقد  وإْن كان عن فطرة ،  املرتد ،  توبة  قبول  وفيه داللةعىل 

فيه . 
القتل واجلرح واملال فال يسقط منها شء  وأّما حقوق اآلدمّي من 
وعليه  املستحّق هلا وعفوه ،  وإّنام يسقط بإسقاط  فيها ،  للّتوبة  والتأثري 
دّلت األخبار ، وهذا مذهب أصحابنا وبه قال الّشافعّي )4( . وقال كثري 

))) الكايف 7 : 290/) ، هتذيب األحكام 0) : 206/))8 . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 206 ذيل احلديث ))8 . 

))) سورة املائدة 5 : )) . 
))) مترص املزن : 265 . 
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فيؤخذ  املال  يوجد عني  أْن  إاّل  إىل مجيع احلقوق  إّنه راجع  العاّمة :  من 
منه )1( . 

يد  يف  وسقوطه  أخذه  قبل  الّتوبة  أّن  عىل  بمنطوقها  تدّل  اآلية  ثّم 
احلاكم مسقطة للحّد ، ويدّل عليه مرسلة الّطائّي )2( وغريها وهو جممع 

عليه . 
عليه  ويدل  بعده ،  بالّتوبة  احلّد  سقوط  عدم  عىل  بمفهومها  وتدّل 
ويؤّيده  احلدود ،  تعطيل  جواز  عدم  عىل  الّداّلة  الّروايات  عموم  أيضًا 
االستصحاب ، وأّن الّتوبة يف هذه احلال مظنّة كونا غري حقيقّية بل لدفع 
احلّد ، ولعّله اليبعد أْن يقال هنا بعدم تتم احلّد ، بل احلاكم يكون مرّيًا 
كام أشنا إليه يف ما مّر )3( . وعىل كّل حال هي مسقطة للعذاب األخروّي 

إذا كانت خالصًة كام هو مقتىض عموم األدّلة . 

 ، (08  : (( قدامة (  ) البن  املغني   ، (58  : 6 القرآن  ألحكام  اجلامع   ، (80  : 2 الوجيز   (((
والّشح الكبري 0) : 0)) ، البحر الّزخار 6 : )20 و202 . 

)2) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة ))).

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة ))).
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وفيه آيات : 

ااُلولى : في سورة المائدة

َتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس 
َ
نَُّه َمْن ق

َ
ائِيَل أ َتبَْنا َعَ بَِن إِْسَ

َ
ْجِل َذلَِك ك

َ
 } ِمْن أ

ْحَيا 
َ
أ نََّما 

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْحَياَها 

َ
أ َوَمْن   

ً
َجِيعا انّلاَس  َتَل 

َ
ق نََّما 

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْرِض 

َ ْ
األ ِف  َساٍد 

َ
ف ْو 

َ
أ

 . )1( } ... 
ً
انلّاَس َجِيعا

َتبَْنا { . 
َ
 } ِمْن { : لالبتداء متعّلقة بـ } ك

اهلل  ماحكاه  إىل  واإلشارة  والّسبب ،  العّلة  بمعنى  ْجِل { : 
َ
} أ و 

تعاىل من قّصة قتل قابيل هلابيل وماتعّقب قابيل من النّدامة والعذاب يف 
الّدنيا واآلخرة . 

ابِيلهَ  وروى العّياّش يف تفسريه ، عن جابر ، عن أيب جعفر × : »إِنَّ قهَ
ا  ِريِرههَ ْمههَ ْت يِف زهَ ارهَ ْيُث دهَ ُدوُر بِِه حهَ نْيِ الّشْمِس تهَ ٌق  بُِقُرونِهِ  يِف عهَ لَّ مهَ ُمعهَ ْبنهَ آدهَ

ُه اهلل إىِلهَ النّاِر « )2( .  هَ ريَّ ِة صهَ ْوُم اْلِقيهَامهَ انهَ يهَ ا كهَ إِذهَ ِة ، فهَ ْوِم اْلِقيهَامهَ ا إىِلهَ يهَ ِيِمههَ وحهَ
أيب  عن  مسلم ،  بن  مّمد  عن  إبراهيم « ،  بن  علّي  » تفسير  ويف   

))) سورة املائدة5 : 22 . 
)2) تفسري العّياّش ) : )))/80 . 
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ٍة ،  اِحدهَ ْعُقواًل بِِرْجِلِه أهَْي وهَ ُجاًل مهَ نِْد رهَ اِء اهْلِ رهَ نِْد أهَْو ِمْن وهَ جعفر × : »إِنَّ بِاهلِْ
أهَْهُل  جهَ  أهَْخرهَ ِمنُْهْم  ُجٌل  رهَ اتهَ  مهَ ُكلَّامهَ  ٍر ،  فهَ نهَ ُة  هَ شهَ عهَ بِِه  ٌل  كَّ ُموهَ امْلِْسحهَ ،  لبهَُس  يهَ
ْستهَْقبُِلونهَ  ويهَ نُْقُصونهَ ،  يهَ الهَ  ُة  هَ شهَ اْلعهَ وهَ ُموُتونهَ  ،  يهَ فالنّاُس   ُه ،  لهَ دهَ بهَ ِة  ْريهَ اْلقهَ
ُصبُّونهَ  يهَ ُثمَّ  ِغيُب ،  تهَ ِحنيهَ  ا  ههَ عهَ مهَ ُه  وُيِديُرونهَ ْطُلُع ،  تهَ ِحنيهَ  الّشْمِس  ْجِهه  بِوهَ
ُه اْبُن  ْزُعُمونهَ أهَنَّ الهَ يهَ يِف احلهَرِّ املهَاءهَ احلهَارَّ ، ُثمَّ قهَ ِد املهَاءهَ اْلبهَاِرد ، وهَ ْ ْيِه يِف اْلربهَ لهَ عهَ

َتبْنا { « )1( . اآلية . 
َ
ْجِل ذلَِك ك

َ
مهَ ، قال اهلل عز وجل  : } ِمْن أ آدهَ

واملحارب ،  املشك  الفساد :  وذو  القصاص ،  بالنّفس :  النّفس 
أنَّ  إاّل  بني إسائيل ،  كان يف  احلكم  هذا  أنَّ  دّلت عىل  وإْن  اآلية  فهذه 
األخبار واإلمجاع دّلت عىل أّنه يف شعنا كذلك ، فروي يف » الكافي « 
املقّر  القاتل  عن  بالعفو  حكم  احلسن ×  ] أبا [  » أنَّ  و» الّتهذيب « : 
ْحَيا 

َ
بذلك بعد أْن أخذ به رجل بيده سكني ملّطخ بالّدم لقوله تعاىل : } أ

 . )2( » } 
ً
انلّاَس َجيِعا

املؤمنني × ،  أمري  عن  طويل  حديث  » االحتجاج «  كتاب  ويف 
ْن  مهَ وأهَْجُر  ا  أهَْجُرههَ ُه  لهَ انهَ  كهَ قٍّ  حهَ بُِسنَِّة  اْستهَنَّ  ِن  »مهَ النّبِيُّ ‘ :  الهَ  قهَ وفيه : 
ا وِوْزُر  ْيِه ِوْزُرههَ لهَ انهَ عهَ ِن اْستهَنهَ  بُِسنَِّة بهَاطِلٍ  كهَ ِة ، ومهَ ْوِم اْلِقيهَامهَ ِملهَ ِبهَا إىِلهَ يهَ عهَ

ة « )3( .  ْوم  اْلِقيهَامهَ ِملهَ ِبهَا إىِلهَ يهَ ْن عهَ مهَ
وهو قول اهلل عّز  النّبي ‘ شاهد من كتاب اهلل ،  القول من  وهلذا 

ْجِل َذلَِك { اآلية . 
َ
وجّل يف قّصة قابيل قاتل أخيه : } ِمْن أ

))) تفسري القّمّي ) : 66)ـ 67) . 
)2) الكايف 7 : 2/289 ، هتذيب األحكام 6 : 5))/)87 . 

))) االحتجاج ) : )25 . 
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ولإلحياء يف هذا املوضع تأويٌل يف الباطن ليس كظاهره ، وهو من 
هداها ؛ ألنَّ اهلداية هي حياة األبد ، ومن ساّمه اهلل حّيًا ل يمت أبدًا إّنام 

ينقله من دار منة إىل دار راحة . 
وروي يف » أصول الكافي « ، عن نرص بن قابوس ، عن أيب عبد اهلل × 
ٍج ، ...    ْشِ ِحجهَ اٍب  وعهَ ِرقهَ ْشِ  ِعْتِق عهَ ِمْن   َّ إِلهَ بُّ  أهَحهَ ُمْؤِمٍن  اُم  ْطعهَ ِ »إلهَ قال : 
يهَْسأهَُلُه  يهَِجي ُء إىِلهَ نهَاِصٍب فهَ ُه فهَ ونهَ ُذلُّ اتهَ ، أهَْو تهَ ا نهَرْصُ إِْن لهَْ ُتْطِعُموُه مهَ الهَ : يهَ قهَ الهَ : فهَ قهَ
أهَنَّام أهَْحيهَا النّاسهَ  ْن أهَْحيهَا ُمْؤِمنًا فهَكهَ ا نهَرْصُ مهَ ِة نهَاِصٍب ، يهَ ْسأهَلهَ ُه ِمْن مهَ رْيٌ لهَ املهَْوُت خهَ وهَ

ْد أهَْحيهَْيُتُموُه « )1( .  قهَ ْمُتُموُه فهَ تُُّموُه وإِْن أهَْطعهَ ْد أهَمهَ قهَ ْ ُتْطِعُموُه فهَ إِْن لهَ ِيعًا ، فهَ مجهَ
 ، } 

ً
َنْفَسا أْحَيا  } َمْن  قوله :  أيب عبد اهلل ×يف  عن  وعن سامعة ، 

أي :   ، } 
ً
َنْفَسا َتَل 

َ
ق } وَمْن  إىِلهَ ُهًدى ،  لٍ   الهَ ا ِمنْ  ضهَ ههَ جهَ أهَْخرهَ ْن  »مهَ أي : 

اللةْ  « )2( .  جها ِمْن ُهدى إىل ضهَ أهَخرهَ
ويف املوّثق ، عن الفضيل بن يسار ، عن أيب جعفر × : »أحياهاِمْن 

ٍق « .  رهَ ٍق أهَْو غهَ رهَ حهَ
لٍ  إىِلهَ ُهدًى ؟ .  الهَ ا ِمنْ  ضهَ ههَ جهَ نْ  أهَْخرهَ ُقْلُت : فهَمهَ

وحسنة  أبان )4( ،  موّثقة  ويف  ْعظهَم  « )3( .  اأْلهَ ا  ْأِويُلههَ تهَ اكهَ  »ذهَ الهَ :  قهَ  
حران )5( ، مثل ذلك . 

))) الكايف 2 : )20/20 . 
)2) الكايف 2 : 0)2/) ، بتفاوت . 

))) الكايف 2 : 0)2ـ ))2/2 ، بتفاوت . 
))) الكايف 2 : ))2 ناية احلديث 2 . 

)5) الكايف 2 : ))2/) . 
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ويف » الفقيه « ، يف صحيحة معاوية بن عاّمر ، عن أيب عبد اهلل × 
نْ   بهًَة ، ومهَ قهَ ْن أهَْعتهَقهَ رهَ مهَ انهَ كهَ ُد فِيِه املهَاُء كهَ ْوِضٍع ُيوجهَ ى  املهَاءهَ يِف مهَ قهَ نْ  سهَ قال : »مهَ
ْن أهَْحيهَا  ْن أهَْحيهَا نهَْفسًا ، ومهَ مهَ ان  كهَ ُد فِيِه املهَاُء كهَ ْوِضٍع الهَ ُيوجهَ ى  املهَاءهَ يِف مهَ قهَ سهَ

 . )1( » } 
ً
ْحَيا انلّاَس َجِيعا

َ
نَّما أ

َ
أ

َ
ك

َ
نهَْفسًا } ف

وعن حنان بن سدير ، عن أيب عبد اهلل × : يف قوله تعاىل : } َمْن 
ْو  نَّمهَ  لهَ ههَ اٍد يِف  جهَ الهَ : »ُهوهَ وهَ اَس ِجيعا { قهَ

ّ
َتَل انل

َ
َتَل َنْفسا ... إىل قوهل ... ق

َ
ق

انهَ فِيه  « )2( .  ًة كهَ اِحدهَ تهَلهَ نهَْفسًا وهَ ْو قهَ انهَ فِيِه ، ولهَ ِيعًا كهَ تهَلهَ النّاسهَ مجهَ قهَ
قال :  جعفر ×  أيب  عن  حران ،  عن  األخبار « :  » معاني  ويف 
تهَلهَ  قهَ ْو  لهَ ا  أهَْهِلههَ اِب   ذهَ عهَ ِة  ِشدَّ ى   ُمنْتهَههَ ْيِه  إِلهَ نَّمهَ  ههَ جهَ ِمْن  ْوِضٍع  مهَ يِف  ُع  » ...ُيوضهَ
رهَ  تهَلهَ آخهَ قهَ إِْن  »فهَ وزاد فيه :  » الكافي « ،  ورواه يف  يعًا ... « )3( .  ِ النّاسهَ مجهَ

ْيِه « )4(   .  لهَ ُف  عهَ اعهَ الهَ ُيضهَ قهَ
تهَلهَ  قهَ ْو  لهَ ٌد  ْقعهَ مهَ النّاِر  يِف   هُ   »لهَ عنه × :  مسلم ،  بن  مّمد  حسنة  ويف 

ِد « )5( .  لِكهَ املهَْقعهَ ِرْد إاِلَّ إىِلهَ ذهَ ْ يهَ ِيعًا لهَ النّاسهَ مجهَ
بالعلم  ذلك  مع  اّتصف  من  وعىل  الّروح ،  ذي  عىل  احلّي  ويطلق 
َكَن  َوَمْن 

َ
} أ املرضّية كام قال تعاىل :  واهلداية واإليامن وسائر األخالق 

ْحَييَْناهُ ... { )6( ، ويقابل األّول املّيت أي : فاقد الّروح ، ومقابل 
َ
أ
َ
 ف

ً
َمْيتا

))) من ال حيرضه الفقيه2 : 65/)72) . 
)2) من ال حيرضه الفقيه) : )59/9)5 . 

))) معان األخبار79) : 2 . 
))) الكايف 7 : )27/) . 

)5) الكايف 7 : 6/272 . وفيه : » عن أيب جعفر × « . 
)6) سورة األنعام 6 : 22) . 
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الّثان اجلاهل ، وفاقد األخالق املرضّية . 
وأعظُمها  القتلهَ واإلحياء هلام مراتب ،  أنَّ  داّلة عىل  األخبار  وهذه 
إخراُجها إىل مايوجب دخول النّار ودخول اجلنّة . ويف اآلية داللة عىل 
سيأت  كام  الكبائر  وأشّد  املحّرمات ،  أعظم  من  وأّنا  الّدماء ،  تعظيم 

الّتنبيه عليه إْن شاء اهلل تعاىل )1( . 

فائدة : 

واّلد )2(  أيب  صحيحة  ويف  نفسه ،  قاتل  اآلية  إطالق  يف  يدخل  رّبام 
ا ... « )3( ويمكن  الدًا فِيههَ نَّمهَ خهَ ههَ ُهوهَ يِف نهَاِر جهَ دًا فهَ مِّ هُ  ُمتهَعهَ تهَلهَ  نهَْفسهَ ْن قهَ قال : »مهَ

إدخاله يف اآلية اآلتية . 
* * * * *

الّثانية : في سورة الّنساء

فِيَها َوَغِضَب اهلل  َجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخادلاً 
َ
ف داً  ُمَتَعمِّ  

ً
ُمْؤِمنا َيْقُتْل  } َوَمْن   

 . )4( } 
ً
 َعِظيما

ً
ُ َعَذابا

َ
َعدَّ هل

َ
َعَنُه وَأ

َ
ْيِه َول

َ
َعل

))) تأت يف اآلية اآلتية بعدها مباشة . 
الشيخ يف رجاله من أصحاب  عّده  موىًل جعفيٌّ ، كويفٌّ  احلناط ،  أبو والد  بن سال  )2) حفص 
به ،  بأس  ال  ثقة  النجاّش :  وقال  أصل ،  له  كويفٌّ  ثقة  الفهرست :  يف  وقال  الّصادق × ، 
وذكره العاّلمُة يف القسم األّول من اخلالصة ، ويظهر منه ومن النجاّش أنه متحٌد مع حفص 
الفهرست : 62 ،  الطويّس : )8) ،  النجاّش : 5)) ، رجال  املخزومّي . رجال  يونس  بن 

خالصة العاّلمة : 58 . 
))) الكايف 7 : 5)/) ، ومن ال حيرضه الفقيه ) : 95/ )6)5 ، وهتذيب األحكام 9 : 207/) . 

))) سورة النّساء ) : )9 . 
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هذه اآلية داّلة عىل تعظيم شأن قتل املؤمن واملبالغة فيه ، حيث توّعد 
عليه بخمس توّعدات . 

فهنا ثالث مسائل : 

 ) األولى ( : ] في بيان أقسام القتل [ 

 ينقسم القتل إىل : عمد ، وخطأ مض ، وشبيه بالعمد ، وال خالف 
يف تقق العمد بقصد القتل بام يقتل غالبًا ، ويف معناه الرّضب بام يقتل غالبًا 
وإْن ل يقصد القتل ؛ ألنَّ القصد إىل الفعل حينئٍذ كالقصد إىل القتل ، وال 
خالف يف أنَّ اخلطأ املحض هو مال يقصد الفعل وال القتل ، كأن يقصد 
ضب شء فيقع الرّضب عىل إنسان فيقتله ، وأما اخلطأ الّشبيه بالعمد 
فهو أْن يقصد الفعل دون القتل ، والزم األّول القود ، والّثان الّدّية عىل 
العاقلة ، والّثالثة الّدية يف جمال اجلان ، وقد وقع اخلالف بني األصحاب 

يف موضعني : 
 ) أحدهما ( : إذا قصد القتل بام يقتل نادرًا ، بل بام حيتمل األمرين 

فقيل : إّنه عمد وهو األظهر . وقيل : خطأ . 
وال قصد  غالبًا ،  القتل  به  ممّا الحيصل  الفعل  كان  إذا  ) الّثاني ( :   
والعود  باحلصاة  كالرّضب  القتل  فاتفق  الفعل  قصد  ولكن  به ،  القتل 
اخلفيف ، فقيل : إّنه داخل يف العمد . وقيل : هو خطأ ، وجهة االختالف 
عن  الّصحيح ،  يف  الّشيخ ،  فروى  الّروايات ،  اختالف  املوضعني  يف 
ْيئًا  شهَ دهَ  اْعتهَمهَ ِن  مهَ ُكلُّ  ْمدهَ  اْلعهَ »إِنَّ  اهلل × :  ْبِد  عهَ أهَُبو  الهَ  قهَ قال :  احللبّي ، 
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ِن  ُأ مهَ ْمٌد ، واخلهَطهَ ُه عهَ ا ُكلُّ ذهَ ههَ ٍة فهَ ْكزهَ صًا أهَْو بِوهَ ٍر أهَْو بِعهَ جهَ ٍة أهَْو حهَ ِديدهَ هُ  بِحهَ ابهَ أهَصهَ فهَ
ُه « )1( .  رْيهَ ابهَ غهَ أهَصهَ ْيئًا فهَ دهَ شهَ اْعتهَمهَ

عن  أصحابه ،  بعض  عن  دّراج ،  بن  مجيل  عن  الّصحيح ،  ويف 
ُد ، وإِنَّامهَ  وهَ ِفيهِ  اْلقهَ بهَ فهَ دهَ بِِه الرّضْ مهَ ا عهَ ْمِد ُكلُّ مهَ ْتُل اْلعهَ أحدمها ’ قال : »قهَ

ُه « )2( .  رْيهَ ُيِصيبهَ غهَ ُأ أهَْن ُيِريدهَ اليّشْ ءهَ فهَ اخلهَطهَ
بهَ  هَ ُجاًل ضهَ رهَ أهَنَّ  ْو  »لهَ اهلل ×   :  ْبِد  عهَ أُبو  الهَ  قهَ قال :  أيب بصري  وعن 

ْمدًا « )3( .  انهَ عهَ اتهَ كهَ ٍة أهَْو آُجرٍة أهَْو بُِعوٍد ُثمَّ مهَ فهَ زهَ ُجاًل بِخهَ رهَ
واستدّل با  فداللة هذه الّروايات عىل األّول من األّول واضحة ، 
أيضًا عىل أّول الّثان . وحُلها عىل من تعّمد القتل وقصده ، الُبْعدهَ فيه كام 
قاله األكثر ؛ لصحيحة الفضل بن عبد امللك ، املروّية يف » الفقيه « ، عن 

ْمُد « .  لِكهَ اْلعهَ ِة فهَذهَ بهَ  الّرُجُل  بِاحلهَِديدهَ هَ ا ضهَ الّصادق × قال : »إِذهَ
يعتمدهَ  أْن  ُهوهَ  ُة :  ارهَ فَّ اْلكهَ وهَ ُة  الّديهَ فِيِه  اّلذي  اخلهَطهَأ  ِن  عهَ ألتُه  سهَ وهَ الهَ :  قهَ  

ّمد )4( ؟ .  ال يتعهَ ضبهَ رجل وهَ
ْم « .  الهَ : »نهَعهَ  قهَ

ُجال ؟ .  ابهَ رهَ أهَصهَ اة )5( فهَ ى شهَ مهَ ا رهَ إِذهَ ُقْلُت : فهَ

))) هتذيب األحكام 0) : 55)/) . 
)2) الكايف 7 : 278/) ، وهتذيب األحكام0) : 55)ـ 56)/2 . 

 : (0 األحكام  وهتذيب   ، 52((/((0  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، 7/279  : 7 الكايف   (((
 . 5/(56

))) يف املصدر : يتعمد قتله . 
)5) يف املصدر : شيئًا . 
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ة « )1( .  ارهَ فَّ ْيِه الّدّيُة والكهَ لهَ كُّ فِيِه ، عهَ ُأ اّلذي الهَ ُيشهَ لِكهَ اخلهَطهَ الهَ : »ذهَ  قهَ
وما رواه الّشيخ ، عن العالء بن الفضيل ، عن أيب عبد اهلل × قال : 
ةهَ  بهَ الرّضْ ا  صهَ بِاْلعهَ أهَْو  ِر  بِاحلهَجهَ ُب  يهَرْضِ اّلذي  ْمدهَ  اْلعهَ ُيْشبُِه  اّلذي  » ...اخلهَطهَأ 

ُه ... « )2( .  ْتلهَ تهَنْيِ  الهَ ُيِريُد قهَ بهَ الرّضْ وهَ
ٍر  جهَ صا أهَْو بِحهَ ُجاًل بِعهَ ُجٌل رهَ بهَ رهَ هَ ومرسلة يونس ، عنه × : »إِْن ضهَ
ىلهَ  عهَ ُة  فالّديهَ ْمِد ،  اْلعهَ ِشْبُه  ُهوهَ  فهَ لَّمهَ   تهَكهَ يهَ أهَنْ   ْبلهَ   قهَ ٍة  اِحدهَ وهَ ٍة  بهَ ْ ضهَ ِمْن  تهَ  فهَامهَ
ْمٌد  ُهوهَ عهَ ُه فهَ ْقُتلهَ تَّى يهَ ِة حهَ ارهَ جهَ ا أهَْو بِاحْلِ صهَ ْيِه بِاْلعهَ لهَ ُه وأهَلهَحَّ عهَ الهَ إِْن عهَ اتِِل ، وهَ اْلقهَ
ْوٍم  ْومًا أهَْو أهَْكثهَرهَ ِمْن يهَ ثهَ يهَ كهَ لَّمهَ ُثمَّ مهَ تهَكهَ ًة فهَ اِحدهَ ًة وهَ بهَ ْ بهَُه ضهَ هَ ُيْقتهَُل بِِه ، وإِْن ضهَ

ْمِد « )3( .  ُهوهَ ِشْبُه اْلعهَ اتهَ فهَ ُثمَّ مهَ
ْبِد اهلل ×   :  الهَ أهَُبو عهَ ويف » الفقيه « ، يف املوّثق ، عن أبن بكري ، قال : قهَ

ُد « )4( .  وهَ ْيِه اْلقهَ لهَ عهَ دهَ فهَ مَّ تهَعهَ ْعدهَ أهَْن يهَ برٍِي بهَ ِغرٍي أهَْو كهَ ْ ٍء صهَ تهَلهَ بيِشهَ ْن قهَ »ُكلُّ مهَ
إىل غري ذلك من األخبار الّداّلة بمنطوقها أو مفهومها عىل أّنه مع قصد 
القتل يكون عمدًا ، وإْن قصد الفعل دون القتل يكون خطأ يشبه العمد ، 
إاّل أْن يكون ذلك ممّا يقتُل غالبًا كاحلديد ، فإّنه يكون ذلك يف حكم العمد ، 

وإْن ل يقصد القتل ، ومنه الرّضب بنحو العصا مع الّتكرار واإلحلاح . 
ْمٌد « )5( .  ِيعُ  احلهَِديِد ُهوهَ عهَ وعن الّسكوّن ، عن أيب عبد اهلل × قال : »مجهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 05)/95)5 . 
)2) هتذيب األحكام0) : 58)/))6 . 

))) الكايف 7 : 9/280 ، وهتذيب األحكام 0) : 57)/628 . 
))) من ال حيرضه الفقيه ) : 2))/)522 . 

)5) هتذيب األحكام 0) : 62)/7)6 . 
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فأّما مارواه الّشيخ ، يف املوّثق ، عن أيب العّباس ، عن أيب عبد اهلل × 
ْقُتُل  ِمْثُلُه ؟ .    قال : أهَْرِمي الّرُجلهَ باليّشْ ِء اّلذي الهَ يهَ

ى ِبهَا .  مهَ رهَ ًة فهَ ِغريهَ اًة صهَ صهَ ذهَ حهَ ٌأ « . ُثمَّ أهَخهَ طهَ ا خهَ ذهَ الهَ : »ههَ قهَ
ُجال ؟ .  ابهَت رهَ أهَصهَ ى الّشاةهَ فهَ مهَ ُقْلُت : أرهَ

باليّشْ ِء  ُب  يهَرْضِ اّلذي  ْمُد  واْلعهَ فِيِه  كَّ  اّلذي الهَ شهَ ُأ  اخلهَطهَ ا  ذهَ »ههَ الهَ :  قهَ
اّلذي  باليّشء  الرّضب  أنَّ  يدّل عىل  فإّن ظاهره  بِِمْثِلِه « )1( ،  ُيْقتهَُل  اّلذي 
اليقتل مثله يعّد خطأ ، وإْن قصد بمثله القتل ، كام قال بعض األصحاب . 
والجواب : أّنه مموٌل عىل من قصد الفعل دون القتل كام هو املتبادر 

منه . 
ماقتل  العمد هو  قتل  إّن  أبو حنيفة :  منهم  العاّمة  من  وقال مجاعة 

بحديد البغريه )2( . 

 ) الّثانية ( : ] القصاص الُيسقط العذاَب اأُلخروّي [ 

ظاهر إطالق هذه اآلية والتي قبلها أنَّ القصاص الُيسقط العذابهَ 
األُخروّي ، وهو اّلذي دّلت عليه آية املحاربة كام أشنا إليه ، ويدّل عليه 
أيضًا ما رواه يف » الفقيه « ، عن ابن أيب عمري ، عن غري واحد ، عن أيب 
نْيهَ  ِة وبهَ ْومهَ اْلِقيهَامهَ اءهَ يهَ ٍة جهَ ِلمهَ ْطِر كهَ ىلهَ ُمْؤِمٍن بِشهَ انهَ عهَ ْن أهَعهَ عبد اهلل × قال : »مهَ

ْحهَِة اهلل « )3( .  ْكُتوٌب آِيٌس ِمْن رهَ ْينهَْيِه مهَ عهَ

))) هتذيب األحكام 0) : 57)/))6 . بتفاوت . 
)2) املبسوط ) الّسخيّس ( 26 : )2) . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )57/9)5 . 
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ُجٍل  ومارواه الّشيخ ، عن سعيد األزرق ، عن أيب عبد اهلل × يِف رهَ
ُجاًل ُمْؤِمنًا ؟ .  تهَلهَ رهَ قهَ

ِشْئتهَ  إِْن  وهَ وِدّيًا ،  يهَُ ِشْئتهَ  إِْن  ِشْئتهَ  ِميتهٍَة  أهَيهَ   ُمْت   ُه :  لهَ اُل  »ُيقهَ الهَ :  قهَ
وِسّيًا « )1( .  انِّيًا ، وإِْن ِشْئتهَ جمهَُ نهَرْصهَ

اُل امُلْؤِمُن يِف  زهَ وعن هشام بن سال ، عن أيب عبد اهلل × قال : »الهَ يهَ
ِة  للّتْوبهَ اتٌِل )2(  قهَ ُق  فَّ ُيوهَ الهَ  الهَ :  قهَ وهَ امًا ،  رهَ مًا حهَ دهَ ُيِصْب   ْ لهَ ا  مهَ ِدينِهِ   ٍة ِمنْ   ُفْسحهَ
إىل غري ذلك من  عنه يف الّصحيح .  » الفقيه « )4( ،  ورواه يف  أهَبهَدا « )3( . 
األخبار الّداّلة بإطالقها عىل شّدة عذاب القاتل . ويمكن تقييدها بمن 
مات قبل أْن يقتصَّ منه ، وأّما من قتل بالقصاص أو أّدى الّدية مع الكّفارة 
فليس عليه عذاب سوى ذلك ؛ ألّنه من قبيل الّدين ، وقد حصل وفاؤه 
فال يعّذب مرتني ، وبه يشعر قوله تعاىل : } ... انلّْفَس بانلّْفِس ... { )5( 

هُ  ؟ .  تهَلهَ  ُأمَّ ُجلٍ  قهَ ْن رهَ اآلية . وصحيحة أيب عبيدة ، عن أيب جعفر ×عهَ
ًة  ارهَ فَّ كهَ ِبهَا  ُه  ْتلهَ قهَ أهَُظنُّ  والهَ  اِغرًا ،  صهَ ِبهَا  وُيْقتهَُل  ا  ِرُثههَ يهَ »الهَ  الهَ :  قهَ  
أّنه لو كان املقتول من غري ذوي األرحام لكان  ْنبِه « )6( .   فإّنه يشعر  لِذهَ

))) هتذيب األحكام 0) : 65)/657 . 
)2) يف املصدر : امُلْؤِمِن . 

الفقيه ) : )9/  العّياّش ) : 267/ 8)2 ، والكايف 7 : 7/272 ، ومن ال حيرضه  ))) تفسري 
)5)5 ، وهتذيب األحكام 0) : 65)/660 . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )9/ )5)5 . 
)5) سورة املائدة 5 : 5) . 

 : 9 األحكام  وهتذيب   ، 52((  /(09  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (  /((0  : 7 الكايف   (6(
 . ((5( /(78
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قتله به كّفارة لذنبه . 
وقد يشعر به أيضًا ماروي عن أمري املؤمنني × قال : »الّذنُب ثهَالثهَة : 
نِبِه يف الّدنيا ، فاهلل  غفوٌر لصاِحبِه ، وفّسه بأّنُه عبٌد عاقبُه اهلل عىل ذهَ ذنُب مهَ

تهَني « )1( ، احلديث .  رَّ هُ  مهَ ْبدهَ اِقبهَ عهَ ُم ِمْن أهَْن ُيعهَ أهَْحلهَُم وأهَْكرهَ
لِكهَ  ةهَ ذهَ ارهَ فَّ انهَ كهَ دٌّ إاِلَّ كهَ اُم حهَ ُه الهَ ُيقهَ ويف خرب آخر عنه × قال : » ...إِنَّ

ى  الّدْينُ  بالّدْين « )2( .    امهَ ُيْزهَ الّذْنِب كهَ
واألظهر أّنه اليسقط العذاب األُخروّي إاّل الّتوبة . ومنها أْن يوّطن 
نفسه عىل أن يمّكن وّل الّدم من نفسه للقصاص ؛ فعن أيب أسامة ، عن 
رْيهَ  ُه ُمْؤِمٌن غهَ ْعِرُف أهَنَّ دًا ، وُهوهَ يهَ مِّ تهَلهَ ُمْؤِمنًا ُمتهَعهَ ُجٍل قهَ أيب عبد اهلل × : يِف رهَ
ادهَ أهَْن  ُتُه إِْن أهَرهَ ْوبهَ ا تهَ ٍة ؟ ، ومهَ ْوبهَ ُه ِمْن تهَ ْل لهَ ُه ، ههَ تهَلهَ ىلهَ أهَْن قهَ ُب عهَ ضهَ ُه اْلغهَ هَلهَ ُه حهَ أهَنَّ

ُه ؟ .  ةهَ لهَ ْوبهَ ُتوبهَ ؟ ، أهَْو الهَ تهَ يهَ
تهَلهَهُ   ُهمْ  بِأهَنَّهُ  قهَ أهَْعلهَمهَ ْم بِِه اْنطهَلهَقهَ إىِلهَ أهَْولِيهَاِئِه فهَ ْ ُيْعلهَ إِْن لهَ اُد ِمنُْه فهَ الهَ : »ُيقهَ  قهَ
نْيِ ،    ْيِن ُمتهَتابِعهَ ْهرهَ امهَ  شهَ صهَ ًة ، وهَ مهَ أهَْعتهَقهَ نهَسهَ ةهَ ، وهَ نُْه أهَْعطهَاُهُم الّديهَ ْوا عهَ فهَ إِْن عهَ فهَ

ىلهَ ِستِّنيهَ ِمْسِكينا « )3( .  قهَ عهَ دَّ تهَصهَ وهَ
تهَلهَ  قهَ ُجٌل  رهَ ْبِد اهلل ×  يِب عهَ أِلهَ ُقْلُت  قال :  وعن عيسى الّضعيف )4( ، 

ُتُه ؟ .  ْوبهَ ا تهَ دًا مهَ مِّ ُجاًل ُمتهَعهَ رهَ

))) املحاسن ) : 7/ 8) . والكايف 2 : )))/ ) . بتفاوت . 
وهتذيب   ، (995  /25  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (557  /((5  : 2 اإلسالم  دعائم   (2(

األحكام 0) : 7)/ )7) . 
))) هتذيب األحكام 0) : 62)/650 . 

))) عيسى الضعيف ل يذكْر يف أكثر كتب التاجم والرجال ، واهلل العاُل . 
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ْفِسِه « .  ُن ِمْن نهَ كِّ الهَ : »ُيمهَ  قهَ
ْقُتُلوُه .  هَاُف أهَْن يهَ ُقْلُت : يهَ

ةهَ « .  ْلُيْعطِِهُم الّديهَ الهَ : »فهَ  قهَ
لِكهَ .  ْعلهَُموا بِذهَ هَاُف أهَْن يهَ  ُقْلُت : يهَ

ًة « .  أهَ ُج ِمنُْهْم اْمرهَ وَّ يهَتهَزهَ الهَ : »فهَ  قهَ
لِكهَ .  ىلهَ ذهَ ُهْم عهَ هَاُف أهَْن ُتْطِلعهَ  ُقْلُت : يهَ

ا  ْلُيْلِقههَ ِة فهَ اِقيتهَ الّصالهَ وهَ نُْظُر مهَ رًا ُثمَّ يهَ ا رُصهَ ُلههَ يهَْجعهَ ةهَ فهَ ْليهَنُْظِر الّديهَ الهَ : »فهَ  قهَ
اِرِهم  « )1( .  يِف دهَ

عبداهلل ×  أيب  عن  بكري ،  وابن  بن سنان ،  اهلل  عبد  ويف صحيحة 
ٌة ؟ .  ْوبهَ ُه تهَ دًا ألهَ مِّ ْقُتُل امُلْؤِمنهَ )2( ُمتهَعهَ ِن امُلْؤِمِن يهَ قال : ُسِئلهَ عهَ

أهَْو  ٍب  ضهَ ُه لِغهَ تهَلهَ قهَ انهَ  وإِْن كهَ ُه ،  لهَ ةهَ  ْوبهَ تهَ نِهِ  فهَالهَ  يامهَ تهَلهَهُ  إِلِ قهَ انهَ  الهَ : »إِْن كهَ قهَ فهَ
ُكْن ُعِلمهَ بِِه  يهَ  ْ ادهَ ِمنُْه ، وإِْن لهَ تهَُه أهَْن ُيقهَ ْوبهَ إِنَّ تهَ ْ ٍء ِمْن أهَْمِر الّدْنيهَا ، فهَ بهَِب شهَ لِسهَ
ْم  لهَ نُْه فهَ ْوا عهَ فهَ إِْن عهَ اِحبِِهْم ، فهَ ْتِل صهَ ُهْم بِقهَ رَّ ِعنْدهَ أهَقهَ اْنطهَلهَقهَ إىِلهَ أهَْولِيهَاِء املهَْقُتوِل فهَ
مهَ  نْيِ ،   وأهَْطعهَ ْيِن ُمتهَتابِعهَ ْهرهَ امهَ  شهَ صهَ ًة ، وهَ مهَ ةهَ ، وأهَْعتهَقهَ نهَسهَ ْقُتُلوُه أهَْعطهَاُهُم الّديهَ يهَ

لَّ « )3( .  زَّ وجهَ ًة إىِلهَ اهلل عهَ ْوبهَ ِستِّنيهَ ِمْسِكينًا تهَ
ُه  لهَ ْل  ههَ دًا  مِّ ُمتهَعهَ ُمْؤِمنًا  تهَلهَ  قهَ ْن  مَّ عهَ ألُتُه ×  سهَ قال :  موّثقة سامعة  ويف 

ٌة ؟ .  ْوبهَ تهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 62/95)5 ، وهتذيب األحكام 0) : )6)/ 652 . 
ْقُتُل امُلْؤِمنهَ : أثبتناه من املصدر .  )2) يهَ

 : (0 األحكام  وهتذيب   ، 5(6(  /95  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، 2  /276  : 7 الكايف   (((
 . 65( /(6(
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ْيِن  ْهرهَ شهَ ويهَُصومهَ   بهًَة  قهَ رهَ وُيْعتِقهَ  أهَْهِلِه  إىِلهَ  تهَهُ   ِديهَ دِّيهَ   ُيؤهَ تَّى  حهَ »الهَ  الهَ :  قهَ فهَ
ا  ْيِه إِذهَ لهَ إِنِّ أهَْرُجو أهَْن ُيتهَابهَ عهَ ُع فهَ َّ تهَرضهَ ْيِه ويهَ ُتوُب إِلهَ ْستهَْغِفُر اهلل ويهَ نْيِ  ويهَ ُمتهَتابِعهَ

لِكهَ « .  لهَ ذهَ فهَعهَ
تهَهُ  ؟ .  دِّي  ِديهَ اٌل ُيؤهَ ُه مهَ ُكْن لهَ ْ يهَ إِْن لهَ  ُقْلُت : فهَ

دِّيهَ إىِلهَ أهَْهِله  « )1( .  تَّى ُيؤهَ ْسأهَُل امُلْسِلِمنيهَ حهَ الهَ : »يهَ  قهَ
عىل  بالّتوبة  عنه  األخروّي  العذاب  سقوط  عىل  داّلة  األخبار  فهذه 

النّحو املذكور فيها ، فهي املقّيدة إلطالق اآلية ، وإطالق األخبار . 

 ) الّثالثة ( : ] هل أّن فاعل الكبيرة مخّلد في النار ؟ [ 

ظاهرها يدّل عىل أّن فاعل هذه الكبرية مبٌط لعمله ومّلد يف النّار ، 
 َيْغِفُر 

َ
كام هو مذهب الوعيدّية )2( ، وهو مالف لقوله تعاىل : } إِنَّ اهلل ال

ْن يَُشَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ... { )3( ومالف لظاهر كثري من األخبار 
َ
أ

الّداّلة عىل أنَّ عصاة املؤمنني عذاُبم غرُي دائم ، والّداّلة عىل نفي اإلحباط 
كام تقّدمت اإلشارة إليه )4( . 

ويمكن اجلواب بوجوه : 
 ) األّول ( : أْن يراد باخللود املكث الّطويل ال الّدائم الّسمدّي مجعًا 

))) النّوادر )6 : 28) ، والعّياّش ) : 267/ 7)2 ، ومن ال حيرضه الفقيه ) : 96/ 68)5 ، 
وهتذيب األحكام 8 : )2)/ 98)) . 

با  يرج  كفر  عندهم  والكبرية  الكبائر .  أصحاب  يكّفرون  اخلوارج  من  فرقة  الوعيدية :   (2(
صاحبها عن املّلة . 

))) سورة النّساء ) : 8) . 
))) قد تقّدم ذكرها يف ج)/52).
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بني األدّلة . 
 ) الّثاني ( : أْن يكون املراد من قتل املؤمن لدينه وإيامنه ؛ إذ ال شكَّ 
مارواه  عليه  ويدّل  النّار ،  يف  لتخّلده  موجب  القاتل  من  كفٌر  ذلك  أنَّ 
لهَ  : } َوَمْن  زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ الّشيخ ، عن سامعة ، عن أيب عبد اهلل × : يِف قهَ
ُد  مِّ لِكهَ امُلتهَعهَ ىلهَ  ِدينِهِ  فهَذهَ تهَلهَ ُمْؤِمنًا عهَ ْن قهَ الهَ : »مهَ داً ... { ، قهَ  ُمَتَعمِّ

ً
َيْقُتْل ُمْؤِمنا

 . )1( » } 
ً
 َعِظيما

ً
ُ َعذابا

َ
َعدَّ هل

َ
لَّ يِف ِكتهَابِهِ  : } َو أ جهَ زَّ وهَ الهَ اهلل عهَ اّلذي قهَ

ويدّل عليه أيضًا صحيحة عبد اهلل بن بكري املذكورة )2( املتضّمنة أّنه 
التوبة له ، واملراد أّنه اليوّفق للّتوبة كام تضّمنته صحيحة هشام املذكورة ، 

فيوايف رّبه عىل الكفر ، ومن يمت وهو كافر فهو مّلد يف النّار . 
باهلل  وإيامنه  لدينه  املؤمن  قتل  منه  أنَّ من حصل  المعنى :  وحاصل 
ورسوله ‘ وحججه اّلذين أقامهم اهلل أعالمًا لعباده خرج من اإلسالم 
ملعاندته للحّق وجحوده ، واشتدَّ غضب اهلل عليه ، ولعنه ، وأبعده عن 
فإذا مات عىل ذلك يكون مستحّقًا  الّتوبة واإلنابة إىل اهلل ،  إىل  الّتوفيق 

للخلود يف النّار كسائر الكّفار . 
عىل  بإطالقها  الّتوبة  قبول  عىل  الّداّلة  األخبار  فتحمل  هذا  وعىل 
من قتله ال لدينه ، بل لألغراض الّدنيوّية ، وعليه حيمل مارواه عن أيب 
لَّ : } َوَمْن َيْقُتْل  جهَ زَّ وهَ ْوِل اهلل عهَ الّسفاتح )3( ، عن أيب عبد اهلل × : يِف قهَ

))) هتذيب األحكام 0) : )6)/656 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 62).

فاتِج الكويّف من أصحاب الّصادق × . رجال الشيخ : 9)) /  ))) إسحاق بن عبد اهلل أبو السَّ
 . (28
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اه « )1( .  ازهَ نَّمُ  إِنْ  جهَ ههَ اُؤُه جهَ زهَ الهَ : »جهَ َجزاُؤهُ َجَهنَُّم ... { ،   قهَ
َ
داً ف  ُمَتَعمِّ

ً
ُمْؤِمنا

 فإّنه يوز أْن يكون املجازاة إشارة إىل اخللود بالنّسبة إىل من قتله لدينه ، 
ويكون اإلشارة بمفهوم الّشط إىل من قبله ، ال لذلك . أو يقال : أنَّ فيه 
داللًة عىل أنَّ اإلخبار بالوعيد هنا يوز خالفه ؛ ألّنه تفّضٌل القبح فيه ، 

بخالف الوعد ، فافهْم . 
 ) الّثالث ( : أْن يكون املراد من استحلَّ قتله ؛ ألنَّ تريم الّدماء ممّا 
» الفقيه « ،  بابويه يف  وعليه حيمل مارواه ابن  الّدين ،  علم من ضورة 
يف موّثقة سامعة ، عن أيب عبد اهلل × قال : قال رسول اهلل ‘ : » ِحنيهَ 
هَا النّاس ... إىل أْن قال :    اِع : أهَيُّ دهَ ِة اْلوهَ جَّ ُه ووقف بمنى يِف حهَ نهَاِسكهَ قهَىضهَ مهَ
ُكْم ،  ْظِلُموا أهَْنُفسهَ ْفِسِه ،   فهَالهَ تهَ اُلُه إاِلَّ بِطِيبهَِة نهَ ُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم والهَ مهَ ُه دهَ ِلُّ لهَ الهَ حيهَ

ارًا « )2( .  ْعِدي ُكفَّ ْرِجُعوا بهَ الهَ تهَ وهَ
* * * * *

الّثالثة : في سورة البقرة

ُكْم َتتَُّقوَن { )3( . 
َّ
َعل

َ
َلاِب ل

َ ْ
وِل األ

ُ
ِقَصاِص َحَياٌة يَا أ

ْ
ُكْم ِف ال

َ
 } َول

 القصاص : من قصَّ أثره تبعه ، واملراد اّتباع اجلان بجنايته ، وأْن 
جرحًا  وإْن  فطرفًا ،  طرفًا  وإْن  فنفسًا ،  نفسًا  إْن  فعله ،  مثل  به  ُيفعل 
فجرحًا فهو سبحانه وتعاىل جعل حلفط الّدماء وحقنها زواجرهَ ُأخروّية ، 

))) معان األخبار 80)/ 5 ، وهتذيب األحكام 0) : 65)/ 658
)2) من ال حيرضه الفقيه ) : 92ـ )9/ )5)5 . 

))) سورة البقرة 2 : 79) . 
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وهي ماذكر من الوعيد بالنّار ، وزواجر دنيوّية وهي القصاص ، فأشار 
حياة ؛  وإباحته  القصاص  شع  يف  لكم  أي :  وغريها ،  اآلية  بذه  إليه 
وذلك ألّنه إذا علم القاتل بأّنه يكون مباح الّدم امتنع منه فيكون ذلك 
املنكر واليمني  البّينة عىل  الّدماء  ثّم جعل احلكم يف  ومن  سببًا للحياة ، 

عىل املّدعي عكس األموال . 
ْفِسرِي  فروي يف » االحتجاج « ، بإسناده إىل عّل بن احلسني × : يِف تهَ
مَّ  ْن ههَ ِقصاِص َحياٌة { ؛ أِلهَنَّ مهَ

ْ
ُكْم { يا ُأّمةهَ مّمٍد } ِف ال

َ
اآلية : » } َول

مَّ  يهَاًة للّذي ههَ انهَ حهَ ْتِل كهَ ِن اْلقهَ لِكهَ عهَ فَّ لِذهَ ُه ُيْقتهَصُّ ِمنُْه فهَكهَ نَّ فهَ أهَ رهَ ْتِل فهَعهَ بِاْلقهَ
ا ِمنهَ النّاِس  مِههَ رْيِ يهَاًة لِغهَ حهَ ْقُتلهَ ، وهَ ادهَ أهَْن يهَ ا اجلهَاِن  اّلذي أهَرهَ يهَاًة هِلهَذهَ حهَ ْتِلِه ، وهَ بِقهَ
اِص } يا  ةهَ اْلِقصهَ هَافهَ ْتِل مهَ ىلهَ اْلقهَ ْتونهَ عهَ اِجٌب  الهَ يهَ اصهَ  وهَ ِلُموا أهَنَّ اْلِقصهَ ا عهَ إِذهَ

ُكْم َتتَُّقون { ... « )1( .   
َّ
َعل

َ
اِب {   ُأْوِل اْلُعُقولِ  } ل

ْ
ل

َ ْ
وِل األ

ُ
أ

ويف » نهج البالغة « : » ُفِرضهَ القصاُص حقنًا للّدماء « )2( . 
اىلهَ تهَْصِديِقي  لهَ اهلل تهَعهَ  يف أمال الّشيخ ، بإسناده إىل عّل × : »أهَْربهَعًا أهَْنزهَ
ُكْم ِف 

َ
لهَ اهلل  : } َول أهَْنزهَ ْتلهَ  ، فهَ ْتُل  ُيِقُل  اْلقهَ ِبهَا يِف ِكتهَابِه  إ ىل أْن قال ُقْلُت : اْلقهَ

ِقصاِص َحياٌة { « )3( . 
ْ
ال

أنفى  ) القتل  قوهلم :  املعنى  هذا  يف  الوجيز  العرب  كالم  ومن   
أوجز  بكونه  كالمهم  عىل  تعاىل  كالمه  البالغة  علامء  ورّجح  للقتل ( . 
ظرفًا  القصاص  جعل  حيث  والغرابة ؛  الّلطافة  من  مافيه  مع  وأفصح 

))) االحتجاج 2 : 9)) . 
)2) نج البالغة ) صبحي الّصالح ( : 2)5 . 

))) أمال الّطويّس : )9)/)5 . 
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للحياة ، وداللة الّتنكري عىل الّتعظيم ؛ ألّن العرب كانوا يقتلون بالواحد 
مجاعة فتثور الفتن ويكثر القتل بينهم . 

اقتصَّ  إذا  ألّنه  وذلك  األُخروّية ؛  احلياة  هنا  باحلياة  املراد  وقيل : 
وقد يستدّل له بام ذكرناه يف اآلية  الّدنيا ل يؤاخذ به يف اآلخرة ،  منه يف 

املتقّدمة )1( . 
بتفسريها  الّروايات  ورود  مع  فكيف  املتبادر ،  خالف  أّنه  وفيه : 
الّتنكري  لداللة  املعنيني ،  املراد مايشمل  لو قيل :  نعم  الّدنيوّية .  باحلياة 
لكْن  ألنَّ القرآن ذو معان كام أشنا إليه غري مّرة ،  عليه ل يكن بعيدًا ؛ 

عرفت أّنه اليسقط العذاب إاّل الّتوبة عىل النّحو املتقّدم . 
* * * * *

الّرابعة : في سورة اإلسراء

ُكْم َتتَُّقوَن { )2( . 
َّ
َعل

َ
َاِب ل

ْ
ل

َ
وِل األ

ُ
ِقَصاِص َحَياٌة يَا أ

ْ
ُكْم ِف ال

َ
 } َول

النّهي  وحيث كان متعّلق  النّفس املحّرم قتُلها هي نفس اإلنسان ، 
هذا اجلنس صّح االستثناء . واملراد بمن يوز قتله باحلّق من أباح الّشارع 
املحصنني ،  والّزانية  والّزان  فطرة ،  عن  واملرتّد  املحارب ،  مثل :  دمه 
املعصومني ^  من  واحدًا  سبَّ  ومن  والاّلئط ،  باملحارم ،  زنى  ومن 
ونحو ذلك ، ومنه املقتول ظلاًم وعدوانًا ، فإنَّ لولّيه وهو الوارث ، ماعدا 
الّزوجني واإلمام عند عدمه سلطانًا عىل اجلان ، بأن يقتله قصاصًا ، وإْن 

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 2))
)2) سورة البقرة 2 : 79) . 
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فال يسف يف  القصاص ،  اختار  فإْن  إْن رض اجلان ،  الّدّية  شاء أخذ 
ذلك بأْن يمّثل به أو يقتل غري القاتل ، أو يقتل الّرجل باملرأة من غري رّد 

نصف الّدّية ، أو يقتل اجلامعة بالواحد من غري رّد الّزائد عن حّقه . 
أِلهَيِب  ُقْلُت  قال :  عاّمر  بن  إسحاق  عن  » الكافي « ،  يف  روي 
 } ... 

ً
وما

ُ
تَِل َمْظل

ُ
ُقوُل يِف ِكتهَابِِه : } ... َوَمن  ق لَّ يهَ زَّ وجهَ ِن × إِنَّ اهلل عهَ سهَ احلهَ
نُْه ؟ .  لَّ عهَ زَّ وجهَ هَى اهلل عهَ اُف اّلذي نهَ ْسهَ ا اإْلِ ذهَ ا ههَ اآلية ، مهَ

اتِِل « .  ثِّلهَ بِاْلقهَ اتِِلِه ، أهَْو ُيمهَ رْيهَ قهَ ْقُتلهَ غهَ هَى أهَْن يهَ الهَ : »نهَ  قهَ
ْولِِه : } إِنَُّه كَن َمْنُصوراً { ؟ .  ْعنهَى قهَ امهَ مهَ ُقْلُت : فهَ

ُه ،  يهَْقُتلهَ ّل املهَْقُتوِل فهَ اتُِل إىِلهَ وهَ ٍة أهَْعظهَُم ِمْن أهَْن ُيْدفهَعهَ اْلقهَ أهَيُّ ُنرْصهَ الهَ : »وهَ  قهَ
ْتِلِه يِف ِديٍن والهَ ُدْنيهَا « )1( .  ُمُه ِمْن قهَ ْلزهَ ةهَ تهَ بِعهَ الهَ تهَ وهَ

ُجٌل  رهَ تهَلهَ  قهَ » ...إِْن  اهلل × :  عبد  أيب  عن  العّباس ،  أيب  رواية  ويف 
ِرُموا  ا غهَ اتِِلههَ ْتلهَ قهَ ا إاِلَّ قهَ اكهَ ، وإِْن أهَبهَى أهَْولِيهَاُؤههَ ةهَ املهَْرأهَِة فهَذهَ بُِلوا ِديهَ ًة ، إِْن قهَ أهَ اْمرهَ
َفَقْد   

ً
وما

ُ
َمْظل تَِل 

ُ
ق } َوَمْن  اهلل :  ْوُل  قهَ ُهوهَ  وهَ تهَُلوُه ،  وقهَ الّرُجِل  ِة  ِديهَ نِْصفهَ 

َقْتِل { « )2( . 
ْ
 ِف ال

ْ
ال يُْسِف

َ
 ف

ً
طانا

ْ
نا لَِوِلِِّه ُسل

ْ
َجَعل

بالواحد ،  الواحد  قتل  يف  املشتكني  اجلامعة  قتل  بجواز  واحلكم 
وقتل الّرجل باملرأة مع رّد مازاد عن حّقه موضع وفاق بني األصحاب 
يف  الّضمري  أنَّ  ذلك  من  فظهر  مستفيضة )3( ،  فيه  الــواردة  واألخبار 
) يسف ( ويف } إنّه { راجع إىل الوّل ، وهو الّظاهر من سياق اآلية ، 

))) الكايف 7 : )7)/7 . 
)2) تفسري العّياّش 2 : )68/29 . 

))) انظر وسائل الشيعة : الباب 2) من أبواب القصاص يف النفس ح) ، ) وغريمها . 
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فام قيل : إنَّ األّول راجٌع إىل القاتل ، والّثان إىل املقتول ، واملقتول إسافًا 
فبعيد . 

ويف » روضة الكافي « ، بسنده ، عن احلّجال ، عن بعض أصحابه ، عن 
 . } 

ً
وما

ُ
تَِل َمْظل

ُ
لَّ : } َوَمْن ق جهَ زَّ وهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ ألتُه عهَ أيب عبد اهلل × قال : سهَ

فًا « )1( .  هَ انهَ سهَ ا كهَ ْو ُقتِلهَ أهَْهُل اأْلهَْرِض بِِه مهَ نْيِ × لهَ ْت يِف احُلسهَ لهَ الهَ : »نهَزهَ  قهَ
أّنا  أو  البواطن  من  ولعّله  النّفي ،  املراد  يكون  الّتفسري  هذا  وعىل 

كذلك يف قرآن أهل البيت ^ . 
وقد يظهر من هذه اآلية ، بل ومن اّلتي قبلها أنَّ استيفاء حّق القصاص 

اليتوّقف عىل إذن اإلمام . وهو اّلذي يظهر من أكثر األخبار أيضًا . 
فأّما ما مّر )2( يف كتاب اجلهاد من رواية حفص املتضّمنة لألسياف 
بِِه  اُم  ُيقهَ اّلذي  ُهوالّسْيُف  املهَْغُموُد  »الّسْيُف  وقوله × :  اخلمسة ، 
أهَْولِيهَاِء  إىِلهَ  ُه  لُّ فهَسهَ ةهَ  اآْليهَ بانلّْفِس {  } انلّْفَس  اىل :  تهَعهَ اهلل  الهَ  قهَ اُص ،  اْلِقصهَ
أّنه  إلينا (  ) حكمه  قوله :  من  الّظاهر  فإّن  ْينهَا « )3(  إِلهَ وُحْكُمُه  املهَْقُتوِل 
وفيه  باحلكم غري اإلذن ،  يراد  أْن  فيمكن  يتوّقف عىل اإلذن يف ذلك ، 

ُبْعٌد ، إاّل أنَّ الّرواية غري نقية الّسند . 
وإطالق اآلية مقّيد بقتل املسلم احلّر الكافرهَ )4( ، والعبدهَ فإّنه اليقاد 

))) الكايف 8 : 255/)6) . 
)2) قد تقّدم ذكره يف ج557/2 .

الفقيه 2 : 20) ، وهتذيب األحكام ) :  العّياّش ) : )2)/28) ، ومن ال حيرضه  ))) تفسري 
 . ((6 /((6

اُد  ُيقهَ » الهَ  الهَ :  قهَ ٍر ×  ْعفهَ أهَيِب جهَ ْن  ْيٍس عهَ قهَ ْبِن  ِد  مَّ ْن مُهَ ))) أورد الكلينّي يف الكايف 7 : 0))/9 عهَ
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بام )1( ، وكذا األب اليقاد بقتل الولد ، كام دّلت عىل ذلك األخبار )2( ، 
وأمجع عليه األصحاب كام سيأت الّتنبيه عليه إْن شاء اهلل تعاىل ، ولّعل يف 

تنكري سلطانًا إيامًء إىل ذلك ، . 
ويظهر من إطالقها أيضًا ، بل ومن اآلية اخلامسة والّسابعة أنَّ للوّل 
للّدّيان منعه  وأّنه ليس  وإن كان عىل املقتول دين ،  القصاص والعفو ، 
وإن ل يكن عنده مايفي بذلك ، وإْن ل يضّمنوه هلم ، ويدّل عليه إطالق 

كثري من األخبار ، وبه قال مجاعة من األصحاب . 
ضامن  بعد  إاّل  القصاص  هلم  فليس  الّدّية  اجلان  بذل  إذا  وقيل : 
الّدين ، أو الّدّية إْن كان أقلَّ منه ؛ لداللة مارواه الّشيخ ، عن أيب بصري ، 

عن أيب عبد اهلل × )3( ، وعبد احلميد عنه )4( . 
وُاجيب عنهام بضعف الّسند ، وإمكان احلمل عىل االستحباب . 

* * * * *
ِة  ْدِر ِديهَ ىلهَ قهَ يِّ عهَ مِّ ُته لِلذِّ ُذ ِمنهَ امُلْسِلِم ِجنهَايهَ ِكْن ُيْؤخهَ اِت ، ولهَ احهَ رهَ ْتِل ، والهَ يِف اجْلِ يٍّ يِف اْلقهَ ُمْسِلٌم بِِذمِّ

ٍم « .  ِة ِدْرههَ ناِِمئهَ امهَ يِّ ثهَ مِّ الذِّ
ْن أهَيِب  ))) أورد الكلينّي يف الكايف 7 : )0)/) ، وغريه كثريًا من الّروايات بذا املعنى ، منها : ما عهَ
بهًَة ، وأهَْن ُيْطِعمهَ ِستِّنيهَ  قهَ ْيهِ  أهَنْ  ُيْعتِقهَ  رهَ لهَ عهَ دًا فهَ مِّ هُ  ُمتهَعهَ ْبدهَ تهَلهَ عهَ ْن قهَ الهَ : » مهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ بهَِصرٍي عهَ

نْيِ  « .  ْيِن ُمتهَتابِعهَ ْهرهَ يهَُصومهَ  شهَ ِمْسِكينًا ، وهَ
)2) ففي النبوّي ‘ : » ال يقاد الوالد بالولد « ] سنن الدارمي 2 : 90)/)2)) ، ويف الصحيح : 
عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : » ال « ، ] وسائل الّشيعة : الباب 2) من أبواب القصاص ، 
احلديث 2 ، ) ، 0) [ ، ويف القريب منه سندًا : » ال يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده 

عمدًا « . ] وسائل الشيعة : الباب 2) من أبواب القصاص ، احلديث 2 ، ) ، 0) [ . 
))) هتذيب األحكام 0) : ))929/2 . 

ِن امُلعهَىل ،  نهَ ، عهَ ىلًّ أهَيِب ُعْثامهَ ْن ُمعهَ ْيِد ْبِن امُلثهَنَّى ، عهَ ))) هتذيب األحكام 8 : )2)/202) ، وفيه : » ُحهَ
ْبِد اهلل  « .  ْن أهَيِب عهَ وأهَيِب بهَِصرٍي ، عهَ



كتاب اجلنايات......................................................................... )7)

الخامسة : في سورة البقرة
َقْتىَل اُلرُّ بِاُلرِّ 

ْ
ِقَصاُص ِف ال

ْ
ْيُكُم ال

َ
تَِب َعل

ُ
يَن آَمُنوا ك

ّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

َباٌع بِالَمْعُروِف  اتِّ
َ
ٌء ف ِخيِه َشْ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ْنَث َفَمْن ُعِفَ هل

ُ ْ
ْنَث بِاأل

ُ ْ
َعْبِد َواأل

ْ
َعْبُد بِال

ْ
َوال

ِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك ْتِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َورَْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك  َداٌء إِلَ
َ
وَأ

ِلٌم { )1( . 
َ
ُه َعَذاٌب أ

َ
ل
َ
ف

أي : ُفرض عليكم القصاُص يف القتىل اّلذين تقتلونم عمدًا ، ويدّل 
عىل هذا القيد اآلية اآلتية ، واألخبار ، واإلمجاع . 

فال  باألصالة  الواجب  أّنه  عىل  يدّل  اجلان  عىل  القصاص  وفرُض 
ُيرب وّل الّدم عىل أخذ الّدّية ، وال اجلان عىل إعطائها . نعم مع تراضيهام 
عليها فال بأس ؛ ألّنه حّق هلام ، فلهام االختيار فيه ، كام يدّل عليه قوله 
جاز  ثّم  ومن  تعاىل )2( ،  اهلل  شاء  إْن  سنذكره  كام  إلخ ،  ُعِفَ {  } َفَمْن 
دّلت  وعليه  رأسًا ،  عنها  والعفو  نقص  واأل  الّدية  من  أكثر  يأخذ  أْن 
يف  وتقّدم  حنيفة )3( ،  أيب  مذهب  وهو  أصحابنا ،  قال  وبه  الّروايات ، 
الّثانية بعض األخبار )4( الداّلة عىل جواز دفع الّدّية إليه مع عدم علم وّل 

الّدّم ، فهو مصوص بذه الّصورة . 
وإْن ل يرضهَ  الّدية والقصاص ،  للوّل اخليار بني  الّشافعي :  وقال 

اجلان )5( . وهو ضعيف ؛ ملخالفته لظاهر اآلية . 

))) سورة البقرة 2 : 78) . 
)2) سيأت ذكرها يف الصفحة )7). 

))) املبسوط ) الّسخيّس ( 26 : 60 . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 381.

)5) املجموع 8) : 75) . 
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إلّنه  أّنه اليتوّقف عىل رضا اجلان ؛  والّظاهر  العفو ،  للوّل  ويوز 
إسقاط وإبراء . 

ويف » تفسير العياشي « ، عن مّمد بن خالد الربقّي )1( ، عن بعض 
يَن 

ّ
ال يَُّها 

َ
أ } يا  لَّ :  زَّ وجهَ عهَ اهلل  ْوِل  قهَ يِف  اهلل ×  أيب عبد  عن  أصحابه ، 

لِلُمْؤِمننِيهَ  ِهيهَ  ما  امُلْسِلِمنيهَ ،  ِة  عهَ امهَ جِلهَ »هي  قال :  اآلية ،  تَِب { 
ُ
ك آَمُنوا 

ًة « )2( . وبا عمل األصحاب يف عدم الفرق بني املؤمن وغريه يف  اصَّ خهَ
اجلنايات كّلها . 

واآلية الّشيفة دّلت بمنطوقها عىل قتل الّثالثة بالّثالثة إاّل أّن املراد 
الّسياق ،  داللة  من  املفهوم  ألّنه  ة ؛  باألهَمهَ ة  واألهَمهَ باحلّرة ،  احلّرة  باألنثى 
أو  كاًل  وناقصها ،  واحلواس  األطراف  كامل  يشمل  فيها  واإلطالق 
والقوة  واملرض ،  والّصّحة  الكامل ،  مراتب  يف  واملساوي  بعضًا ، 

والّضعف ، والكرب والّصغر ، واملختلف يف ذلك . 
ة ، واخلنثى  ويف قتل احلّر باحلّر داللة عىل قتل احلّرة ، والعبد ، واألهَمهَ
باحلّر ، وهي من داللة األولوية ، كام يدّل عليه إطالق قوله : } انلَّْفَس 
شيئًا ،  احلّر  وّل  عىل  العبد  وموىل  املرأة  وّل  يرّد  أْن  غري  من  بِانلَّْفِس { 

))) أبو عبد اهلل : مّمد بن خالد بن عبد الرحن بن مّمد بن عّل الربقّي ، عّده الشيخ يف رجاله 
ثقة ، هوالء من  الربقّي  الرضا × قائال بعد عد نفر : مّمد بن خالد  ) تارة ( من أصحاب 
خالد  بن  مّمد  قائال :  اجلواد  أصحاب  من  و) أخرى (  موسى × ،  احلسن  أيب  أصحاب 

الربقّي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا ‘ . رجال الطويّس : 86) ، )0) . 
» عن مّمد بن خالد الربقّي ، عن بعض أصحابه ،  العّياّش ) : 59/75) . وفيه :  )2) تفسري 
ِة  عهَ ا اّلذيَن آَمنُوا ُكتَِب { اآلية ، أِهيهَ جِلهَامهَ َ لَّ : } يا َأيُّ زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ عن أيب عبد اهلل × يِف قهَ

ًة « .  اصَّ الهَ : » ِهيهَ لِلُمْؤِمننِيهَ خهَ امُلْسِلِمنيهَ ؟ . قهَ
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ْنِي اجلهَاِن أكثُر من نفِسه « )1( ،  وعليه دلّت النّصوص املتضّمنة : »أّنه اليهَ
وبذلك  ة عن دّية احلّر فال يرّد مازاد ،  وكذا لو زادت قيمة العبد واألهَمهَ

أفتى األصحاب . 
ويفهم منها أيضًا جواز قتل األمة باحلّرة ، وأما قتل احلّر باحلرّة مع 
رّد نصف الّدّية ، فيفهم من النّصوص ، وكذا اخلنثى مع رّد الّربع ، وهي 
ة ، ويدّل عليه أيضًا إطالق قوله :  الّداّلة عىل جواز قتل العبد با وباألهَمهَ

} انلَّْفَس بِانلَّْفِس { . 
وظهر من إطالق اآلية ، وأكثر الّروايات أّنه اليقتل احلّر وال احلّرة 
بالعبد ، وال باألهَّمة ، وبه قال أصحابنا )2( ، وأكثر العاّمة )3( . نعم لو اعتاد 
وبذلك قال  الّروايات عىل ذلك ،  لداللة كثري من  ُقتل لفساده ؛  قتلهم 

الّشيخ ، ومجاعة من األصحاب . 
واآلية مكمة ليست منسوخة إاّل أنَّ إطالقها مقّيد بام تقّدم من عدم 
املجنون والّصبي لداللة  بالولد وكذا  بالكافر واألب  املسلم  جواز قتل 

الّروايات عىل ذلك )4( . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )))/5225 ، هتذيب األحكام 0) : 82)/2)7 ، االستبصار) : 
 . (008/267

)2) نقل الّشيخ يف اخلالف 5 : 8)) » أّنه إمجاع الّصحابة « . 
))) األّم 6 : 25 و7 : 09) ، مترص املزن : 7)2 ، كفاية األخيار 2 : 99 ، الوجيز 2 : 25) ، املجموع 
8) : 57) ، حلية العلامء 7 : 50) ، أحكام القرآن للجصاص ) : 5)) ، عمدة القاري )2 : 
0) ، فتح الباري 2) : )20 ، وتبيني احلقائق 2 : 02) ، وبداية املجتهد 2 : )9) ، والّشح الكبري 

9 : 62) ، وسبل الّسالم ) : 86)) ، والبحر الّزخار 6 : 227 ، ونيل األوطار 7 : 58) . 
))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة )7) يف بيان اآلية اخلامسة.
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 ] في وجوب الدية على المسلم إذا قتل الذمّي [ 

واعلم أّنه يب يف قتل الكافر الّذّمي الّدية وهي ثامنامئة درهم عىل 
احلّر  دّية  با  واليتجاوز  ملواله ،  القيمة  اململوك  قتل  ويف  األظهر )1( ، 
للّروايات الّصحيحة ، ثّم يؤّدب بالرّضب الّشديد حّتى اليعود ، وإْن 
منه  تؤخذ  األخبار  بعض  ويف  وُحبِس ،  ُأدِّب  املالك  هو  القاتل  كان 
من  ضب  عىل  ممول  وكأّنه  املسلمني ،  مال  بيت  يف  وتوضع  القيمة 

الّتأديب . 
ويف الّصحيح ، عن ضيس الكنايّس ، عن أيب جعفر × ، وعبد اهلل 
تهَلهَ ُمْسِلاًم فهَلامَّ ُأِخذهَ أهَْسلهَمهَ .  اِنٍّ قهَ بن سنان ، عن أيب عبد اهلل × : يِف نهَرْصهَ

الهَ : »اْقُتْلُه بِِه « .   قهَ
ْ ُيْسِلْم ؟ .   ِقيلهَ : وإِْن لهَ

ْوا ،  فهَ اُءوا عهَ تهَُلوا ، وإِْن شهَ اُءوا قهَ إِْن شهَ ُع إىِلهَ أهَْولِيهَاِء املهَْقُتوِل فهَ الهَ : »ُيْدفهَ  قهَ
ُهوهَ  املهَْقُتولِ   أهَْولِيهَاِء  إىِلهَ  ُدفِعهَ  اٌل  مهَ ُه  عهَ مهَ انهَ  كهَ وإِْن  قُّوا ،  هَ اْستهَ اُءوا  شهَ إِْن  وهَ

اُلُه « )2( .  مهَ وهَ
عن سامعة ،  املوّثق ،  يف  الّشيخ ،  روى  إلخ ،  } َفَمْن ُعَف {  قوله 

ْولِه : } َفَمْن ُعِفَ { اآلية ؟ .  عن أيب عبد اهلل × قهَ
ُه  لهَ اّلذي  الّرُجلهَ  لَّ  جهَ زَّ وهَ رهَ اهلل عهَ أهَمهَ فهَ ةهَ ،  الّديهَ ْقبهَُل  يهَ الّرُجُل  الهَ : »ُهوهَ  قهَ
ْيِه  دِّيهَ إِلهَ ْيِه احلهَقُّ أهَْن ُيؤهَ لهَ رهَ اّلذي عهَ أهَمهَ ُه ، وهَ الهَ ُيْعِسهَ ْعُروٍف وهَ ُه بِمهَ تَّبِعهَ احلهَقُّ أهَْن يهَ

))) قد تقّدم منّا ذكر الرواية يف حاشية الصفحة 370.
 : (0 األحكام  وهتذيب   ، 525(/(2(  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، 7/((0  : 7 الكايف   (2(

 . 750/(90
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ا أهَْيس « .  اٍن إِذهَ بِإِْحسهَ
ُه 

َ
ل
َ
ف ذلَِك  َبْعَد  اْعَتدى   َفَمِن   ... { لَّ :  جهَ وهَ زَّ  عهَ ُه  ْولهَ قهَ أهَْيتهَ  أهَرهَ ُقْلُت :   

ِلٌم { )1( . 
َ
َعذاٌب أ

ثُِّل  ُيمهَ لِكهَ فهَ ْعدهَ ذهَ ِي ُء بهَ الُِح ، ُثمَّ يهَ ةهَ أهَْو ُيصهَ ْقبهَُل الّديهَ الهَ : »ُهوهَ الّرُجُل يهَ  قهَ
ابًا أهَلِياًم « )2( .  ذهَ ُه اهلل عهَ دهَ عهَ ْقُتُل فهَوهَ أهَْو يهَ

ْوِل  ْن قهَ ألتُه عهَ ويف احلسن ، عن احللبّي ، عن أيب عبد اهلل × قال : سهَ
لَّ } َفَمْن ُعِفَ { اآلية ؟ .  زَّ وجهَ اهلل عهَ

ىلهَ  هَُه عهَ احلهَ ْد صهَ انهَ قهَ ا كهَ اُه إِذهَ ْعُسهَ أهَخهَ ُه احلهَقُّ أهَْن الهَ يهَ نْبهَِغي للّذي لهَ الهَ : »يهَ  قهَ
ُيْعطِيِه ،  ا  مهَ ىلهَ  رهَ عهَ دهَ قهَ ا  إِذهَ اُه  أهَخهَ ْمُطلهَ  يهَ أهَْن الهَ  احلهَقُّ  ْيِه  لهَ عهَ للّذي  نْبهَِغي  ويهَ ٍة  ِديهَ

اٍن « .  ْيِه بِإِْحسهَ دِّيهَ إِلهَ وُيؤهَ
لَّ : } َفَمِن اْعَتدى { إلخ .  زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ ألتُه عهَ سهَ الهَ : وهَ  قهَ

ْعتهَِدي ،  يهَ ُثمَّ  الُِح  ُيصهَ أهَْو  ْعُفو  يهَ أهَْو  ةهَ  الّديهَ ْقبهَُل  يهَ الّرُجُل  »ُهوهَ  الهَ :  قهَ فهَ  
لَّ « )3( .  زَّ وجهَ الهَ اهلل عهَ امهَ قهَ اٌب أهَلِيٌم كهَ ذهَ ُه عهَ لهَ يهَْقُتُل ، فهَ فهَ

لَّ : } َفَمْن ُعَف { ؟ .  زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ ألتُه عهَ وعن أيب بصري قال : سهَ
الهَ  وهَ بِِه  ْرُفقهَ  يهَ أهَْن  لِلُمطهَالِِب  يهَنْبهَِغي  فهَ ةهَ  الّديهَ ْقبهَُل  يهَ الّرُجُل  »ُهوهَ  الهَ :  قهَ  

ُه « )4( .  ُيْعِسهَ
وينبغي للمطلوب أْن يؤّدي إليه بإحسان فال يمطله إذا قدر ، فعلم 

))) سورة البقرة 2 : 78) . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 78)/699 . 

))) الكايف 7 : 58)/) ، وهتذيب األحكام 0) : 79)/)70 . 
))) الكايف 7 : 58)/2 ، وهتذيب األحكام 0) : 79)/700 . وفيها : » عن أيب عبد اهلل × « . 
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من هذه الّروايات أنَّ املعفو له هو اجلان ، وهو املأمور باألداء باإلحسان . 
واألخ العايف هو وّل الّدم وهو املأمور باالتباع باملعروف . واليّشء املعفّو 

عنه هو القصاص إىل قبول الّدية . 
وتنكري اليّشء لإلشارة إىل أنَّ املراد هذا النّوع من العفو ، ال العفو 

مطلقًا اّلذي هو النّوع اآلخر . 
أو  فاألمُر اّتباٌع وأداٌء ،  و} أداء { عىل معنى :  } اتباع { ،  ورفع 
دليٌل عىل أنَّ  } شء {  إّن قوله :  » مجمع البيان « :  وقال يف  فليكن . 
بعض األولياء إذا عفا سقط القود ؛ ألنَّ شيئًا من الّدم قد بطل بالعفو ، 
والّضمري يف  اآلية ،  أخيه شء {  } فمن عف هل من  واهلل تعاىل قال : 
خيِه { يرجعان إىل } َمْن { ، وهو القاتل ، أي : من ترك 

َ
ُ { و} أ

َ
} هل

له القتل ورض عنه بالفدية . ثّم قال : وهذا قول أكثر املفّسين )1( . 
أقول : وهذا هو الّظاهر من » الكّشاف « )2( والبيضاوّي )3( ، ويدّل 
عبد  أيب  عن  الّرحن ،  عبد  كصحيحة  متعددٌة  رواياٌت  القول  هذا  عىل 

لِيَّنْيِ ؟ .  ُد اْلوهَ ا أهَحهَ فهَ عهَ لِيَّاِن فهَ ُه وهَ ْمدًا ولهَ ُجاًل عهَ تهَالهَ رهَ نْيِ قهَ ُجلهَ اهلل × : يِف رهَ
ُطِرحهَ  وهَ ْتُل ،  اْلقهَ نُْهامهَ  عهَ ُدِرئهَ  اأْلهَْولِيهَاِء  بهَْعُض  نُْهامهَ  عهَ ا  فهَ عهَ ا  »إِذهَ الهَ :  قهَ فهَ  
امهَ إىِلهَ اّلذين  اهِلِ ا اْلبهَاِقيهَ ِمْن أهَْموهَ يهَ أهَدَّ ا ، وهَ فهَ ْن عهَ ِة مهَ ْدِر ِحصَّ ِة بِقهَ نُْهامهَ ِمنهَ الّديهَ عهَ

ْعفوا « )4( .  ْ يهَ لهَ

))) جممع البيان ) : 90) . 
)2) الكّشاف) : 265 . 

))) تفسري البيضاوّي ) : )22 . 
))) الكايف 7 : 57)/7 ، وهتذيب األحكام0) : 75)/687 . 
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ُه  لهَ ُجٍل ُقتِلهَ وهَ ْن رهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ ألُت أهَبهَ وصحيحة أيب والّد قال : سهَ
ُدُه اْلِكبهَاُر ؟ .  ا أهَْوالهَ فهَ أهَْيتهَ إِْن عهَ اٌر وِكبهَاٌر ، أرهَ ٌد ِصغهَ أهَْوالهَ

رِبهَ  ا كهَ إِذهَ ِصِهْم فهَ اْلِكبهَاِر يِف ِحصهَ ْفُو  ُوُز عهَ ويهَ ُيْقتهَُل ،  الهَ : »الهَ  قهَ فهَ الهَ :   قهَ
رواية  ونحومها  ِة « )1( .  الّديهَ ِمنهَ  ُهْم  صهَ ِحصهَ ْطُلُبوا  يهَ أهَْن  ُْم  هلهَ انهَ  كهَ اُر  الّصغهَ

زرارة )2( وغريها . 
واّلد  أيب  كصحيحة  ذلك ،  خالف  عىل  داّلة  ُأخر  أخبار  وهناك 
أهٌَب وُأمٌّ واْبٌن ،  ُه  ُقتِلهَ ولهَ ُجٍل  ْن رهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ أهَبهَ ألُت  سهَ احلنّاط قال : 
الّت  قهَ ا أهَْعُفو ، وهَ الهَ اأْلهَُب : أهَنهَ قهَ اتِلهَ أهَيب ، وهَ ا ُأِريُد أهَْن أهَْقُتلهَ قهَ الهَ ااِلْبُن : أهَنهَ قهَ فهَ

ةهَ ؟ .  ا آُخُذ الّديهَ اأْلُمُّ : أهَنهَ
ةهَ  ثهَ رهَ وهَ وُيْعطِي  ِة ،  الّديهَ ِمنهَ  الّسُدسهَ  املهَْقُتوِل  ُأمَّ  ااِلْبُن  ْلُيْعِط  »فهَ الهَ :  قهَ  

نُْه وْليهَْقُتْلُه « )3( .  ا عهَ فهَ قَّ اأْلهَِب اّلذي عهَ ِة حهَ اتِِل الّسُدسهَ ِمنهَ الّديهَ اْلقهَ
ُجٍل ُقتِلهَ   وصحيحة مجيل بن دّراج قال : قهَىضهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × يِف رهَ

ْقُتلهَ ؟ .  ُر أهَْن يهَ ادهَ اآْلخهَ ا وأهَرهَ ُدمُههَ ا أهَحهَ فهَ عهَ لِيَّاِن فهَ ُه وهَ ولهَ
ِة « )4( . إىل  اِد نِْصفهَ الّديهَ ىلهَ أهَْولِيهَاِء املهَْقُتوِل امُلقهَ ُردُّ عهَ ْقُتُل ، ويهَ الهَ : »يهَ  قهَ

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 9))/07)5 ، وهتذيب األحكام 0) : 76)/689 . 
ا  فهَ عهَ لِيَّاِن فهَ ُه وهَ ْمدًا ولهَ ُجالً عهَ تهَالهَ رهَ نْيِ قهَ ُجلهَ ٍر ×   يِف رهَ ْعفهَ ْن أهَيِب جهَ ةهَ ، عهَ ارهَ ْن ُزرهَ )2) الكايف 7 : 57)/7 ، عهَ
ْدِر  ِة بِقهَ يهَ نُْهامهَ ِمنهَ الدِّ ْتُل وُطِرحهَ عهَ نُْهامهَ اْلقهَ نُْهامهَ بهَْعُض اأْلهَْولِيهَاِء ُدِرئهَ عهَ ا عهَ فهَ ا عهَ الهَ : » إِذهَ قهَ لِيَّنْيِ ؟ فهَ ُد اْلوهَ أهَحهَ
اِئز « .  ْهٍم جهَ ْفُو ُكلِّ ِذي سهَ الهَ : » عهَ ْعُف « ، وقهَ ْ يهَ امهَ إىِلهَ اّلذي لهَ اهِلِ ا اْلبهَاِقيهَ ِمْن أهَْموهَ يهَ ا وأهَدَّ فهَ ْن عهَ ِة مهَ ِحصَّ
 : (0 األحكام  وهتذيب   ، 5(06/((8 الفقيه) :  حيرضه  ال  ومن   ، 2/(56  : 7 الكايف   (((

 . 686/(75
 : (0 األحكام  وهتذيب   ، 5(05/((8  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/(56  : 7 الكايف   (((

 . 69(/(77



78)...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

غري ذلك من األخبار ، وبا عمل أكثر أصحابنا ، وهو املشهور بينهم ، 
بل قال يف شح » الّلمعة « )1( : النعلم فيه خالفًا ، وكأّنه يعل ماذكره 

الّطربيّس من باب االحتامل . 
للجميع  حّق  القود  ألنَّ  أقوى ؛  األصحاب  ماقاله  وباجلملة 
أو  الّتقية  عىل  األُوىل  األخبار  حل  وإلمكان  يسقطه ،  ال  البعض  فعفو 
ألّن حكم  املذكور ؛  النّحو  العفو عىل  بجواز  احلكم  االستحباب أي : 

» الّتوراة « القصاص الغري ، وحكم » اإلنجيل « العفو من غري دّية . 

فائدة : 

به  ويشعر  بالقتل ،  القاتل  كفر  عدم  عىل  داللٌة  باألخوة  الّتعبري  يف 
اّتباعه باملعروف والّتخفيف . 

* * * * *

الّسادسة : في سورة الّنساء

 
ً
َخَطأ ُمْؤِمًنا  َتَل 

َ
ق َوَمْن   

ً
َخَطأ  

َّ
إاِل  

ً
ُمْؤِمنا َيْقُتَل  ْن 

َ
أ لُِمْؤِمٍن  َكَن  } َوَما   

ِمْن  َكَن  إِْن 
َ
ف وا 

ُ
ق دَّ يَصَّ ْن 

َ
أ  

َّ
إاِل ْهلِِه 

َ
أ  

َ
إىِل َمٌة 

َّ
ُمَسل َوِديٌَة  ُمْؤِمَنٍة  َبٍة 

َ
َرق َفَتْحِريُر 

ْوٍم بَيَْنُكْم 
َ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِْن َكَن ِمْن ق

َ
ُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرق

َ
ْوٍم َعُدوٍّ ل

َ
ق

َيِْد  ْم 
َ
ل َفَمْن  ُمْؤِمَنٍة  َبٍة 

َ
َرق ِْريُر 

َ
َوت ْهلِِه 

َ
أ  

َ
إىِل َمٌة 

َّ
ُمَسل ِديٌَة 

َ
ف ِميَثاٌق  َوَبيَْنُهْم 

 . )2( } 
ً
ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ تَْوَبًة ِمَن اهلل َواَكَن اهلل َعلِيًما َحِكيما

َ
ف

))) الّروضة البهّية يف شح الّلمعة الّدمشقّية 0) : 96 . 
)2) سورة النّساء ) : 92 . 
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 ُقرئ } خطا { باملّد ، وخطا بوزن عمى بتخفيف اهلمزة ، واألظهر 
أنَّ االستثناء منقطع أي : ماجاز له أْن يقصد قتل املؤمن ، وال يقطع منه 
بفعله مثاًل  كأن يقصد  لكن قد يقع منه خطأ ،  عىل جهة من اجلهات ، 
قتل طري فيقع عىل مؤمن فيقتله ، أو يقصد الفعل دون القتل بام ل يقتل 
غالبًا ، فيندرج فيه قسام اخلطأ ، كام يشعر به ماتقّدم يف صحيحة الفضل 

بن عبد امللك )1( . 
وقيل : انتصاب ) خطأ ( عىل أّنه مفعول له أي : ماينبغي له أْن يقتله 
لعّلة من العلل إاّل للخطأ ، أو عىل أْن يكون حاالً أي : اليقتله يف حال من 

األحوال إاّلخطأ ، أو أْن يكون صفة للمصدر ، أي : إاّل قتاًل خطأ )2( . 
واملعنى : أنَّ من شأن املؤمن أْن ينتفي عنه وجود قتل املؤمن ابتداء 
البتة إاّل إذا وجد منه اخلطأ من غري قصد كذا يف » الكّشاف « )3( ، فيمكن 
أّنه أراد االستثناء املنقطع حيث أرجعه إىل ما يفهم من الكالم الّسابق ، 
ِمَن  آبَاُؤُكْم  نََكَح  َما  َتْنِكُحوا   

َ
} َوال ال إىل منطوقه كام يف قوله تعاىل : 

ذكره  كام  املؤاخذة ،  نفي  إىل  الّراجع  َف ... { )4( ، 
َ
َسل ْد 

َ
ق َما  إاِل  النَِّساءِ 

مجاعة من النّحويني . 
وقوله : } َفَتْحِريُر { : مبتدأ ، خربه مذوف أي : فعليه ، أو خرب 

ملحذوف أي فالواجب . 

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 57). 
)2) فقه القرآن ) الراوندّي ( 2 : 25) . 

))) الكشاف) : 8)5 . 
))) سورة النّساء ) : 22 . 
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وهنا أحكام : 

 ) األّول ( : لزوم الكّفارة والّدية في قتل المؤمن خطأ

رصحية  وهي  عليه ،  اآلية  آخر  لداللة  مرّتبة  فهي  هنا  الكّفارة  أّما 
فيه بني األصحاب ،  وال خالف  الّرقبة ،  اإليامن يف  اعتبار  الّداللة عىل 
إاّل أنَّ أكثرهم عىل أنَّ املراد به اإلسالم أعني اإلقرار بالّشهادتني ، وال 
اّلذي هو  وال األخّص  الّتصديق بذلك ،  أعني  اخلاّص  اإليامن  يشتط 
من  املتوّلد  الّطفل  فيجزي  عش ،  االثنى  باألئّمة  واإلقرار  الّتصديق 
ويدل عليه حسنة  اعترب اخلاّص ،  حيث  اجلنيد )1( ؛  املسلم خالفًا البن 
املهَْوُلوُد  فِيِه  ُوُز  يهَ ِعْتٍق  » ...ُكلُّ  قال :  الّصادق ×  عن  بن حييى ،  معّمر 
َبٍة ُمْؤِمَنٍة { 

َ
ُقوُل : } َفَتْحِريُر َرق لَّ يهَ جهَ زَّ وهَ إِنَّ اهلل عهَ ْتِل ، فهَ ِة اْلقهَ ارهَ فَّ إاِلَّ يِف كهَ

نْث » )2( . ومثلها رواية احلسني بن سعيد ،  ِت احْلِ لهَغهَ ْد بهَ ًة قهَ لِكهَ ُمِقرَّ ْعنِي بِذهَ يهَ
عن رجاله ، عن الّصادق × ، عن النّبّي ‘ )3( . 

واعتبار اإليامن باملعنى األخّص أحوط كام مّرت اإلشارة إىل ذلك يف 
بحث الكّفارة )4( ، وقد يفهم من » مجمع البيان « أّنه اعترب مع ذلك فيها 
الّصالة والّصوم )5( ، وهو بعيد . وكيف كان فهي عليه ُيرجها من ماله . 

» وأّما يف كّفارة القتل فال يوز غري املؤمنة  ))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : 229 ، قال : 
املقّرة لنّص اهلل عّز وجّل « . 

)2) الكايف 7 : 62)ـ )6)/ 5) . 
))) هتذيب األحكام 8 : 20)/87)) . 

))) قد تقّدم ذكرها يف ج)/96) .
)5) جممع البيان ) : 57) . 
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وأّما الّدية فإْن كان القتُل شبيههَ العمد فهي من ماله أيضًا كالعمد ، 
الّتفصيل ،  هذا  عىل  والّداّل  العاقلة ،  عىل  فهي  مضًا  خطأ  كان  وإْن 
ومقدار الّدّية ، وبيان العاقلة األخباُر الواردُة عن معدن الوحي اإلهلّي 

صلوات اهلل عليهم واإلمجاع . 
ثّم ظاهر اآلية أّنه يرث الّدّية من يرث املال ، ويدّل عليه أيضًا عموم 

آية أوىل األرحام ، وهذا أحد األقوال يف املسألة . 
وقيل : يرثها من عدا املتقّرب باألّم ، ويدّل عليه صحيحة عبد اهلل 
ةهَ  ْبِد اهلل × : »قهَىضهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × أهَنَّ الّديهَ الهَ : أهَُبو عهَ بن سنان قال : قهَ
ِة  ِرُثونهَ ِمنهَ الّديهَ ُْم الهَ يهَ إِنَّ وات )1( ِمنهَ اأْلُمِّ فهَ ةهَ واألهَخهَ ْخوهَ ُة إاِلَّ اإْلِ ثهَ رهَ ا اْلوهَ ِرُثههَ يهَ
ْيئًا « )2( . ونحوها روايات متعددة ، وهذا هو األقوى لصّحة املستند ،  شهَ

فيكون مقّيدًا إلطالق الكتاب . 
وقد دّلت األخبار عىل أنَّ الّدّية يف حكم مال املّيت فتنفذ منه ديونه 
ووصاياه ، سواء قتل عمدًا أو خطأ ، ويف بعض األخبار أّنه إذا كان عليه 
دين وقتل عمدًا فليس للوارث القصاص إاّل بعد ضامن الّدين ، وبه قال 

بعض األصحاب )3( ، وحُله عىل االستحباب أظهر ملا تقّدم . 
األخبار  عليه  ويدّل  الّدّية ،  عن  العفو  جواز  عىل  اآلية  دّلت  وقد 
ْن  عهَ ْبِد اهلل ×  عهَ ا  أهَبهَ ألُت  سهَ قال :  أيب بصري  عن  الّشيخ ،  فروى  أيضًا ، 

وات : ل ترد يف املصدر .  خهَ ))) األهَ
)2) الكايف 7 : 9))/) ، وهتذيب األحكام 9 : 75)/8 . 

العاّلمة يف  ونسبه  الكايف : 2)) ،  الّصالح يف  وأبا  ونكتها2 : 29 ،  النّهاية  الّشيخ يف  انظر   (((
متلف الّشيعة 5 : 82) اىل أيب منصور الّطربيّس . 
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ُ ... { )1( ؟ . 
َ

اَرٌة هل فَّ
َ
َق بِِه َفُهَو ك لَّ : } ... َفَمْن تََصدَّ زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ قهَ

ِه « )2( .  رْيِ غهَ أهَْو  ُجْرٍح  ِمْن  ا  فهَ عهَ ا  مهَ ْدِر  بِقهَ ُذُنوبِِه  ِمْن  نُْه  عهَ ُر  فَّ »ُيكهَ الهَ :  قهَ
وفيها داللة عىل إطالق الّصدقة عىل االبراء . 

ُكْم { [ 
َ
ْوٍم َعُدوٍّ ل

َ
إِْن َكَن ِمْن ق

َ
 ) الّثاني ( : ] تفسير قوله تعالى : } ف

ُكْم { أي كان املؤمن املقتول من 
َ
ْوٍم َعُدوٍّ ل

َ
إِْن َكَن ِمْن ق

َ
قوله : } ف

أو  كّفار مشكني يناصبون لكم احلرب ،  مجلة قوم هم عدّو لكم أي : 
بعض  مقام  بعضها  يقوم  الّصفات  حروف  ألنَّ  مشكني  قوم  عداد  يف 

فكّفارته ترير رقبة مؤمنة . 
وظاهر سياق اآلية يقتيض أّنه ال دّية هنا ، ويدّل عليه مارواه العّياّش 
يف تفسريه ، عن حفص بن البختّي ، عّمن ذكره ، عن أيب عبد اهلل × 
ُكْم 

َ
ْوٍم َعُدّو ل

َ
إِْن كَن ِمْن ق

َ
ْوهِلِ ... ف

َ
 ق

َ
ْولِِه : } َو ما كَن لُِمْؤِمٍن ... إىِل يِف قهَ

وُهَو ُمْؤِمٌن { ؟ 
نْيهَ اهلل  ْينهَُه وبهَ بهٍَة ُمْؤِمنهٍَة فِيامهَ بهَ قهَ تهَْحِريُر رهَ ِك فهَ انهَ ِمْن أهَْهِل الّشْ ا كهَ الهَ : »إِذهَ قهَ

ٌة « )3( ، وهذا هو املشهور بني األصحاب .  ْيِه ِديهَ لهَ ْيسهَ عهَ لهَ وهَ
 واحتّج عليه الّشيخ يف » الخالف « )4( بأصالة براءة الّذمة من الّدّية . 

))) سورة املائدة 5 : 5) . 
)2) هتذيب األحكام 0) : 79)/700 . 

))) تفسري العّياّش ) : )8/26)2 . 
))) اخلالف 5 : 20) املسألة ) ، قال : » دليلنا : قوله تعاىل : } فإْن كان من قوٍم عدّو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة { ول يذكر الّدّية . وأيضا األصل براءة الذّمة ، وشغلها حيتاج إىل 

دليل « . 
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قوم  مع  سكن  حيث  بنفسه  غرر  قد  املؤمن  هذا  بأنَّ  أيضًا :  يوّجه  وقد 
ومن أمر بقتله فال دّية عىل قاتله املأمور  أوجب اهلل مقاتلتهم وقتلهم ، 

بذلك ، ومن ثّم الدّية ملن تّتس به الكّفار من املسلمني . 
ذلك  عىل  مّدعيًا  هنا  الّدّية  بلزوم  القول  إدريس  ابن  عن  ونقل 
يعتد  فال  الّشيخ  إاّل  األصحاب  من  أحد  فيه  يالف  ل  وأّنه  اإلمجاع ، 
اْمِرٍئ  ُم  دهَ ُيطهَلُّ )1(  » الهَ  قوله × :  لعموم  النّسب  معلوم  ألّنه  بخالفة ؛ 

ُمْسِلٍم « )2( ونحوه )3( . 
وفيه نظر ؛ ألنَّ العموم قد خّص بام ذكر ، واإلمجاع ل يثبت ، وروي 
» في من اليحضره الفقيه « ، عن ابن أيب عمري ، عن بعض أصحابه ، عن 
ُه امُلْسِلُمونهَ ،  تهَلهَ قهَ ِك فهَ انهَ يِف أهَْرِض الّشْ ُجٍل ُمْسِلٍم كهَ أيب عبد اهلل × : يِف رهَ

ْعُد ؟ .  اُم بهَ مهَ ِلمهَ بِِه اإْلِ ُثمَّ عهَ
إِْن 

َ
لَّ : } ف زَّ وجهَ ْوُل اهلل عهَ لِكهَ قهَ بهًَة ُمْؤِمنهًَة ، وذهَ قهَ ُه رهَ انهَ كهَ الهَ : »ُيْعتُِق مهَ قهَ  فهَ

َبٍة ُمْؤِمَنٍة { « )4( . 
َ
ُكْم وُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرق

َ
ْوٍم َعُدوٍّ ل

َ
كَن ِمْن ق

أنَّ  منها  يظهر  أّنه  إاّل  الّدّية  لزوم  عدم  عىل  الّداللة  أيضًا  وظاهره 
الكّفارة عىل اإلمام ، ولعّله لعدم تعيني القاتل . 

))) ال يطّل دم رجل مسلم : أي ال يدر ، يقال : ُطّل دمه عىل البناء للمفعول إذا ُهدر ، وطهَّل 
ُه طاّلً من باب قتل هدره . ) جممع البحرين 5 : 2))ماّدة طلل ( .  الّسلطان دمهَ

)2) من ال حيرضه الفقيه ) : 00)/ 79)5 ، وهتذيب األحكام 0)/ 67)/) . 
الّدّية  عليه  أّن  مذهبنا  أصوُل  ويقتضيه  يقوى يف نفيس ،  » واّلذي  قال :  الّسائر) : 20) ،   (((

والكّفارة معًا « . 
))) من ال حيرضه الفقيه ) : 7))/25)5 . 
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 ) الّثالث ( : فحاصل المعنى : ] المؤمن في عداد أهل الذمة [ 
املعاهدين  أو  الّذّمة  أهل  عداد  يف  أو  مجلة  من  املقتول  كان  إذا   
املصاحلني عىل ترك احلرب . وظاهر اآلية أنَّ ضمري } كن { راجع إىل 

املؤمن ، قال يف » الكنز « : وهو املروّي يف أخبارنا )1( . 
أنَّ املؤمن إذا كان يف عداد أهل الّذّمة أو املعاهدين فُقتل خطأ وجب 
عىل قاتله الّدّية والكّفارة كام لو قتل يف دار اإلسالم ، وإليه ذهب أصحابنا 
ومجاعة من العاّمة ، فتكون ديته لورثته املسلمني خاّصة إْن وجدوا وإاّل 

فهي لإلمام ، وبه قال أصحابنا وعليه دّلت األخبار . 
اّلذي هو يف عداد  الكافر  إىل  الّضمري راجع  إنَّ  العاّمة :  أكثر  وقال 
وهو  العهد )2( .  قاتله بسبب  ة عىل  الّديهَ ولزوم  الّذّمة واملعاهدين ،  أهل 

بعيد عن الّسياق . 
واختلـف العاّمـة يف دّيـة الّذمـي ، فقـال أبـو حنيفـة : هـي كدّيـة 
الكافـر  إىل  الّضمـري  إرجـاع  إىل  نظـرًا  اآليـة ؛  بـذه  عمـاًل  املسـلم 
الّشـافعّي :  وقـال  النّصـف )4( .  وقيـل :  الّديـة )3( .  لفـظ   وإطـالق 

))) كنز العرفان 2 : 69) . 
)2) جامع البيان 5 : 282 ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 2 : 298 ، الكشف والبيان ) الّثعلبّي ( 

 . (6( : (
))) الّسنن الكربى 8 : 02) و)0) ، أحكام القرآن ) اجلّصاص ( 2 : 8)2 ، النتف 2 : 670 ، 

املبسوط 26 : )8 ، تبيني احلقائق 6 : 28) ، اهلداية 8 : 07) ، ، األم 7 : 20) . 
))) قال الّشيخ يف اخلالف 5 : )26 املسألة 77 ، قال : » ذهب إليه عمر بن عبد العزيز ، وعروة 
بن الزبري ، ويف الفقهاء مالك بن أنس « . ) انظر املوطأ 2 : )86 ، املدونة الكربى 6 : 95) ، 
القرآن  أحكام   ، 85  : ( الرحيم  فتح   ، ((2  : ( املدارك  أسهل   ، (06  : 2 املجتهد  بداية 

) اجلّصاص 2 : 8)2 ، واملبسوط 26 : )8 ( . 
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الّثلث )1( . وقيل : أربعة آالف درهم . 
وأّما أصحابنا  ثامنامئة درهم ،  دّية املجويّس  أّن  وال خالف عندهم 
فاملشهور عندهم ثامنامئة درهم يوديًا كان أو نرصانيًا أو جموسيًا ، ودّية 
ويدّل عليه أخبار كثرية كصحيحة أيب  النّصف من ذلك ،  نسائهم عىل 

بصري )2( ، وموّثقة سامعة )3( وغريمها . 
امُلْسِلِم « )4( ،  دّيُة  » أّنهَا  بعضها :  ففي  لذلك  مالفة  أخبار  هنا  وها 
امُلْسِلم  » ُيْقتُل  بعضها :  ويف  م « )5( ،  دْرههَ آالف  ُة  عهَ » أْربهَ بعضها :  ويف 

ْتِل الّذِمّي « )6( .  بقهَ
قال ابن بابويه يف » الفقيه « : متى كانوا قائمني بشائط الّذّمة فعىل 
ُهْم  لهَ عهَ امُ  وجهَ مهَ نهَُهمُ  اإْلِ تهَى آمهَ من قتل واحدًا منهم أربعة آالف درهم ... ومهَ

وتبيني   ، 670  : 2 والنتف   ، 8(  : 26 واملبسوط   ، 2(8  : 2 ) اجلّصاص (  القرآن  أحكام   (((
احلقائق 6 : 28) ، واألّم 6 : 05) و7 : )2) ، ومترص املزن : 6)2 . 

)2) من ال حيرضه الفقيه ) : 22)/5252 ، هتذيب األحكام 0) : 87)/7)7 ، االستبصار ) : 
ٍف  ُة آالهَ عهَ اِنِّ أهَْربهَ ُة اْليهَُهوِديِّ والنَّرْصهَ الهَ : » ِديهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ْن أهَيِب بهَِصرٍي عهَ 9/269)0) ، عهَ
اْسف  « .  امهَ ُه جهَ اُل لهَ ُجوِس ِكتهَابًا ُيقهَ ا إِنَّ لِلمهَ الهَ أهَمهَ ٍم وقهَ ِة ِدْرههَ ُناِمئهَ امهَ ُة املهَُجويِسِ  ثهَ ٍف وِديهَ ُة آالهَ عهَ أهَْربهَ

بلفظ األّول . 
))) هتذيب األحكام 0) : 89)/))7 ، االستبصار) : 268/))0) . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 22)/)525 ، هتذيب األحكام 0) : 87)/5)7 ، االستبصار ) : 
اِنِّ ، واْليهَُهوِديِّ ،  ُة النَّرْصهَ الهَ : » ِديهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ْغِلبهَ ، عهَ اِن ْبِن تهَ ْن أهَبهَ 7/269)0) ، عهَ

ُة امُلْسِلِم « .  واملهَُجويِسِّ ، ِديهَ
ْن أهَيِب  ْن أهَيِب بهَِصرٍي ، عهَ )5) هتذيب األحكام 0) : 87)/7)7 ، االستبصار ) : 9/269)0) ، عهَ

مٍ  . . . « .  ِف  ِدْرههَ ُة آالهَ عهَ اِنِ  أهَْربهَ ُة اْليهَُهوِدِي  والنَّرْصهَ الهَ : » ِديهَ ْبِد اهلل × قهَ عهَ
)6) انظر احلاشية رقم ) من الصفحة 66)
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اِئِط  هَ ْيِه ِمنهَ الشَّ لهَ ُهْم عهَ دهَ اههَ ا عهَ نُْقُضوا مهَ ْ يهَ ًة ولهَ ُْم ِذمَّ لهَ هلهَ عهَ ْقِدِه وجهَ ْهِدِه وعهَ يِف عهَ
ُة  ًأ ِديهَ طهَ اِحدًا ِمنُْهْم خهَ تهَلهَ وهَ ْن قهَ ىلهَ مهَ ا فهَعهَ ْوههَ ِة وأهَدَّ ْزيهَ وا بِاجْلِ رُّ ا وأهَقهَ ْرنهَاههَ كهَ تِي ذهَ الَّ
ِة  حِلُْرمهَ ال  امُلْسِلِمنيهَ ،  اِم  إمهَ ىلهَ  عهَ فِِه  الهَ خِلِ ُقتلهَ ؛  ًا  ْمدهَ عهَ ُه  تهَلهَ قهَ إْن  وهَ امُلْسِلِم ، 

ْتلهَُهم )1( .  يِف ُحْكِمه مْن اْعتهَادهَ قهَ الّذمّي ، وهَ
 ومجع الّشيخ بينها بوجه آخر ؛ وهواحلمل عىل من يعتاد قتل أهل 
أربعة  وتارة  املسلم ،  دّية  يلزمه  فتارًة  اإلمام  إىل  فيه  األمر  فإنَّ  الّذّمة 
آالف ، وتارة يقتله حسب ما يراه أصلح يف احلال أو أردع )2( . ويمكن 

احلمل عىل الّتقية . 

ْم َيْْد ... { [ 
َ
 ) الّرابع ( : ] تفسير قوله تعالى : } َفَمْن ل

معًا .  مها  أو  الّثمن  أو  املؤمنة  الّرقبة  أي  َيِْد {  ْم 
َ
ل } َفَمْن  قوله   

والكّفارة هنا مرّتبة كام هو مقتىض الفاء . 
أحدمها  اتصال  هو  والّتتابع  والعددّي .  اهلالّل  من  أعّم  والّشهر 
باآلخر ، وهو حيصل بصيام األّول ، ومن الّثان ولو يومًا ؛ ألنَّ املأمور به 
هو الّتتابع بني الّشهرين البني مجيع أّيامهام ، وبذلك وردت األخبار )3( ، 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 22) ذيل احلديث )525 - 5255 . 
ا  اِت أهَْن نهَْحِملهَههَ ايهَ وهَ ِذِه الرِّ ْجُه يِف ههَ )2) هتذيب األحكام 0) : 89) ذيل احلديث 2)7 ، قال : » اْلوهَ
يِّ  مِّ دِّي أهَْهُل الذِّ ُه وُيؤهَ ْقُتلهَ اِم ِحينهَِئٍذ أهَْن يهَ ِلإْلِمهَ لِكهَ فهَ ذهَ انهَ كهَ ْن كهَ إِنَّ مهَ ِة فهَ مَّ ْتلهَ أهَْهِل الذِّ ُد قهَ وَّ تهَعهَ ْن يهَ ىلهَ مهَ عهَ
ة « .  مَّ ْتِل أهَْهِل الذِّ ْن قهَ ُه عهَ رْيُ ِدعهَ غهَ ْرتهَ ْي يهَ لِكهَ لِكهَ ُل ذهَ تِِه وإِنَّامهَ ُيْفعهَ ثهَ رهَ ىلهَ وهَ يِّ عهَ مِّ ىلهَ الذِّ ِة امُلْسِلِم عهَ فهَْضلهَ ِديهَ
ْيهِ   لهَ ُكوُن عهَ ُجِل يهَ ِن الرَّ أهَْلُتهُ  عهَ الهَ : سهَ انهَ قهَ ةهَ ْبِن ِمْهرهَ عهَ امهَ ))) أورد الكلينّي يف الكايف ) : 8))/) ، سهَ
ُه  ضهَ لهَ رهَ ُه ُثمَّ عهَ لهَ صهَ ْهٍر فهَوهَ امهَ أهَْكثهَرهَ ِمْن شهَ ا صهَ الهَ : إذهَ قهَ اِم ؟ . فهَ نْيهَ اأْلهَيَّ ُق بهَ رِّ نْيِ  أُيفهَ ْينِ  ُمتهَتهَابِعهَ ْهرهَ ْومُ  شهَ صهَ

يهَامهَ ْيِه أهَْن ُيِعيدهَ الصِّ لهَ عهَ ْهرًا فهَ ْهٍر أهَْو شهَ انهَ أهَقهَلَّ ِمْن شهَ إِْن كهَ أهَْفطهَرهَ فهَالهَ بهَْأسهَ فهَ أهَْمٌر فهَ
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لزوم  إىل  فذهبوا  العاّمة  أكثر  ذلك  وخالف يف  قال األصحاب )1( ،  وبه 
الّتتابع بني اجلميع )2( ، وال يفى مافيه . ولو أفطر يف األّول لعذر كاملرض 

واحليض بنى عند زواله . 
بداللة  مسكينًا  ستني  يطعم  الّصوم  عن  العجز  عند  أّنه  واعلم 

األخبار . 
يمكن أْن يكون نصبه عىل أّنه خرب لكان  } تَْوَبًة ِمَن اهلل { :  قوله 
عىل  وقيل :  الّتمييز ،  عىل  وقيل :  املقام ،  لقرينة  توبة  يكون ذلك  أي : 
بالكّفارة أي  توبة  تاب عليكم  أي :  أّنه مفعول ألجله ،  أو  املصدرّية ، 
قبلها منكم وشع ذلك للّتوبة ، أي : لقبوهلا ، قيل : إّنه الذنب يف قتل 

اخلطأ فال يفتقر إىل الّتوبة . 
قلت : قد ذكرنا أّنه يدخل فيه شبه العمد فال يبعد أنَّ الّتعبري بالّتوبة 
بالنّظر إليه ، أو يقال : إنَّ املخطئ قد يقرص يف الّتحّرز فيفتقر إىل الّتوبة ، 
أو يقال : إنَّ الكّفارة قد تكون عقوبة ، وقد تكون مكّفرة للّذنب ، وقد 
تكون ملجّرد الّتأديب كهذه الّكفارة ، وكّفارة قتل الّصيد خطأ ، فيكون 
املعنى أنَّ اآلت با بمنزلة الّتائب من الّذنب يف كونا موجبة لعطف اهلل 

عليه باألشياء ، وبمصالح العباد يف هذه الّتكاليف . 
* * * * *

 ، 287  : ( املبسوط  و82) ،   5(  : 6 الفقهاء  تذكرة   ، (5 املسألة   (88  : 2 اخلالف  انظر   (((
جامع املقاصد ) : )9 . 

)2) األّم 2 : 98 ، املجموع 6 : 5)) ، النتف ) : 60) ، املبسوط ) الّسخيّس ( ) : 72 ، املوطأ 
) ابن قدامة ( ) : 66 ، الّشح الكبري ) : 69 ، بداية املجتهد ) : 295 ،  ) : )0) ، املغني 

اهلداية ) : 25) ، واملنهل العذب 0) : 22) . 
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الّسابعة : في سورة المائدة

ْنَف 
َ ْ
َواأل َعنْيِ 

ْ
بِال َعنْيَ 

ْ
َوال بِانلَّْفِس  انلَّْفَس  نَّ 

َ
أ فِيَها  ْيِهْم 

َ
َعل َتبَْنا 

َ
} َوك  

َق بِِه َفُهَو  نِّ َواجُلُروَح قَِصاٌص َفَمْن تََصدَّ نَّ بِالسِّ ُذِن َوالسِّ
ُ ْ
ُذَن بِاأل

ُ ْ
نِْف َواأل

َ ْ
بِاأل

 . )1( } ُ
َ

اَرٌة هل فَّ
َ
ك

 ] في وجوب قصاص النفس والطرف [ 

للبدل  والباء  الّتوراة ،  يف  إسائيل  بني  عىل  وأوحينا  فرضنا  أي : 
أي : النّفس اإلنسانّية بدل النّفس ، وكذا البواقي ، وهذا احلكم ثابت 
الّسابقة  الّشيعة  كون  ينافيه  وال  واإلمجاع ،  بالنّّص  الّشيعة  هذه  يف 
إىل  ال  املجموع  إىل  توّجه  إّنام  هلا  النّسخ  ألنَّ  الّشيعة ؛  بذه  منسوخًة 
الّرواية  ذكرنا  وقد  إليه )2( ،  اإلشارة  مّرت  كام  األحكام  من  واحد  كّل 
ثبوت احلكم يف هذه  داّلة عىل  وهي  املتضّمنة لالستئناف يف ما سبق ، 

الّشيعة . 
تقّدم )3(  فقد  بالنّفس  القصاص  من  تضّمنت  فام  ذلك  عرفت  إذا 
الّطرف  يف  القصاص  من  تضّمنته  ما  وأّما  شوطه ،  بيان  يف  الكالم 
فيشتط فيه أيضًا ما شط يف قصاص النّفس من الّتساوي يف اإلسالم 
واحلرّية وانتفاء األبوة ونحو ذلك ممّا مّر ، ويزيد هنا اشتاط الّتساوي يف 
املحّل ، ويف الّصفات ، فال تقلع العني اليمنى باليسى ، وال الّصحيحة 

))) سورة املائدة 5 : 5) . 
)2) قد تقّدم ذكره يف ج)/85) .

))) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 67).



كتاب اجلنايات......................................................................... 89)

بالعوراء ، وكذا البواقي ، وتفقأ العوراء بالّصحيحة ، وكذا اليد الّشالء 
بالّصحيحة ؛ لداللة األخبار عىل ذلك ، ويف بعض األخبار تقطع الّرجل 

مكان اليد إذا ل يكن للقاطع يد . 
وكذا لو قطع أيدي مجاعة قطعت يداه ورجاله لألّول فاألّول ، وبه 
أفتى بعض األصحاب ، فهو مستثنى من هذا احلكم ؛ لعدم املامثلة . وال 
يتعّدى إىل غري اليدين ممّا له يمني ويسار كالعينني واألذنني ، وقوفًا يف ما 
خالف األصل عىل موضع اليقني ، وهو األخذ باملامثل . وكذا ماينقسم 
وال  باألسفل  األعىل  يؤخذ  وال  والّشفتني ،  كاجلفنني  وأسفل  أعىل  إىل 

بالعكس . 
والباضعة )2( ،  كاخلارصة )1( ،  اجلــروح  يف  القصاص  وتضّمنت 
والّسمحاق )3( ، واملوضحة )4( ، ويراعي يف إستيفائها الّطول والعرض ، وال 
وال يثبت القصاص يف اهلاشمة )5( ،  يعترب قدر النّزول مع صدق اإلسم ، 
واملنقلة )6( ، واملأمومة )7( ، واجلائفة )8( ، وال يف كس العظام ؛ لتحقق الّتغرير 
بالنّفس ، وتعّذر االستيفاء عىل وجه الحيصل زيادة وال نقصان فهو مستثنى ، 

))) اخلارصة : هي الرّضبة التي تقّش اجللد وتدشه وال تأخذ من الّلحم . 
)2) الباضعة : الرّضبة التي تقطع الّلحم وتبينه . 

))) السمحاق : هي الرضبة التي تتجاوز اجللدة اخلارجّية ، وتصل اىل اجللدة التي تغّطي العطم . 
))) املوضحة : اجلراحة التي تبدى وضح العظم أي بياضه . 

)5) اهلاشمة : هي الرّضبة التي تكس عظم الّرأس . 
)6) املنقلة : وهي التي تنقل العظم من موضعه اّلذي خلقه اهلل تعاىل فيه إىل موضع آخر . 

)7) املأمومة : الرّضبة البالغة اىل أّم الّدماغ ، والواصلة اىل أعامقه . 
ِة النَّْحِر .  ْو ِمْن ُثْغرهَ لهَ انهَت وهَ اِت كهَ ههَ ْوِف ِمْن أهَيِّ اجلِْ ُة إىلهَ اجلهَ اِصلهَ ِهيهَ اْلوهَ ُة : وهَ اِئفهَ )8) اجلهَ
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اٌص ،  ا ِقصهَ ْيسهَ فِيههَ ْت يِف اجلهَْوِف لهَ عهَ قهَ ا وهَ ِة مهَ ففي رواية أيب حزة : » ...يِف اجلهَاِئفهَ
ْيسهَ  ُة لهَ املهَْأُمومهَ ُة ، وهَ اٌص إاِلَّ احلُُكومهَ ا ِقصهَ ْيسهَ فِيههَ ا اْلِعظهَاُم لهَ نْههَ ُل عهَ ُة ُينهَقَّ لهَ امُلنهَقِّ وهَ

ِة )1( ... « )2( . ونحو ذلك من األخبار .  فيها قهَصاص إاّل احلُُكومهَ
فأّما مارواه يف » الفقيه « ، يف احلسن ، عن عاصم بن حيد ، عن أيب 
ْمدًا  عهَ اِن  هَ ُيْكسهَ اِع  والّذرهَ الّسنِّ  ِن  عهَ ألتُه  سهَ أيب عبد اهلل × :  عن  بصري ، 

ٌد ؟ .  وهَ اُمهَ أهَْرٌش أهَْو قهَ أهَهلهَ
ٌد « .  وهَ الهَ : » قهَ قهَ  فهَ

ةهَ ؟ .  ُه الّديهَ ُفوا لهَ إِْن أهَْضعهَ الهَ : ُقْلُت : فهَ  قهَ
ُه « )3( . فإنَّ ظاهره يقتيض ثبوت القود  ُهوهَ لهَ اءهَ فهَ ْوُه باِمهَ شهَ الهَ : »إِْن أهَْرضهَ قهَ  فهَ
يف كس العظم ، وهو خالف الفتوى ؛ ألّنه إّنام يب فيه القصاص إذا قلعت . 
ويمكن أْن ياب بأن املراد بقوله : » هلا قود « أي : الّثابت بأصل 
املثل بدون  وهو تعّذر استيفاء  الّدّية بسبب آخر ،  وإّنام لزمت  الّشع ، 
زيادة وال نقصان ، أو يقال : إّنا مستثناة من سائر العظام ؛ ألّنا مشاهدة 
من أكثر اجلوانب فيمكن فيها استيفاء املثل كام قاله يف » المسالك « )4( ، 
أيضًا  فيها  أّنه يشتط  واعلم  الّذراع فال .  وأّما  األسنان ،  يتّم يف  وهذا 

تارًة ، ويقوم مع اجلناية أخرى  أّنه يقوم املجروح صحيحًا إن كان مملوكا  املراد باحلكومة :   (((
وينسب إىل القيمة األوىل ، ويعرف التفاوت بينهام ويؤخذ من دية النفس بحساب . 

أخذُت تعريف هذه املصطلحات كّلها عن كتاب املقنعة للشيخ املفيد : 765 . 
 5(58/(69  : ( الفقيه (  حيرضه  ال  ) من  ويف  بتفاوت .   ، 2(/29( األحكام :  هتذيب   (2(

برواية أبان . 
))) من ال حيرضه الفقيه) : 5))/5296 . 

))) مسالك األفهام 5) : 288 . 
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ماتقّدم من الّتساوي يف اإلسالم واحلرّية )1( . 
أي  } َفُهَو {  بالقصاص ،  أي :  بِه {  َق  تََصدَّ } َفَمْن  وقوله :   
ُ { أي : لذنبه ، والّضمري للمتصّدق ؛ ألّنه املالك 

َ
اَرٌة هل فَّ

َ
الّتصدق } ك

للقصاص ، كام دّلت عليه رواية أيب بصري املذكورة آنفًا )2( . 
* * * * *

الّثامنة : في سورة الّشورى

إِنَُّه ال  ْجرُهُ َعَ اهلل 
َ
أ
َ
ف َح 

َ
ْصل

َ
َعَفا وَأ َفَمْن  َها 

ُ
ِمْثل َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  } وََجَزاُء   

الِِمنَي { )3( .  ُيِبُّ الظَّ

هذه تدّل عىل نحو ما دّلت عليه اآلية املتقّدمة يف جواز املقاّصة باملثل ، 
وسّمى اجلزاء سيئة مع كونه حسنًا عىل ضب من املجاز من تسمية اليّشء 
باملقابل ، أو ألّنه يسوء من يوقع فيه ، ومن رجحان العفو واحلّث عليه . 

عىل  الّزيادة  أنَّ  عىل  داللٌة  الِِمنَي {  الظَّ ُيِبُّ   
َ

ال } إِنَُّه  قوله :  ويف 
تعّذر استيفاؤه  إذا  بأّنه  وفيه إشعاٌر  ارتكابه .  املثل ظلٌم اليوز  استيفاء 
ْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل 

َ
تعّينت الّدّية . ونحو هذه اآلية قوله تعاىل : } َوإِْن َعق

ابِِريَن { )4( .  ُهَو َخْيٌ لِلصَّ
َ
ُتْم ل ِئْ َصَبْ

َ
َما ُعوقِْبُتْم بِِه َول

* * * * *

))) قد تقّدم ذكرها يف الصفحة 72).

)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 90).
))) سورة الّشورى 2) : 0) . 
))) سورة النّحل 6) : 26) . 
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الّتاسعة : في سورة الّشورى

ْيِهْم ِمْن َسبِيٍل { )5( . 
َ
ولَِك َما َعل

ُ
أ
َ
ِمِه ف

ْ
َمِن اْنَتَصَ َبْعَد ُظل

َ
 } َول

 ظلم : مصدر مضاف إىل املفعول ، وهي تفيد العموم ، و} من { : 
أو  أو طرف  أوقع عليه ظلم يف نفس  أّنه من  املعنى :  وحاصل  زائدة . 
شجاج أو مال فانترص بعد ظلمه عىل ظامله وأمكنه استيفاء حّقه منه فليس 
عليه حرج يف ذلك ، بل له املقاّصة ، وفيها داللة عىل جواز االقتصاص 

من دون إذن احلاكم كام مّرت اإلشارة إليه . 
من  استثنى  وقد  كثرية ،  باملال  املقاّصة  جواز  عىل  الّدالة  واألخبار 
ذلك ما لو رض بيمنه عند احلاكم ، فإّنه اليوز املقاّصة بعد ذلك ، وكذا 

لو كان املال وديعًة عىل األظهر ، وقيل : باجلواز عىل كراهة . 
ْن  مهَ قُّ  » ...حهَ احلسني × :  بن  عّل  عن  » الخصال « ،  يف  روي 
الهَ اهلل  قهَ تهَ ،  ْ اْنتهَرصهَ ُيرِضُّ  نُْه  ْفوهَ عهَ اْلعهَ أهَنَّ  ِلْمتهَ  نُْه وإِْن عهَ ْعُفوهَ عهَ تهَ أهَْن  كهَ  اءهَ أهَسهَ

َمِن اْنَتص { « )6( . اآلية . 
َ
اىل : } َو ل تهَعهَ كهَ وهَ بهَارهَ تهَ

ْظِلْمُهْم  تهَ  ْ لهَ إِْن  ةهَ  ثهَ »ثهَالهَ قال :  آبائه ^  عن  اهلل × ،  عبد  أيب  وعن 
ُة )7( ، والّزوجةهَ ، واملهَمُلوك « )8( .  ظهَلهَُموكهَ : الّسِفلهَ

* * * * *

)5) سورة الّشورى 2) : )) . 
)6) اخلصال2 : 570 . 

)7) السفلة : الساقط من الناس . ) جممع البحرين 5 : 97) ماّدة سفل ( . 
)8) املحاسن ) : 6/6) ، واخلصال ) : 5/86) . بتفاوت . 
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العاشرة : في سورة المؤمنون

ُنْطَفًة  َناهُ 
ْ
َجَعل ُثمَّ  ِطنٍي ،  ِمْن  ٍة 

َ
ل

َ
ُسال ِمْن  َساَن 

ْ
ن ِ

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل َقْد 

َ
} َول  

ْقَنا 
َ
َخل

َ
ف ُمْضَغًة  َقَة 

َ
َعل

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل

َ
ف َقًة 

َ
َعل انلُّْطَفَة  ْقَنا 

َ
َخل ُثمَّ  َمِكنٍي ،  َراٍر 

َ
ق ِف 

اهلل  َفَتَباَرَك  آَخَر   
ً
قا

ْ
َخل نَاهُ 

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
أ ُثمَّ   

ً
ْما لَ ِعَظاَم 

ْ
ال َسْونَا 

َ
ك

َ
ف  

ً
ِعَظاما الُمْضَغَة 

ْحَسُن اَلالِِقنَي { )1( . 
َ
أ

الّتقدير .  بمعنى  يكون  أْن  ويوز  االياد ،  بمعنى  هنا  اخللق : 
الّطعام  صفوة  هنا  با  فاملراد  اليّشء )2( ،  من  انسل  ما  لغة :  والّساللة 

والّشاب ، فإّن ذلك يصري نطفًة ، والّطعام أصله من الّطني . 
وحيتمل أْن يكون املراد بالّطني آدم × ، فيكون املراد باإلنسان ولد 

آدم × فتكون } من { ابتدائية يف املوضعني . 
وذّريته ،  آلدم  الّشامل  اجلنس  باإلنسان  املراد  يكون  أْن  وحيتمل 
وُأجري عليه املاء  ما ُأسيل من أديم األرض ،  ويكون املراد بالّساللة : 
حّتى صار طينًا ، كام ورد يف األخبار املتضّمنة البتداء خلق اإلنسان )3( ، 
ونقل أّنه سّمي آدم ؛ ألّنه خلق من أديم األرض ، وقال تعاىل يف سورة 
َقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ... { )4( اآلية ، وعىل هذا 

َ
املؤمن } َواهلل َخل

تكون } من { الّثانية بيانية . 

))) سورة املؤمنون )2 : 2) - )) . 
)2) لسان العرب )) : 9)) . 

))) انظر املحاسن ) الربقّي ( ) : 2/282)) – ))) . 
))) سورة فاطر 5) : )) . 
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َناهُ ُنْطَفًة { [ 
ْ
 ] تفسير قوله تعالى : } َجَعل

َناهُ ُنْطَفًة { أي : صرّيناه ، والّضمري راجع إىل اإلنسان 
ْ
وقوله } َجَعل

بالنّظر إىل بعض أفراده ، وغالبها ، وهو أوالد آدم × . والقرار املكني 
يمكن أْن يكون أرحام األُّمهات ، ويمكن أْن يكون املراد أصالب اآلباء 

وأرحام األّمهات . 
ويشهد لألّول : ماروي يف » الخصال « ، عن أيب عبد اهلل × قال : 
ُبنهَيَّ  ا  يهَ ُه :  لهَ الهَ  قهَ أهَْن  اْبنهَُه  ُن  ُلْقامهَ بِِه  ظهَ  عهَ فِيامهَ وهَ انهَ  كهَ امُلْؤِمننِيهَ × :  أهَِمرُي  الهَ  »قهَ
ا  أهَمَّ قوله ×  إىل  الّرْزِق  طهَلهَِب  يِف  قوته  ُعفهَ  وضهَ يمينُه ،  قهَرُصهَ  ْن  مهَ لِيهَْعتهَرِبْ 
ْيُث الهَ ُيْؤِذيِه  ِكنيٍ  حهَ راٍر مهَ ْرُزُقُه ُهنهَاكهَ يِف قهَ ِه يهَ ِحِم ُأمِّ انهَ يِف رهَ ُه كهَ إِنَّ لِكهَ فهَ ُل ذهَ أهَوَّ

لِكهَ ... « )1( .  ُه ِمْن ذهَ جهَ ْرٌد ُثمَّ أهَْخرهَ رٌّ والهَ بهَ حهَ
ويشهد للّثاني : ماتضّمنه دعاء ] اإلمام [ احلسني × يف يوم عرفة : 
املهَنُوِن ،  ْيِب  لِرهَ أهَْمنًا  اأْلهَْصالبهَ ،  نْتهَنِي  أهَْسكهَ ُثمَّ  الّتاِب  ِمنهَ  ْقتهَنِي  لهَ » خهَ

ِحٍم « )2( .  ْل ظاِعنًا ِمْن ُصْلٍب إىِل  رهَ ْم أهَزهَ لهَ اْختاِلِف الّدُهوِر ، فهَ وهَ
واعلم أّنه تعاىل يف هذه اآلية عطف بعض احلاالت بـ ) ثّم ( وبعضها 
بالفاء ، ويف اآلية الّثانية بـ ) ثّم ( كام هو يف » الّصحيفة الّسجادية « عىل 
ًة ، ُثمَّ  ًة ، ُثمَّ ُمْضغهَ قهَ لهَ ًة ، ُثمَّ عهَ تَّ يِف ِكتهَابِكهَ : ُنْطفهَ امهَ نهَعهَ صاحبها الّسالم : »كهَ

امهَ ِشْئتهَ « )3( .  رهَ كهَ ْلقًا آخهَ نِي خهَ ْأتهَ ْاًم ، ُثمَّ أهَْنشهَ ْوتهَ اْلِعظهَامهَ حلهَ سهَ ْظاًم ، ُثمَّ كهَ عهَ

))) اخلصال) : 22)/))) . بتفاوت . 
)2) االقبال ) ابن طاووس ( 2 : )7 . 

))) الّصحيفة الّسجادية : )5) . 
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أّن  الّروايات )1(  عليه  دّلت  واّلــذي  األخبار ،  من  غريها  وكذا 
انتقال النّطفة إىل العلقة بعد أربعني يومًا ، وكذا من العلقة إىل املضغة ، 
فاملناسب العطف بـ ) ثّم ( حلصول الّتاخي بني هذه احلاالت ، ويوز 
تََر  ْم 

َ
ل
َ
} أ تعاىل :  قوله  كام هي يف  ) ثّم (  بمعنى  اآلية  الفاء يف  تكون  أْن 

ةً ... { )2( عىل ماذكره  ْرُض ُمَْضَّ
َ
َماءِ َماًء َفُتْصبُِح األ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
أ نَّ اهلل 

َ
أ

بعض النّحويني )3( . 
إىل  العلقة  ومن  العلقة ،  إىل  النّطفة  انتقال  إنَّ  يقال :  أْن  ويمكن 
فعىل هذا  املضغة تدريّي كام سنذكر ما يدّل عليه إن شاء اهلل تعاىل )4( ، 
حلظت  وإْن  ) ثّم ( ،  بـ  العطف  ناسب  الكامل  بعد  احلالة  حلظت  فإْن 

االبتداء ناسبه الفاء ، فمن ثّم ورد العطف بام يف هذه احلاالت . 
يف  » الكافي « ،  فام روي يف  باألربعني ،  الّتحديد  يدّل عىل  ما  فأّما 
ادهَ  ا أهَرهَ لَّ إِذهَ زَّ وجهَ الّصحيح ، عن زرارة ، عن أيب جعفر ×قال : »إِنَّ اهلل عهَ
ْبُدو لهَه ،  ا يهَ مهَ × أهَْو مهَ ا امْلِيثهَاقهَ يِف ُصْلِب آدهَ ْيههَ لهَ ذهَ عهَ ةهَ اّلتي أهَخهَ ُلقهَ النّْطفهَ أهَْن يهَْ
ى إىِلهَ الّرِحِم أهَِن اْفتهَِحي  ِع وأهَْوحهَ كهَ الّرُجلهَ لِْلِجامهَ رَّ ا يِف الّرِحِم ، حهَ ُلههَ ْعهَ يهَ وهَ
تهَْفتهَُح الّرِحُم  دهَ رِوي فهَ اِئيهَ النّافُِذ ، وقهَ قهَضهَ ْلِقي ، وهَ ِلجهَ فِيِك خهَ تَّى يهَ ابهَِك حهَ بهَ
ًة  قهَ لهَ باحًا ، ُثمَّ تهَِصرُي عهَ ُد فِيِه أهَْربهَِعنيهَ صهَ دَّ هَ ُة إىِلهَ الّرِحِم ، فهَتهَ تهَِصُل النّْطفهَ هَا فهَ ابهَ بهَ
فِيِه  ِري  ْ جتهَ ْاًم  حلهَ تهَِصرُي  ُثمَّ  ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ  ًة  ُمْضغهَ تهَِصرُي  ُثمَّ  ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ 

))) كام يف رواية الكايف عن زرارة التي سيأت ذكرها يف الصفحة 75) ، 
)2) سورة احلّج 22 : )6 . 

))) انظر ابن هشام يف أوضح املسالك ، ويف املغني ) : 62) . 
))) انظر رواية زرارة اآلتية بعد هذا مباشة . 
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اُء ،  شهَ ا يهَ اِم مهَ اِن يِف اأْلهَْرحهَ ُلقهَ ْ نْيِ يهَ قهَ الَّ نْيِ خهَ لهَكهَ ُث مهَ ْبعهَ ٌة ، ُثمَّ يهَ ُعُروٌق ُمْشتهَبِكهَ
الّروُح  ا  وفِيههَ الّرِحِم ،  إىِلهَ  ِن  يهَِصالهَ فهَ املهَْرأهَِة  ِم  فهَ ِمْن  املهَْرأهَِة  ْطِن  بهَ يِف  ِن  فيهَْقتهَِحامهَ
ا  فِيههَ اِن  يهَنُْفخهَ فهَ اِء ،  النّسهَ اِم  وأهَْرحهَ اِل ،  الّرجهَ ِب  أهَْصالهَ يِف  ُة  املهَنُْقولهَ ُة  ِديمهَ اْلقهَ
اِرِح ،  اجلهَوهَ ِيعهَ  ومجهَ واْلبهَرص ،  الّسْمعهَ ،  ُه  لهَ اِن  ُشقَّ يهَ وهَ اِء ،  واْلبهَقهَ احلهَيهَاِة  ُروحهَ 
ْيِه  لهَ نْيِ : اْكُتبهَا عهَ اىل ، ُثمَّ ُيوِحي اهلل إىِلهَ املهَلهَكهَ ا يِف اْلبهَْطِن بِإِْذِن اهلل تهَعهَ ِيعهَ مهَ ومجهَ
ِن  يهَُقوالهَ ْكُتبهَان . فهَ ا تهَ اءهَ يِف مهَ طهَا لِه اْلبهَدهَ ِ افِذهَ أهَْمِري ، واْشتهَ ِري ونهَ اِئي وقهَدهَ قهَضهَ
ُكامهَ  ا ُرُءوسهَ عهَ ْيِهامهَ أهَِن اْرفهَ لَّ إِلهَ زَّ وجهَ ُيوِحي اهلل عهَ الهَ : فهَ ا نهَْكُتُب ؟ ، قهَ بِّ : مهَ ا رهَ يهَ
اِن فِيِه  يهَنُْظرهَ ِه ، فهَ ةهَ ُأمِّ ْبههَ ُع جهَ ْقرهَ ا الّلْوُح يهَ إِذهَ ام ، فهَ ههَ اِن ُرؤوسهَ عهَ فهَ ْ ِه فهَريهَ ْأِس ُأمِّ إىِلهَ رهَ
ِعيدًا ،  ِقّيًا ، أهَْو سهَ ُه شهَ ُه ، وِميثهَاقهَ لهَ تهَُه ، وأهَجهَ ُه ، وُرْؤيهَ تهَ اِن يِف الّلْوِح ُصورهَ يهَِجدهَ فهَ
ا يِف الّلْوِح ،  ِيعهَ مهَ يهَْكُتبهَاِن مجهَ اِحبِِه فهَ ىلهَ صهَ ا عهَ ُدمُههَ ُيْمِل أهَحهَ الهَ : فهَ ْأنِِه ، قهَ ِيعهَ شهَ ومجهَ
ْينهَْيِه ، ُثمَّ  نْيهَ عهَ نِِه بهَ الهَ ْعهَ ِن اْلِكتهَابهَ ويهَ تاِمهَ ْ ْكُتبهَاِن ُثمَّ يهَ ا يهَ اءهَ يِف مهَ طهَاِن اْلبهَدهَ ِ ْشتهَ ويهَ
لِكهَ إاِلَّ يِف  ُكوُن ذهَ لهَبهَ ، والهَ يهَ اْنقهَ تهَا فهَ الهَ وُربَّامهَ عهَ ِه ، قهَ ْطِن ُأمِّ اِئاًم يِف بهَ نِِه قهَ ُيِقيامهَ
ى  أهَْوحهَ امٍّ  تهَ رْيهَ  غهَ أهَْو  اّمًا  تهَ ِد  لهَ اْلوهَ ُخُروِج  اُن  أهَوهَ لهَغهَ  بهَ ا  إِذهَ فهَ اِرٍد ،  مهَ أهَْو  اٍت  عهَ ُكلِّ 
إىِلهَ أهَْريض ،  ْلِقي  ُْرجهَ خهَ تَّى يهَ ابهَِك حهَ بهَ اْفتهَِحي  أهَِن  الّرِحِم  إىِلهَ  لَّ  زَّ وجهَ اهلل عهَ
ِد  لهَ يهَْفتهَُح الّرِحُم بهَابهَ اْلوهَ الهَ : فهَ اُن ُخُروِجِه ، قهَ لهَغهَ أهَوهَ ْد بهَ قهَ نُْفذهَ فِيِه أهَْمِري ، فهَ ويهَ
ا  ِمنْههَ ُع  يهَْفزهَ فهَ ًة  ْجرهَ زهَ يهَْزُجُرُه  فهَ اِجٌر  زهَ ُه  لهَ اُل  ُيقهَ لهَكًا  مهَ ْيِه  إِلهَ لَّ  زَّ وجهَ ُث اهلل عهَ يهَْبعهَ فهَ
لهَ  هِّ ِل اْلبهَْطِن لُِيسهَ ْأُسُه يِف أهَْسفهَ ْأِسِه ، ورهَ ُه فهَْوقهَ رهَ يهَِصرُي ِرْجالهَ ِلُب فهَ يهَنْقهَ ُد فهَ لهَ اْلوهَ
ًة  ْجرهَ ُه املهَلهَُك زهَ رهَ جهَ ا اْحُتبِسهَ زهَ إِذهَ الهَ : فهَ ِد اخلُُروجهَ ، قهَ لهَ ىلهَ اْلوهَ ىلهَ املهَْرأهَِة وعهَ اهلل عهَ
ِة « )1( .  ِزعًا ِمنهَ الّزْجرهَ اِكيًا فهَ ُد إىِلهَ اأْلهَْرِض بهَ لهَ يهَْسُقُط اْلوهَ ا فهَ ُع ِمنْههَ يهَْفزهَ ى فهَ ُأْخرهَ

))) الكايف6 : ))/) . بتفاوت . 
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لهَيه امْلِيثهَاقهَ اّلذي   ويف رواية أخرى : »إنَّ اهلل تهَعاىل يأمرمُها بأْن يهَكُتبا عهَ
اُل  لهَكًا ُيقهَ ْيِه مهَ ثهَ اهلل إِلهَ نهَا ُخُروُجُه بهَعهَ ا دهَ إِذهَ ْينهَْيِه ، فهَ نْيهَ عهَ ْيِه يِف الّذرِّ بهَ لهَ ُه عهَ ذهَ أهَخهَ
ْبِكي ِمْن  ُع إىِلهَ اأْلهَْرِض يهَ قهَ ى امْلِيثهَاقهَ ، ويهَ يهَنْسهَ عًا فهَ ُع فهَزهَ يهَْفزهَ يهَْزُجُرُه فهَ اِجٌر فهَ ُه زهَ لهَ

ِة « )1( .  ْجرهَ زهَ
ا ×  الّرضهَ ِن  سهَ احلهَ ا  أهَبهَ ِمْعُت  سهَ الهَ  قهَ قال :  اجلهم  بن  احلسن  وعن 
ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ  الّرِحِم  يِف  تهَُكوُن  ةهَ  النّْطفهَ »إِنَّ  ٍر × :  ْعفهَ أهَُبو جهَ الهَ  قهَ ُقوُل :  يهَ
لهَ  مهَ كهَ ا  إِذهَ فهَ ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ  ًة  ُمْضغهَ تهَِصرُي  ُثمَّ  ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ  ًة  قهَ لهَ عهَ تهَِصرُي  ُثمَّ 
رًا أهَْو  كهَ ا نْخُلُق ذهَ بِّ مهَ ا رهَ ِن : يهَ يهَُقوالهَ نْيِ فهَ قهَ الَّ نْيِ خهَ لهَكهَ ثهَ اهلل مهَ ُة أهَْشُهٍر بهَعهَ عهَ أهَْربهَ

اِن « )2( . ثّم ذكر نحو األّول .  رهَ ُيْؤمهَ ُأْنثهَى ؟ ، فهَ
ويف الّصحيح ، عن مّمد بن إسامعيل ، أو غريه ، عن أيب جعفر × 

ِوّيًا ؟ .  رًا سهَ كهَ ا ذهَ ْطنِههَ ا يِف بهَ لهَ اهلل مهَ ْعهَ ْدُعو لِلُحْبىلهَ أهَْن يهَ قال : الّرُجُل يهَ
ٌة ،  ُنْطفهَ ًة  ْيلهَ لهَ أهَْربهَِعنيهَ  ُه  إِنَّ فهَ أهَْشُهٍر ،  ِة  عهَ أهَْربهَ نْيهَ  وبهَ ْينهَُه  بهَ ا  مهَ ْدُعو  »يهَ الهَ :  قهَ  
ِة أهَْشُهر ... « )3( .  عهَ هَاُم أهَْربهَ لِكهَ تهَ ٌة ، فهَذهَ ًة ُمْضغهَ ْيلهَ ٌة ، وأهَْربهَِعنيهَ لهَ قهَ لهَ ًة عهَ ْيلهَ وأهَْربهَِعنيهَ لهَ

احلديث . 
ا × :  ويف » العلل « ، بإسناده إىل احلسني بن خالد قال : ُقْلُت للّرضهَ
أهَْربهَِعنيهَ  ُتُه  الهَ صهَ ْب  ُتْسهَ  ْ لهَ اخلهَْمرهَ  بهَ  ِ شهَ ْن  مهَ أهَنَّ  النّبِيِّ ‘  ِن  عهَ ينهَا  ُروِّ ا  إِنَّ

بهَاحًا ؟ .  صهَ
ُقوا « .  دهَ الهَ : »صهَ قهَ  فهَ

))) الكايف 6 : 6)/7 . بتفاوت . وفيه : » سمعت أبا جعفر × « . 
)2) الكايف 2 : ))/) . 
))) الكايف 6 : 6)/6 . 
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لِكهَ  ذهَ ِمْن  أهَقهَلَّ  بهَاحًا الهَ  أهَْربهَِعنيهَ صهَ ُتُه  الهَ ُب صهَ ُتْسهَ ْيفهَ الهَ  وكهَ ُقْلُت :  فهَ  
والهَ أهَْكثهَرهَ ؟ . 

ةهَ أهَْربهَِعنيهَ  هَ النّْطفهَ ريَّ اِن فهَصهَ ْنسهَ ْلقهَ اإْلِ رهَ خهَ دَّ اىلهَ قهَ تهَعهَ كهَ وهَ بهَارهَ الهَ : »أِلهَنَّ اهلل تهَ قهَ
ًة  ُمْضغهَ ا  ههَ هَ ريَّ فهَصهَ ا  لهَههَ قهَ نهَ ُثمَّ  ْومًا ،  يهَ أهَْربهَِعنيهَ  ًة  قهَ لهَ عهَ ا  ههَ هَ ريَّ فهَصهَ ا  لهَههَ قهَ نهَ ُثمَّ  ْومًا ،  يهَ

ْوما ... « )1( ، احلديث .  أهَْربهَِعنيهَ يهَ
فهذه األخبار دّلت عىل الّتحديد باألربعني يومًا ، وعطفها بـ ) ثّم ( 

للّتاخي بني هذه احلاالت . 
يف  مــارواه  األمــور  من  واحد  كّل  ودية  صفتها  بيان  عىل  ويــدّل 
ُب املهَْرأهَةهَ  ٍر × يهَرْضِ ْعفهَ يب جهَ الّصحيح ، عن مّمد بن مسلم قال : قلُت ألهَ

ةهَ ؟ .  ُح النّْطفهَ تهَْطرهَ فهَ
ونهَ ِدينهَارًا « .  ْيِه ِعْشُ لهَ الهَ : »عهَ قهَ  فهَ

ةهَ ؟ .  قهَ لهَ ُح اْلعهَ تهَْطرهَ ُبهَا فهَ رْضِ ُقْلُت : يهَ  فهَ
ْيِه أهَْربهَُعونهَ ِدينهَارًا « .  لهَ الهَ : »عهَ قهَ  فهَ

ةهَ ؟ .  ُح امُلْضغهَ تهَْطرهَ ُبهَا فهَ يهَرْضِ  ُقْلُت : فهَ
ْيِه ِستُّونهَ ِدينهَارًا « .  لهَ الهَ : »عهَ  قهَ

ِة  النّْطفهَ ُة  فهَامهَ ِصفهَ أْن قال  ْظاًم إىل  ارهَ عهَ ْد صهَ ُحُه وقهَ تهَْطرهَ فهَ ُبهَا  يهَرْضِ فهَ ُقْلُت   
ُف ِبهَا ؟ .  اّلتي ُتْعرهَ

تهَْمُكُث يِف الّرِحِم  ِة فهَ ِليظهَ ِة اْلغهَ امهَ اءهَ ِمْثلهَ النّخهَ ُة تهَُكوُن بهَْيضهَ الهَ : »النّْطفهَ قهَ  فهَ
ٍة « .  قهَ لهَ ْومًا ، ُثمَّ تهَِصرُي إىِلهَ عهَ ْت فِيِه أهَْربهَِعنيهَ يهَ ارهَ ا صهَ إِذهَ

))) علل الّشائع 2 : 5))/) . 
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ُف ِبهَا ؟ .  ِة اّلتي ُتْعرهَ قهَ لهَ ِة اْلعهَ ُة ِخْلقهَ  ُقْلُت : فهَامهَ ِصفهَ
ْعدهَ  ُْكُث يِف الّرِحِم بهَ ِة تهَ ِة اجلهَاِمدهَ مهَ ِم امْلِْحجهَ ِة دَّ قهَ لهَ عهَ ٌة كهَ قهَ لهَ الهَ : »ِهيهَ عهَ قهَ  فهَ

ًة « .  ْومًا ُثمَّ تهَِصرُي ُمْضغهَ ِة أهَْربهَِعنيهَ يهَ ِن النّْطفهَ ا عهَ ِويِلههَ ْ تهَ
ُف ِبهَا ؟ .  ا اّلتي ُتْعرهَ تِههَ ِة وِخْلقهَ ُة امُلْضغهَ  ُقْلُت : فهَامهَ ِصفهَ

ٌة ُثمَّ تهَِصرُي إىِلهَ  ا ُعُروٌق ُخرْضٌ ُمْشتهَبِكهَ اُء فِيههَ ْرهَ ٍْم حهَ ُة حلهَ الهَ : »ِهيهَ ُمْضغهَ  قهَ
ْظٍم « .  عهَ

ْظاًم ؟ .  انهَ عهَ ا كهَ تِِه إِذهَ ُة ِخْلقهَ  ُقْلُت : فهَامهَ ِصفهَ
اِرُحُه ،  وهَ بهَْت جهَ وُرتِّ  ، ُ ُه الّسْمُع واْلبهَرصهَ لهَ ْظاًم ُشقَّ  انهَ عهَ ا كهَ الهَ : »إِذهَ قهَ فهَ  

ًة « )1( .    اِملهَ ةهَ كهَ إِنَّ فِيِه الّديهَ لِكهَ فهَ ذهَ انهَ كهَ ا كهَ إِذهَ قال : فهَ

 ] في تعيين دّية الجنين لكّل حاالته وأطواره [ 

وعن مسمع ، عن أيب عبد اهلل × قال : »قىض أمري امُلؤمننيهَ × أنَّ 
اٍء ،  ةهَ أهَْجزهَ ْسهَ نِينًا مخهَ ُكونهَ جهَ نِيَّ الّرُجِل إىِلهَ أهَْن يهَ لهَ مهَ عهَ ةهَ ِدينهَاٍر ، وجهَ ةهَ اجلهَننِِي ِمائهَ ِديهَ
لهَقهَ  لَّ خهَ زَّ وجهَ لِكهَ أهَنَّ اهلل عهَ ذهَ ةهَ ِدينهَاٍر ؛ وهَ ُه الّروُح ِمائهَ ِلجهَ ْبلهَ أهَْن تهَ نِينًا قهَ انهَ جهَ ا كهَ إِذهَ فهَ
ًة  اِن ، ُثمَّ ُمْضغهَ ُهوهَ ُجْزءهَ ًة فهَ قهَ لهَ ُهنا ُجْزٌء ُثمَّ عهَ ُة فهَ ٍة وِهيهَ النّْطفهَ ْنسانهَ ِمْن ُساللهَ اإْلِ
نِينًا  ِحينهَِئٍذ تهَمَّ جهَ ْاًم فهَ ى حلهَ اٍء ، ُثمَّ ُيْكسهَ ُة أهَْجزهَ عهَ ُهوهَ أهَْربهَ ْظاًم فهَ اٍء ، ُثمَّ عهَ ُة أهَْجزهَ ثهَ ُهوهَ ثهَالهَ فهَ
ِة  لهَ للنّْطفهَ عهَ اٍء فهَجهَ ُة أهَْجزهَ ْسهَ ُة ِدينهَاٍر مخهَ ُة ِدينهَاٍر ، وامْلِائهَ اٍء ِمائهَ ُة أهَْجزهَ ْسهَ ُه مخهَ لهَْت لهَ مهَ فهَكهَ
ِة  ولِلُمْضغهَ ِدينهَارًا ،  أهَْربهَِعنيهَ  ِة  امْلِائهَ  ِ ِة مُخُيسهَ قهَ لهَ ِدينهَارًا ولِْلعهَ ينهَ  ِة ِعْشِ امْلِائهَ مُخُسهَ 
ننِيهَ ِدينهَارًا ،  ِة ثهَامهَ ةهَ أهَمْخهَاِس امْلِائهَ عهَ ْظِم أهَْربهَ ِة ِستِّنيهَ ِدينهَارًا ، ولِْلعهَ ةهَ أهَمْخهَاِس امْلِائهَ ثهَ ثهَالهَ
ُر وُهوهَ الّروُح  ْلٌق آخهَ أهَ فِيِه خهَ ا نهَشهَ إِذهَ ًة ، فهَ اِملهَ ُة كهَ ُه ِمائهَ انهَْت لهَ ا ُكيِسهَ الّلْحمهَ كهَ إِذهَ فهَ

))) الكايف 7 : 5))/0) ، وهتذيب األحكام 0) : )0/28))) . 
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ِة  ْمُساِمئهَ ُأْنثهَى فهَخهَ انهَ  وإِْن كهَ رًا ،  كهَ انهَ ذهَ ِدينهَاٍر إذا كهَ أهَْلُف  فِيِه  نهَْفٌس  ُهوهَ ِحينهَِئٍذ  فهَ
ٌر ُهوهَ  كهَ ْم أذهَ ْ ُيْعلهَ ا ، ولهَ ُدههَ لهَ ْسُقْط وهَ ْ يهَ لهَ أهٌَة وِهيهَ ُحْبىلهَ وهَ ِدينهَاٍر . وإِْن ُقتِلهَِت اْمرهَ
ِر  ِة الّذكهَ اِن نِْصُف ِديهَ ُتُه نِْصفهَ ِديهَ ا ، فهَ ْبلهَههَ اتهَ أهَْو قهَ ا مهَ ههَ ْعدهَ ْم أبهَ ْ ُيْعلهَ أهَْم ُأْنثهَى ، ولهَ
اٍء ِمنهَ اجلهَننِِي .  أهَْجزهَ ِستَُّة  لِكهَ  لِكهَ وذهَ ذهَ ْعدهَ  بهَ ٌة  اِملهَ املهَْرأهَِة كهَ ُة  وِديهَ اأْلُْنثهَى ،  ِة  وِديهَ
لِكهَ  ُيِرْد ذهَ  ْ املهَاءهَ ولهَ ا  نْههَ يهَْعِزُل عهَ فهَ ُيْفِرُغ ِمْن ِعْرِسِه  نِيِّ الّرُجِل  وأهَْفتهَى × يِف مهَ
ِة  ينهَ ِدينهَارًا ، وقهَىضهَ يِف ِديهَ ا ِعْشِ غهَ فِيههَ ا أهَْفرهَ انرِيهَ وإِذهَ نهَ ةهَ دهَ هَ شهَ ِة عهَ نِْصفهَ مُخُِس امْلِائهَ
ًة  اِملهَ اِح الّرُجِل واملهَْرأهَِة كهَ ُكوُن ِمْن ِجرهَ ا يهَ ىلهَ مهَ ِة عهَ اِب امْلِائهَ اِح اجلهَننِِي ِمْن ِحسهَ ِجرهَ
ُة ِدينهَاٍر « )1( .  تِِه وِهيهَ ِمائهَ ْدِر ِديهَ ىلهَ قهَ تِِه عهَ ْعُقلهَ تِِه ومهَ احهَ اِص ِجرهَ ُه يِف ِقصهَ لهَ لهَ عهَ وجهَ
يِف  جهَ  رهَ إِْن خهَ فهَ ْبِد اهلل × :  عهَ يِب  أِلهَ ُقْلُت  قال  الّشيباّن )2(  يونس  وعن 

ٍم ؟ .  ُة دهَ ْطرهَ ِة قهَ النّْطفهَ
ونهَ ِدينهَارًا « .  ا اْثنهَاِن وِعْشُ ِة فِيههَ ُة ُعْشُ النّْطفهَ ْطرهَ الهَ : »اْلقهَ  قهَ

تان أو ثالث ؟ .  ْطرهَ ْت قهَ إِْن قهَطهَرهَ ُقْلُت : فهَ
ونهَ ِدينهَارًا « .  ِستٌَّة وِعْشُ الهَ : »فهَ قهَ

ٌع ؟ .  أهَْربهَ  ُقْلُت : فهَ
ا  ومهَ ِدينهَارًا ،  ُثونهَ  ثهَالهَ ٍْس :  مخهَ ويِف  ِدينهَارًا .  ونهَ  وِعْشُ نِيهٌَة  ثهَامهَ »فهَ الهَ :  قهَ  
ًة  قهَ لهَ ْت عهَ ارهَ ا صهَ إِذهَ ًة ، فهَ قهَ لهَ تَّى تهَِصريهَ عهَ لِكهَ حهَ اِب ذهَ ىلهَ ِحسهَ ىلهَ  النّْصِف فهَعهَ ادهَ عهَ زهَ

ا : أهَْربهَُعونهَ « .  ِفيههَ فهَ

))) الكايف 7 : 2))/) ، وبسنٍد آخر يف هتذيب األحكام 0) : 07/285)) . 
املامقاّن :  املحقق  قال  الصادق × .  أصحاب  من  رجاله  يف  الشيخ  عّده  الشيباّن ،  يونس   (2(
ظاهره كونه إماميًا إال أّن حاله جمهول ، والرجل يف متن هتذيب األحكام : » يونس النسباّن « . 

رجال الّطويّس : 7)) ، تنقيح املقال ) : 7)) . هتذيب األحكام 2 : 57 حديث 98) . 
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ْت ُمتهَخضخضًة بالّدِم ؟ .  جهَ رهَ ةهَ خهَ إِنَّ النّْطفهَ ُه أهَُبو ِشْبٍل )1( : فهَ الهَ لهَ  قهَ
أهَْربهَُعونهَ  ا :  ِفيههَ فهَ افِيًا  صهَ مًا  دهَ انهَ  كهَ إِْن  ْت  ِلقهَ عهَ ْد  قهَ »فهَ ل :  الهَ  قهَ فهَ الهَ :  قهَ  
ٍم  انهَ ِمْن دهَ ا كهَ ُه مهَ ْيِه إاِلَّ الّتْعِزيرهَ ؛ أِلهَنَّ لهَ ْ ءهَ عهَ دهَ فهَالهَ شهَ مًا أهَْسوهَ انهَ دهَ إِْن كهَ ِدينهَارًا ، وهَ

لِكهَ ِمنهَ اجلهَْوِف « .  دهَ فهَذهَ ٍم أهَْسوهَ انهَ ِمْن دهَ ا كهَ ِد ، ومهَ لهَ لِكهَ لِْلوهَ اٍف فهَذهَ صهَ
ا ِشْبُه اْلِعرُوِق والّلْحٍم ؟ .  ارهَ فِيههَ ةهَ صهَ قهَ لهَ إِنَّ اْلعهَ الهَ أهَُبو ِشْبٍل : فهَ  قهَ

الهَ : »اْثنهَاِن وأهَْربهَُعونهَ دينارًا اْلُعْشُ « .   قهَ
ُة دنانري ؟ .  عهَ الهَ : ُقْلُت : إِنَّ ُعْشهَ اأْلهَْربهَِعنيهَ دينارًا أهَْربهَ  قهَ

ُكلَّامهَ  فهَ ا ،  ههَ ُعْشُ بهَ  ههَ ذهَ إِنَّامهَ  ُه  أِلهَنَّ ِة ؛  امُلْضغهَ ُعْشُ  ُهوهَ  إِنَّامهَ  »ال ،  الهَ :  قهَ  
ْبُلغهَ الّستِّنيهَ « .  تَّى تهَ ْت ِزيدهَ حهَ دادهَ ازهَ

ابِس ؟ .  ْظٌم يهَ ِة عهَ ِة مثلهَ اْلُعْقدهَ أهَْيُت يِف امُلْضغهَ إِْن رهَ الهَ : ُقْلُت : فهَ  قهَ
انرِيهَ ،  نهَ ُة دهَ عهَ ِفيِه أهَْربهَ ْظُم ، فهَ ْبتهَِدُئ اْلعهَ ا يهَ ُل مهَ لِكهَ أهَوَّ ذهَ ْظٌم كهَ اكهَ عهَ الهَ : »فهَذهَ  قهَ

ننِيهَ « .  بلغهَ الّثامهَ تَّى يهَ ًة دنانريحهَ عهَ ِزادهَ أهَْربهَ ادهَ فهَ إِْن زهَ فهَ
ْاًم ؟ .  ْظُم حلهَ ا ُكيِسهَ اْلعهَ لِكهَ إِذهَ ذهَ  ُقْلُت : وكهَ

لِكهَ « )2( .  ذهَ  قهَالهَ × : »كهَ
عن  أبيه ،  عن  تفسريه ،  يف  إبراهيم  بن  علُّ  رواها  الّرواية  وهذه 

سليامن بن خالد )3( ، وهي داّلة عىل الّتدريج يف هذه احلاالت . 

))) أبو شبل أحد بن عبد العزيز الكويّف ، إمامّي جمهول احلال . رجال الطويّس : ))) . تنقيح 
املقال ) : )6 . 

الفقيه ) : )))/7))5 ، وهتذيب األحكام 0) :  )2) الكايف 7 : 5))/)) ، ومن ال حيرضه 
)05/28)) . بتفاوت . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : )))/7))5 . 
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وما تضّمنته هذه الّروايات من أنَّ دّية اجلنني قبل ولوج الّروح فيه 
فيه  األخبار :  بعض  ويف  األصحاب ،  بني  املشهور  وهو  دينار ،  مائة 
ة ، ويف بعضها : قيمة الغّرة مخسون دينارًا ، وبه أخذ ابن  غّرة عبٍد أو أهَمهَ

اجلنيد )1( ، واألظهر احلمل عىل الّتقية . 

))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 9 : 9)) . 
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وفيه آيات : 

األولى : في سورة ص 

اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِاَلقِّ 
َ
ْرِض ف

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف األ

ْ
 } يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

َهَوى { )1( . 
ْ
 تَتَّبِِع ال

َ
َوال

اّلذين  والّرسل  األنبياء  من  قبلك  كان  عّمن  خلفًا  جعلناك  أي : 
أّمنهم اهلل تعاىل عىل وحيه ، وأودعهم أحكامه وحالله وحرامه ، وأمر 

النّاس بالّرجوع إليهم . 
وأّنه  النّاس ،  بني  واحلكم  القضاء ،  مشوعّية  عىل  داللة  وفيها 
الحيكم بذلك إاّل من نّصبه اهلل تعاىل لذلك ، ويف حكمه من نّصبه اإلمام 
احلكم  وجوب  وعىل  إليه )2( ،  اإلشارة  مّرت  كام  عمومًا  أو  خصوصًا 
أنَّه  وعىل  وأنزله عىل رسله وأنبيائه ،  وهو ما أمر اهلل تعاىل به ،  باحلّق ، 

اليوز متابعة هوى النّفس ، ومالفة احلّق . 
اْحُكْم بَيَْنُهْم 

َ
ويف معنى هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة املائدة : } ... ف

))) سورة ص8) : 26 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف ج)/9) .
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ْهَواَءُهْم ... { )1( . 
َ
 تَتَّبِْع أ

َ
نَْزَل اهلل َوال

َ
بَِما أ

 وروى الّشيخ ، يف احلسن ، عن الّثامّل ، عن أيب جعفر × قال : 
املهَْوُت  ُه  هَ رضهَ حهَ فهَلامَّ  فِيِهْم ،  بِاحلهَقِّ  ْقيِض  يهَ اٍض  قهَ اِئيلهَ  إِْسهَ نِي  بهَ يِف  انهَ  »كهَ
يِري  ِ سهَ ىلهَ  عهَ ِعينِي  وضهَ نِينِي  فِّ وكهَ اْغِسِلينِي  فهَ ِمتُّ  نهَا  أهَ ا  إِذهَ تِِه :  أهَ اِلْمرهَ الهَ  قهَ
ُثمَّ  لِكهَ ،  ذهَ لهَْت  عهَ فهَ اتهَ  مهَ فهَلامَّ  ُسوءًا ،  ْينهَ  رهَ تهَ الهَ  إِنَِّك  فهَ ْجِهي ،  وهَ طِّي  وغهَ
ِهيهَ  ا  إِذهَ فهَ ْيِه  إِلهَ لِتهَنُْظرهَ  ْجِهِه  وهَ ْن  عهَ ْت  فهَ شهَ كهَ هَا  إِنَّ ُثمَّ  ِحينًا ،  لِكهَ  بِذهَ ثهَْت  كهَ مهَ
يِف  ا  اههَ تهَ أهَ الّلْيُل  انهَ  كهَ فهَلامَّ  لِكهَ ،  ذهَ ِمْن  ْت  ِزعهَ فهَ فهَ ُه  نِْخرهَ مهَ ْقِرُض  تهَ ٍة  بُِدودهَ
ِزْعُت ،  فهَ ْد  قهَ لهَ ْل  أهَجهَ قهَالت :  ْيِت ؟ ،  أهَ رهَ ا  مهَ ِك  عهَ ْفزهَ أهَ هَا :  هلهَ الهَ  قهَ فهَ ا  نهَاِمههَ مهَ
يِف  هِلهَوًى  إِالَّ  ْيِت  أهَ رهَ اّلذي  انهَ  كهَ ا  مهَ ِزْعِت  فهَ ْد  قهَ ُكنِْت  إِْن  ا  مهَ أهَ هَا :  هلهَ الهَ  قهَ فهَ
ِل  اْجعهَ اللهمَّ  ُقْلُت :   َّ إِلهَ ا  لهَسهَ جهَ فهَلامَّ  ُه  لهَ ْصٌم  خهَ ُه  عهَ ومهَ اِن  تهَ أهَ ٍن  ُفالهَ ِخيِك  أهَ
ُه  لهَ احلهَقُّ  انهَ  كهَ   ّ إِلهَ امهَ  اْختهَصهَ فهَلامَّ  اِحبِِه ،  صهَ ىلهَ  عهَ اءهَ  ضهَ اْلقهَ ِه  جِّ ووهَ ُه  لهَ احلهَقَّ 
نِي  ابهَ أهَصهَ اِحبِِه فهَ ىلهَ صهَ ُه عهَ اءهَ لهَ ضهَ ْهُت اْلقهَ جَّ اِء فهَوهَ ضهَ يِّنًا يِف اْلقهَ لِكهَ بهَ ْيُت ذهَ أهَ ورهَ

ِة احلهَقِّ « )2( .  قهَ افهَ عهَ ُموهَ انهَ مهَ ايهَ كهَ وهَ ملِهَْوِضِع ههَ
وظاهر هذه الّرواية أنَّ امليل القلبّي إىل أحد اخلصمني وإن كان مع 
احلكم باحلّق حرام يتّتب عليه العقاب ، وظاهر األصحاب الكراهة ؛ 
ألنَّ حّبك  ألّنه قد يستلزم احلكم بخالف احلّق يف كثري من األوقات ؛ 

لليّشء يعمي ويصّم ، فينبغي الّتنزه عنه . 
* * * * *

))) سورة املائدة 5 : 8) . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 529/222 . 
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الّثانية : في سورة المائدة

َكفُِروَن { )1( . 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
نَْزَل اهلل ف

َ
ْم َيُْكْم بَِما أ

َ
 } ... َوَمْن ل

الُِموَن { )2( .  َِك ُهُم الظَّ
َ

ول
ُ
أ
َ
نَْزَل اهلل ف

َ
ْم َيُْكْم بَِما أ

َ
 } ... َوَمْن ل

َفاِسُقوَن { )3( . 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
نَْزَل اهلل ف

َ
ْم َيُْكْم بَِما أ

َ
 } ... َوَمْن ل

نُّه  وسهَ نبيه ‘  له  وفصَّ األحكام ،  من  كتابه  يف  اهلل  أنزل  ما  املراد 
وأوضحته حججه صلوات اهلل عليهم ؛ فإنَّ عندهم علم الكتاب اّلذي 

فيه تبيان كّل شء . 
بغري  حكم  من  هو  الكافر  يكون  أْن  فيمكن  املذكورة  الّثالث  وأّما 
حكم اهلل مع علمه بذلك ، وهو مستحّل ، ويكون املراد بالّثان والّثالث 

غري املستحّل . 
ويمكن أْن يراد يف الكّل غري املستحّل ، ويكون إطالق الكفر عليه 

من قبيل إطالقه عىل فاعل الكبرية . 
احلّق ؛  بغري  احلاكم  وبالّثان  املستحّل ،  باألّول  يراد  أْن  ويمكن 
ألطامع دنيوّية ، وبالّثالث من كتم حكم اهلل ، ول يظهره ول حيكم بخالفه 

مع افتقار املتحاكمني إليه ، وعدم وجود من يفتيهم بذلك . 
ُقوُل :  ْبِد اهلل × يهَ ا عهَ ِمْعُت أهَبهَ وروى الّشيخ ، عن أيب بصري قال : سهَ
ظِيِم « )4( .  افٌِر باهلل اْلعهَ ُهوهَ كهَ لَّ فهَ زَّ وجهَ لهَ اهلل عهَ ا أهَْنزهَ رْيِ مهَ نْيِ بِغهَ هَ مهَ يِف ِدْرمههَ كهَ ْن حهَ »مهَ

))) سورة املائدة 5 : )) . 
)2) سورة املائدة 5 : 5) . 
))) سورة املائدة 5 : 7) . 

))) هتذيب األحكام 6 : )22/)52 . 
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مهَ  كهَ ْن حهَ ُسوُل اهلل ‘ : »مهَ الهَ : رهَ وعن عبد اهلل بن مسكان ، رفعه قال : قهَ
ْم 

َ
ِة : } َو َمْن ل ِذِه اآْليهَ انهَ ِمْن أهَْهِل ههَ ْيِه كهَ لهَ هَ عهَ ربهَ ْوٍر ُثمَّ أجهَ نْيِ بُِحْكِم جهَ هَ يِف ِدْرمههَ

كفُِروَن { « . 
ْ
ولَِك ُهُم ال

ُ
أ
َ
نَْزَل اهلل ف

َ
َيُْكْم بِما أ

ْيِه ؟ .  لهَ رُبُ عهَ ْ ْيفهَ يهَ  ُقْلُت : وكهَ
تِِه  يِضهَ بُِحُكومهَ ا رهَ إِذهَ ْيِه فهَ لهَ يهَْحُكُم عهَ ْوٌط وِسْجٌن فهَ ُه سهَ ُكوُن لهَ الهَ : »يهَ قهَ  فهَ

ُه يِف ِسْجنِِه « )1( .  بهَسهَ ْوطِِه وحهَ ُه بِسهَ بهَ هَ وإاِلَّ ضهَ
فيفهم من هذا اخلرب أنَّ من حكم باجلور ، وجرب عليه هو الكافر . 

لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  ُد  »يهَ امُلْؤِمننِيهَ :  أهَِمرُي  الهَ  قهَ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  وعن 
ُه اهلل إىِلهَ  لهَ كهَ افهَ )2( يِف ُحْكِمِه وهَ ا حهَ إِذهَ ْفِرُف بالّرْحهَِة ، فهَ ْأِس احلهَاِكِم ُترهَ فهَْوقهَ رهَ

ْفِسِه « )3( .  نهَ
أهَ  أهَْخطهَ ْن  فهَمهَ اجلهَاِهِليَِّة  وُحْكُم  اهلل  ُحْكُم  ِن  ُحْكامهَ »احلُْكُم  وقال × : 

مهَ بُِحْكِم اجلهَاِهِليَِّة « )4( .  كهَ ُحْكمهَ اهلل حهَ
ُجٌل  اِحٌد يِف اجلهَنَِّة ، رهَ ٌة يِف النّاِر ، ووهَ ثهَ ٌة ، ثهَالهَ عهَ اُة أهَْربهَ وقال × : »اْلُقضهَ
ُه  ُم أهَنَّ ْعلهَ ْوٍر وُهوهَ الهَ يهَ ُجٌل قهَىضهَ بِجهَ ُهوهَ يِف النّاِر ، ورهَ ُم فهَ ْعلهَ ْوٍر وُهوهَ يهَ قهَىضهَ بِجهَ
ُهوهَ يِف النّاِر ،  ُم فهَ ْعلهَ ُجٌل قهَىضهَ بِاحلهَقِّ وُهوهَ الهَ يهَ ُهوهَ يِف النّاِر ، ورهَ قهَىضهَ بِاجلهَْوِر فهَ

))) الكايف 7 : 08)/) ، وهتذيب األحكام 6 : )22/)52 . 
ماّدة   (((7  : ( ) الصحاح  جار .  أي  حييف ،  عليه  حاف  وقد  والظلم .  اجلور  احليف :   (2(

حيف ( . 
 : 6 األحكام  وهتذيب   ، (228/6  : 2 الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/((0  : 7 الكايف   (((

 . 528/222
))) الكايف 7 : 08)/) ، وهتذيب األحكام 6 : 8)2/))5 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « 
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ُهوهَ يِف اجلهَنَِّة « )1( .  ُم فهَ ْعلهَ ُجٌل قهَىضهَ بِاحلهَقِّ وُهوهَ يهَ رهَ وهَ
ٌم ... { )2( ، 

ْ
ِعل بِِه  َك 

َ
ل يَْس 

َ
ل َما  َتْقُف   

َ
} َوال تعاىل :  اهلل  قال  أقول : 

وأّنه يب  أّنه اليوز احلكم بغري علم ،  وقد ورد يف األخبار الكثرية )3( 
الوقوف عند فقده . 

عن  احلاصل  العلم  أعني :  الّشعّي ،  العلم  املراد  أنَّ  والّظاهر 
دليل كالكتاب والّسنّة ، وإْن كان مظنون الّداللة أو املتن ، وليس املراد 
صّحة  عليه  يتوّقف  بام  عارفًا  احلاكم  يكون  أْن  البّد  لكْن  اليقني ،  به 
االستدالل عىل النّحو املفّصل يف كتب األصول ، فمن استفرغ وسعه يف 
معرفة األحكام من املجتهدين ، وبذل جهده يف تصيل ذلك ممّا وصل 
إليه ممّا أنزل اهلل يف كتابه وشيعة نبّيه ‘ فحكمه حكم بام أنزل اهلل ، وإْن 
أخطأ حكم اهلل الواقعّي ؛ ألنَّ الّتكليف إّنام هو باألحكام الواصلة . وأّما 

من اليكون كذلك فهو ممّن ل حيكم بام أنزل اهلل . 
رْيِ ِعْلٍم والهَ ُهدًى ِمنهَ اهلل  ْن أهَْفتهَى النّاسهَ بِغهَ قال باقر العلوم × : »مهَ
ِملهَ بُِفْتيهَاُه « )4( .  ْن عهَ ُه ِوْزُر مهَ قهَ اِب ، وحلهَِ ذهَ ُة اْلعهَ ِئكهَ الهَ ُة الّرْحهَِة ، ومهَ ِئكهَ الهَ نهَْتُه مهَ عهَ لهَ
نْيهَ  بهَ انهَ  كهَ ُربَّامهَ  اهلل × :  ْبِد  عهَ يِب  أِلهَ ُقْلُت  قال :  احللبّي  صحيحة  ويف 

ُجٍل ِمنَّا .  يهَاِن بِرهَ اضهَ هَ يهَتهَ ُة يِف اليّشْ ِء فهَ عهَ ابِنهَا امُلنهَازهَ نْيِ ِمْن أهَْصحهَ الّرُجلهَ
ىلهَ ُحْكِمِه بالّسْيِف  رِبُ النّاسهَ عهَ اكهَ إِنَّامهَ ُهوهَ اّلذي ُيْ ْيسهَ ُهوهَ ذهَ الهَ : »لهَ قهَ  فهَ

))) الكايف7 : 08)/) ، وهتذيب األحكام 6 : 8)2/))5 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 
)2) سورة اإلساء 7) : 6) . 

))) انظر وسائل الّشيعة : الباب 2) من أبواب صفات القايض . 
))) املحاسن ) : 60/205 ، والكايف ) : 2)/) ، وهتذيب األحكام ) : )22/))5 . 
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الّسْوِط « )1( . أي : ليس املذموم هو هذا ؛ ألّنه إنام حيكم بحكمنا ، بل  وهَ
املذموم إّنام هو من كان بذه الّصفة من قضاة العاّمة ، ومن ليس له علم 

بحاللنا وحرامنا ، وقّد مّرت اإلشارة إىل ذلك يف ما سبق هذا )2( . 
وقال بعض العاّمة )3( : هذه الّثالث حيث وردت يف حكاية ما أنزل 

اهلل عىل أهل الكتاب فهي متّصة بم . 
وروي عن الرباء بن عازب )4( ، عن النّبّي ‘ أنَّ اآليات الّثالث يف 
الكّفار خاّصة ، أورده مسلم يف الّصحيح )5( . وما ذكروه مردود ؛ ألنَّ 
اآلية عاّمة ، وملا عرفت من األخبار الواردة عن معدن الوحي صلوات 

اهلل عليهم . 
* * * * *

الّثالثة : في سورة الّنساء

َعْدِل ... { )6( . 
ْ
ُموا بِال

ُ
ْك ْن تَ

َ
ْمُتْم َبنْيَ انلَّاِس أ

َ
 } ... َوإَِذا َحك

أي :  ماقبله  عىل  معطوف  والكالم  واحلّكام ،  للوالة  اخلطاب 

))) هتذيب األحكام 6 : )2/22)5 . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 286. 

))) تفسري البيضاوي 2 : 28) ، فتح القدير 2 : 2) . 
))) الرباء بن عازب األنصارّي اخلزرجّي ، رّده النّبّي ‘ عن غزوة بدر لصغره ، شهد أحدًا ، 
النّبّي ‘ ،  أصحاب  من  رجاله  يف  الّشيخ  عّده  هـ .   2( سنة  الّري  افتتح  اخلندق .  وقيل : 
إمارة  يف  مات  الغدير .  حديث  يف  الّشهادة  لكتامنه  املؤمنني ×  أمري  اإلمام  دعوة  أصابته 

مة : )2 .  مصعب بن الّزبري . أسد الغابة ) : )7) ، اإلصابة ) : 2)) ، خالصة العالَّ
)5) صحيح مسلم 5 : )2) . 

)6) سورة النساء ) : 58 . 
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يأمركم حال احلكم بني النّاس أْن تكموا بالعدل واإلنصاف والّتسوية 
بني املتحاكمني من غري ميل إىل أحدمها ، وال إكرام ألحدمها دون اآلخر 
باملجلس والكالم ، بل ساووا بينهام بالّسالم عليهام ورّده ، ويف إجالهلام 
والقيام هلام ، والنّظر يف طالقة الوجه ، وسائر أنواع اإلكرام لئاّل ينكس 

قلب أحدمها ويتداخله ما يمنع إقامة حّجته . 
ْن اْبُتِلهَ  وروى الّشيخ ، عن الّسكون ، عن أيب عبد اهلل × قال : »مهَ

ْضبهَاُن « )1( .  َّ وُهوهَ غهَ ْقِضنيهَ اِء فهَالهَ يهَ ضهَ بِاْلقهَ
ِة  ارهَ شهَ ْينهَُهْم يِف اإْلِ اِس بهَ ْلُيوهَ اِء فهَ ضهَ ِن اْبُتِلهَ بِاْلقهَ وقال أمري املؤمنني × : »مهَ

ويِف النّظهَِر ويِف املهَْجِلِس « )2( . 
ْيح  ْيٍح : »يا ُشهَ ُقوُل لُِشهَ ِلّيًا × يهَ ِمْعُت عهَ وعن سلمة بن كهيل قال : سهَ
ِة ،  املهَْقُدرهَ أهَْهِل  ِمْن  النّاِس  ُحُقوِق  اْفِع  ودهَ واملهَْطِل )3( ،  املهَْعِك  أهَْهِل  إىِلهَ  اْنُظْر 
بُِحُقوِقِهْم  للنّاِس  ُخْذ  فهَ اِم ،  احلُكَّ إىِلهَ  امُلْسِلِمنيهَ  اِل  بِأهَْموهَ ُيْدِل  ْن  مِمَّ اِر  اْليهَسهَ وهَ
ْطُل  ُقوُل : مهَ ُسولهَ اهلل ‘ يهَ ِمْعُت رهَ إِنِّ سهَ ارهَ فهَ ارهَ والّديهَ قهَ ا اْلعهَ ِمنُْهْم ، وبِْع فِيههَ
اٌل  مهَ والهَ  اٌر  دهَ والهَ  اٌر  قهَ عهَ ُه  لهَ ُكْن  يهَ  ْ لهَ ْن  ومهَ لِلُمْسِلِمني ،  ُظْلٌم  امُلوِسِ  امُلْسِلِم 
ِن  ُهْم عهَ دهَعهَ ْن رهَ ىلهَ احلهَقِّ إاِلَّ مهَ ِْمُل النّاسهَ عهَ ُه الهَ حيهَ ْم أهَنَّ ْيِه ، واْعلهَ لهَ بِيلهَ عهَ فهَالهَ سهَ
عهَ  ْطمهَ تَّى الهَ يهَ ِْلِسكهَ حهَ نْطِِقكهَ وجمهَ ْجِهكهَ ومهَ نْيهَ امُلْسِلِمنيهَ بِوهَ اِس بهَ اْلبهَاطِِل ،   ُثمَّ وهَ

ْدلِكهَ « )4( ، احلديث .  كهَ ِمْن عهَ ُدوُّ ْيأهَسهَ عهَ ْيِفكهَ ، والهَ يهَ ِريُبكهَ يِف حهَ قهَ

))) هتذيب األحكام 6 : 2/226)5 . 
)2) الكايف 7 : )))/) ، وهتذيب األحكام 6 : 226/))5 . 

))) املعك واملطل : الّتسويف بالعدة والّدين . ) النّهاية ) : ))) ماّدة معك ( . 
 : 6 األحكام  وهتذيب   ، (2((/(5  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/((2  : 7 الكايف   (((

225/))5 . بتفاوت . 
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يساّر  »وال  ْصُمُه « )1( .  خهَ ُه  عهَ مهَ وهَ إاّل  صٌم  خهَ ُيضاُف  »ال  وروي : 
أحدمها « )2( . 

األكثر ،  ذهب  وإليه  اآلداب ،  هذه  وجوب  األخبار  هذه  وظاهر   
وقال مجاعة : إّنا عىل االستحباب إاّل أْن يكون أحدمها كافرًا ؛ ملا روي 

من فعل أمري املؤمنني × . 
أّما امليل القلبّي فقد عرفت أّنه اليب الّتسوية فيه عند األصحاب ، 

وقد مّر الكالم يف صدر اآلية يف مبحث األمانات . 
قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  خنيس ،  بن  معىل  عن  الّشيخ ،  وروى 
إىِل   ماناِت 

َ ْ
األ وا  تَُؤدُّ ْن 

َ
أ ُمُرُكْم 

ْ
يَأ اهلل  } إِنَّ  لَّ :  زَّ وجهَ عهَ اهلل  ْوُل  قهَ ُه  لهَ ُقْلُت 

َعْدِل ... { )3( . 
ْ
ُموا بِال

ُ
ْك ْن تَ

َ
ْمُتْم َبنْيَ انلّاِس أ

َ
ْهلِها وإِذا َحك

َ
أ

ِت  وُأِمرهَ ُه  ْعدهَ بهَ اّلذي  اِم  مهَ اإْلِ إىِلهَ  ُه  ِعنْدهَ ا  مهَ ْدفهَعهَ  يهَ أهَْن  اِم  مهَ اإْلِ ىلهَ  »عهَ الهَ :  قهَ
تَّبُِعوُهْم « )4( .  ْدِل ، وُأِمرهَ النّاُس أهَْن يهَ ُة بِاْلعهَ اأْلهَِئمَّ

* * * * *

الّرابعة : في الّسورة المذكورة 
 

َ
َراَك اهلل َوال

َ
ِكَتاَب بِاَلقِّ لَْحُكَم َبنْيَ انلَّاِس بَِما أ

ْ
َْك ال َا إِلَ

ْ
نَْزنل

َ
 } إِنَّا أ

 . )5( } 
ً
تَُكْن لِلَخائِننَِي َخِصيما

ْصُمُه « .  ُه خهَ عهَ إاِلَّ ومهَ ْصُم  اخلهَ افهَ  ُيضهَ أهَْن  ى  » نهَهَ أنَّ رسول اهلل ‘  الوارد  ))) إشارة إىل احلديث 
الكايف 7 : )))/) ، وهتذيب األحكام 6 : 226/))5 . 

ارَّ  ْيُح الهَ ُتسهَ ا ُشهَ ْيٍح  يهَ الهَ أهَِمرُي امُلْؤِمننِيهَ × لُِشهَ )2) من ال حيرضه الفقيه ) : ))/9)2) ، قال : » قهَ
ْضبهَان « .  َّ وأهَْنتهَ غهَ ُقْم والهَ تهَْقِضنيهَ ِضْبتهَ فهَ ا غهَ ِْلِسكهَ وإِذهَ دًا يِف جمهَ أهَحهَ

))) سورة النّساء ) : 58 . 
))) هتذيب األحكام 6 : )22/))5 . 

)5) سورة النّساء ) : 05) . 
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الباء للمالبسة . وقيل : يوز أْن تكون سببّية ، وقد يستدّل با عىل 
أمرين : 

أي :  أراه ،  بام  حيكم  أْن  نبّيه ‘  خاطب  تعاىل  أّنه  ) أحدهما ( :   
أعلمه يف كتابه وأوحى إليه ، وذلك يستلزم أّنه اليوز لغريه احلكم إاّل 

بدليل من الكتاب أو من شيعة النّبّي ‘ . 
بأْن  اخلائن ؛  ألجل  الربيء  ياصم  أْن  سبحانه  ناه  ) والّثاني ( :   
أّنه  عىل  يدّل  وذلك  احلقوق ،  ذوي  من  طالبه  من  ويدافع  عنه ،  يذبَّ 
اليوز للحاكم املدافعة عن أحد اخلصمني ، وال تلقينه وتفهيمه طريق 

احلجاج . 
* * * * *

الخامسة : في الّسورة المذكورة

 َيُِدوا 
َ

ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ ال
ِّ
 يُْؤِمُنوَن َحتَّ ُيَك

َ
ال َوَربَِّك ال

َ
 } ف

 . )1( } 
ً
ُموا تَْسلِيما

ِّ
َضْيَت َويَُسل

َ
ا ق  ِممَّ

ً
ْنُفِسِهْم َحرَجا

َ
ف أ

دّلت اآليات عىل أّنه يب عىل احلاكم أْن حيكم بالعدل ، وهذه اآلية 
مبالغة يف  اآلية  ويف  النّاس قبول حكم احلاكم ،  أّنه يب عىل  تدّل عىل 
الّداللة عىل ذلك ؛ حيث نفى اإليامن عّمن ل يذعن ويسلم لذلك بقلبه . 
ى  وهَ رهَ ْد  قهَ ِمنُْكْم  انهَ  كهَ ْن  مهَ إىِلهَ  »اْنُظُروا  حنظلة :  بن  عمر  مقبولة  ويف 
بِِه  ْوا  ضهَ ْ ْلريهَ فهَ نهَا ،  امهَ أهَْحكهَ فهَ  رهَ عهَ وهَ اِمنهَا ،  رهَ حهَ وهَ لنّا  الهَ حهَ يِف  نهَظهَرهَ  وهَ ِديثهَنهَا ،  حهَ
ُيْقبهَْل ِمنُْه  ْم  لهَ مهَ بُِحْكِمنهَا فهَ كهَ ا حهَ إِذهَ اِكاًم ، فهَ ْيُكْم حهَ لهَ ْلُتُه عهَ عهَ ْد جهَ إِنِّ قهَ اًم ؛ فهَ كهَ حهَ

))) سورة النّساء ) : 65 . 
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ُهوهَ  ىلهَ اهلل ، وهَ ْينهَا الّرادُّ عهَ لهَ ْينهَا ُردَّ ، والّرادُّ عهَ لهَ عهَ إِنَّامهَ بُِحْكِم اهلل اْسُتِخفَّ ، وهَ فهَ
لَّ « )1( .  جهَ زَّ وهَ ِك باهلل عهَ دِّ الّشْ ىلهَ حهَ عهَ

صاحب  عن  بسنده ،  » االحتجاج « ،  كتاب  يف  الّطربيّس  وروى 
اِة  ا إىِلهَ ُروهَ اْرِجُعوا فِيههَ ُة فهَ اِقعهَ اِدُث اْلوهَ ا احلهَوهَ أهَمَّ الّزمان × أّنه قال : » ...وهَ 

لهَيهم ... « )2( .  ُة اهلل عهَ ْيُكْم وأهَنهَا ُحجَّ لهَ تِي عهَ ُْم ُحجَّ إِنَّ ِديثِنهَا فهَ حهَ
* * * * *

الّسادسة : في سورة البقرة

وا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِم ِلَأ  اُلكَّ

َ
وا بَِها إىِل

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 } َوال تَأ

ُمون { )3( . 
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
ِم وَأ

ْ
ث ِ

ْ
ْمَواِل انلَّاِس بِال

َ
 ِمْن أ

ً
ِريقا

َ
ف

* * * * *

الّسابعة : في سورة الّنساء

نِْزَل ِمْن 
ُ
أ نِْزَل إِْلَك َوَما 

ُ
أ نَُّهْم آَمُنوا بَِما 

َ
يَن يَزُْعُموَن أ

ّ
 ال

َ
ْم تََر إىِل

َ
 } أل

ْن يَْكُفُروا بِِه َويُِريُد 
َ
ِمُروا أ

ُ
ْد أ

َ
اُغوِت َوق  الطَّ

َ
ُموا إىِل

َ
ْن َيَتَحاك

َ
ْبلَِك يُِريُدوَن أ

َ
ق

الً بَِعيداً { )4( . 
َ

ُهْم َضال
َّ
ْن يُِضل

َ
ْيَطاُن أ الشَّ

أّنه اليوز الّرجوع يف شء من األحكام إىل غري  دّلت اآليتان عىل 
اآلية  بل يف  اهلل عليهم ،  البيت صلوات  أهل  الّسالكني مسلك  القضاة 

))) الكايف ) : 0/67) ، وهتذيب األحكام 6 : 8)2/))5 . وفيها : » سألُت أبا عبد اهلل × « . 
)2) االحتجاج 2 : 70) . 

))) سورة البقرة 2 : 88) . 
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ففي  األخرية داللة عىل أنَّ املتحاكم إىل غريهم ليس من أهل اإليامن ، 
ِد إىِلهَ أهَيِب  سهَ ْأُت يِف ِكتهَاِب أهَيِب اأْلهَ رهَ موّثقة احلسن بن عّل بن فّضال قال : قهَ
وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
اىل : } َو ال تَأ ْولِِه تهَعهَ ْفِسرُي قهَ ا تهَ ُه مهَ أهَلهَ طِِّه سهَ ْأُتُه بِخهَ رهَ قهَ ِن الّثان × وهَ سهَ احلهَ

ُكْم { ؟ . 
َ
ْموال

َ
أ

تهَُه : ُهوهَ أهَْن  ْ تهَبهَ تهَ الهَ : ُثمَّ كهَ اُة . قهَ اُم اْلُقضهَ ِه : »احلُكَّ طِّ تهَبهَ بِخهَ الهَ : فهَكهَ  قهَ
لِكهَ  ْعُذوٍر يِف أهَْخِذِه ذهَ رْيُ مهَ ُهوهَ غهَ ايِض فهَ ُه اْلقهَ يهَْحُكمهَ لهَ ُه ظهَاِلٌ ، فهَ ْعلهَمهَ الّرُجل  أهَنَّ يهَ

ُه ظهَاِلٌ « )1( .  ِلمهَ أهَنَّ ْد عهَ انهَ قهَ ا كهَ ُه إِذهَ مهَ لهَ كهَ اّلذي حهَ
يِف  لَّ  زَّ وجهَ عهَ اهلل  ْوُل  قهَ ْبِد اهلل ×  عهَ يِب  أِلهَ ُقْلُت  قال :  أيب بصري  وعن 
ِم { .   اُلكَّ

َ
وا بِها إىِل

ُ
اِطِل وتُْدل

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْموال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِكتهَابِِه : } َو ال تَأ

امًا  ُحكَّ ِة  اأْلُمَّ يِف  أهَنَّ  ِلمهَ  عهَ ْد  قهَ لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  إِنَّ  بهَِصرٍي  ا  أهَبهَ ا  »يهَ الهَ :  قهَ فهَ  
ا  امهَ اجلهَْوِر ، يهَ نهَى ُحكَّ ِكنَُّه عهَ ْدِل ، ولهَ امهَ أهَْهِل اْلعهَ ْعِن ُحكَّ ْ يهَ ُه لهَ ا إِنَّ ُوُرونهَ أهَمهَ يهَ
أهَبهَى  ْدِل فهَ اِم أهَْهِل اْلعهَ ُه إىِلهَ ُحكَّ ْوتهَ عهَ قٌّ فهَدهَ ُجٍل حهَ ىلهَ رهَ انهَ لهَكهَ عهَ ْو كهَ ُه لهَ ٍد إِنَّ مَّ ا ُمهَ أهَبهَ
مهَ إىِلهَ  اكهَ انهَ مِمَّْن حهَ كهَ ُه لهَ اِم أهَْهِل اجلهَْوِر لِيهَْقُضوا لهَ كهَ إىِلهَ ُحكَّ افِعهَ لهَْيكهَ إاِلَّ أهَْن ُيرهَ عهَ

ْم تََر { اآلية « )2( . 
َ
 ل

َ
لَّ : } أ زَّ وجهَ ْوُل اهلل عهَ ُهوهَ قهَ الّطاُغوِت وهَ

نْيِ ِمْن  ُجلهَ ْن رهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ ألُت أهَبهَ ويف مقبولة ابن حنظلة قال : سهَ
امهَ إىِلهَ الّسْلطهَاِن أهَْو  اكهَ تهَحهَ اٍث فهَ ْيٍن أهَْو ِمريهَ ٌة يِف دهَ عهَ ْينهَُهامهَ ُمنهَازهَ بهَ ُكوُن  ابِنهَا يهَ أهَْصحهَ

لِكهَ ؟ .  ِلُّ ذهَ اِة أحيهَ إىِلهَ اْلُقضهَ
ْأُخُذ ُسْحتًا وإِْن  إِنَّامهَ يهَ ُه فهَ مهَ لهَ كهَ مهَ إىِلهَ الّطاُغوِت فهَحهَ اكهَ هَ ْن تهَ الهَ × : »مهَ قهَ  فهَ

))) تفسري العّياّش ) : 206/85 ، وهتذيب األحكام 6 : 9)8/2)5 . 
)2) تفسري العّياّش ) : 205/85 ، والكايف 7 : )))/) ، وهتذيب األحكام 6 : 9)7/2)5 . 
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رهَ  لَّ أهَْن ُيْكفهَ زَّ وجهَ رهَ اهلل عهَ ْد أهَمهَ ذهَ بُِحْكِم الّطاُغوِت وقهَ ُه أهَخهَ ابِتًا ؛ أِلهَنَّ ُه ثهَ قُّ انهَ حهَ كهَ
ِبهَا ... « )1( . 

امهَ  »أهَيُّ قال :  اهلل ×  عبد  أيب  عن  سنان ،  بن  اهلل  عبد  صحيحة  ويف 
رْيِ  ْيِه بِغهَ لهَ ىضهَ عهَ اِئٍر فهَقهَ اٍض أهَْو ُسْلطهَاٍن جهَ ٍة إىِلهَ قهَ مهَ ُمْؤِمنًا يِف ُخُصومهَ دَّ ُمْؤِمٍن قهَ

ْثِم « )2( .  ُه يِف اإْلِ كهَ ِ ْد شهَ قهَ ُحْكِم اهلل فهَ
ْعُضُكْم بهَْعضًا  اُكْم أهَْن حُيهَاِكمهَ بهَ ويف رواية أيب خدية ، عنه × قال : »إِيَّ

إىِلهَ أهَْهِل اجلهَْوِر « )3( . 
إىل غري ذلك من األخبار الّدالة عىل النّهي عن الّرجوع إليهم يف شء 

من األحكام ، وأنَّ اّلذي يؤخذ بحكمهم فهو سحت . 
ثّم مقتىض األدّلة املذكورة أنَّ اإلثم يف ذلك من أراد ذلك باختيار 
منه ، أّما من أجرب عىل ذلك فليس بآثم ، وال ما أخذه بحكمهم سحتًا . 

* * * * *

الّثامنة : في سورة المائدة 

ْعرِْض َعْنُهْم ... { )4( . 
َ
ْو أ

َ
اْحُكْم بَيَْنُهْم أ

َ
 } ... إِْن َجاُءوَك ف

دّلت عىل الّتخيري بني احلكم بينهم عىل طريقة شيعة اإلسالم وبني تركهم 

))) الكايف ) : 0/67) ، وهتذيب األحكام 6 : 8)2/))5 . 
 : 6 األحكام  وهتذيب   ، (2(9/(  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/(((  : 7 الكايف   (2(

 . 5(5/2(8
 : ( األحكام  هتذيب   ، (2(6/2  : ( الفقيه  حيرضه  ال  ومن   ، (/((2  : 7 الكايف   (((

9)6/2)5 . وفيها : » عن أيب عبداهلل × « . 
))) سورة املائدة 5 : 2) . 
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واإلعراض عنهم ، وهي وإْن كانت ظاهرة يف كون الّتخيري بذلك للنّبّي ‘ ، 
ُخُذوهُ ... { )1( ، وعموم الّتأيس به ‘ 

َ
إاّل أنَّ عموم } ... َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل ف

يقتيض أنَّ من قام مقامه من األئّمة والفقهاء اّلذين يعملون بسنّته كذلك ، وهو 
اّلذي دّلت عليه أخبارنا ، فروى الّشيخ ، يف الّصحيح ، عن أيب بصري ، عن أيب 
ْيِه  ُمونهَ إِلهَ اكهَ تهَحهَ ْنِجيِل يهَ أهَْهُل اإْلِ اةِ وهَ اُه أهَْهُل الّتْورهَ جعفر × قال : »إِنَّ احلهَاِكمهَ إِذهَا أهَتهَ

ُهم  « )2( .  كهَ رهَ اءهَ تهَ ْينهَُهْم وإِْن شهَ مهَ بهَ كهَ اءهَ حهَ ْيِه إِْن شهَ انهَ ذهَلِكهَ إِلهَ كهَ
ووافقهم  اإلمامّية  أصحابنا  عمل  والّرواية  اآلية  ظاهر  وعىل 

الّشافعّية )3( وأوجب احلنفّية )4( احلكم بأحكام اإلسالم . 
اْحُكْم  ِن 

َ
} وَأ تعاىل :  بقوله  منسوخة  اآلية  أّن  بعضهم  عن  ونقل 

نَْزَل اهلل ... { )5( ، وهو باطل للّروايات الّداّلة عىل ثبوت هذا 
َ
بَيَْنُهْم بَِما أ

اْلُقْرآِن  آِخُر  ُة  »املهَاِئدهَ ولقوله ‘ :  النّسخ ،  عدم  األصل  وألنَّ  احلكم ، 
أنزل  بام  بينهم  احلكم  وألنَّ  ا « )6(  ههَ امهَ رهَ حهَ ُموا  رِّ وحهَ هَا  هلهَ الهَ حهَ أهَِحلُّوا  فهَ ُنُزوالً 
اهلل الينايف جواز اإلعراض عنهم ، إذ املعنى إذا حكمت بينهم فاحكم 
َوإِْن   ... { كام يدّل عليه قوله تعاىل  وإاّل فأعرض عنهم ،  بام أنزل اهلل ، 
ِقْسِط ... { )7( ، وألنَّ الّتخيري بام أنزل يف ذلك 

ْ
اْحُكْم بَيَْنُهْم بِال

َ
ْمَت ف

َ
َحك

))) سورة احلش59 : 7 . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 00)/9)8 . 

))) األّم 7 : )) ، مغني املحتاج 2 : 95) ، املجموع 9) : 7)) . 
))) بدائع الّصنائع 2 : 2)) . 

)5) سورة املائدة 5 : 9) . 
)6) عوال الّلئاّل2 : 6/) . 

)7) سورة املائدة 5 : 2) . 



8))...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

ممّا أنزل اهلل . 
أّما إذا كان أحدمها مسلاًم  وهذا إذا كان اخلصامن من مّلة واحدة ، 
أحدمها  كان  إذا  وكذا  قطعًا ،  اإلسالم  بطريقة  بينهم  احلكم  يتعنّي  فإّنه 
يوديًا واآلخر نرصانّيًا أو جموسّيًا ، فإّنه يتعنّي احلكم بمذهب اإلسالم ؛ 

ألنَّ رّدمها إىل أحد املّلتني موجب إلثارة الفتنة ، كذا قيل . 
وفيه تأّمل ؛ ألنَّ ظاهر اآلية ، والّرواية يقتيض الّتعميم ، خرج منه ما 

إذا كان أحدمها مسلاًم ، وبقى من عداه تت العموم . 
* * * * *

الّتاسعة : في سورة البقرة

لِيالً ... { )1( . 
َ
وا بِآيَاِت َثَمًنا ق  تَْشَتُ

َ
 } ... َوال

النّعيم  عليها  يتّتب  اّلتي  اهلل  بأحكام  بالعمل  تستبدلوا  ال  أي :   
عىل  الّرشوة  تريم  عىل  داللة  ففيها  الفانية ،  الّدنيوّية  األطامع  الّدائم 

الفتوى والّشهادة ، ونحو ذلك ممّا أوجبه اهلل تعاىل أو حّرمه . 
* * * * *

العاشرة : في سورة الّنساء

ْمِر ِمْنُكْم 
َ ْ
وِل األ

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
ِطيُعوا اهلل وَأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ

َّ
يَُّها ال

َ
 ] } يَا أ

َْوِم  ْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهلل َوالْ
ُ
 اهلل َوالرَُّسوِل إِْن ك

َ
وهُ إىِل ُردُّ

َ
ٍء ف إِْن َتَنازَْعُتْم ِف َشْ

َ
ف

وِيالً { [ 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِخِر َذلَِك َخْيٌ وَأ

ْ
اآل

))) سورة البقرة 2 : )) . 
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ْمِر ... { )1( . 
َ ْ
وِل األ

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل وَأ

َ
ِطيُعوا اهلل وَأ

َ
يَن آَمُنوا أ

ّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

واملراد  األحكام ،  ومجيع  والنّواهي  األوامر  يف  أطيعوهم  أي :   
استفاضت  كام  عليهم ،  اهلل  صلوات  املعصومني  األئّمة  األمر :  بأول 
به الّروايات عنهم صلوات اهلل عليهم ؛ ألّنم اّلذين جعلهم اهلل خّزان 
فهم  طاعته ،  طاعتهم  وجعل  نبّيه ،  وأوصياء  حكمته ،  وباب  علمه ، 
ثوه  املأمور بإطاعتهم عىل اإلطالق . ورباّم يدخل يف لزوم الّطاعة من ورَّ
علمهم ، وعرف حالهلم وحرامهم ، وبذل جهده يف تصيل أحكامهم 

من علامء اإلمامّية ممّن جعلوه حاكاًم . 
احلّكام  املسلمني  أمراء  األمر  بأول  املراد  أن  العامة  عند  واملشهور 
عليهم ، وإن كانوا جائرين فيجب عندهم طاعتهم وإْن كانوا فّساقًا )2( . 
وهذا واضح البطالن ؛ ألّنه تعاىل أمر بالعدل والقسط ، ونى عن 
 

َ
ال  ... { وقال :  ظلموا ،  اّلذين  إىل  والّركون  الّطاغوت ،  إىل  املحاكمة 

الِِمنَي { )3( ، فكيف يأمر بمتابعة اجلائر الّظال وإطاعته ،  َيَناُل َعْهِدي الظَّ
ويقرن طاعته مع إطاعة رسوله ، وهل هذا إاّل تالعب يف الّدين ، وتهَعاٍم 

عن احلّق ومتابعة للهوى املؤّدي إىل اهلالك ؟ ! . 
وممّا يدّل عىل فساد هذا : أّن حّكام اجلور كثريون ، ويف الغالب هم 

متلفون يقاتل بعضهم بعضًا فال يعلم من جتب طاعته منهم . 
ولو قالوا : إنام جتب إطاعة من أمر بالعدل منهم ، وكان عىل احلّق . 

))) سورة النّساء ) : 59 . 
)2) تفسري البيضاوّي 2 : 205 ، التفسري الكبري 2 : 79) . 

))) سورة البقرة 2 : )2) . 
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وإْن  أّنه تعاىل ال يأمر بإطاعة من يكون جائرًا ،  ال خفاء يف  لقلنا : 
كان ما يأمر به يف ماّدة خاّصة موافق للحّق والعدل لعدم وقع من هذا 
به حّقًا فال  املأمور  إذا كان  أّنه  مع  ينقاد ألمره ،  النّفوس حّتى  حاله يف 

خصوصية له بم بل هو واجب يف نفسه . 

 ] االشارة الى بعض الصفات المعتبرة في القاضي [ 

مّتصفني  يكونوا  أْن  والّرسول  باهلل  اقتانم  من  املتبادر  وباجلملة : 
بالعدالة ، والورع ، والعلم ، ومعرفة األحكام ، وما يريض اهلل ويسخطه ، 
والّصالح للنّاس ، واألصلح ، والّرفق بم مع هتذيب األخالق ، وطيب 
املولد ؛ حّتى يسكن إىل أوامرهم ونواهيهم ، وهذه الّصفات ال توجد إاّل 
عند من عصمه اهلل من الّزلل ، وآمنه من الفتن ، وطّهره من الّدنس وأذهب 
اهلل  يُِريُد  إِنََّما   ... { شأنم  يف  سبحانه  قال  اّلذين  وهم  الّرجس ،  عنهم 
ْم َتْطِهياً { )1( ، وقال فيهم رسول 

ُ
َرك َْيِت َويَُطهِّ ْهَل الْ

َ
ِلُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ

ِت أهَْهلهَ  ْن تهَِضلُّوا ِكتهَابهَ اهلل وِعْتهَ ْكُتْم ِبِامهَ لهَ هَسَّ ا إِْن تهَ اِرٌك فِيُكُم مهَ اهلل ‘ : »ُ إِنِّ تهَ
ْيتِي « )2( . وأّما غريهم من احلّكام والّسالطني فليسوا أهالً هلذه املرتبة .  بهَ

 اهلل َوالرَُّسوِل { املخاطب يف هذا 
َ

وهُ إىِل ُردُّ
َ
إِْن َتَنازَْعُتْم ِف ْشٍء ف

َ
 } ف

ولعّل  الكالم ،  نظم  يقتضيه  كام  الّرعية  أعني  باإلطاعة  املخاطب  هو 
عدم ذكر أول األمر هنا نظرًا إىل أنَّ الّرد إليهم يف احلقيقة هو الّرد إىل اهلل 

والّرسول ؛ ألّنم قوام الّدين وحفظة الّشع املبني . 

))) سورة األحزاب )) : )) . 
)2) بصائر الّدرجات ) : )))/) . 
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عن  العجّل ،  بريد  عن  » الكافي « ،  يف  مارواه  ذلك  عىل  ويدّل 
يَن آَمُنوا 

ّ
يَُّها ال

َ
الهَ للنّاِس : } يا أ الباقر × يف حديث يقول فيه : »ُثمَّ قهَ

رهَ  ًة ، أهَمهَ اصَّ نهَى خهَ انهَا عهَ ْمِر ِمْنُكْم { إِيَّ
َ ْ
وِل األ

ُ
ِطيُعوا الّرُسوَل وأ

َ
ِطيُعوا اهلل وأ

َ
أ

وُه إىِلهَ  ُردُّ نهَاُزعًا يِف أهَْمٍر فهَ إِْن ِخْفُتْم تهَ تِنهَا ، فهَ ِة بِطهَاعهَ ْوِم اْلِقيهَامهَ ِيعهَ امُلْؤِمننِيهَ إىِلهَ يهَ مجهَ
ْأُمُرُهُم اهلل  ْيفهَ يهَ لهَْت ، وكهَ ا نهَزهَ ذهَ اهلل وإىِلهَ الّرُسوِل وإىِلهَ ُأوِل اأْلهَْمِر ِمنُْكْم ، كهَ
لِكهَ  ذهَ ِقيلهَ  إِنَّامهَ  تِِهْم ؟ ! ،  عهَ ُمنهَازهَ يِف  ُص  خِّ وُيرهَ اأْلهَْمِر  ِة  ُوالهَ ِة  بِطهَاعهَ لَّ  وجهَ زَّ  عهَ
ْمِر 

َ ْ
األ وِل 

ُ
وأ الّرُسوَل  ِطيُعوا 

َ
وأ اهلل  ِطيُعوا 

َ
} أ ُْم :  هلهَ ِقيلهَ  اّلذينهَ  ْأُموِرينهَ  لِلمهَ

ِمْنُكْم { « )1( . 
 وروي عن ابن عّباس قال : سمعت رسول اهلل ‘ يقول لعّل × : 
ْفُتكهَ  تِي اْستهَْخلهَ ِليفهَ أهَْنتهَ خهَ يب ، وهَ ْيكهَ بِأهَْمِر رهَ ْيُت إِلهَ ِصيِّي ، أهَْوصهَ ِلُّ أهَْنتهَ وهَ ا عهَ »يهَ
ُقوُم  تهَِلُفونهَ فِيِه مْن بهَْعِدي ، وتهَ ْ ا يهَ تِي مهَ ُ أِلُمَّ ِلُّ أهَْنتهَ اّلذي ُتبهَنيِّ ا عهَ يب ، يهَ بِأهَْمِر رهَ
تِي  تِي ، وطهَاعهَ ُتكهَ طهَاعهَ ْوُلكهَ قهَْول ، وأهَْمُركهَ أهَْمِري ، وطهَاعهَ اِمي ، قهَ قهَ فِيِهْم مهَ
لَّ « )2( .  جهَ زَّ وهَ ْعِصيهَُة اهلل عهَ ْعِصيهَتِي مهَ مهَ ْعِصيهَتِي ، وهَ ْعِصيهَُتكهَ مهَ ُة اهلل ، ومهَ طهَاعهَ

ونحوها من األخبار . 
ِخِر { 

ْ
ْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهلل َواَلْوِم اآل

ُ
ثّم إّنه تعاىل أّكد ذلك بقوله } إِْن ك

لداللته عىل أنَّ عدم الّرد إليهم يرج عن اإليامن . 
الّدنيا  يف  } َخٌي {  اإلطاعة ،  من  املذكور  األمر  أي  } َذلَِك {   
إذا  األمر  آل  من  ومرجعًا ،  عاقبة  أي :  وِيالً { 

ْ
تَأ ْحَسُن 

َ
} وَأ واآلخرة 

))) الكايف ) : 276/) . 
)2) من ال حيرضه الفقيه ) : 79)/)0)5 . 
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ألّنكم ال تعرفون أسار  أنتم ؛  تأويلكم  إّنه أحسن من  وقيل :  رجع . 
احلكمة . 

* * * * *

الحادية عشرة : في سورة الّنساء

نَّا 
ُ
َقْوِم َوك

ْ
 َنَفَشْت فِيِه َغَنُم ال

ْ
َماِن ِف اَلْرِث إِذ

ُ
 َيْك

ْ
ْيَماَن إِذ

َ
 } َوَداُوَد َوُسل

 . )1( } ... 
ً
ما

ْ
 َوِعل

ً
ما

ْ
 آتَيَْنا ُحك

ًّ ُ
ْيَماَن َوك

َ
ْمَناَها ُسل ِمِهْم َشاِهِديَن ، َفَفهَّ

ْ
ِلُك

روي يف » الفقيه « ، يف الّصحيح ، عن مجيل بن دّراج ، عن زرارة ، 
اآلية ،  ْيماَن { 

َ
وُسل } َوداُوَد  لَّ :  جهَ وهَ زَّ  عهَ ْولِِه  قهَ »يِف  جعفر × :  أيب  عن 

ْيامنهَ « )2( .  ْمهاها ُسلهَ هَّ فهَ اِن فهَ تهَنهَاظهَرهَ ا يهَ انهَ امهَ كهَ ُْكام ؛ إِنَّ ْ حيهَ الهَ : لهَ قهَ
ِن ×  سهَ ا احلهَ ألُت أهَبهَ وعن الوشاء ، عن أحد بن عمر احللبّي )3( قال : سهَ

ْيماَن { ؟ . 
َ
لَّ : } َو داُوَد وُسل زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ عهَ

لَّ  وجهَ زَّ  عهَ اهلل  مهَ  فهَهَّ واّلذي  نهَِم ،  اْلغهَ ِرقهَابهَ  اُودهَ  دهَ ُحْكُم  انهَ  »كهَ الهَ :  قهَ  
امهَ  اْلعهَ لِكهَ  ذهَ والّصوِف ،  بالّلبهَِن  احلهَْرِث  اِحِب  لِصهَ مهَ  كهَ حهَ أهَْن  نهَ ×  ْيامهَ ُسلهَ

ُه « )4( .  ُكلَّ

))) سورة األنبياء )2 : 78 - 79 . 
)2) من ال حيرضه الفقيه ) : )0)/)))) . بتفاوت . 

أبيه  وعن  عنه  وروى  الّرضا ×  اإلمام  صحب  احللبّي ،  شعبة  أيب  بن  عمر  بن  أحد   (((
الكاظم × . وكان مّدثًا ثقًة مستمسكًا بحبل والء أهل البيت ^ ، آخذًا بأقواهلم . كان حّيًا 
بعد )8) هـ . رجال الربقّي : 52 ، رجال النّجاّش ) : 9)2 برقم 6)2 ، رجال الطويّس : 

68) برقم 9) و7)) برقم )5 . 
))) من ال حيرضه الفقيه ) : )0)/5))) . بتفاوت . 
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ويف » الكافي « ، عن أيب بصري ، عن قول اهلل عّز وجّل : } َو داُوَد 
ْيماَن { اآلية ؟ . 

َ
َوُسل

اِر ،  ظهَ احلهَْرثهَ بالنّههَ ْفهَ ىلهَ احلهَّراِث أهَْن حيهَ ُكوُن إاِلَّ بالّلْيِل إِنَّ عهَ فقال : »الهَ يهَ
ا  اُقههَ اِر وأْرزهَ ا بالنّههَ عاؤههَ اِر ، وإِنَّامهَ رهَ ا بالنّههَ اِحِب املهَاِشيهَِة ِحْفُظههَ ىلهَ صهَ ْيسهَ عهَ لهَ وهَ
بالّلْيِل  املهَاِشيهَِة  ِحْفُظ  املهَاِشيهَِة  اِب  أهَْصحهَ ىلهَ  وعهَ ا ،  ْيههَ لهَ عهَ لهَْيسهَ  فهَ ْت  دهَ أهَْفسهَ امهَ  فهَ
وإِنَّ  النّْفُش ،  وُهوهَ  ِمنُوا  ضهَ ْد  قهَ فهَ بالّلْيِل  ْت  دهَ أهَْفسهَ امهَ  فهَ النّاِس ،  ْرِث  حهَ ْن  عهَ
ُن ×  ْيامهَ ُسلهَ مهَ  كهَ وحهَ نهَِم ،  اْلغهَ ِرقهَابهَ  ُه  ْرعهَ زهَ ابهَ  أهَصهَ للّذي  مهَ  كهَ حهَ اُودهَ ×  دهَ

اِم « )1( .  لِكهَ اْلعهَ بالّلبهَُن والّصوُف ذهَ
يِف  امهَ  كهَ حهَ ِحنيهَ  قلت :  عنه ×  بصري ،  أيب  عن  أخرى  رواية  ويف   

ًة ؟ .  اِحدهَ ِضيًَّة وهَ انهَْت قهَ احلهَْرِث كهَ
ثهَ  اُودهَ إىِلهَ أهَْن بهَعهَ ْبلهَ دهَ لَّ إىِلهَ النّبِيِّنيهَ قهَ زَّ وجهَ ى اهلل عهَ انهَ أهَْوحهَ ُه كهَ الهَ : »إِنَّ قهَ  فهَ
نهَِم ،  اُب اْلغهَ اِحِب احلهَْرِث ِرقهَ ْت يِف احلهَْرِث فهَِلصهَ شهَ نهٍَم نهَفهَ اُودهَ × أهَيُّ غهَ اهلل دهَ
اِر ،  ظهَ بالنّههَ ْفهَ اِحِب الّزْرِع أهَْن حيهَ ىلهَ صهَ إِنَّ عهَ ُكوُن النّْفُش إاِلَّ بالّلْيِل ، فهَ والهَ يهَ
ْت بِِه  مهَ كهَ اُوُد × باِمهَ حهَ مهَ دهَ كهَ نهَِم بالّلْيِل ، فهَحهَ نهَِم ِحْفُظ اْلغهَ اِحِب اْلغهَ ىلهَ صهَ وعهَ
نهٍَم  غهَ أهَيُّ  نهَ × :  ْيامهَ ُسلهَ إىِلهَ  لَّ  زَّ وجهَ عهَ اهلل  ى  وأهَْوحهَ ْبِلِه ،  قهَ ِمْن  ْنبِيهَاُء ^  اأْلهَ
لِكهَ  ذهَ جهَ ِمْن ُبُطوِنهَا ، وكهَ رهَ ا خهَ اِحِب الّزْرِع إاِلَّ مهَ لهَْيسهَ لِصهَ ْرٍع فهَ ْت يِف زهَ شهَ نهَفهَ
 
ً
ما

ْ
ُحك آتَيْنا   

ًّ ُ
} َوك اىل :  تهَعهَ اهلل  ْوُل  قهَ وُهوهَ  نهَ ×  ْيامهَ ُسلهَ ْعدهَ  بهَ الّسنَُّة  ِت  رهَ جهَ
لَّ « )2( .  زَّ وجهَ اِحٍد ِمنُْهامهَ بُِحْكِم اهلل عهَ مهَ ُكلُّ وهَ كهَ  { فهَحهَ

ً
ما

ْ
وِعل

))) الكايف 5 : )0)/2 . بتفاوت . وفيه : » سألت أبا عبداهلل × « . 
)2) الكايف 5 : 02)/) ، وهتذيب األحكام 7 : )22/)98 . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 
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ِن  ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ ألُت أهَبهَ ويف احلسن ، عن هارون بن حزة قال : سهَ
ٌن ؟ .  امهَ ا ضهَ ْيههَ لهَ ْل عهَ ْيئًا ههَ ُتْفِسُد شهَ ُكوُن يِف الّرْعِي فهَ بِِل يهَ نهَِم واإْلِ ِر واْلغهَ اْلبهَقهَ

ُه  ابهَ ٌن ِمْن أهَْجِل أهَنَّ أهَْصحهَ امهَ ا ضهَ ْيههَ لهَ لهَْيسهَ عهَ هَارًا فهَ ْت نهَ دهَ الهَ : »إِْن أهَْفسهَ قهَ  فهَ
ٌن « . )1(  امهَ ا ضهَ ْيههَ لهَ إِنَّ عهَ ْياًل فهَ ْت لهَ دهَ ُه ، وإِْن أهَْفسهَ ُظونهَ ْفهَ حيهَ

عبد  أيب  عن  عاّمر ،  بن  معاوية  عن  الكافي « ،  » أصول  يف  وروي 
اىلهَ  وتهَعهَ كهَ  بهَارهَ تهَ اهلل  إِنَّ  إلَّ ،  لَّ  وجهَ زَّ  عهَ اهلل  ِمنهَ  ْهٌد  عهَ انةهَ  مهَ اإْلِ »إِنَّ  اهلل × : 
ٌد  أهَْوالهَ اُودهَ ×  لِدهَ انهَ  وكهَ أهَْهِله ،  ِمْن  ِصّيًا  وهَ يتَِّخْذ  أهَِن  اُودهَ ×  دهَ إىِلهَ  ى  أهَْوحهَ
أْن يعلُه وصيًا إىل  ُيريُد  وكانهَ  هلا غالٌم ،  وهَ حُيّبها ،  ٌة  وجهَ ُه زهَ لهَ كانهَ  ٌة وهَ ِعدَّ
ْأتِيهَكهَ  ْل ُدونهَ أهَْن يهَ اُودهَ أهَْن الهَ تهَْعجهَ اىلهَ إىِلهَ دهَ كهَ وتهَعهَ بهَارهَ ى اهلل تهَ أهَْوحهَ أْن قال ـ : فهَ
نهَِم  اْلغهَ يِف  ِن  تهَِصامهَ ْ يهَ ِن  ُجالهَ رهَ ْيِه  لهَ عهَ دهَ  رهَ وهَ أهَْن  اُوُد ×  دهَ ْلبهَْث  يهَ ْم  لهَ فهَ أهَْمِري ، 
ِذِه  ْن قهَىضهَ ِبهَ كهَ فهَمهَ اُودهَ : أهَِن امْجهَْع ُوْلدهَ لَّ إىِلهَ دهَ زَّ وجهَ ى اهلل عهَ أهَْوحهَ ْرِم ، فهَ واْلكهَ
ُه ، فهَلامَّ أهَْن  اُوُد × ُوْلدهَ عهَ دهَ مهَ ْعِدكهَ ، فهَجهَ ِصيُّكهَ ِمْن بهَ ُهوهَ وهَ ابهَ فهَ أهَصهَ ِضيَِّة فهَ اْلقهَ
ا  ذهَ نهَُم ههَ لهَْت غهَ خهَ تهَى دهَ ْرِم مهَ اِحبهَ اْلكهَ ا صهَ ُن × : يهَ ْيامهَ الهَ ُسلهَ ِن قهَ ْصامهَ قهَصَّ اخلهَ
اِحبهَ  ا صهَ يهَ لهَْيكهَ  عهَ ْيُت  قهَضهَ الهَ :  قهَ لهَْيال .  ْتُه  لهَ خهَ دهَ الهَ :  قهَ كهَ ؟ ،  ْرمهَ كهَ الّرُجِل 
اُوُد × :  دهَ ُه  لهَ الهَ  قهَ ُثمَّ  ا .  ذهَ ههَ اِمكهَ  عهَ يِف  ا  افِههَ وأهَْصوهَ نهَِمكهَ  غهَ ِد  بِأهَْوالهَ نهَِم  اْلغهَ
انهَ  اِئيلهَ فكهَ إِْسهَ نِي  بهَ ُء  ُعلهَامهَ لِكهَ  ذهَ مهَ  وَّ قهَ ْد  وقهَ نهَِم ،  اْلغهَ اِب  بِِرقهَ ْقِض  تهَ لهَْ  ْيفهَ  فهَكهَ
ُيْتهَثَّ ِمْن أهَْصِلِه ،   ْ ْرمهَ لهَ ُن : إِنَّ اْلكهَ ْيامهَ الهَ ُسلهَ قهَ نهَِم ؟ . فهَ ةهَ اْلغهَ ْرِم ِقيمهَ ُن اْلكهَ ثهَمهَ
اءهَ يِف  ضهَ لَّ : إِنَّ اْلقهَ زَّ وجهَ ى اهلل عهَ أهَْوحهَ ابٍِل ، فهَ اِئٌد يِف قهَ إِنَّامهَ ُأِكلهَ ِحُْلُه وُهوهَ عهَ وهَ

ُن بِِه « )2( ، احلديث .  ْيامهَ ا قهَىضهَ ُسلهَ ِضيَِّة مهَ ِذِه اْلقهَ ههَ

))) الكايف 5 : )0)/) ، وهتذيب األحكام 7 : )22/)98 . 
)2) الكايف ) : 278/) . بتفاوت . 
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إذا عرفت ذلك فهذه األخبار دّلت عىل أنَّ احلرث كان كرمًا ، وإن 
بصري  أيب  رواية  عليه  يدّل  كام  الّزرع  مطلق  ويف  فيه  جاريًا  احلكم  كان 

األوىل . 
ملا  الّليل ؛  النّفش يف  إّنام يكون إذا حصل  بالّضامن  وعىل أنَّ احلكم 
الّشيخان )1( ،  منهم  األصحاب  من  مجاعة  ذهب  وإليه  العّلة ،  من  ذكر 
واالتباع )2( ، ورواه ابن اجلنيد عن النّبي ‘ )3( ، ويدّل عليه أيضًا مارواه 
ُن  مِّ ِلٌّ × الهَ ُيضهَ انهَ عهَ الّسكوّن ، عن جعفر × ، عن أبيه × ، قال : »كهَ
انهَ  ْرِعِه ، وكهَ اِحِب الّزْرِع ِحْفُظ زهَ ىلهَ صهَ ُقوُل عهَ هَارًا ويهَ اِئُم نهَ ِت اْلبهَههَ دهَ ا أهَْفسهَ مهَ

اِئُم لهَْيال « )4( .  ِت اْلبهَههَ دهَ ا أهَْفسهَ ُن مهَ مِّ ُيضهَ
وهو مذهب الّشافعّي )5( ، وعند أيب حنيفة )6( الضامن إاّل أْن يكون 

زرعًا ،  فأتلفت  ليال  فأرسلها  بائم ،  لرجل  كان  » إذا  قال :   ، ( املسألة   5((  : 5 اخلالف   (((
فعليه ضامنه « ، واملقنعة : )77 ، قال : » فمن ذلك جناية غنم اإلنسان عىل زرع غريه ، فإنه 
إْن كان ترك حفاظها لياًل حّتى دخلت زرع غريه ، فأكلته أو أفسدته فهو ضامن لذلك ، أو 
إن كان رعاها فيه ، وأدخلها إليه بغري إذن مالكه . وإْن كان إفسادها له نارًا من غري سبب 
بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضامن ، وذلك إّن عىل صاحب الّزرع مراعاته وحفظه نارا ، وعىل 

صاحب الغنم حفظ غنمه ليال « . 
)2) املهّذب 2 : 2)5 ، الوسيلة : 28) ، غنية النزوع : 0)) - ))) ، إصباح الّشيعة : 96) . 

))) عنه الّشهيد يف غاية املراد : 2)) . 
))) هتذيب األحكام 0) : 0))/59)) . 

)5) مترص املزن : 268 ، الوجيز 2 : 86) ، حلية العلامء 7 : 0)6 ، مغني املحتاج ) : 206 ، 
الّساج الوّهاج : 9)5 ، املجموع 9) : 258 ، املغني البن قدامة 0) : )5) ، الّشح الكبري 

 . (5( : 5
)6) املغني ) ابن قدامة ( 0) : )5) ، الّشح الكبري 5 : )5) ، وحلية العلامء 7 : 0)6 . 
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ِء ُجبهَاٌر )1( « )2( .  ْجامهَ ْرُح اْلعهَ معها حافظ لقوله ‘ : » جهَ
وذهب أكثر املتأّخرين من األصحاب كابن إدريس )3( ، واملحّقق )4( 
اإلفساد  كان  سواء  الّضامن  يف  الّتفريط  اعتبار  إىل  عنهام )5(  تأّخر  ومن 
لياًل أو نارًا ؛ لضعف مستند الّتفصيل ، وأّنه لو صّح ألمكن حله عىل 
وهو حفظ الّدابة لياًل والّزرع نارًا فمن خالف  الغالب يف هذا األمر ، 

فقد فّرط . 
وعدم  بغريها ،  مؤّيدة  احلسن  عن  هارون  رواية  ألنَّ  نظر ؛  وفيه 

حصول املعارض الرّصيح ، فالقول األّول هو األقوى . 
وعىل كّل حال فاملعروف عند األصحاب أنَّ املضمون قيمة الّتالف 
أو مثله ال الّصوف والّلبن واألوالد ؛ ألنَّ ذلك قد يزيد عن قيمة الّتالف 
أو ينقص ، وهو املفهوم من القواعد املقررة يف شع نبّينا ‘ ، وما ذكر 

يتلف  ما  أّن  بدعوى  جرح ( .  ماّدة   2(6  : ( ) النهاية  الدابة .  والعجامء :  اهلدر .  اجلبار :   (((
بسبب الدابة ال ضامن فيه . 

)2) املوّطأ 2 : 868/ 2) ، وسنن الّدارقطني ) : 9))/)20 ، وسنن النّسائي 5 : 5) ، وسنن
الّدارمي 2 : 96) ، ومسند أحد بن حنبل 2 : 75) ، والّسنن الكربى 8 : ))) . 

))) الّسائر) : )2)-25) ، قال : » وإْن فسدت ليال ، فإن ل يكن من صاحب البهيمة تفريط يف 
حفظها ، بأْن آواها إىل مبيتها ، وأغلق عليها الباب فوقع احلائط ، أو نقب لصٌّ نقبا ، فخرجت 
وأفسدت فال ضامن عىل مالكها ؛ ألّنه غري مفّرط ، وإن كان الّتفريط منه ، بأن أرسلها نارًا ، 

وأوصله بالّليل ، أو أطلقها ابتداء لياًل ، فأفسدت الّزرع فعىل مالكها الّضامن « . 
))) شائع اإلسالم ) : )05) ، قال : » واألقرب اشتاط التفريط يف موضع الّضامن ، ليال كان 

أو نارًا « . 
 ، 7(2 الفوائد) :  إيضاح   ، ((0  : 2 األحكام  قواعد   ، 605  -60( للّشائع :  اجلامع   (5(

الّتنقيح الّرائع) : 528 . 
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فيمكن  الّسنّة « )1( .  جرت  »كذلك  قوله × :  من  بصري  أيب  رواية  يف 
مع أّنا  نبّينا ‘ ،  ال أن جاءت بشيعة  أْن يراد يف الّشع اّلذي بعده ، 
ضعيفة الّسند . ويمكن أْن يكون املعنى أّنه جرت الّسنة بالّضامن املطلق ، 

وأّنه يأخذ بقدر قيمة الّتالف من األصواف واأللبان واألوالد . 
حكم  وإّن  متخالفني ،  بحكمني  حكام  أّنام ’  اآلية  ظاهر  ثّم 
داود ×كان بام حكمت به األنبياء قبله ، فيكون حكمه بالنّّص النّوعّي ، 
وحكم سليامن × أيضًا بإهلام اهلل ووحيه إليه ، فيكون ناسخًا ملا قبله ، 
عىل  االجتهاد  جواز  عىل  داللة  فيها  فليس  املصلحة ،  تغيري  باعتبار 

األنبياء ، وال عىل لزوم البدء . 
وقيل :  األنبياء .  إىل حكم  باعتبار اإلضافة  اجلمع  والّتعبري بصيغة 

إّنه باعتبار إضافة املتحاكمني إىل احلاكمني . 
وبقي الكالم يف رواية زرارة املتقّدمة )2( ، فإّنا داّلة عىل نفي احلكم 
وهو مناف لظاهر اآلية ، ورصيح أكثر الّروايات الّداّلة عىل أنَّ داود × 

حكم برقابا ، وسليامن × بمنافعها . 
ويمكن توجيه نفي احلكم إىل نفسه بالنّسبة إىل تلك القضية اخلاّصة ، 

وما دّل عىل ثبوته يكون بالنّسبة إىل القضايا الّسابقة عىل هذه القضية . 
وحاصل املعنى : أنَّ داود × كان يقول يف تلك القضية لسليامن × : 
ينبغي أْن يكون القضاء فيها بكذا ، كام حكمناه يف نظريها من القضايا ، 

))) الكايف 5 : 02) ضمن احلديث ) . 
)2) قد تقّدم ذكرها يف الّصفحة 22).
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يكون  أْن  ينبغي  فيها  القضاء  إنَّ  لداوود × :  يقول  سليامن ×  وكان 
ثّم نزل الوحي بتصويب ماذكره سليامن × فحكم عند ذلك ،  بكذا ، 

ولعّل يف رواية معاوية إشعارًا بذلك ، فافهم . 
* * * * *

الّثانية عشرة : في سورة الحجرات

 
ً
ْوما

َ
ْن تُِصيُبوا ق

َ
اِسٌق بِنََبٍإ َفَتبَيَُّنوا أ

َ
يَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم ف

ّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

ُتْم نَاِدِمنَي { )1( . 
ْ
ٍة َفُتْصبُِحوا ع َما َفَعل

َ
ِبََهال

وسّميت فويسقة خلروجها  اليّشء )2( ،  اخلروج عن  لغًة :  الفسوق   
عن بيتها . 

املراد هنا  أّن  والّظاهر  هو اخلروج عن طاعة اهلل ،  وفي االصالح : 
ما يرج صاحبه عن العدالة . والنّبأ : اخلرب . وتنكريمها يشعر بأّن املراد 

العموم يف كال املوضعني . 
واملعنى : إذا جاءكم أّي فاسق كان بأّي خرب كان فتّبينوا أي تعّرفوا 
قول  جمّرد  عىل  تعتمدوا  وال  احلّق ،  وانكشاف  األمر  بيان  وتفّحصوا 
الفاسق وخربه ؛ ألنَّ من ال يتحاشى جنس الفسوق ال يتحاشى الكذب 

اّلذي هو فرد منه . 
وقرأ ) فتثبَّتوا ( أي : قفوا عن العمل حّتى يتبني لكم حقيقة احلال 
حقيقة  بسبب جهالة   } 

ً
} قوما تصيبوا  أن  كراهة  أو  تصيبوا {   

ّ
} لال

))) سورة احلجرات9) : 6 . 
)2) جممع البحرين 5 : 228 . 
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} فتصبحوا  احلال يف خرب من ال يعتمد عىل خربه أو جاهلني بحاهلم ، 
نادمني { عىل فعلكم لعدم موافقته للحّق . 

 ] اشتراط العدالة [ 

وقد استدّل األصحاب وغريهم بذه اآلية عىل اشتاط العدالة يف 
عىل  داللّتها  أّما  الواحد ،  بخرب  العمل  جواز  عىل  الّشاهد  ويف  الّراوي 
انتفائه  فينتفي عند  الفاسق ،  الّتثبت عىل جميء  تعاىل عّلق  األخري فألنه 
وإذا ل يب الّتثبت عند جميء غري الفاسق فإّما  عماًل بمفهوم الّشط ، 
أن يب القبول ، وهو املطلوب ، أو الّرّد وهو باطل ؛ ألنه يقتيض كونه 

أسوأ حاالً من الفاسق ، وفساده بني . 
وبنحو ذلك استدّل عىل األولني بناًء عىل إرادة العموم ، ومقتىض ذلك 
قبول خرب جمهول احلال ؛ لعدم احلكم عليه بالفسق اّلذي هو شط الّرّد . 
وقد ذكرنا يف بحث الّدين والّشهادة عليه ما يدّل عىل ذلك من األخبار ، 

وبه قال مجاعة من األصحاب بل اّدعى عليه يف » الخالف « )1( اإلمجاع . 
القبول  من  ومانع  للّرد ،  شط  الفسق  أّن  كام  أنه  من  يقال :  وما 
كذلك عدمه يكون شطًا للقبول ؛ وذلك ألنَّه بعد تفتيش حال املخرب 
البّد من احلكم عليه بالفسق أو العدالة فال واسطة بينهام مع قوله تعاىل : 

ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ... { )2( . 
َ
} ... وَأ

فيمكن أن ياب عنه بأّن املتبادر هنا أّن املردود خرب معلوم الفسق ، 

))) اخلالف 6 : 2)2 املسألة 5 . 
)2) سورة الّطالق 65 : 2 . 
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أّن  يلزم  حّتى  للقبول  شطًا  تقع  ل  هنا  والعدالة  الزم ،  غري  والّتفتيش 
ومفهومه ليس حّجة  وإنام جاءت وصفًا ،  اجلهل با جهل باملشوط ، 

مع أّن األصل يف املسلم العدالة وعدم الفسق . 
الّتعويل عىل ظاهر اإلسالم  أنه ال يكفي  واملشهور بني األصحاب 
بل البّد من البحث والّتفتيش عن العدالة ، وعّرفوها بأّنا ملكة نفسانّية 
تبعث عىل مالزمة الّتقوى واملروءة ، وتزول بفعل كبرية ، أو إرصار عىل 

صغرية . والكبائر هي اّلتي توّعد اهلل عليها يف كتابه بالنّار . 

 ] في بيان الكبائر وتعدادها [ 

الكفر  سبع :  أنا  منها  كثري  ففي  تعدادها  يف  الّروايات  واختلفت 
وأكل  البّينة ،  الّربا بعد  وأكل  الوالدين ،  وعقوق  النّفس ،  وقتل  باهلل ، 

مال اليتيم ظلاًم ، والفرار من الّزحف ، والّتعّرب بعد اهلجرة )1( . 
ِمْعُت أهَيِب  ويف رواية عبد العظيم ، عن اجلواد × ، عن أبيه قال : »سهَ
لهَسهَ  جهَ لَّمهَ وهَ ْبِد اهلل × ، فهَلامَّ سهَ ىلهَ أهَيِب عهَ ْمُرو ْبُن ُعبهَْيٍد )2( عهَ لهَ عهَ ُقوُل : دهَخهَ يهَ
ِم 

ْ
ث ِ

ْ
ال بائَِر 

َ
ك يَْتنُِبوَن  يَن 

ّ
} ال ةهَ :  اآْليهَ ِذِه  ههَ ٍر ×تهَالهَ  ْعفهَ جهَ ْبنهَ  ى  ُموسهَ

تهَكهَ ؟ .  ا أهَْسكهَ ْبِد اهلل × : مهَ ُه أهَُبو عهَ الهَ لهَ قهَ كهَ . فهَ َفواِحَش ... { )3( ، ُثمَّ أهَْمسهَ
ْ
َوال

))) الكايف 2 : 277/) . 
املعتزلة  رجاالت  أحُد  بالوالء .  التيمّي  التميمّي  البرصّي ،  عثامن ،  أبو  عبيد  بن  عمرو   (2(
القدرية ، ولد سنة 80 هـ ، من أصل فاريّس وسكن البرصة ، وصحب با احلسن البرصّي 
دهرًا من الزمن ، ثم اختلف معه وأحدث البدع ، واعتزل جملسه . تويّف يف طريق مّكة سنة 

))) هـ . رجال الطويّس : 8)2 . خاتة املستدرك 0)8 . 
))) سورة النّجم )5 : 2) . 
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 ُ لَّ . فقال × : أهَْكربهَ جهَ زَّ وهَ بهَاِئرهَ ِمْن ِكتهَاِب اهلل عهَ الهَ : ُأِحبُّ أهَْن أهَْعِرفهَ اْلكهَ قهَ
ْكِر  ْوِح اهلل ، واأْلهَْمنهَ ِمْن مهَ رهَ × اْليهَأس ِمْن رهَ كهَ اُك باهلل ، ُثمَّ ذهَ ْشهَ بهَاِئِر اإْلِ اْلكهَ
رارِمنهَ  اْلفهَ ال اليهَتِيِم ، وهَ أهَكل مهَ ذف ، وهَ اْلقهَ ْتلهَ النّْفِس ، وهَ قهَ اْلُعُقوقهَ ، وهَ اهلل ، وهَ
ُلول ،  الغهَ ُموس ، وهَ اليهَمني الغهَ أهَكلهَ الّربا ، والّسحر ، والّزنا ، وهَ الّزحف ، وهَ
تهَْرك  ُشب اخلهَمر ، وهَ كتامن الّشهادة ، وهَ هادة الّزور ، وهَ شهَ نع الّزكاة ، وهَ مهَ وهَ
قهَطيعة الّرحم « )1( ، فهذا اخلرب يدّل عىل أنا تسع عشة . ويف  الّصالة ، وهَ

رواية مسعدة بن صدقة أنا عشة )2( . 
وقد  ويف بعض األخبار إطالق الكبرية عىل غري األمور املذكورة ، 
كبائر  كّلها  الّذنوب  مجاعة  وقال  سبعني ،  يف  األصحاب  بعض  مجعها 
الشتاكها يف مالفة األمر والنّهي لكن قد تطلق الّصغرية والكبرية عىل 
الّذنب باإلضافة إىل مافوقه وإىل ماتته ، فالُقبلة صغرية بالنّسبة إىل الّزنا ، 

وكبرية بالنّسبة إىل النّظر بشهوة . 
قال الّشيخ الّطربيّس بعد نقل هذا القول : وإىل هذا ذهب أصحابنا 
ريض اهلل عنهم فإّنم قالوا : الّذنوب كّلها كبرية ، لكن بعضها أكرب من 
بعض ، وليس يف الّذنوب صغرية ، وإّنام يكون صغريًا باإلضافة إىل ما 

هو أكرب منه ، ويستحّق العقاب عليه أكثر )3( . 
الّطربيّس مشعر  أّن كالم  ال يفى  » األربعين « :  البهائّي )4( يف  قال 

))) الكايف 2 : 285/)2 ، ومن ال حيرضه الفقيه) : )2/56)9) . بتفاوت . 
)2) الكايف 2 : ))0/2) . 

))) جممع البيان ) : 70 . 
))) مّمد بن احلسني بن عبد الصمد اهلمداّن املشهور بـ ) البهائّي ( العامّل ، ُولد ببعلبك يف لبنان 
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وكفى  اإلمامّية ،  العلامء  بني  عليه  مّتفق  كبائر  كّلها  الّذنوب  كون  بأّن 
بالّشيخ ناقاًل : إذا قالت حذام فصدقوها )1( . 

وأّن  متلفون ،  بأّنم  منهم  املتأّخرين  أفاضل  بعض  رصيح  ولكّن 
بعضهم قائل ببعض األقوال الّسالفة ، ونسب هذا القول إىل املفيد )2( ، 

وابن الرّباج )3( ، وأيب الّصالح )4( ، وابن إدريس )5( . 
ْر  نَُكفِّ َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َبائَِر 

َ
ك َْتنُِبوا  تَ } إِْن  قوله تعاىل :  أّن  واعلم 

َعْنُكْم َسيَِّئاتُِكْم ... { )6( ، ظاهٌر عىل القول بأّن بعضها كبار وبعضها 
صغار ، وأّما عىل القول اّلذي نسبه الّطربيّس إىل اإلمامّية ففيه خفاء ؛ إذ 

ليس ذنب غري الكبائر حّتى يكون اجتنابا كّفارة له . 
أكرب من اآلخر ودعته  ذنبان أحدمها  له  نَّ  عهَ بأّن من  وأجيب عنه : 

يوم سنة )95 هـ . كان والده من تالميذ الشهيد الثان . امتاز املتجم له بشخصّية علمّية ، 
ومكانة رائعة يف مجيع ميادين العلم ، وبلغ من شأنه العلمّي لدى الناس حّدًا يكاد ُيلحقه يف 
عداد الشخصّيات األسطورّية ، وقد نهَسب الناس إليه غرائب وعجائب وأساطري كثرية تعرّب 
فاته : إثبات  تعبريًا واضحًا عن أثر البهائّي العلمّي ونفوذه البالغ عىل أفكار الناس . من مؤلَّ
األنوار اإلهلّية . االثنا عشّية ، يف احلّج . اإلثنا عشّية ، يف الزكاة . وغريها . عن ترمجة حياة 
الشيخ البهائّي يف كتابه » احلاشية عىل كتاب من ال حيرضه الفقيه « ، ومستدرك الوسائل 7 : 

)2) ، وتكملة أمل اآلمل : 76 . 
))) كتاب األربعني : )8) . 

)2) مصنّفات الّشيخ املفيد ) : )8 - )8 . 
))) املهّذب 2 : 556 . 

))) الكايف يف الفقه : 5)) . 
)5) الّسائر2 : 7)) - 8)) . 

)6) سورة النّساء ) : )) . 
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عن  ر  يكفِّ فإنه  األصغر ،  وفعل  األكرب  فتك  يتاملُك ،  ال  بحيث  نفسه 
الّتقبيل ،  له  نَّ  عهَ كمن  األكرب ،  بتك  الّثواب  من  استحّقه  ملا  األصغر 

والنّظر بشهوة فكّف عن الّتقبيل وارتكب النّظر . 
ُه  قهَطعهَ يدهَ وفيه نظر ؛ ألنه يلزم منه أّن من كّف عن قتل شخص ، وهَ
إّن  يقال :  أن  إاّل  اللهم  عنه .  ُمكّفرة  وتكون  للّصغرية ،  مرتكبًا  يكون 
املراد باألصغر ما ال أصغر منه ، وهو يف هذا املثال أقّل ما يصدق عليه 

الرّضر ال قطع اليد ، وفيه ما فيه ، كذا قال يف » حاشية األربعين « )1( . 
أقول : يمكن أن يقال : املراد بالكبائر يف هذه اآلية ما نّص اهلل تعاىل 
الّروايات  وفّسها األئّمة صلوات اهلل عليهم يف  عليه يف كتابه العزيز ، 

املذكورة ، واملكّفر ما عداها . 
عن  معترب ،  بسند  األعمال « ،  » ثواب  يف  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدّل 
َْتنُِبوا {  لَّ : } إِْن تَ زَّ وجهَ ْوِل اهلل عهَ ْن قهَ ْبِد اهلل × عهَ ا عهَ ألُت أهَبهَ لبي قال : سهَ احلهَ

اآلية . 
اهلل  رهَ  فَّ كهَ ُمْؤِمنًا  انهَ  كهَ ا  إِذهَ النّارهَ  ْيِه  لهَ عهَ اهلل  دهَ  أهَْوعهَ ا  مهَ اْجتهَنهَبهَ  ِن  »مهَ الهَ :  قهَ  
ْتُل  قهَ امُلوِجبهَاُت :  الّسْبُع  بهَاِئُر  واْلكهَ ِرياًم ،  كهَ اًل  ُمْدخهَ وُيْدِخُلُه  يِّئهَاتِِه  سهَ نُْه  عهَ
ِة ،  ْجرهَ ْعدهَ اهْلِ ُب بهَ رُّ ا ، والّتعهَ اِم ، وُعُقوُق اْلوالّدْيِن ، وأهَْكُل الّربهَ النّْفِس احلهَرهَ
اُر ِمنهَ الّزْحِف « )2( . ونحوها  اِل اْليهَتِيِم ، واْلِفرهَ نهَِة ، وأهَْكُل مهَ ْذُف امُلْحصهَ وقهَ
رواية مّمد بن الفضيل ، عن الّرضا × )3( ، وحسنة ابن أيب عمري ، عن 

))) حاشية كتاب األربعني : )8) . 
)2) ثواب األعامل 0))/ ثواب من اجتنب الكبائر . 

))) املصدر الّسابق . 
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الكاظم × )1( وغري ذلك من الّروايات . 
الّسبع  خصوص  با  املراد  أّن  عىل  اآلية  يف  الكبائر  حل  وباجلملة 
كام  الّسبع  املذكورة يف غريها عىل غري  الكبائر  إطالق  ينايف  املذكورة ال 

نسبه الّطربيّس إىل اإلمامّية . 
هذا ويمكن أن يكون املراد اجتنابا بالّتوبة عنها واالستغفار منها ، 
وأّما اإلرصار عىل الّصغرية  فإّن ذلك يكون كّفارة للّذنب اّلذي فعله ، 
أو اإلكثار  وهو املداومة عىل نوع واحد منها بال توبة ،  إّما فعلّي :  فهو 
العزم عىل فعل تلك  وهو  وإّما حكمّي :  الّصغائر بال توبة ،  من جنس 
لهَ صغريًة ، ول يتب ، ول يعزم فهو  ْن فهَعهَ الّصغرية بعد الفراغ منها ، أّما مهَ

غري مرّص ، كذا قيل . 
عن أيب عبد اهلل ×  عن عبد اهلل بن سنان ،  » الكافي « ،  روي يف 

اِر « )2( .  عهَ ااِلْستِْغفهَ ةهَ مهَ برِيهَ اِر ، والهَ كهَ رْصهَ عهَ اإْلِ ةهَ مهَ ِغريهَ قال : »الهَ صهَ
ْم 

َ
ول  ... { لَّ :  وجهَ زَّ  عهَ اهلل  ْوِل  قهَ يِف  جعفر ×  أيب  عن  جابر ،  وعن 

ُموَن { )3( . 
َ
وا وُهْم َيْعل

ُ
وا َع  ما َفَعل يُِصُّ

ثهَ  ْستهَْغِفرهَ اهلل ، والهَ حُيهَدِّ اُر : ُهوهَ أهَْن ُيْذنِبهَ الّذْنبهَ فهَالهَ يهَ رْصهَ الهَ : »اإْلِ قهَ
اُر « )4( .  رْصهَ لِكهَ اإْلِ ٍة فهَذهَ ُه بِتهَْوبهَ نهَْفسهَ

ُقوُل : »الهَ  ْبِد اهلل × يهَ ا عهَ ِمْعُت أهَبهَ ويف املوّثق ، عن أيب بصري قال : سهَ

))) ل نقف عليه ، واهلل العال . 
)2) الكايف 2 : 288/) . 

))) سورة آل عمران ) : 5)) . 
))) الكايف 2 : 2/288 . 
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اِصيِه « )1( .  عهَ ْ ٍء ِمْن مهَ ىلهَ شهَ اِر عهَ رْصهَ ىلهَ اإْلِ تِِه عهَ ْيئًا ِمْن طهَاعهَ ْقبهَُل اهلل شهَ اهلل الهَ يهَ وهَ
الّصغري والكبري ،  الّذنب يشمل  أن  ويظهر من إطالق رواية جابر 

وأّنه ال ينتفي عنه اإلرصار إاّل باالستغفار ، وأْن حُيّدث نفسه بالّتوبة . 
ويظهر من األخرية أّنه ال تقبل الّطاعة ممّن أرّص عىل معصية ، وأّنه ال 

تقبل الّتوبة عن ذنب مع فعله آلخر ، وفيه كالم : 

تتميم : ] تفسير قوله تعالى : } الين يتنبون ... { [ 

 
َّ

إاِل َفَواِحَش 
ْ
َوال ��ِم 

ْ
ث ِ

ْ
ال َبائَِر 

َ
ك َيَْتنُِبوَن  يَن 

ّ
} ال تعاىل :  اهلل  قال   

قال :  الّصادق ×  عن  مسلم ،  بن  مّمد  حسنة  ففي  َمَم ... { )2( . 
َّ
الل

ْعُد « )3( .  اءهَ اهلل ُثمَّ ُيِلمُّ بِِه بهَ ا شهَ يهَْمُكُث مهَ » ...ُهوهَ الّذْنُب ُيِلمُّ بِِه الّرُجُل فهَ
ْعدهَ اهْلهَنهَِة أهَِي الّذْنُب  ويف صحيحته ، عن أحدمها ’ قال : »اهْلهَنهَُة )4( بهَ

ْبُد « )5( .  ْعدهَ الّذْنِب ُيِلمُّ بِِه اْلعهَ بهَ
ْد  إاِلَّ وقهَ ْنٍب  ذهَ ِمْن  ا  »مهَ عنه × قال :  ويف موّثقة إسحاق بن عاّمر ، 
لَّ :  زَّ وجهَ ْوُل اهلل عهَ قهَ بِِه وُهوهَ  ُيِلمُّ  ُثمَّ  انهَ  الّزمهَ ُْجُرُه  ُمْؤِمٌن يهَ ْبٌد  ْيِه عهَ لهَ ُطبِعهَ عهَ
ْعدهَ  بهَ الّذْنبهَ  ُيِلمُّ  اّلذي  ْبُد  اْلعهَ الّلمُم :  الهَ :  قهَ اآلية ،  َيَْتنُِبوَن {  يَن 

ّ
} ال

))) الكايف 2 : 9)2/) . 
)2) سورة النجم )5 : 2) . 

))) الكايف 2 : )))/) . 
نهَة . ويقال : يف فالن هناٌت ، أي خصال ّش ،  ن : كناية عن كّل اسم جنس . واالنثى : ههَ ))) اهلهَ
نهَة ، تأنيث  نْت . وقد جتمع عىل هنوات . وقيل : واحدها : ههَ وال يقال يف اخلري . وواحدها : ههَ

ن ) املصباح املنري : ))6 ؛ النّهاية 5 : 279 ماّدة هنا ( .  ههَ
)5) الكايف 2 : )))/2 . 
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تِِه أهَْي ِمْن طهَبِعه « )1( .  ِليقهَ ْيسهَ ِمْن سهَ الّذْنِب لهَ
ُم :  والّلمهَ ُة ،  قهَ والّسِ الّزنهَا  اِحُش :  وهَ »اْلفهَ قال :  أيضًا  موّثقته  ويف 

يهَْستهَْغِفُر اهلل « )2( .  الّرُجُل ُيِلمُّ بالّذْنِب فهَ
وعن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد اهلل × يقول : »إِنَّ امُلْؤِمنهَ الهَ 
ْيئًا الهَ  لِكهَ شهَ أهَلَّ ِمْن ذهَ امهَ  وُربَّ واْلُفُجورهَ ،  واْلُبْخلهَ ،  ِذبهَ ،  ِجيَُّتُه اْلكهَ ُكوُن سهَ يهَ
ِة « )3( .  ُه ِمْن تِْلكهَ النّْطفهَ ُد لهَ ِكْن الهَ ُيولهَ ْم ، ولهَ الهَ : نهَعهَ يهَْزن : قهَ ْيِه . ِقيلهَ فهَ لهَ ُدوُم عهَ يهَ
حّتى  سنة  عشين  بعد  ذنبه  ليذكر  املؤمن  إن  األخبار :  بعض  وفي 

يستغفر ربه فيغفر له ، وإنَّ الكافر لينساه )4( . 
الّذنب  ينقله من  أْن  إنَّ اهلل قد حيّب عبده وما يمنعه  وفي بعضها : 
اّلذي يفعله إاّل لكي يافه )5( ، وأّنه قد يكوُن صدوُر الّذنِب من املؤمن 
لطفًا من اهلل عىل العبد ؛ وذلك لئال يتداخلهَه العجب يف كثرة طاعاته فإذا 

أذنب خاف من اهلل تعاىل )6( . 

))) الكايف 2 : 2))/5 . بتفاوت . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 
)2) الكايف 2 : 7/278 . وفيه : » عن أيب عبداهلل × « . 

))) الكايف ) : 2))/6 ، واخلصال ) : 29)/))) . 
ْبُد امُلْؤِمُن  الهَ : » اْلعهَ ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ ))) إشارة اىل ما أورده الكلينّي يف الكايف 2 : 7))/) ، عهَ
اُت  اعهَ ِت السَّ ضهَ ْ ٌء وإِْن مهَ ْيِه شهَ لهَ ْ ُيْكتهَْب عهَ رهَ اهلل لهَ إِِن اْستهَْغفهَ اٍت فهَ اعهَ ْبعهَ سهَ ُه اهلل سهَ لهَ ْنبًا أهَجَّ ا أهَْذنهَبهَ ذهَ إِذهَ
يهَْغِفرهَ  ُه فهَ بَّ ْستهَْغِفرهَ رهَ تَّى يهَ نهًَة حهَ ينهَ سهَ ْعدهَ ِعْشِ ْنبهَُه بهَ ُر ذهَ كَّ ُيذهَ يِّئهٌَة وإِنَّ امُلْؤِمنهَ لهَ ْيِه سهَ لهَ ْستهَْغِفْر ُكتِبهَْت عهَ ْ يهَ ولهَ

تِه « .  اعهَ اهُ  ِمْن سهَ يهَنْسهَ افِرهَ لهَ ُه وإِنَّ اْلكهَ لهَ
ُجِعْلُت  ْوِم :  اْلقهَ ِمنهَ  ُجٌل  رهَ ه  لهَ الهَ  قهَ الكايف 2 : 2))/) ، . . .  الكلينّي يف  ما أورده  اىل  )5) إشارة 
الهَ  قهَ ْيه ؟ . فهَ لهَ امهَ أهَْقِدُر عهَ ه فهَ رْيِ نْه إىِلهَ غهَ لهَ عهَ وَّ هَ ْهٍر ، ُأِريُد أهَْن أهَتهَ ْنٍب ُمنُْذ دهَ ىلهَ ذهَ نِي ملهَُِقيٌم عهَ اكهَ ، واهلل إِنَّ فِدهَ

هَافهَه « .  ْي تهَ ه إاِلَّ لِكهَ رْيِ نُْقلهَكهَ ِمنْه إىِلهَ غهَ ْمنهَُعه أهَْن يهَ ا يهَ إِنَّ اهلل حُيِبُّكهَ ، ومهَ اِدقًا ، فهَ لهَه : » إِْن ُكنْتهَ صهَ
 : 2 الّشائع  علل  يف  والّصدوق   ، (/(((  : 2 الكايف  يف  الكلينّي  أورده  ما  اىل  إشارة   (6(



((7 ........................................................ كتاب آداب القضاء والّشهادات

عن  النّفس  تنزيه  فهي  العدالة  تعريف  يف  املأخوذة  املروءة  وأّما 
األُمور الّدنية اّلتي ال تليق بأمثاله ، كالّسخرية ، وكثره املزاح ، واألكل 
يف األسواق غالبًا ، ولبس الفقيه لباس اجلندي بحيث ُيسخر منه ، ونحو 
وليس من ذلك الّصنائع  ذلك من األفعال اّلتي تكون سببًا للّسخرية ، 

الّذميمة كالكنس واحلجامة واحلياكة وإْن استغنى عنها . 
* * * * *

الّثالثة عشرة : في سورة الّنساء

َعَ  ْو 
َ
َول هلل  ُشَهَداَء  ِقْسِط 

ْ
بِال وَّاِمنَي 

َ
ق ونُوا 

ُ
ك آَمُنوا  يَن 

ّ
ال يَُّها 

َ
أ } يَا   

بِِهَما   
َ

ْول
َ
أ اهلل 

َ
ف ِقياً 

َ
ف ْو 

َ
أ  

ً
َغنِّيا يَُكْن  إِْن  َربنَِي 

ْ
ق
َ ْ
َواأل َوادَليِْن 

ْ
ال وِ 

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ

وَن 
ُ
إِنَّ اهلل َكَن بَِما َتْعَمل

َ
ْو ُتْعرُِضوا ف

َ
ُووا أ

ْ
وا َوإِْن تَل

ُ
ْن َتْعِدل

َ
َهَوى أ

ْ
 تَتَّبُِعوا ال

َ
ال

َ
ف

َخبِياً { )1( . 
والّدوام  بالكون  فأمرهم  املنتفعني ،  كونم  باعتبار  املؤمنني  مناداة 
يأتوا  وأْن  واألفعال .  األقوال  يف  عليه  واملحافظة  بالعدل  القيام  عىل 
أحدًا  ناظرين  غري  ثوابه ،  طلب  أو  اهلل  أمر  اّلذي  الوجه  عىل  بالّشهادة 
سواه وهو خرب ثان أو حال من اسم كان } ولو { كانت الّشهادة } ع 
أنفسكم { بأن تقّروا عليها ؛ وذلك ألن الّشهادة هي اإلخبار عن احلّق 
عىل غريه أو عىل نفسه أو الوالدين أو األقربني . وال تكتموها طلبًا للّرأفة 

الهَ : » إِنَّ اهلل  ْبِد اهلل × قهَ ْن أهَيِب عهَ 8/579 ، والّشيخ الّطويّس يف األمال : )57/)8)) ، عهَ
دًا « .  ْنٍب أهَبهَ ا اْبُتِلهَ ُمْؤِمٌن بِذهَ لِكهَ مهَ ْو الهَ ذهَ رْيٌ لِلُمْؤِمنِ  ِمنهَ اْلُعْجِب ، ولهَ ْنبهَ  خهَ ِلمهَ أهَنهَ  الذَّ عهَ

))) سورة النّساء ) : 5)) . 



8))...................................................................... قالئد الدرر  /ج4

بم فإنه إْن يكون املشهود عليه غنّيًا أو فقريًا فاهلل أوىل وأرأف بام ، فال 
تتنعوا من إقامتها طلبًا ملرضاة الغني وللّتحم عىل الفقري ، فإنه انظر يف 

أمورمها ، إذ لو ل تكن الّشهادة صالحًا هلام ملا شعها . 
وضمري الّتثنية راجع إىل جنس الفقري والغني ، وأفرده يف } يكن { 
أوىل  وقرئ شاذًا  املشهود عليه واحد من هذين اجلنسني .  أّن  إىل  نظرًا 
بم ، وهو يؤّيد كون املراد اجلنس . وقيل : إّن ضمري } يكن { راجع 
إىل كّل واحد من املشهود له واملشهود عليه ، وهو متمل لقرينة املقام . 

هوى  أي :  َهَوى { 
ْ
ال تَتَّبُِعوا  ال 

َ
} ف بقوله :  ذلك  سبحانه  أّكد  ثّم 

األمر  يف  الّدنيوية  مصاحلكم  وتالحظوا  الّشهادة ،  إقامة  يف  أنفسكم 
عنه ،  تعدلوا  ألن  أو  احلّق ،  عن  وا { 

ُ
َتْعِدل ْن 

َ
} أ كراهة  وغريه  املذكور 

أو  وتبدّلوها  احلّق  شهادة  عن  ألسنتكم  أو  أنفسكم  ُووا { 
ْ
تَل } َوإِْن 

تعرضوا عن أدائها وتكتموها ، وهو املروّي عن أيب جعفر × )1( . 
وقيل : املعنى : } تلووا { يف احلكم ألحد اخلصمني عىل اآلخر } أو 
َخبِياً {  وَن 

ُ
َتْعَمل بَِما  َكَن  اهلل  إِنَّ 

َ
} ف اآلخر  إىل  أحدمها  عن  تعرضوا { 

فيجازيكم عىل مايصدر منكم من املخالفة ، وفيها مبالغة يف الّتهديد . 
ْبِد اهلل ×  ا عهَ أهَبهَ ِمْعُت  سهَ عن داود بن احلصني قال :  الّشيخ ،  روى 
ِشْئتهَ  ْيفهَ  كهَ ا  ههَ ْ ريِّ فهَغهَ ا  ههَ ُتِقيمهَ أهَْن  ْدتهَ  أهَرهَ فهَ ٍة  ادهَ ههَ شهَ ىلهَ  عهَ ِهْدتهَ  شهَ ا  »إِذهَ ُقوُل :  يهَ
ْعدهَ أهَْن  اِحِب احلهَقِّ بهَ تَّى يهَِصحَّ اليّشْ ُء لِصهَ ا باِمهَ اْستهَطهَْعتهَ حهَ ْحههَ حِّ صهَ ا وهَ ْبههَ تِّ ورهَ
إِنَّامهَ  فهَ قٍّ ،  ْيسهَ بِحهَ لهَ ا  نهَْفِس احلهَقِّ مهَ ِزيدهَ يِف  تهَ والهَ  ِه ،  قِّ بِحهَ إاِلَّ  ُد  ْشههَ تهَ تهَُكونهَ  الهَ 

))) جممع البيان) : ))2 . 
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بالّشاِهِدين  ُب احلهَقُّ ، وهَ بالّشاِهِد ُيوجهَ حُيِقُّ احلهَقَّ وهَ الّشاِهُد ُيْبطُِل احلهَقَّ ، وهَ
ْيِه  إِلهَ ُِد  يهَ ا  مهَ بُِكلِّ  ا  بِتهَْصِحيِحههَ ِة  ادهَ الّشههَ ِة  امهَ إِقهَ يِف  للّشاِهِد  إِنَّ  وهَ ُيْعطهَى ، 
ُيْثبُِت احلهَقَّ  بِِه  ا  ِة مهَ ادهَ اِن والّتغِيرِي يِف الّشههَ املهَعهَ اِظ وهَ اأْلهَْلفهَ ِة  ادهَ ِزيهَ ِمْن  الّسبِيلهَ 
اِهِد  اِئِم امُلجهَ ىلهَ احلهَقِّ ِمْثلهَ أهَْجِر الّصاِئِم اْلقهَ ًة عهَ ادهَ ُذ بِِه ِزيهَ الهَ ُيْؤخهَ ُحُه ، وهَ حِّ ُيصهَ وهَ

بِيِل اهلل « )1( .  ْيِفِه يِف سهَ بِسهَ
تهَمهَ  ْن كهَ وعن جابر ، عن أيب جعفر × قال : قال رسول اهلل ‘ : »مهَ
اْمِرٍئ  الهَ  مهَ لُِيزِويهَ  أهَْو  ُمْسِلٍم ،  اْمِرٍئ  مهَ  دهَ ِبهَا  لُِيْهِدرهَ  ِبهَا  ِهدهَ  شهَ أهَْو  ةهَ ،  ادهَ شههَ
ْعِرُفُه  ْجِهِه ُكُدوٌح تهَ يِف وهَ ِ ، وهَ دَّ اْلبهَرصهَ ٌة مهَ ْجِهِه ُظلمهَ ِة ولِوهَ ْومهَ اْلِقيهَامهَ ُمْسِلٍم أهَتهَى يهَ
الهَ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم  قٍّ لُِيْحِييهَ ِبهَا مهَ ةهَ حهَ ادهَ ههَ ِهدهَ شهَ ْن شهَ بِِه ، ومهَ ِئُق بِاْسِمِه ونهَسهَ اخلهَالهَ
بِِه .  ونهَسهَ بِاْسِمِه  ِئُق  اخلهَالهَ ْعِرُفُه  تهَ  ِ اْلبهَرصهَ دَّ  مهَ ُنوٌر  ْجِهِه  لِوهَ وهَ ِة  اْلِقيهَامهَ ْومهَ  يهَ أهَتهَى 
قِيُموا 

َ
وَأ  ... { ُقوُل :  يهَ لَّ  جهَ وهَ زَّ  عهَ اهلل  أهَنَّ  ى  تهَرهَ أهَالهَ  ٍر × :  ْعفهَ أهَُبو جهَ الهَ  قهَ ُثمَّ 

الّشهاَدَة هلل ... { )2( « )3( . 
تهَبهَ أهَيِب يِف   وعن عّل بن سويد الّسائّي ، عن أيب احلسن × قال : كهَ
ل  زوجهَ ةهَ هلل عهَ ادهَ أهَِقِم الّشههَ ْم ؟ قال : »فهَ ِة هلهَُ ادهَ ِن الّشههَ ألتُه عهَ الته إِلهََّ : وسهَ ِرسهَ
ىلهَ  إِْن ِخْفتهَ عهَ ْينهَُهْم ، فهَ ْينهَكهَ وبهَ بنِيهَ فِيامهَ بهَ ىلهَ نهَْفِسكهَ أهَِو اْلوالدْيِن واأْلهَْقرهَ ْو عهَ ولهَ

ْياًم فهَال « )4( .  أهَِخيكهَ ضهَ

))) هتذيب األحكام 6 : 787/285 . 
)2) سورة الّطالق65 : 2 . 

 : 6 األحكام  وهتذيب   ، ((29/58 الفقيه) :  حيرضه  ال  ومن   ، (/(80  : 7 الكايف   (((
 . 756/276

))) الكايف 7 : )8)/) ، وهتذيب األحكام 6 : 757/276 . 
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ُقوُل : »أهَِقيُموا  ْبِد اهلل × يهَ ا عهَ ِمْعُت أهَبهَ وعن داود بن احلصني )1( قال : سهَ
ىلهَ اأْلهَِخ يِف الّديِن الّضري « .  ا عهَ ِد ، والهَ ُتِقيُموههَ لهَ ىلهَ اْلوالدْيِن واْلوهَ ةهَ عهَ ادهَ الّشههَ

ا الّضرْيُ ؟ .   ُقْلُت : ومهَ
رهَ  ا أهَمهَ فهَ مهَ ُه ِخالهَ ِعيِه ِقبهَلهَ دَّ اِحُب احلهَقِّ اّلذي يهَ ى فِيِه صهَ دَّ ا تهَعهَ الهَ : »إِذهَ  قهَ
ْيٌن وُهوهَ ُمْعِسٌ ،  رهَ دهَ ىلهَ آخهَ رهَ عهَ ُكونهَ آِلخهَ لِكهَ أهَْن يهَ ُسوُلُه ، وِمْثُل ذهَ اهلل بِِه ورهَ
ٍة ... { )2( ،  الهَ : } ... َفَنِظَرٌة إىِل  َميَْسَ ْيسهَهَ قهَ تَّى يهَ رهَ اهلل بِاْنتِظهَاِرِه حهَ ْد أهَمهَ وقهَ
ُتِقيمهَ  أهَْن  لهَكهَ  ِلُّ  حيهَ فهَالهَ  بِاْلُعْسِ ،  ْعِرُفُه  تهَ وأهَْنتهَ  ةهَ  ادهَ الّشههَ ُتِقيمهَ  أهَْن  ْسأهَُلكهَ  ويهَ

اِل اْلُعْسِ « )3( .  ةهَ يِف حهَ ادهَ الّشههَ
 ويف الّصحيح ، عن مّمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أيب احلسن × 
أهَْن  ُيِريُد  ُمهَالٍِف ،  ُجٍل  لِرهَ ْيٌن  دهَ ْيِه  لهَ الِيكهَ عهَ وهَ ِمْن مهَ الّرُجل  ْن  ألتُه عهَ سهَ قال : 
ْيِه ،  لهَ ْقِدُر عهَ ُه والهَ يهَ ت ِعنْدهَ ْيسهَ ُا لهَ ّزوجل أهَنَّ ِلمهَ اهلل عهَ ْد عهَ ُه ، وقهَ بِسهَ ْ ُه وحيهَ ْعُسهَ يهَ
هَ  تَّى ُييهَسِّ ْفِسِه حهَ ْن نهَ ُه عهَ عهَ ْدفهَ ُه يهَ ِْلفهَ لهَ ُه أهَْن حيهَ ُوُز لهَ ْل يهَ يِّنهٌَة ، ههَ ِريِمِه بهَ ْيسهَ لِغهَ لهَ وهَ
ْل  ْقِدُر ههَ يهَ ُه الهَ  أهَنَّ ُفوا  رهَ ْد عهَ الِيكهَ قهَ وهَ ْيِه الّشُهوُد ِمْن مهَ لهَ انهَ عهَ وإِْن كهَ ُه ؟ ،  لهَ اهلل 

ْيِه ؟ .  لهَ ُدوا عهَ ْشههَ ُوُز أهَْن يهَ يهَ
ُه « )4( .  نِْويهَ ُظلمهَ ْيِه ، والهَ يهَ لهَ ُدوا عهَ ْشههَ ُوُز أهَْن يهَ الهَ : »الهَ يهَ  قهَ

))) داود بن احلصني األسدّي بالوالء ، الكويّف . مّدث واقفّي ثقة ، وله كتاب ، روى عن االمام 
 (90 الطويّس :  رجال  )8)هـ .  سنة  قبل  احلياة  قيد  عىل  وكان  والكاظم ‘ .  الصادق 
النجاّش : 5)) . معجم  املقال ) : 08) . فهرست الطويّس : 68 . رجال  تنقيح  و9)) . 

رجال احلديث 7 : 97 - 99 . 
)2) سورة البقرة 2 : 280 . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : 9)/)0)) ، وهتذيب األحكام 6 : 675/257 . 
))) الكايف 7 : 88)/2 ، وهتذيب األحكام 6 : )26/)69 . بتفاوت . 
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 ] األحكام المستفادة من اآلية الكريمة [ 

وإذا عرفت ذلك فقد يستفاد من إطالق اآلية ُأمور : 
نفسه  عىل  مطلقًا  احلكومات  يف  العدل  إقامة  وجوب  ) األّول ( :   

وعىل غريه ويف الواليات واألمانات وسائر األمور . 
 ) الّثاني ( : وجوب إقرار اإلنسان عىل نفسه باحلقوق اّلتي يف ذّمته . 
 ) الّثالث ( : لزوم تصحيح الّشهادة عىل النّحو اّلذي حيصل به أداء 

احلّق . 
 ) الّرابع ( : عدم جواز إقامتها عىل من علم إعساره ؛ ألّنه تعاىل أمر 
بالنّظرة فال يوز مطالبته يف تلك احلال ، ونحن مأمورون بإقامتها عىل 
الوجه واحلال اّلذي أمر ، ول يأمر باألخذ من املعس فال يوز الّشهادة 
عليه ، كام دّلت عليه األخبار ، وليس يف قوله : ) فقريًا ( منافاة لذلك ؛ 
ألن الفقري أعّم من املعس ؛ ألّن املعس من ل يملك زيادة عىل قوت اليوم 

والّليلة . نعم إن كان القصد جمّرد إثبات احلّق وجبت . 
وعىل  الوالدين وسائر األقارب ،  إقامتها عىل  لزوم  ) الخامس ( :   
اجلملة  وهذه  مالفًا ،  له  املشهود  كان  ولو  أوىل ،  بطريق  األصدقاء 
من  مجاعة  ذهب  فإنه  الوالد ،  عىل  الولد  شهادة  يف  إاّل  فيها  خالف  ال 
أصحابنا كابن اجلنيد )1( ، واملرتىض )2( ، وقّواه يف الّدروس )3( إىل جوازها 

))) قال العاّلمة يف متلف الشيعة : » ول أقف البن اجلنيد ، وال البن أيب عقيل عىل شئ يف ذلك 
بالنصوصية « . ول نقف عىل مصدر ملا نسبه املصنّف له . 

)2) اإلنتصار : ))2 . 
))) الّدروس الّشعّية2 : 2)) . 
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لآلية والّروايات املذكورة ونحوها من إطالق اآليات والّروايات . 
يف  الّشيخ  عليه  ــى  اّدع بل  الجواز ،  عدم  إلى  األكثر  وذه��ب 
عليه  الّشهادة  بأّن  العاّلمة  هلم  واحتّج  الّطائفة ،  إمجاع  » الخالف « )1( 
 ، )2( } ... 

ً
ْنَيا َمْعُروفا نوع عقوق ، وبقوله تعاىل : } ... َوَصاِحْبُهَما ف ادلُّ

وليس من املعروف الّشهادة عليه ، والّرد عليه ، وإظهار تكذيبه . 
وُاجيب عن اآلية : بأّن لزوم اإلقامة اليستلزم القبول ، ألّن اإلقامة 

صدوع باحلّق ، وهو أعّم من القبول وعدمه . 
وفيه نظر ؛ أّما اإلجماع فغري بنيِّ الّثبوت عىل الوجه اّلذي تثبت به 
مع  وإثبات  بنفي  احلكم  هذا  عىل  ينّص  ل  املتقّدمني  أكثر  ألّن  احلجّية ؛ 
الباطل وتليص  فإّن قول احلّق ورّده عن  وأّما اآلية ،  مالفة املرتىض . 
»اْنرُصْ  بقوله :  نّبه ‘  كام  املعروف ،  أحسن  هو  النّاس  حّق  من  ذّمته 

ْظُلومًا « .  اكهَ ظهَاملًِا أهَْو مهَ أهَخهَ
ُه ظهَاملًِا ؟  ْيفهَ نهَرْصُ ُسولهَ اهلل ، كهَ ا رهَ يلهَ : يهَ قهَ فهَ

كهَ إّياُه « )3( .  اكهَ نهَرْصُ ْن ُظْلِمِه ، فهَذهَ ُه عهَ ُردُّ الهَ : »تهَ قهَ
ْعِصيهَِة اخلهَالِِق « )4( . وعموم  ةهَ ملِهَْخُلوٍق يِف مهَ وعموم قوله × : »الهَ طهَاعهَ

لزوم انكار املنكر . 
وأّما ما أجيب به عن اآلية فواضح البطالن ، أّما أّوالً : فألّنه لوال 

))) اخلالف 6 : 296 – 297 املسألة )) ، 5) . 
)2) سورة لقامن )) : 5) . 

))) صحيح البخاري 9 : 28 - 29 ، مسند أحد ) : 99 ، سنن البيهقي 6 : )9 . 
))) دعائم اإلسالم ) : 50) ، ومن ال حيرضه الفقيه 2 : )62/))2) . وفيها : » عن عّل × « . 



((( ........................................................ كتاب آداب القضاء والّشهادات

ذلك لكان عبثًا . وأّما ثانيًا : فألّنه معطوف عىل القبول ، كام أنَّ املعطوف 
عليه كذلك فلو كان غري ذلك لزم عدم االنتظام . 

وباجلملة ل أعثر لقول األكثر عىل دليل تاّم يعدل به عن ظاهر اآلية 
ونحوها ، فالقول بذلك قوّي . 

ْن عال من  وعىل القول اّلذي اختاره األكثر هل يتعّدى احلكم إىل مهَ
اآلباء ومن سفل من األبناء ؟ ، وجهان : منشأمها صدق الولد والوالد 
األب  إىل  يتعّدى  وال  العدم .  األظهر  ولعّل  ال ،  أم  حقيقة  ذلك  عىل 
الّشهادة  األّم فتجوز  وأّما  الّصدق حقيقة ،  لعدم  الّرضاع ؛  والولد من 

عليها كام رّصح به بعضهم ، ومقتىض دليلهم عدم اجلواز . 
 ) الّسادس ( : حيث قلنا : إّن مقتىض لزوم إقامة الّشهادة هلل القبول 
ذلك  عىل  ويدّل  والّزوجة ،  واألقربني  والوالدين  للولد  جوازها  يلزم 
الّتهمة املانعة من  وخالف يف ذلك أكثر العاّمة ملا فيه من  أخبار كثرية ، 
والوالد  نطفته ،  من  ملوقًا  لكونه  الوالد  بعض  الولد  وألّن  القبول ؛ 
لنفسه وكذا  للولد فهو كاجلزء منه فيكون كّل واحد منهام شاهدًا  ماّدة 

األقارب )1( . 

))) املدّونة الكربى 5 : 55) ، أسهل املدارك ) : ))2 ، بداية املجتهد 2 : 52) ، األم 6 : 6)2 ، 
كفاية األخيار 2 : )6) ، والوجيز 2 : 250 ، املجموع 20 : ))2 ، املبسوط ) الّسخيّس ( 

 ، (2( : (6
النتف 2 : 800 ، اللباب ) : 87) ، بدائع الصنائع 6 : 272 ، تبيني احلقائق ) : 9)2 ، اهلداية 
القدير 5 : 502 و6 : )) ،  فتح  القدير 5 : 502 و6 : )) ، شح  فتح  املطبوع مع شح 
 ، ((0 املزن :  مترص  و)7 ،   72  : (2 الكبري  الّشح  و66 .   65  : (2 قدامة  البن  املغني 

الفتاوى اهلندية ) : 69) ، البحر الزخار 6 : 5) ، احلاوي الكبري 7) : )6) . 
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مدفوعة  الّتهمة  وألنَّ  ذلك ،  يمنع  اآلية  ظاهر  أنَّ  واجلواب : 
بالعدالة ، وألّن البعضّية جماز ، ومن ثّم اليوز ألحدمها أن يترّصف يف 
مال اآلخر إاّل بإذنه وجاز كون أحدمها حّرًا واآلخر رّقًا إىل غري ذلك ممّا 

يدّل عىل نفي اجلزئّية احلقيقة . 
 ) الّسابع ( : يدخل يف عمومها شهادة اململوك ولو لسّيده أو عليه ، 
وُز  ُ ويدّل عىل ذلك صحيحة مّمد بن مسلم ، عن أيب جعفر × قال : »جتهَ

ىلهَ احلُرِّ امُلْسِلِم « )1( .  ْبِد امُلْسِلِم عهَ ُة اْلعهَ ادهَ ههَ شهَ
وحسنة عبد الّرحن بن احلّجاج ، عن أيب عبد اهلل × قال : »الهَ بهَْأسهَ 
ْدال « )2( . ونحوها رواية مّمد بن مسلم )3( ، ورواية  انهَ عهَ ا كهَ ِة املهَْمُلوِك إِذهَ ادهَ ههَ بِشهَ
بريد )4( ، وجعلها الّشهيد الّثان يف » المسالك « )5( من احلسن ، وفيهام : »أّن 

ّد شهادة اململوك عمر بن اخلطاب « ، وغري ذلك من األخبار .  ْن رهَ أّول مهَ
وهنا روايات ُأخر دالة عىل املنع ، كصحيحة مّمد بن مسلم ، عن 
وُز  ُ جتهَ الهَ  املهَْمُلوُك  ْبُد  » ...اْلعهَ آخره :  يف  قال :  حديث  يف  أحدمها ’ 

ُتُه « )6( .  ادهَ ههَ شهَ
ِد  لهَ ِة وهَ ادهَ ههَ ْن شهَ ألته عهَ وصحيحة احللبّي ، عن أيب عبد اهلل × قال : سهَ

الّزنهَا ؟ . 

))) من ال حيرضه الفقيه ) : ))/)28) ، وهتذيب األحكام 6 : 9)6/2)6 . 
)2) الكايف 7 : 89)/) ، وهتذيب األحكام 6 : 8)2/))6 . 

))) الكايف 7 : 89)/2 . 
))) الكايف 7 : 90)/) . 

)5) مسالك األفهام )) : 205 . 
)6) هتذيب األحكام 6 : 9)8/2)6 ، واالستبصار) : 6)/6) . 
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ْبٍد « )1( .  الهَ : »الهَ والهَ عهَ قهَ  فهَ
دُّ ِمنهَ الّشُهوِد ؟ .  امَّ ُيرهَ ألته عهَ ورواية سامعة قال : سهَ

واأْلهَِجرُي ،  ٍم ،  ْغرهَ مهَ افُِع  ودهَ يُك ،  والّشِ واخلهَْصُم ،  »امُلِريُب ،  الهَ :  قهَ فهَ  
ونحو ذلك  اهُتُْم « )2( .  ادهَ ههَ دُّ شهَ ُترهَ ِء  ُؤالهَ ُكلُّ ههَ ُم ،  وامُلتَّههَ والّتابُِع ،  ْبُد ،  اْلعهَ وهَ
من األخبار . ومن ثّم اختلف األصحاب يف طريق اجلمع بينها عىل أقوال . 
 ) األّول ( : قبوهلا مطلقًا ذهب إليه بعض األصحاب منهم حييى بن 
سعيد يف » الجامع « )3( ، وبه قال بعض العاّمة )4( ، أيضًا ويشهد له أيضًا 
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ... { )5( ، و} ... َشِهيَديِْن ِمْن 

َ
إطالق } . . وَأ

رَِجالُِكْم ... { ، )6( ، ونحو ذلك من اإلطالقات ، وياب عن روايات 
املنع باحلمل عىل الّتقية ؛ ألّن املشهور عند العاّمة عدم القبول مطلقًا ، أو 

عىل ما إذا ل يكن عدالً كام هو الغالب يف املامليك . 
عدم القبول مطلقًا ذهب إليه احلسن بن أيب عقيل من  ) الّثاني ( :   

أصحابنا )7( ، وإليه ذهب أكثر العاّمة )8( . 

))) هتذيب األحكام 6 : 2)599/2 ، واالستبصار) : ))/8) . 
)2) هتذيب األحكام6 : 96)2/ 6)6 ، ومن ال حيرضه الفقيه ) : ))/)28) . 

))) اجلامع للشائع : 0)5
))) الّسنن الكربى 0) : )6) ، املحىل 9 : 2)) و))) ، حلية العلامء 8 : 7)2 ، املغني ) ابن 

قدامة ( 2) : )7 ، عمدة القاري )) : 92) و)22 ، حلاوي الكبري 7) : 58 . 
)5) سورة الّطالق 65 : 2 . 
)6) سورة البقرة 2 : )28 . 

)7) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : 97) . 
)8) األّم 7 : 7) و88 ، مترص املزن : 05) ، كفاية األخيار 2 : 68) ، حلية العلامء 8 : 7)2 ، 
املجموع 20 : 226 و227 ، املحىّل 9 : )2) ، املبسوط ) الّسخيّس ( 6) : )2) ، النتف 
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وفيه : أّن روايات املنع وإْن كان فيها الّصحيح إاّل أّنا مالفة لظاهر 
العاّمة  أكثر  ملذهب  موافقة  ذلك هي  ومع  الّسابقة ،  والّروايات  القرآن 

فحملها عىل ما ذكرنا أرجح . 
 ) الّثالث ( : قبوهلا مطلقًا إاّل عىل مواله ، وهذا هو مذهب األكثر 
عماًل باألخبار األوىل ، وحاًل للّثانية عىل شهادته عىل مواله كالولد عىل 

والده الشتاكهام يف لزوم الّطاعة . وال يفى مافيه . 
 ) الّرابع ( : عكسه وهو عدم قبوهلا مطلقًا إاّل عىل مواله ، ول يعلم 

قائله وضعفه ظاهر . 
 ) الخامس ( : قبوهلا عىل مثله وعىل الكافر دون املسلم ، وإليه ذهب 
ابن اجلنيد )1( وحّجته مع اجلمع بني األخبار قول الّصادق × يف رواية 
ىلهَ احلُرِّ امُلْسِلِم « )2( . فإّنه  ْبِد امُلْسِلِم عهَ ُة اْلعهَ ادهَ ههَ وُز شهَ ُ مّمد بن مسلم : »جتهَ

يدّل بمفهومه عىل ذلك ، وله رواية أخرى )3( . 
وفيه : أّنه مع عدم الرّصاحة باملنع عن القبول يف ما عدامها ال يصلح 

ملعارضة اآليات والّروايات املذكورة . 
 ) الّسادس ( : قبوهلا لغري مواله ورّدها له ، وإليه ذهب أبو الّصالح )4( . 
 (2  : (2 الكبري  والّشح   ، 2(8  : ( احلقائق  تبيني   ، 226  : 6 الّصنائع  بدائع   ، 797  : 2

والبحر الّزّخار 6 : )2 ، وعمدة القاري )) : 9)2 . 
))) عنه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : )50 . 

)2) من ال حيرضه الفقيه ) : ))/)28) ، وهتذيب األحكام 6 : 9)2/)) . 
الهَ :  ا ’ قهَ ِدمِههَ ْن أهَحهَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم عهَ مَّ ))) أوردها الّشيخ يف هتذيب األحكام 6 : 9)8/2)6 ، عن مُهَ
ُتُه « .  ادهَ ههَ وُز شهَ ُ ْبُد املهَْمُلوكُ  الهَ جتهَ الهَ اْلعهَ ىلهَ أهَْهِل اْلِكتهَاِب وقهَ ِة عهَ ُة املهَْمُلوِك ِمْن أهَْهِل اْلِقْبلهَ ادهَ ههَ وُز شهَ ُ » جتهَ

))) الكايف يف الفقه : 5)) . 
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وال يفى ما فيه . 
وقال ابنا بابويه : البأس بشهادة العبد إذا كان عدالً لغري سّيده )1( . 

وهو يعطي من حيث املفهوم املنع ممّا عدا ذلك . 
هادُة  وُز شهَ ُ ويف صحيحة ابن أيب يعفور ، عن أيب عبد اهلل × : » جتهَ

والِيه يِف الّدْيِن واليّشْ ِء اْليهَِسرِي « )2( .  املهَْمُلوك لغري مهَ
* * * * *

وفي معنى هذه اآلية قوله تعالى في سورة المائدة : 

 َيِْرَمنَُّكْم 
َ

ِقْسِط َوال
ْ
وَّاِمنَي هلل ُشَهَداَء بِال

َ
ونُوا ق

ُ
يَن آَمُنوا ك

ّ
يَُّها ال

َ
 } يَا أ

َرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلل إِنَّ اهلل َخبٌِي 
ْ
ق
َ
وا ُهَو أ

ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
ْوٍم َع أ

َ
َشَنآُن ق

وَن { )3( . 
ُ
بَِما َتْعَمل

 فهي داّلة عىل لزوم القيام ، واإلتيان بالعبادات ، واألمر باملعروف ، 
والنّهي عن املنكر ، وحفظ األمانات ، واألحكام ، وسائر الواجبات ، 
وأْن يكون ذلك عىل الوجه اّلذي أراده سبحانه وبّينه نبيه ‘ ، ويقصد 

بذلك الّتقرب إليه سبحانه ، وداّلة عىل لزوم الّشهادة بالعدل . 
بغض  حيملنكم  ال  أي :  َيْرَمّنُكم {   

َ
} ال بقوله :  ذلك  أّكد  ثّم 

قوم وعداوهتم عىل ترك العدل فيهم ، بل يب عليكم العدل يف احلكم 
والّشهادة وغريمها ؛ ألّنه أقرب حلصول الّتقوى يف الّس والعالنية ، ال 

))) املقنع : ))) ، ول نقف عىل كالم والده ، إال ما حكاه العاّلمة يف متلف الّشيعة 8 : 98) . 
)2) هتذيب األحكام 6 : 0/250)6 ، واالستبصار) : 7)/8) . بتفاوت . 

))) سورة املائدة 5 : 8 . 
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يفى عليه خافية . 
ٍة ،  اِدلهَ ٍة عهَ ادهَ ههَ ٍة : شهَ ثهَ ىلهَ ثهَالهَ اُم امُلْسِلِمنيهَ عهَ وقال أمري املؤمنني × : »أهَْحكهَ

ى « )1( .  ِة اهْلُدهَ اِضيهٍَة ِمْن أهَِئمَّ ٍة ، أهَْو ُسنٍَّة مهَ اطِعهَ ِمنٍي قهَ أهَْو يهَ
اِت « )2( .  دهَ احهَ ىلهَ امُلجهَ ارًا عهَ اِت اْستِْظههَ ادهَ ضهَ اهلل الّشههَ وقال × : »فهَرهَ

ولنختم الكالم بحمد من أنعم عىل اخللق بأكمل النّعم ، وصىّل عىل 
من ّشفه عىل سائر األمم ، مّمد وآله عنارص الكرم ، اّلذين من اهتدى 
أْن يرشدنا  ونسأله  ومن خالفهم عن سبيل احلّق غوى ،  بداهم نجا ، 
إىل ما يبتغيه ، ويعل سعينا يف ما يرضيه ؛ إّنه وّل الّتوفيق واهلداية ، وقد 
وّفقنا اهلل للفراغ من تأليف هذا الكتاب يف شهر رجب من سنة 8))) 

هـ يف املشهد الغروّي عىل مّشفه الّصالة والّسالم . )3( 

))) الكايف 7 : 2))/20 ، وهتذيب األحكام 6 : 796/287 . 
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الباري ،  رحة  بحار  يف  املستغرق  ابن  حسني  مّمد  الّشيخ  بن  عّل  شيخ  احلاج  الراسخني 
بمباشة  ثراه ( ،  ) طاب  النّجفّي  الّزاهد  عيسى  شيخ  احلاج  زمانه  يف  االجتهاد  يف  الوحيد 
بن  الدين  مجال  والكامل  الفضل  صاحب  املجدد ،  املوّفق  والّشاب  املسدد  الفاضل  جناب 
دار  يف  اخلوانسارّي ،  حسن  مّمد  شيخ  احلاّج  ابن  واملعتمر  احلاّج  إفتخارًا ،  البحار  عمدة 
اخلالفة طهران ، يف دار الّطباعة استاد مشهدي خدا داد مع كامل الّدقة يف تصحيحها وجودة 

خّطها ، وضخامة قرطاسها ، وطبعها يف سنة ) 27)) ( هـ « . 





 



 

 

 

 

 

 فهرس اآليات
 صفحة اجلزء اآلية   رقم اآلية

2 
 سورة البقرة

َها انلَّاُس اْعبُدُ  12 يُّ
َ
ي َخلََقُكميَا أ ِ  594 2ج وا َربَُّكُم اَّلَّ

يعا   19 رِْض ََجِ
َ
ا ِِف األ ي َخلََق لَُكم مَّ  254 5ج ُهَو اَّلذ

وا ِبآيَاِِت َثَمن ا قَِليل   52  524 5ج َوََل تَْشََتُ
ََكَة َواْرَكُعوا َمعَ  54 َلَة َوآتُوا الزَّ ِقيُموا الصَّ

َ
 465 2ج َوأ

نِْصتُوا لََعلَُّكمْ  54
َ
 466 2ج َوإَِذا قُِرَئ الُْقْرآُن فَاْستَِمُعوا ََلُ َوأ

ْن يُْذَكرَ  225
َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهّلِل أ ْظلَُم ِممَّ

َ
 443 2ج َوَمْن أ

ُق  224 ِ الَْمْْشِ ْينََما تَُولُّوا َفثَمَّ َوهّلِلَّ
َ
 191 2ج َوالَْمْغِرُب فَأ

ُهنَّ  215 َتمَّ
َ
 291 2ج َوإِِذ اْبتَََل إِبَْراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت فَأ

ُذوا 214 ِ ْمنا  َواَّتَّ
َ
 442 1ج َوإِْذ َجَعلْنَا اْْلَيَْت َمثَابَة  لِلنَّاِس َوأ

ا آِمن اَوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم رَِب اْجَعْل  216  536 1ج َهَذا بَََل 
 541 1ج َوإِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن اْْلَيِْت َوإِْسَماِعيُل  213
 591 1ج َربَّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمْْيِ لََك َوِمْن ُذِريَّتِنَا 214
ُهْم َعْن قِبْلَِتِهمُ  251 َفَهاُء ِمَن انلذاِس َما َوَلَّ  134 2ج َيُقوُل السذ
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 134 2ج َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة الّتذ ُكنَْت َعلَيَْها إَِلَّ نِلَْعلَمَ  254
ماِء فَلَنَُوِِّلَنََّك  255  134 2ج قَْد نَرى َتَقلَُّب وَْجِهَك ِِف السذ
 416 2ج َوِلُُكٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَوِِّلَها 254
 144 4ج َوَتَعاَونُوا لََعَ الِِْبِ َواتلَّْقَوى 254

 411 2ج َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََوِل وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجدِ  241ـ259
 411 2ج َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََوِل وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجدِ  259
 445 2ج إنَّ الَصفا واملروَة من َشعائر اهّللذ َفَمْن َحجَّ اْْلَيَْت  244
َفا  244 ِ َفَمْن َحجَّ إِنَّ الصَّ  491 1ج َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهّللَّ
رِْض َحَلَل   264

َ
ا ِِف اأْل َها انلَّاُس ُُكُوا ِممَّ يُّ

َ
 42 4ج يَا أ

رِْض َحَلَل  َطيِبا   264
َ
ا ِِف األ َها انلذاُس ُُكُواْ ِممَّ يُّ

َ
 254 5ج يَا أ

ْن تَُولُّوا وُُجوَهُكْم  233
َ
ِق لَيَْس الِِْبَّ أ  9 1ج قِبََل الَْمْْشِ

يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص ِِف  234 َها اَّلذ يُّ
َ
 432 5ج يَا أ

ْْلَاِب لََعلَُّكمْ  239
َ
وِِل اأْل

ُ
 464 5ج َولَُكْم ِِف الِْقَصاِص َحيَاٌة يَا أ

   463 
َحَدُكُم الَْموُْت إِْن  241ـ241

َ
 145 4ج تََركَ ُكِتَب َعلَيُْكْم إَِذا َحََضَ أ

يَن ِمنْ  244 ِ  269 1ج ُكِتَب َعلَيُْكُم الِصيَاُم َكَما ُكِتَب لََعَ اَّلَّ
ْو لََعَ  245

َ
يَّاما  َمْعُدوَداٍت َفَمْن ََكَن ِمنُْكْم َمِريضا  أ

َ
 234 1ج أ

ُ بُِكُم الْيُْْسَ َوََل يُِريُد بُِكُم الُْعْْسَ  244  146 4ج يُِريُد اهّللَّ
ى لِلنَّاِس َشْهُر  244 نِْزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهد 

ُ
ي أ ِ  111 1ج َرَمَضاَن اَّلَّ

ِجيُب َدْعَوةَ  246
ُ
لََك ِعبَاِدي َعِِّن فَإِِِّن قَِريٌب أ

َ
 126 1ج َوإَِذا َسأ

فَُث إََِل نَِسائُِكمْ  243 ِحلَّ لَُكْم َِّلْلََة الِصيَاِم الرَّ
ُ
 112 1ج أ

ْمَوالَُكمْ  244
َ
ُكلُوا أ

ْ
اِطِل َوتُْدلُوا َوََل تَأ  525 5ج بَيْنَُكْم بِاْْلَ

يَن ُيَقاتِلُونَُكْم َوََل  291 ِ ِ اَّلَّ  414 1ج َوقَاتِلُوا ِِف َسِبيِل اهّللَّ
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ْخرُِجوُهْم ِمنْ  292
َ
 421 1ج َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

   451 
 152 4ج بِِمثِْل َماَفَمِن اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيِْه  295
ْهِر اْْلََراِم َواْْلُُرَماُت قَِصاٌص  295 ْهُر اْْلََراُم بِالشَّ  424 1ج الشَّ
ُتمْ  296 ْحِِصْ

ُ
ِ فَإِْن أ وا اْْلَجَّ َوالُْعْمَرَة هّلِلَّ تِمُّ

َ
 192 1ج َوأ

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فََرَض ِفيِهنَّ اْْلَجَّ  293
َ
 451 1ج اْْلَجُّ أ

ْن تَبْتَُغوا فَْضل  ِمْن َرِبُكمْ  294
َ
 446 1ج لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

فَاَض انلَّاُس َواْستَْغِفُروا 299
َ
ِفيُضوا ِمْن َحيُْث أ

َ
 464 1ج ُثمَّ أ

َ َكِذْكِرُكمْ  111ـ111  434 1ج فَإَِذا قََضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهّللَّ
َ ِِف  114 َل َواْذُكُروا اهّللَّ يَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجَّ

َ
 522 1ج أ

ْنَفْقتُْم ِمنْ  124
َ
لُونََك َماَذا ُينِْفُقوَن قُْل َما أ

َ
 94 1ج يَْسأ

نْ  126
َ
 414 1ج ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم وََعََس أ

لُونََك َماَذا ُينِْفُقوَن قُِل الَْعْفَو َكَذلَِك  129
َ
 211 1ج يُبَِْيُ َويَْسأ

لُونََك َعِن اْْلَْمِر َوالَْميِْْسِ قُْل ِفيِهَما إِثْمٌ  129
َ
 263 5ج يَْسأ

ْعنَتَُكمْ  111
َ
ُ أَل  146 4ج َولَْو َشاَء اهّللَّ

لُوا 111 ذى  فَاْعََتِ
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
 244 2ج َويَْسأ

ابِْيَ  111 َ ُُيِبُّ اتلَّوَّ  61 2ج َوُُيِبُّ الُْمتََطِهِرين إِنَّ اهّللَّ
وا 115 ْن َتَِبُّ

َ
ْيَمانُِكْم أ

َ
َ ُعْرَضة  أِل  293 4ج َوََل ََتَْعلُوا اهّللَّ

   431 
ْيَمانُِكْم َولَِكنْ  114

َ
ُ بِاللَّْغِو ِِف أ  434 4ج ََل يَُؤاِخُذُكُم اهّللَّ

يَن يُْؤلُوَن ِمن نَِسآئِِهْم تََربُُّص  113ـ116 ْشُهرٍ لذلذ
َ
ْرَبَعِة أ

َ
 213 5ج أ

نُفِسِهنَّ ثََلثََة قُُروَءٍ  114
َ
بَّْصَن بِأ  44 5ج َوالُْمَطلََّقاُت َيََتَ

يحٌ  119 ْو تَْْسِ
َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ َلُق َمرَّ  33 5ج الطذ



 2ج / قالئد الدرر  .....................................................................252

ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئا   119 ُخُذواْ ِممَّ
ْ
ن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ  91 5ج ََل َُيِ

َ تَنِكحَ  141  41 5ج فَإِن َطلََّقَها فََل ََتِلُّ ََلُ ِمن َبْعُد َحَّتَّ
ْمِسُكوُهنَّ  142

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
 19 5ج َوإَِذا َطلَّْقتُُم النذَساء َفبَلَْغَن أ

َجلَُهنَّ فََل َتْعُضلُوُهنَّ  141
َ
 44 5ج َوإَِذا َطلَّْقتُُم النذَساء َفبَلَْغَن أ

يَن  145 بَّْصنَ واَّلذ ْزَواجا  َيََتَ
َ
 61 5ج ُيتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أ

ي بِيَِدهِ ُعْقَدةُ  143 ِ ْو َيْعُفَو اَّلَّ
َ
ْن َيْعُفوَن أ

َ
 112 4ج إَِلَّ أ

ِ قَانِتِْيَ  144  449 2ج َوقُوُموا هّلِلَّ
   512 

ِمنْتُمْ  149
َ
ْو ُرْكبَانا  فَإَِذا أ

َ
 444 2ج فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاَل  أ

َ قَرْضا  َحَسنا  َفيَُضاِعَفهُ  154 ي ُيْقِرُض اهّللَّ ِ  263 4ج َمْن َذا اَّلَّ
162  ِ ْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اهّللَّ

َ
يَن ُينِْفُقوَن أ ِ  216 1ج َمثَُل اَّلَّ

ِ ثُمَّ  165ـ161 ْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اهّللَّ
َ
يَن ُينِْفُقوَن أ ِ  221 1ج اَّلَّ

َها  163 يُّ
َ
نِْفُقوا ِمْن َطيِبَاِت َما َكَسبْتُمْ أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ  221 4ج اَّلَّ

نِْفُقوا ِمْن َطيِبَاِت َما َكَسبْتُمْ  163
َ
َها اَّليَن آَمنُوا أ يُّ

َ
 54 1ج أ

نِْفُقوا ِمْن َطيِبَاِت َما 163
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 253 1ج يَا أ

ْنَفْقتُْم ِمْن َنَفَقٍة  131
َ
ْو نََذْرُتْم ِمْن نَْذرٍ َوَما أ

َ
 441 4ج أ

ا ِِهَ َوإِْن َُّتُْفوَها 132 َدقَاِت فَِنِعمَّ  41 1ج إِْن ُتبُْدوا الصَّ
ْنُفِسُكْم َوَما ُتنِْفُقونَ  131

َ
 49 1ج َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخْْيٍ فَِِل

ِ ََل  135ـ134 وا ِِف َسِبيِل اهّللَّ ْحِِصُ
ُ
يَن أ ِ  94 1ج يَْستَِطيُعونَ لِلُْفَقَراِء اَّلَّ

ُكلُوَن الِربَا ََل َيُقوُموَن إَِلَّ َكَما َيُقومُ  134
ْ
يَن يَأ ِ  92 4ج اَّلَّ

َ َوَذُروا َما 139ـ134 ُقوا اهّللَّ يَن آَمنُوا اتَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 214 4ج يَا أ

نْ  141
َ
ٍة َوأ ٍة َفنَِظَرٌة إََِل َميَْْسَ  244 4ج َوإِْن ََكَن ُذو ُعْْسَ

يَن آَمنُوا إَِذا تََدايَنْتُْم بَِديٍْن  141 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 212 4ج يَا أ
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ي اْؤتُِمنَ  144 ِ ِمَن َبْعُضُكْم َبْعضا  فَلْيَُؤِد اَّلَّ
َ
 112 4ج فَإِْن أ

ُدوا ََكتِبا  فَِرَهانٌ  144  231 4ج َوإِْن ُكنْتُْم لََعَ َسَفٍر َولَْم ََتِ
لََواِت  149 ـ144 َلِة الْوُْسَطى َوقُوُموا َحافُِظوا لََعَ الصَّ  122 2ج َوالصَّ

3 
 سورة آل عمران

َمنُْه بِِقنَْطاٍر يَُؤِدهِ  34
ْ
ْهِل الِْكتَاِب َمْن إِْن تَأ

َ
 112  4ج  َوِمْن أ

قَْرْرنَ  42
َ
َخْذُتْم لََعَ َذِلُكْم إِْْصِي قَالُوا أ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
 153  4ج  أ

بُّونَ لَْن َتنَالُوا الِِْبَّ  91 ا َُتِ  441  4ج  َحَّتَّ ُتنِْفُقوا ِممَّ
َة ُمبَاَراك   93ـ96 ي بِبَكَّ ِ َل َبيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لذَلَّ وَّ

َ
 152  1ج  إِنَّ أ

ُمُروَن  215
ْ
ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَْْيِ َوَيأ مَّ

ُ
 3  4ج  تْلَُكْن ِمنُْكْم أ

    441 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف  221

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 11  4ج  ُكنْتُْم َخْْيَ أ

اِت  225  441  4ج  َويَُسارُِعوَن ِِف اْْلَْْيَ
 441  4ج  َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْْيٍ فَلَْن يُْكَفُروهُ  224
ْضَعاف ا  241

َ
ُكلُوا الِرَبا أ

ْ
يَن آَمنُوا ََل تَأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 214  4ج  يَا أ

لُوا بِِه يَْوَم الِْقيَاَمةِ  241 قُوَن َما ََبِ  29  1ج  َسيَُطوَّ
4 

 سورة النساء
لُوا اْْلَِبيَث  1 ْمَوالَُهْم َوََل تَتَبَدَّ

َ
 193  4ج  َوآتُوا اِّْلَتَاََم أ

4  ُ ْمَوالَُكُم الَِّّت َجَعَل اهّللَّ
َ
َفَهاَء أ  444  4ج  َوََل تُْؤتُوا السُّ

 412  4ج  َواْبتَلُوا اِّْلَتَاََم َحَّتَّ إَِذا بَلَُغوا انلََِكَح فَإِْن  6
قَْرُبوَن  3

َ
اِن َواأْل ا تََرَك الْوادلذ  121  5ج  للرذَجاِل نَِصيٌب ِممَّ

ولُو الُْقْرََب َواِّْلَتَاََم َوالَْمَساِكُْي  4
ُ
 164  5ج  َوإَِذا َحََضَ الِْقْسَمَة أ
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يَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلِْفِهْم ُذِريَّة    21ـ9 ِ  419  4ج  َوِّْلَْخَش اَّلَّ
نْثَيَْْيِ  22

ُ
َكِر ِمثُْل َحِظ اأْل ْوََلِدُكْم لذلذ

َ
 125  5ج  يُوِصيُكُم اهّللُّ ِِف أ

ْو َديٍْن  22
َ
 131  4ج  ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِِص بَِها أ

ٌخ  21
َ
ٌة َوََلُ أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
لَة  أ  154  5ج  وإِْن ََكَن رَُجٌل يُورَُث لََكَ

ْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ  21
َ
 141  5ج  َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أ

اَكُء ِِف اثلُّلُِث  21  121  4ج  َفُهْم ُُشَ
ِتَْي الَْفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا  24

ْ
ِِت يَأ  132  5ج  َواللَّ

ِتيَانَِها ِمنُْكْم فَآُذوُهَما فَإِْن تَابَا  26
ْ
اِن يَأ َ  134  5ج  َوالذلَّ

ن تَِرثُواْ  29
َ
لُّ لَُكْم أ يَن آَمنُواْ ََل َُيِ َها اَّلذ يُّ

َ
 211  5ج  يَا أ

ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْْلَاِطِل  19
َ
ُكلُوا أ

ْ
 64  4ج  ََل تَأ

ْمَوالَُكْم  19
َ
ُكلُوا أ

ْ
يَن آَمنُوا ََل تَأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 43  4ج  يَا أ

ا   41 ا اْكتََسبُوا َوللنذَساِء نَِصيٌب ِممَّ  125  5ج  للرذَجاِل نَِصيٌب ِممَّ
قَْرُبوَن  44

َ
ا تََرَك الْوادلاِن َواأْل  114  5ج  َوِلُُكٍّ َجَعلْنَا َمَواِِلَ ِممَّ

اِطِل  45 ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْْلَ
َ
ُكلُوا أ

ْ
 152  4ج  َوََل تَأ

 294  4ج  َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْبَعثُوا َحَكما  ِمْن    44
ْنتُْم    54

َ
لة َوأ يَن آَمنُوا ََل َتْقَرُبوا الصذ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 213  2ج  يَا أ

ْن ََتُْكُموا بِالَْعْدلِ  44
َ
 521  5ج  َوإَِذا َحَكْمتُْم َبْْيَ انلَّاِس أ

َمانَاِت إََِل  44
َ
ْن تَُؤدُّوا اأْل

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ  129  4ج  إِنَّ اهّللَّ

ُهْم آَمنُوا بَِما  61 نَّ
َ
يَن يَْزُعُموَن أ  525  5ج  ألَْم تََر إََِل اَّلذ

 524  5ج  فََل َوَرِبَك ََل يُْؤِمنُوَن َحَّتَّ ُُيَِكُموَك ِفيَما َشَجَر  64
يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَانِْفُروا  32 ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 426  1ج  يَا أ

وَن اْْلَيَاَة  34 يَن يَْْشُ ِ ِ اَّلَّ  424  1ج  فَلْيَُقاتِْل ِِف َسِبيِل اهّللَّ
ِ َوالُْمْستَْضَعِفَْي  34  423  1ج  َوَما لَُكْم ََل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اهّللَّ
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ِ ََل تَُكلَُّف إَِلَّ َنْفَسَك  45  429  1ج  َفَقاتِْل ِِف َسِبيِل اهّللَّ
ْحَسَن ِمنَْها   46

َ
 543  2ج  َوإَِذا ُحيِيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأ

91  
 
ْن َيْقتَُل ُمْؤِمنا  إَِلَّ َخَطأ

َ
 434  5ج  َوَما ََكَن لُِمْؤِمٍن أ

 444  5ج  َوَمْن َيْقتُْل ُمْؤِمنا  ُمتََعِمدا  فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم   94
بْتُْم ِِف َسِبيِل  95 يَن آَمنُوا إَِذا ََضَ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 494  1ج  يَا أ

وِِل  96ـ94
ُ
 414  1ج  ََل يَْستَِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِنَْي َغْْيُ أ

نُْفِسِهْم  99ـ93
َ
يَن تََوفَّاُهُم الَْمَلئَِكُة َظالِِِم أ ِ  625  1ج  إِنَّ اَّلَّ

رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح    212
َ
بْتُْم ِِف اأْل  444  2ج  َوإَِذا ََضَ

َلَة فَلْتَُقْم    211 َقْمَت لَُهُم الصَّ
َ
 442  2ج  َوإَِذا ُكنَْت ِفيِهْم فَأ

َلَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤِمِنَْي ِكتَابا  َمْوقُوتا      214  113  2ج  إِنَّ الصذ
َ ِقيَاما     214 َلَة فَاْذُكُروا اهّللَّ  446  2ج  فَإَِذا قََضيْتُُم الصَّ
نَْزنْلَا إَِِّلَْك الِْكتَاَب بِاْْلَِق تِلَْحُكَم  214

َ
 521  5ج  إِنَّا أ

َمَر بَِصَدقٍَة  225
َ
 291  4ج  ََل َخْْيَ ِِف َكِثٍْي ِمْن ََنَْواُهْم إَِلَّ َمْن أ

ْو إِْعَراضا     214
َ
ٌة َخافَْت ِمْن َبْعِلَها نُُشوزا  أ

َ
 294  4ج  َوإِِن اْمَرأ

اِمَْي بِالِْقْسِط  244 يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ َها اَّلذ يُّ
َ
 543  5ج  يَا أ

ِ َولَْو لََعَ  244 اِمَْي بِالِْقْسِط ُشَهَداَء هّلِلَّ  156  4ج  ُكونُوا قَوَّ
ُ لِلََْكفِِريَن لََعَ الُْمْؤِمِنَْي  252  224  4ج  َولَْن ََيَْعَل اهّللَّ
لَِة إِِن  236  141  5ج  يَْستَْفتُونََك قُِل اهّللُّ ُيْفتِيُكْم ِِف اللََْكَ

5 
 سورة المائدة 

ْوفُوا بِالُْعُقوِد    2
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 113  4ج  يَا أ

 114  4ج  َوَتَعاَونُوا لََعَ الِِْبِ َواتلَّْقَوى       1
1   ِ لُّوا َشَعائَِر اهّللَّ يَن آَمنُوا ََل َُتِ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 561  1ج  يَا أ
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يِر     4 ُم َوَْلُْم اْْلِْْنِ  416  2ج  ُحِرَمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة وادلذ
 254  5ج   
يِبَاُت  5 ِحلَّ لَُكُم الطذ

ُ
ِحلَّ لَُهْم قُْل أ

ُ
لُونََك َماَذا أ

َ
 231  5ج  يَْسأ

وتُواْ  4
ُ
يَن أ يِبَاُت َوَطَعاُم اَّلذ ِحلَّ لَُكُم الطذ

ُ
 246  5ج  اِّْلَْوَم أ

َلِة     6 يَن آَمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إََِل الصَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 69  2ج  يَا أ

ِ ُشَهَداَء  4 اِمَْي هّلِلَّ يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ َها اَّلذ يُّ
َ
 553  5ج  يَا أ

َ َورَُسوََلُ َويَْسَعْوَن  44 يَن ُُيَاِرُبوَن اهّللَّ َما َجَزاُء اَّلذ  445  5ج  إِنَّ
ْن َتْقِدُروا َعلَيِْهْم  45

َ
يَن تَابُوا ِمْن َقبِْل أ  453  5ج  إَِلَّ اَّلذ

يِْدَيُهَما َجَزاء   44
َ
اِرقَُة فَاْقَطُعوا أ اِرُق َوالسَّ  423  5ج  َوالسَّ

49  َ ْصلََح فَإِنَّ اهّللَّ
َ
 419  5ج  َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد ُظلِْمِه َوأ

يَن يَُسارُِعوَن  52 َها الرَُّسوُل ََل َُيُْزنَْك اَّلذ يُّ
َ
 191  5ج  يَا أ

ْحِت    51 الُوَن لِلسُّ كَّ
َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ  54  4ج  َسمَّ

ْعِرْض َعنُْهْم      51
َ
ْو أ

َ
 526  5ج  إِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أ

وََلَِك ُهُم     55
ُ
ُ فَأ نَْزَل اهّللَّ

َ
 513  5ج  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

نَّ انلَّْفَس بِانلَّْفِس َوالَْعْْيَ   54
َ
 444  5ج  َوَكتَبْنَا َعلَيِْهْم ِفيَها أ

وََلَِك ُهُم     54
ُ
ُ فَأ نَْزَل اهّللَّ

َ
 513  5ج  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

وََلَِك ُهُم     53
ُ
ُ فَأ نَْزَل اهّللَّ

َ
 513  5ج  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

يَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن  45 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 434  1ج  يَا أ

يَن آَمنُوا     44 ِ ُ َورَُسوَُلُ َواَّلَّ َما َوِِّلُُّكُم اهّللَّ  533  2ج  إِنَّ
َُذوَها ُهُزوا  َولَِعبا      44 َلِة اَّتَّ  445  2ج  َوإَِذا نَاَدْيتُْم إََِل الصَّ
ْيَمانُِكْم َولَِكْن  49

َ
ُ بِاللَّْغِو ِِف أ  439  4ج  ََل يَُؤاِخُذُكُم اهّللَّ

َما اْْلَْمُر َوالَْميِْْسُ    91 يَن آَمنُوا إِنَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 264  2ج  يَا أ

 44  4ج   
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ٍء  95 ُ بََِشْ يَن آَمنُوا َِّلَبْلَُونَُّكُم اهّللَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 519  1ج  يَا أ

ْنتُْم  94
َ
يَْد َوأ يَن آَمنُوا ََل َتْقتُلُوا الصَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 544  1ج  يَا أ

ِحلَّ لَُكْم َصيُْد اْْلَْحِر َوَطَعاُمُه َمتَاًع  لَُكْم  96
ُ
 546  1ج  أ

يَن آَمنُوا َشَهاَدُة بَيِْنُكْم إَِذا َحََضَ  214ـ216 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 145  4ج  يَا أ

6 
 سورة األنعام 

ا ُذِكَر اْسُم اهّلِل َعلَيِْه إِن ُكنتُْم بِآيَاتِِه  212ـ224  292  5ج  فَُُكُواْ ِممَّ
ا لََعَ َطاِعٍم  254 م  ْوِِحَ إَِِلَّ ُُمَرَّ

ُ
ِجُد ِِف َما أ

َ
 244  5ج  قُل َلَّ أ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم      241 ْوفُوا َذِلُكْم َوصَّ
َ
ِ أ  466 4ج َوبَِعْهِد اهّللَّ

ِ     264ـ261  536  2ج  قُْل إِنَّ َصَلِِت َونُُسِِك َوَُمْيَاَي َوَمَماِِت هّلِلَّ
7 

 سورة األعراف 
رِْض وََجَعلْنَا لَُكْم ِفيَها  21

َ
نَّاُكْم ِِف اأْل  41  4ج  َولََقْد َمكَّ

 254  5ج   
نَْزنْلَا َعلَيُْكْم ِْلَاسا  يَُواِري     16

َ
 419  2ج  يا بَِِّن آَدَم قَْد أ

ِقيُموا وُُجوَهُكْم ِعنَْد     19
َ
َمَر َرِِّب بِالِْقْسِط َوأ

َ
 416  2ج  قُْل أ

ِقيُموا وُُجوَهُكْم ِعنَْد ُُكِ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُُمِْلِصَْي     19
َ
 454  2ج  َوأ

 424  2ج  يَا بَِِّن آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُُكِ َمْسِجٍد َوُُكُوا     42
لَْسُت بَِرِبُكْم قَالُوا بَََل     231

َ
 153  4ج  أ

ْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلْي 299
َ
ُمْر بِاملُْعروِْف َوأ

ْ
 224  4ج  ُخِذ الَْعْفَو َوأ

يَن إَِذا ُذِكُروا بَِها   114ـ115 ِ َما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا اَّلَّ  439  2ج  إِنَّ
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8 
 سورة األنفال

ْصِلُحوا َذاَت بَيِْنُكْم        2
َ
َ َوأ ُقوا اهّللَّ  294  4ج  فَاتَّ

ِ َوالرَُّسوِل  2 ْنَفاُل هّلِلَّ
َ
ْنَفاِل قُِل اأْل

َ
لُونََك َعِن اأْل

َ
 241  1ج  يَْسأ

َماِء َماء  ِِّلَُطِهَرُكْم       22 ُل َعلَيُْكْم ِمَن السَّ  49  2ج  َوُيَْنِ
يَن َكَفُروا  24 ِ يَن آَمنُوا إَِذا لَِقيتُُم اَّلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 456  1ج  يَا أ

52  ِ نَّ هّلِلَّ
َ
ٍء فَأ َما َغِنْمتُْم ِمْن ََشْ نَّ

َ
 214  1ج  َواْعلَُموا أ

ٍة َوِمْن ِرَباِط  61 وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
 144  4ج  َوأ

 614  1ج   
ْ لََعَ  62 لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََوَّكَّ  499  1ج  َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ
ا َغِنْمتُْم َحَلَل  َطيِبا     69  121  4ج  فَُُكُوا ِممَّ

9 
 سورة الّتوبة

ْشُهُر اْْلُُرُم    اَل قوَل    فَإِْن     4
َ
 594  2ج  فَإَِذا انَْسلََخ اأْل

ْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اهّلِل     23
َ
ِكَْي أ  455  2ج  َما ََكَن لِلُْمْْشِ

َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهّلِل َمْن آَمَن بِاهّلِل َواِّْلَْوِم     24  454  2ج  إِنَّ
ُكوَن ََنٌَس فََل َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد     14 َما الُْمْْشِ  254  2ج  إِنَّ
ِ َوََل بِاِّْلَْوِم  19 يَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاهّللَّ ِ  461  1ج  قَاتِلُوا اَّلَّ
ُكلُوَن     45

ْ
ْحبَاِر َوالرُّْهبَاِن َِّلَأ

َ
 152  4ج  إِنَّ َكِثْيا  ِمَن اأْل

َة َوََل ُينِْفُقوَنَها  44ـ45 َهَب َوالِْفضَّ وَن اَّلذ  12  1ج  واَّليَن يَْكِْنُ
َدقَاُت لِلُْفَقَراِء     61 َما الصَّ  124  4ج  إِنَّ
اَر َوالُْمنَافِِقَْي  34 َها انلَِِّبُّ َجاِهِد الُْكفَّ يُّ

َ
 444  1ج  يَا أ

بَدا  َوََل َتُقْم     45
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت أ

َ
 416  2ج  َوََل تَُصِل لََعَ أ
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َعَفاِء َوََل لََعَ الَْمْرََض َوََل لََعَ  92  419  1ج  لَيَْس لََعَ الضُّ
ْمَوالِِهْم َصَدقَة  ُتَطِهُرُهْم َوتَُزِكيِهْم  215ـ214

َ
 44  1ج  ُخْذ ِمْن أ

ُ ُُيِبُّ       214 ُروا َواهّللَّ ْن َيتََطهَّ
َ
بُّوَن أ  61  2ج  ِفيِه رَِجاٌل ُُيِ

ِ َورِْضَواٍن     221ـ219 َس بُنْيَانَُه لََعَ َتْقَوى ِمَن اهّللَّ سَّ
َ
َفَمْن أ

َ
 442  2ج  أ

ْعَراِب  212ـ211
َ
ْهِل الَْمِدينَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اأْل

َ
 416  1ج  َما ََكَن أِل

يَن يَلُونَُكْم  214 ِ يَن آَمنُوا قَاتِلُوا اَّلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 454  1ج  يَا أ

ارا  َوُكْفرا  َوَتْفِريقا      214ـ213 َُذوا َمْسِجدا  َِضَ يَن اَّتَّ  454  2ج  واَّلذ
01 

 سورة يونس
آ ِلَقْوِمُكَما     43 ْن َتبَوَّ

َ
ِخيِه أ

َ
وَْحيْنَا إََِل ُموََس َوأ

َ
 453  2ج  َوأ

00 
 سورة هود 

َلَة َطَرََفِ انلذَهاِر َوُزلَفا  ِمَن اللذيِْل     225 قِِم الصذ
َ
 141  2ج  َوأ

02 
 سورة يوسف

 145  4ج  إِنَّا َذَهبْنَا نَْستَِبُق        23
رِْض إِِِّن َحِفيٌظ َعِليم   44

َ
 43  4ج  اْجَعلِِّْن لََعَ َخَزائِِن اأْل

 123  4ج  َوقَاَل ِلِفتْيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَُهْم ِِف رَِحالِِهْم   61
ا َفتَُحوا َمتَاَعُهْم  64  123  4ج  وََجُدوا بَِضاَعتَُهمْ َولَمَّ
نَا بِِه َزِعيم     31

َ
 244  4ج  َولَِمْن َجاَء بِِه ِِحُْل بَِعٍْي َوأ

 123  4ج  وَِجئْنَا بِِبَضاَعٍة ُمزَْجاٍة        44
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05 
 سورة الحجر

نْبَتْنَا  29
َ
لَْقيْنَا ِفيَها َرَواِِسَ َوأ

َ
رَْض َمَدْدنَاَها َوأ

َ
 13  4ج  َواأْل

 256  5ج   11ـ29
06 

 سورة الّنحل
ْنَعاَم َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها     4

َ
 441  2ج  َواأْل

ُكلُواْ ِمنُْه َْلْما    25
ْ
َر اْْلَْحَر تِلَأ ي َسخَّ  291  5ج  َوُهَو اَّلذ

بَاِل  69ـ64 ِذي ِمَن اْْلِ ِ ِن اَّتَّ
َ
ْوََح َربَُّك إََِل انلذْحِل أ

َ
 294  5ج  َوأ

ُ َمثَل  َعبْدا  َمْملُواك  ََل َيْقِدُر لََعَ   34  451  4ج  ََضََب اهّللَّ
 441  2ج  واهّللُّ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبيُوتُِكْم َسَكنا  وََجَعَل لَُكْم     41
ا َخلََق        42  444  2ج  واهّللُّ َجَعَل لَُكْم ِممَّ
ِ إَِذا ًَعَهْدُتْم َوََل َتنُْقُضوا  92 ْوفُوا بَِعْهِد اهّللَّ

َ
 466  4ج  َوأ

يَْطاِن     94 ِ ِمَن الشَّ َت الُْقْرآَن فَاْستَِعْذ بِاهّللَّ
ْ
 514  2ج  فَإَِذا قََرأ

ْكِرَه  216
ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِِه إَِلَّ َمْن أ  614  1ج  َمْن َكَفَر بِاهّللَّ

07 
 سورة اإلسراء

ِبيِل   16 ُه َوالِْمْسِكَْي َواْبَن السَّ  254  1ج  َوآِت َذا الُْقْرََب َحقَّ
ْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد ََكَن َمْسئُوَل       45

َ
 464  4ج  َوأ

ْمِس إََِل َغَسِق اللذيِْل َوقُْرآَن     39ـ34 لُوِك الشذ َلَة دِلُ قِِم الصذ
َ
 152  2ج  أ

 443  2ج  َوََل ََتَْهْر بَِصَلتَِك َوََل َُّتَافِْت بَِها َواْبتَِغ         221
ي لَْم َيتَِّخْذ َودَلا  َولَْم     222 ِ ِ اَّلَّ  461  2ج  َوقُِل اْْلَْمُد هّلِلَّ
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08 
 سورة الكهف

ا َجاَوَزا قَاَل ِلَفتَاُه آتِنَا َغَداَءنَا    61  111  4ج  فَلَمَّ
09 

 سورة مريم
ِِت  6ـ4

َ
 161  5ج  َوإِِِّن ِخْفُت الَْمَواِِلَ ِمْن َوَراِِئ َواَكنَِت اْمَرأ

ََذ ِعنَْد الرَِّْحَِن  43 َفاَعَة إَِلَّ َمِن اَّتَّ  141  4ج  ََل َيْمِلُكوَن الشَّ
21 

 سورة طه
نَا فَاْعبُْدِِّن     24ـ25

َ
ُ ََل إََِلَ إَِلَّ أ نَا اهّللَّ

َ
 546  2ج  إِنَِِّّن أ

 256  5ج  ُُكُواْ ِمن َطيِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم    42
 41  4ج  ُُكُوا ِمْن َطيِبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوََل َتْطَغْوا ِفيِه  42
 161  2ج  فَاْصِِبْ لََعَ َما َيُقولُوَن وََسبِْح ِِبَْمِد َرِبَك َقبَْل     241
لَُك     241

َ
َلِة َواْصَطِِبْ َعلَيَْها ََل نَْسأ َك بِالصَّ

ْهلَ
َ
ُمْر أ

ْ
 113  2ج  َوأ

22 
 سورة الحج

ِ َوالَْمْسِجِد  14 وَن َعْن َسِبيِل اهّللَّ يَن َكَفُروا َوَيُصدُّ ِ  569  1ج  إِنَّ اَّلَّ
ْن ََل  19ـ16

َ
بَْراِهيَم َمََكَن اْْلَيِْت أ نَا ِِلِ

ْ
أ  166  1ج  َوإِْذ بَوَّ

ِ َفُهَو َخْْيٌ ََل  41  563  1ج  َذلَِك َوَمْن ُيَعِظْم ُحُرَماِت اهّللَّ
ِ لَُكْم  43ـ46  494  1ج  َواْْلُْدَن َجَعلْنَاَها لَُكْم ِمْن َشَعائِِر اهّللَّ

يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا     33 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 431  2ج  يَا أ

 146  4ج  َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِِف ادِليِن ِمْن َحَرٍج        34
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23 
 سورة المؤمنون 

يَن ُهْم ِِف َصلتِِهْم َخاِشُعونَ     1ـ2 ِ فْلََح الُْمْؤِمنُوَن ، اَّلَّ
َ
 514  2ج  أ

    144 
َمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  4

َ
يَن ُهْم أِل ِ  463  4ج  َواَّلَّ

نَْساَن ِمْن ُسَللٍَة ِمْن ِطٍْي، ُثمَّ  25ـ21  494  5ج  َولََقْد َخلَْقنَا اِْلِ
24 

 سورة الّنور
وا ُُكَّ َواِحٍد ِمنُْهَما  1 اِِّن فَاْجَِلُ اِنيَُة َوالزَّ  133  5ج  الزَّ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت الَْغافَِلِت الُْمْؤِمنَاِت  14  424  5ج  إِنَّ اَّلذ
نُِسوا         13

ْ
 534  2ج  ََل تَْدُخلُوا ُبيُوتا  َغْْيَ ُبيُوتُِكْم َحَّتَّ تَْستَأ

ْيَمانُُكْم  44
َ
ا َملََكْت أ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتَاَب ِممَّ ِ  514  4ج  َواَّلَّ

رَْدَن  44
َ
 59  4ج  َوََل تُْكِرُهوا َفتَيَاتُِكْم لََعَ اْْلَِغاِء إِْن أ

ْرَبَعِة  4ـ5
َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُثمَّ لَْم يَأ  194  5ج  َواَّلذ

ْرَبَعِة  9ـ5
َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُثمَّ لَْم يَأ  245  5ج  َواَّلذ

يَّة    فإذا َدَخلْتُْم ُبيُوتا  فََسلُِموا لََع     62 ْنُفِسُكْم ََتِ
َ
 535  2ج  أ

25 
 سورة الفرقان 

رَْسَل الِرَياَح بُْْشا  َبْْيَ يََدْي رَِْحَِتِه   59ـ54
َ
ي أ ِ  54  2ج  َوُهَو اَّلَّ

ي َجَعَل اللَّيَْل َوانلََّهاَر ِخلَْفة  لَِمْن     61 ِ  592  2ج  َوُهَو اَّلَّ



 245 .......................................................  اآلياتفهرس / الفهارس الفنية 

28 
 سورة القصص

َجْرَت     16
ْ
ِجْرُه إِنَّ َخْْيَ َمِن اْستَأ

ْ
بَِت اْستَأ

َ
 119  4ج  يَا أ

نِْكَحَك إِْحَدى ابْنََّتَّ َهاَتْْيِ  13
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
 121  4ج  إِِِّن أ

31 
 سورة الّروم

 144  2ج  فَُسبَْحاَن اهّلِل ِحَْي ُتْمُسوَن وَِحَْي تُْصِبُحوَن ، َوََلُ     23
ْمَواِل انلَّاِس  49

َ
ُبَو ِِف أ  46  1ج  َوَما آتَيْتُْم ِمْن ِرب ا ِلَْيْ

30 
 سورة لقمان

 44  4ج  َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشََتِي لَْهَو اْْلَِديِث ِِّلُِضلَّ َعْن  6
ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه  23

ْ
َلَة َوأ قِِم الصَّ

َ
 14  4ج  يَا ُبَِّنَّ أ

33 
 األحزابسورة 

ْوََل بِبَْعٍض ِِف ِكتَاِب     6
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُو اأْل

ُ
 113  5ج  َوأ

ْنَعْمَت   43
َ
ُ َعلَيِْه َوأ ْنَعَم اهّللَّ

َ
ي أ ِ  514  4ج  َوإِْذ َتُقوُل لذِلَّ

يَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمنَاِت  59 َها اَّلذ يُّ
َ
 62  5ج  يَا أ

َ َوَمَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَِِّبِ يَا     46  499  2ج  إِنَّ اهّللَّ
35 

 سورة فاطر
ابُُه  21  294  5ج  َوَما يَْستَِوي اْْلَْحَراِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َُشَ
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38 
 سورة ص

رِْض فَاْحُكْم  16
َ
 514  5ج  يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليَفة  ِِف اأْل

41 
 سورة غافر

وََلَِك َما َعلَيِْهْم  52
ُ
 151  4ج  َولََمِن اْنتََِصَ َبْعَد ُظلِْمِه فَأ

ِ وَْحَدُه   44ـ45 َسنَا قَالُوا آَمنَّا بِاهّللَّ
ْ
ْوا بَأ

َ
ا َرأ  192  5ج  فَلَمَّ

40 
 سورة فصلت

ََكَة      3ـ6 ِكَْي، اَّليَن ََل يُْؤتُوَن الزذ  26  1ج  َوَويٌْل لِلُْمْْشِ
42 

 سورة الّشورى
ْصلََح  51

َ
 492  5ج  وََجَزاُء َسيِئٍَة َسيِئٌَة ِمثْلَُها َفَمْن َعَفا َوأ

 151  4ج   
وََلَِك َما َعلَيِْهْم  52

ُ
 491  5ج  َولََمِن اْنتََِصَ َبْعَد ُظلِْمِه فَأ

47 
 سورة محّمد

يَن َكَفُروا فَََضَْب الِرقَاِب َحَّتَّ  6ـ4 ِ  436  1ج  فَإَِذا لَِقيتُُم اَّلَّ
48 

 سورة الفتح
ْؤَيا بِاْْلَِق تَلَْدُخلُنَّ   13 ُ رَُسوََلُ الرُّ  515  1ج  لََقْد َصَدَق اهّللَّ
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49 
 سورة الحجرات

يَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ  6 َها اَّلذ يُّ
َ
 514  5ج  يَا أ

قِْسُطوا  9
َ
ْصِلُحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
 293  4ج  فَإِْن فَاَءْت فَأ

َخَويُْكْم ]   21
َ
ْصِلُحوا َبْْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ  296  4ج  إِنَّ

51 
 سورة ق 

 163  2ج  فَاْصِِبْ لََعَ َما َيُقولُوَن وََسبِْح ِِبَْمِد َرِبَك َقبَْل     51ـ49
50 

 سورة الّذاريات 
ْسَحاِر     24ـ23

َ
 545  2ج  ََكنُوا قَِليل  ِمَن اللَّيِْل َما َيْهَجُعوَن َوبِاأْل

56 
 سورة الواقعة 

 441  2ج  فََسبِْح بِاْسِم َرِبَك الَْعِظيِم     96،  35
ُه     34  239  2ج  إِنَُّه لَُقْرآٌن َكِريٌم ، ِِف ِكتَاٍب َمْكنُوٍن ، ََل َيَمسُّ

57 
 سورة الحديد

وََلَِك ُهُم الِصِديُقوَن  29
ُ
ِ َورُُسِلِه أ يَن آَمنُوا بِاهّللَّ ِ  614  1ج  َواَّلَّ
58 

 سورة المجادلة
 214  5ج  قَْد َسِمَع اهّللُّ قَْوَل الذّت َُتَاِدلَُك ِِف َزوِْجَها َوتَْشتَِِك  5ـ2



 2ج / قالئد الدرر  .....................................................................244

59 
 سورة الحشر

وَْجْفتُْم َعلَيِْه ِمْن َخيٍْل َوََل ِراَكٍب       6
َ
 144  4ج  َفَما أ

وَْجْفتُْم  3ـ6
َ
ُ لََعَ رَُسوَِلِ ِمنُْهْم َفَما أ فَاَء اهّللَّ

َ
 244  1ج  َوَما أ

61 
 الممتحنةسورة 

َها انلَِِّبُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُيبَايِْعنََك  21 يُّ
َ
 494  1ج  يَا أ

62 
 سورة الجمعة 

رِْض َواْبتَُغوا     9
َ
وا ِِف اأْل َلُة فَانْتَِْشُ  421  2ج  فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ

َلِة ِمْن     9 يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 599  2ج  يَا أ

وا إَِِّلَْها     22 ْو لَْهوا  اْنَفضُّ
َ
ْوا َِتَاَرة  أ

َ
 425  2ج  َوإَِذا َرأ

65 
 سورة الّطالق

َها انلذِِبُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النذَساء َفَطلُِقوُهنَّ  2 يُّ
َ
 3  5ج  يَا أ

ْو  1
َ
ْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
 19  5ج  فَإَِذا بَلَْغَن أ

َِِّئ يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم  5  53  5ج  واللذ
66 

 سورة الّتحريم
ْهِليُكْم نَارا     6

َ
ْنُفَسُكْم َوأ

َ
 14  4ج  قُوا أ
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67 
 سورة الملك

تُِكْم نَِذيٌر، قَالُوا بَََل       9ـ4
ْ
لَْم يَأ

َ
 153  4ج  أ

ِعْيِ  22 ْصَحاِب السَّ
َ
فُوا بَِذنِْبِهْم فَُسْحقا  أِل  153  4ج  فَاْعََتَ

رَْض َذلُوَل  فَاْمُشوا ِِف  24
َ
ي َجَعَل لَُكُم اأْل ِ  44  4ج  ُهَو اَّلَّ

رَْض َذلُوَل  فَاْمُشوا ِِف َمنَاِكبَِها  24
َ
ي َجَعَل لَُكُم األ  254  5ج  ُهَو اَّلذ

68 
 سورة القلم

ُهْم بَِذلَِك َزِعيٌم  51 يُّ
َ
 244  4ج  َسلُْهْم أ

71 
 سورة المعارج

ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُومٌ  15
َ
 14  1ج  واَّليَن ِِف أ

72 
 سورة الجن 

َحدا      24
َ
ِ أ ِ فََل تَْدُعوا َمَع اهّللَّ نَّ الَْمَساِجَد هّلِلَّ

َ
 436  2ج  َوأ

73 
 سورة المزّمل 

ِمُل قُِم اللذيَْل إَِلَّ قَِليل  نِْصَفُه     3ـ2 َها الُْمزَّ يُّ
َ
 544  2ج  يَا أ

ْن َسيَُكوُن         11
َ
َ ِمَن الُْقْرآِن َعِلَم أ  464  2ج  فَاقَْرُءوا َما تَيَْسَّ

ََثِ     11
ْدََن ِمْن ثُلُ

َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
 541  2ج  إنَّ َربََّك َيْعلَُم أ
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74 
 سورة المّدثر 

 464  2ج  َوَربََّك فََكِِبْ     4
 236  2ج  َوَربََّك فََكِِبْ ، َوِثيَابََك َفَطِهْر ، َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ     4ـ4

76 
 سورة اإلنسان

ُه ُمْستَِطْيا    3  465  4ج  يُوفُوَن بِانلَّْذِر َوََيَافُوَن يَْوما  ََكَن َُشُّ
83 

 سورة المطففين
يَن إَِذا اْكتَالُوا لََعَ انلَّاِس  4ـ2 ِ  219  4ج  َويٌْل لِلُْمَطِفِفَْي، اَّلَّ

87 
 سورة األعلى 

لَْعَ     2
َ
 441  2ج  َسبِِح اْسَم َرِبَك اأْل

فْلََح َمْن تََزَّكَّ ، وََذَكَر اْسَم َرِبِه فََصَلَّ     24ـ25
َ
 411  2ج  قَْد أ

 211  1ج   
94 

 سورة اإلنشراح 
 461  2ج  َرِبَك فَارَْغْب   فَانَْصْب ، وإَِل  فَإِذا فََرْغَت     4ـ3

98 
 سورة البّينة 

َ ُُمِْلِصَْي ََلُ    4 ِمُروا إَِلَّ ِِّلَْعبُُدوا اهّللَّ
ُ
 245  2ج  َوَما أ
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017 
 سورة الماعون

 114  4ج  َوَيْمنَُعوَن الَْماُعونَ  3
018 

 سورة الكوثر 
 513  2ج  فََصِل لَِرِبَك َواْْنَْر     1

 



 

 

 

 

 

 شواهد اآلياتفهرس 
 صفحة اجلزء اآلية  رقم اآلية

2 
 سورة البقرة

 383 3ج بَما َكَسبَْت قُلُوُبُكمْ    5
ِقيُموا الّصالَة َوآتُوا الّزاكةَ    55

َ
 25 5ج أ

 22 5ج آَمنُوا وََعِملُوا الّصاِِلَاِت    55
ْنَفَق  َمنْ  ِمنُْكمْ  يَْستَِوي َل    55

َ
 626 5ج َوقَاتََل  الَْفتِْح  َقبِْل  ِمنْ  أ

دْ  اّلَلِ  َسِبيِل  ِف  ُيَهاِجرْ  َوَمنْ    55 رِْض  ِف  ََيِ
َ
 625 5ج ُمَراَغًما اْْل

يًعا    52 رِْض ََجِ
َ
 353 2ج َخلََق لَُكْم َما ِف اْْل

ْخَرَج ِلِعباِده   قُْل َمْن َحَرَم ِزينََة اّلله    52
َ
 353 2ج الّّت أ

 353 2ج والّطيهبَاِت ِمَن الّرْزِق    52
رِْض  ِف  جاِعل   إِّنه    33

َ
 585 5ج َخِليَفةً  اْل

   252 
ماءَ  ويَْسِفُك  ِفيها ُيْفِسدُ  َمنْ  ِفيها أََتَْعُل    33  585 5ج ادله
رِْض  ِف  جاِعل   إِّنه    33

َ
  قالُوا َخِليَفةً  اْْل

َ
 586 5ج ِفيها ََتَْعُل  أ
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ِقيُموا الَصاَلَة َوآتُوا الَزاَكَة    53
َ
 38 2ج أ

 56 5ج  
 656 5ج الَسيهئَةَ  بِاِْلََسنَةِ  يَْدَرُؤنَ  وَ    53
 556 2ج َواْستَِعينُوا بِالَصْْبِ َوالَصاَلِة    55
 536 2ج   َوإِنَها لََكِبرَية  إَِل لََعَ اْْلاِشِعيَ    55
يَاًما إَِل  انلَارُ  َتَمَسنَا لَنْ    83

َ
 562 5ج  َمْعُدوَدةً  أ

ينَ  قاتِلُوا   83  556 5ج بِاْْلَْومِ  ل وَ  بِاّلَلِ  يُْؤِمنُونَ  ل اََّلِ
 556 5ج ُحْسناً  لِلنَاِس  قُولُوا وَ    83
يَل َوِميََكَل    28  235 5ج َوَماَلئَِكِتِه َورُُسِلِه وَِجْْبِ
ُدوُه ِعنْد   223 ْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتِ

َ
ُموا ِْل  82 5ج َوَما ُتَقده

 553 5ج  وإِِذ اْبتَىل إِبْراِهيمَ    255
 522 5ج َل َينَاُل َعْهِدي الَظالِِمَي    255
 562 5ج  

 556 5ج َربُّهُ  إِبَْراِهيمَ  اْبتَىَل  َوإِذِ    255
ُذوا   255  553 5ج  ُمَصىًل  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواََّتِ
 555 5ج إِْسماِع  وَ  اْْلَيِْت  ِمنَ  الَْقواِعدَ  إِبْراِهيمُ   يَْرفَع إِذْ  وَ    256
ْسِلْم    232

َ
 222 2ج قَاَل ََلُ َربُُّه أ

 536 2ج فََوله وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد اِْلَراِم ، وََحيُْث ما   255
 525 2ج فََوله وَْجَهَك    252

ِ  256ـ256 َصاَبتُْهْم ُمِصيبَة  قَالُوا إِنَا ّلِلَ
َ
يَن إَِذا أ  526 2ج اََّلِ

 25 2ج إَِن الَصَفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّلَلِ    258
 555 2ج ََلياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن    265

 555 2ج وإِلُهُكْم إَِل  واِحد  ل إََِل إَِل ُهَو الَرْْحُن الرَِحيمُ    265ـ263
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رِْض َحاَلًل َطيهباً    268
َ
 285 5ج ُُكُواْ ِمَما ِف اْل

 362 2ج َفَمِن اْضُطَر    263
 526 5ج َفَمِن اْضُطَر َغرْيَ باٍغ َو ل اعدٍ    263
 362 2ج َفَمْن اْضُطَر َغرْيَ بَاٍغ َوَل اَعٍد فَاَل إِثَْم    263
قَاِب    266  522 3ج َوِِف الره
 265 5ج َولَُكْم ِف الِْقَصاِص َحيَاة     262
 565 3ج َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَفاً    285
 282 5ج َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الَشْهَر فَلْيَُصْمهُ    285
 266 5ج َوَل يُِريُد بُِكُم الُْعْس  يُِريُد اّلَلُ بُِكُم الْيُْسَ    285
يَاَم إََِل اللَيْلِ    286 وا الصه تِمُّ

َ
 565 5ج أ

 268 2ج ُهَن ِْلَاس  لَُكْم    286
ْنتُْم اعِكُفوَن ِف الَْمساِجدِ    286

َ
وُهَن َوأ  535 3ج َو ل ُتبَاِِشُ

ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْْلَاِطِل    288
َ
ُكلُوا أ

ْ
 28 3ج َوَل تَأ

 523 5ج ثَِقْفتُُموُهمْ  َحيُْث  َواْقتُلُوُهمْ    222
 258 5ج فَإَِن اّلَلَ َغُفور  رَِحيم     225
 523 5ج الَظالِِميَ  لََعَ  إَِل  ُعْدوانَ  فَال  انتهوا فإنْ    223
 525 5ج الَظالِِميَ  لََعَ  إَِل  ُعْدوانَ  فَال    223
 525 5ج  فِتْنَة   تَُكونَ  َل  َحَّت  َوقَاتِلُوُهمْ    223
 523 5ج َما بِِمثِْل  َعلَيْهِ  فَاْعتَُدوا َعلَيُْكمْ   اْعتَدى  َفَمِن    225
يِْديُكمْ  تُلُْقوا َوَل    225

َ
 635 5ج  اتَلْهلَُكةِ  إََِل  بِأ

يِْديُكْم إََِل    225
َ
ْحِسنُواَول تُلُْقوا بِأ

َ
 233 5ج  اتَلْهلَُكِة، َو أ

 565 5ج الَْهْدِي  ِمنَ  اْستَيَْسَ  َفَما   226
وا   226 تِمُّ

َ
ِ  َوالُْعْمَرةَ  اِْلَجَ  َوأ  563 5ج ّلِلَ
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ْشُهر   اِْلَجُّ    226
َ
 522 5ج َمْعلُومات   أ

 525 5ج وَ  فُُسوَق  ل وَ  َرفََث  فَال اِْلَجَ  ِفيِهنَ  فََرَض  َفَمنْ    226
فَْضتُمْ    228

َ
 362 5ج َعَرفَاٍت  ِمنْ  أ

 365 5ج رَِحيم َغُفور   اّلَلَ  إنَ    222
 556 2ج فَإَِذا قََضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم    533

نْيا ِف  آتِنا َرَبنا   535ـ532  366 5ج َحَسنَةً  اَْلِخَرةِ  ِف  وَ  َحَسنَةً  ادلُّ
 368 5ج َعلَيْهِ  إِثْمَ  فَال يَْوَمْيِ  ِف  َتَعَجَل  َفَمنْ    533
وََلَِك    526

ُ
ْعَمالُُهمْ  َحِبَطْت  فَأ

َ
 535 5ج أ

نْ  َوَكِرُهوا   526
َ
ْمَوالِِهمْ  َُيَاِهُدوا أ

َ
 532 5ج بِأ

لُونََك    526
َ
 563 5ج قِتَال   قُْل  ِفيهِ  قِتَالٍ  اِْلََرامِ  الَشْهرِ  َعِن  يَْسأ

لُونََك َعِن اْْلَتَاَم    553
َ
ٌ  لَُهْم َخرْي  َويَْسأ  522 3ج  قُْل إِْصاَل

 355 3ج الُْمْفِسدَ   َواّلَلُ َيْعلَم َوإِْن َُّتاِلُطوُهْم فَإِْخوانُُكمْ    553
ََكِت  َتنِْكُحوا َوَل    552  523 5ج  يُْؤِمنَ  َحَّت  الُْمْْشِ
ََكِت    552  535 3ج َوَل َتنِْكُحوا الُْمْْشِ
َمة  ُمْؤِمنَة  َخرْي     552

َ
 523 3ج َوَْل

تُوُهَن    555
ْ
 523 2ج فَإَِذا َتَطَهْرَن فَأ

َمَرُكُم اّلَلُ    555
َ
تُوُهَن ِمْن َحيُْث أ

ْ
 685 3ج فَأ

تُوُهنَ    555
ْ
َمَرُكُم اّلّل  فَإَِذا َتَطَهْرَن فَأ

َ
 682 3ج ِمْن َحيُْث أ

 533 3ج َول َتْقَرُبوُهَن َحَّت َيْطُهْرنَ    555
 263 5ج فَإِْن فاُؤ فَإَِن اّلَلَ َغُفور  رَِحيم     556
 263 5ج َو إِْن َعَزُموا الَطالَق فَإَِن اّلَلَ َسِميع  َعِليم     556
 38 2ج ثَاَلثََة قُُروٍء    558
َل يُِقيَما ُحُدوَد اّلَلِ    552

َ
ْن ََيَافَا أ

َ
 563 3ج إَِل أ
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يح  بِإِْحَسانٍ    552 ْو تَْسِ
َ
، 536 3ج فَإِْمَساك  بَِمْعُروٍف أ

653 
ُخُذوا ِمَما آتَيْتُُموُهَن َشيْئاً    552

ْ
 555 3ج َوَل تَأ

552    
ْ
ن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ  633 3ج آتَيْتُُموُهنَ ُخُذواْ ِمَما َوَل ََيِ

 532 3ج َحَّت َتنِْكَح َزوْجاً َغرْيَُه    533
   526 
   566 

ْزَواَجُهنَ    535
َ
ْن َينِْكْحَن أ

َ
 535 3ج فَاَل َتْعُضلُوُهَن أ

ْولََدُهنَ    533
َ
 653 3ج َوالْوادّلاُت يُْرِضْعَن أ

ٌَ َعلَيُْكْم ِفيَما َفَعلَْن    535 ْنُفِسِهَن بِالَْمْعُروفَاَل ُجنَا
َ
 535 3ج ِف أ

ْزَواجاً    535
َ
 58 5ج واَّّليَن ُيتََوفَْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أ

ٌِ َحَّت َيبْلَُغ الِْكتاُب َو ل َتْعِزُموا ُعْقَدَة انله    535  623 3ج َك
   622 

 525 3ج لََعَ الُْموِسِع قََدرُُه َو لََعَ الُْمْقِِتِ قََدرُهُ    536
536    ٌِ ي بِيَِدهِ ُعْقَدُة انلهََك  533 3ج اََّلِ
 586 3ج َصُدقَاتهنَ    536
ُجوَرُهنَ    536

ُ
 586 3ج فَآتُوُهَن أ

 586 3ج فَِنْصُف َما فََرْضتُْم    536
نْ    536

َ
وُهن   ِمْن َقبِْل أ  235 2ج َتَمسُّ

وُهنَ    536 ْن َتَمسُّ
َ
 522 3ج َوإِْن َطلَْقتُُموُهَن ِمْن َقبِْل أ

 525 3ج َوقَْد فََرْضتُمْ    536
 65 5ج َمتَااعً إََِل اِْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراٍج    553
ٌَ َعلَيُْكْم ِف    553 نُفِسِهنَ  فَاَل ُجنَا

َ
 63 5ج َما َفَعلَْن ِفَ أ
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ْزَواجاً َوِصيَةً واَّّليَن ُيتََوفَْوَن ِمنُكْم وَ    553
َ
 65 5ج َيَذُروَن أ

 633 3ج َحّقاً لََعَ الُْمتَِقي   552
 بِالَْمعْ    552

 522 3ج ُروِف َحًقا لََعَ الُْمتَِق َولِلُْمَطلََقاِت َمتَاع 
ي َكَفرَ    558  585 3ج َفبُِهَت اََّلِ
 582 3ج ُُكه َجبٍَل ِمنُْهَن ُجْزءاً   اْجَعْل لََع    563
َذى    565

َ
 86 5ج َل ُتبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِالَْمنه َواْْل

 86 5ج َل ُتبِْطلُوا َصَدقَاتُِكمْ    565
 236 5ج ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اّلَلِ    565
مْ    565

َ
يَن ُينِْفُقوَن أ  228 5ج ابْتَِغاَء َمرَْضاِت َوالَُهُم َمثَُل اََّلِ

 52 5ج ِمنُْه ُتنِْفُقوَن َو لَْستُمْ  َو ل َتيََمُموا اْْلَِبيَث    566
   322 

 528 5ج َو اّلَلُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َو فَْضالً    568
ْمَوا   565

َ
يَن ُينِْفُقوَن أ  235 5ج لَُهْم بِاللَيِْل َوانلََهاراََّلِ

َبا   565  232 3ج أحّل اّللُّ اْليَع وحّرم الره
   82 

َحَل اّللُّ اْْلَيْعَ    565
َ
 25 5ج َوأ

َبا   565  56 5ج وََحَرَم الره
يَن آَمنُوا اَتُقوا اّلَلَ َوَذُروا    568 َها اََّلِ يُّ

َ
 236 3ج يَا أ

يَن آَمنُوا   562ـ568 َها اََّلِ يُّ
َ
 233 3ج اَتُقوا اللَـَه َوَذُروا َما يَا أ

ْمَواِلُكْم    562
َ
 26 3ج فَلَُكْم ُرؤوُس أ

ةٍ   َفنَِظَرة  إَِل   583  553 5ج َميَْسَ
ي َعلَيْهِ    585 ْو َضِعيف فَإِْن اَكَن اََّلِ

َ
 338 3ج اِْلَقُّ َسِفيهاً أ

ْشِهُدْواْ إَِذا َتبَاَيْعتُمْ    585
َ
 35 5ج َوأ
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 252 3ج  َو َمْن يَْكتُْمها فَإِنَُه آثِم  قَلْبُهُ    583
   252 

رِْض    585
َ
ِ ما ِف الَسماواِت وما ِف اْْل  555 2ج ّلِلَ

 555 5ج وُْسَعَها إَِل  َنْفًسا اّلَلُ  يَُكلهُف  َل    586
ْزَواِجِهْم    363

َ
 238 2ج إَِل لََعَ أ

3 
 سورة آل عمران

 555 3ج ُزيهَن لِلنَاِس ُحبُّ الَشَهَواِت ِمَن النهَساءِ    25
يَن ِعنَْد اّلَلِ اْْلِْساَلم    22  256 2ج إَِن ادله
 522 5ج  
 323 5ج نُوحاً  وَ  آَدمَ   اْصَطىف اّلَلَ  إنَ    33
 358 3ج إِّنه نََذرُْت لََك َما ِف َبْطِِن ُُمََرراً    35
 588 3ج َولَْم َيْمَسْسِِن بََْش     56
يهَي َسِبيل     65 مه

ُ
 555 3ج لَيَْس َعلَيْنَا ِف اْْل

وَن بَِعْهِد اّلَلِ    66 ْيَمانِِهْم َثَمنًا قَِليليَْشَِتُ
َ
 386 3ج َوأ

 555 3ج َوَيُقولُوَن لََعَ اّلله الَكِذَب    68
 256 2ج ِدينًا فَلَْن ُيْقبََل ِمنْه َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اْْلِْساَلمِ    85
 522 5ج  
بُّونَ لَْن َتنَالُوا الِْْبَ َحَّت    25 ِ ُُ  53 5ج  ُتنِْفُقوا ِمَما 
بِيُكمْ  ِملَةَ  فَاتَِبُعوا   25

َ
 363 5ج إِبَْراِهيمَ  أ

َوَل َبيٍْت ُوِضَع لِلنَا   26
َ
ي بِبََكَة ُمباَرَكإَِن أ  55 2ج ِس لَََّلِ

 562 5ج  إِبْراِهيمَ  َمقامُ  بَيهنات   آيات   ِفيهِ    26
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 566 5ج آِمناً  اَكنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ    26
يَن ابْيََضْت وُُجوُهُهْم فَِِف رَْْحَةِ    236 َما اََّلِ

َ
 252 2ج اّلَل  َوأ

 565 5ج الرُُّسُل  َقبِْلهِ  ِمنْ  َخلَْت  قَدْ  رَُسول   إَِل  ُُمََمد   َوَما   255
يَن قَالُوا إَِن اّلَلَ لََقْد َسِمَع اّلَلُ قَْوَل    282  268 3ج اََّلِ
ْمواِلُكمْ   تَلُبْلَُونَ    286

َ
ْنُفِسُكمْ   ِف أ

َ
 53 5ج َوأ

يَن يَْذُكُروَن اّلَلَ ِقيَاًما   222  363 2ج َوُقُعوًدا ولَََعَ ُجنُوبِِهم اََّلِ
اَد    225  563 2ج إِنََك لا َُّتِْلُف الِْميعا
ّنه    225

َ
ِضيعُ  َل  أ

ُ
 536 5ج  ِمنُْكمْ  اَعِمٍل  َعَمَل  أ

َها يَا   533 يُّ
َ
ينَ  أ وا آَمنُوا اََّلِ  638 5ج َوَرابُِطو َوَصابُِروا اْصِْبُ

4 
 سورة النساء

ْمَوالَُهمْ    5
َ
 356 3ج َوآتُوا اْْلَتَاَم أ

َل َتْعِدلُوا   3
َ
 635 3ج فَإِْن ِخْفتُْم أ

 635 3ج َو ثُالَث   َن النهساِء َمثىْنفَانِْكُحوا ما طاَب لَُكْم مِ    3
 552 3ج َمثىَْن َوثُالَث َوُرَباع   3
ْن َتْعِدلُوا َبْيَ    3

َ
 635 3ج النهساِء َولَوْ  َولَْن تَْستَِطيُعوا أ

 225 5ج فَإِْن ِطْْبَ لَُكمْ    5
 633 3ج َوآتُواْ النَّساء َصُدقَاتِِهَن ِِنْلَةً    5
ْموالَُكمُ    5

َ
َفهاَء أ  325 3ج َو ل تُْؤتُوا السُّ

   328 
 338 3ج فَإِْن آنَْستُْم    6
ْمواَل اْْلَتام   23

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ  355 3ج ُظلْماً   إَِن اََّلِ



 3ج / قالئد الدرر  .....................................................................344

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهْم نَاراً وََسيَْصلَْوَن َسعِ    23
ْ
 333 3ج ريإَِنَما يَأ

 335 3ج وََسيَْصلَْوَن َسِعرياً    23
ْو َديٍْن    22

َ
 565 3ج ِمْن َبْعِد َوِصيٍَة يُوِِص بَِها أ

ْوَلِدُكمْ    22
َ
 552 5ج يُوِصيُكُم اّلَلُ ِف أ

   522 
لُّ لَُكْم    22 ْن تَِرثُوا النهساَء َكْرهاً ل ََيِ

َ
 535 3ج أ

ْن تَِرثُوا النهساءَ    22
َ
لُّ لَُكْم أ  535 3ج ل ََيِ

َخْذَن ِمنُْكْم ِميثاقاً َغِليظاً    52
َ
 566 3ج َوأ

 255 5ج َوَل َتنِْكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكمْ    55
 362 5ج النهَساِء إَِل ْم ِمَن َوَل َتنِْكُحوا َما نََكَح آبَاُؤكُ    55
َمَهاُت نَِسآئُِكمْ    53

ُ
 232 5ج أ

َمَهاتُُكمْ    53
ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ  633 3ج ُحره

   656 
َمَهاتُُكْم َوَبنَاتُُكْم    53

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ  255 5ج ُحره

 635 3ج  
َمهاتُُك  َو ل َتنِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكمْ    53

ُ
 533 3ج ِمَن النهساِء َو أ

َمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة    55 يرُحره  525 3ج َوادَلُم َوَِلُْم اْْلِْْنِ
ُجوَرُهنَ َفَما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنْ    55

ُ
 553 3ج ُهَن فَآتُوُهَن أ

 566 3ج َفَما اْستَْمتَْعتُْم بِهِ    55
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ِحَل لَُكْم َما َوَراَء َذِلُكمْ    55
ُ
، 552 3ج َوأ

553، 
558، 
566 

   565 
   523 
وا َخرْي  لَُكْم    55 ْن تَْصِْبُ

َ
 532 3ج َوأ

ْحِصنَ    55
ُ
 563 3ج فَإَذا أ

َتْيَ بِفاِحَشٍة َفَعلَيِْهنَ    55
َ
 53 3ج نِْصُف ما لََعَ الُْمْحَصناِت  فَإِْن أ

ْهِلِهَن    55
َ
 565 3ج فَانِْكُحوُهَن بِإِْذِن أ

، 583 5ج َفَعلَيِْهَن نِْصُف َما لََعَ الُْمْحَصنَاِت    55
332 

ُجوَرُهنَ    55
ُ
، 626 3ج َوآتُوُهَن أ

626 
ْن َينِْكَح الُْمْحَصنَاَوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم َطوْ    55

َ
 563 3ج ًل أ

 553 3ج َوَمْن لَْم يَْستَِطعْ    55
َ لَُكْم    56  255 2ج يُِريُد اّلَلُ ِْلُبَيه
ْموالَُكْم بَيْ    52

َ
ُكلُوا أ

ْ
نْ   نَُكْم بِاْْلاِطِل ل تَأ

َ
 255 3ج إَِل أ

رْ إِْن ََتْتَنِبُوا َكبَائَِر    32  535 5ج َما ُتنَْهْوَن َعنُْه نَُكفه
 56 5ج الرَّجاُل قََواُموَن لََعَ النَّساء   35
 262 2ج َل َتْقَرُبوا الَصاَلَة    53
ْو َلَمْستُُم النهَساَء    53

َ
 588 3ج أ

نتُْم ُسََكرَى   53
َ
 623 3ج َل َتْقَرُبواْ الّصاَلَة َوأ
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58    
َ
َك بِِه َوَيْغِفُر َماإَِن اّلَل َل َيْغِفُر أ  363 5ج ْن يُْْشَ

يَن آَمنُو   52 َها اََّلِ يُّ
َ
ِطيُعوايَا أ

َ
ِطيُعوا اّلَلَ َوأ

َ
 528 5ج ا أ

َئَ  لََمنْ  ِمنُْكمْ  َوإِنَ    65  528 5ج َْلُبَطه
وا   66 يِْديَُكمْ  ُكفُّ

َ
ِقيُموا ، أ

َ
 532 5ج الَصاَلةَ  َوأ

فَاَل َيتََدبَُروَن الُْقْرآَن    85
َ
 362 2ج أ

يَن يَْستَنِْبُطونَُه    83  32 2ج لََعِلَمُه اََّلِ
 525 5ج وََجْدُتُموُهمْ  َحيُْث  َواْقتُلُوُهمْ    82
َعدَ  وَ    23

َ
 553 5ج َعِظيماً  َعذاباً  ََلُ  أ

داً فََجزاُؤُه َجَهنَمَو َمْن َيْقتُْل ُمْؤِمناً مُ    23  365 5ج تََعمه
داً  ُمْؤِمناً  َيْقتُْل  َوَمنْ    23  553 5ج ُمتََعمه
 53 3ج َوََكَن اّلَلُ َغُفوراً رَِحيماً    26
وا ِمَن الَصاَلِة إِْن ِخْفتُْم    232  52 3ج َتْقُُصُ
ٌ   َعلَيُْكمْ  فَلَيَْس    232 نْ  ُجنَا

َ
وا أ  325 5ج الَصاَلةِ  ِمنَ  َتْقُُصُ

رِْض    232
َ
بْتُْم ِف اْْل  526 3ج َوإَِذا ََضَ

ْو َمْعُروٍف    225
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
 262 3ج إَِل َمْن أ

 86 5ج َمْن َيْعَمْل ُسوًءا َُيَْز بِِه    253
ْن َتْعِدلُوا َبْيَ النهساءِ    252

َ
 553 3ج َولَْن تَْستَِطيُعوا أ

ً ِمْن َسَعِته   233  553 3ج إِْن َيتََفَرقا ُيْغِن اّلَلُ لُُكّ
ينَ  إِنَ    236  525 5ج آَمنُوا ُثمَ  َكَفُروا ُثمَ  آَمنُوا اََّلِ
 536 2ج يُراُؤَن انلّاَس   قاُموا ُكساَلَوإِذا قاُموا إََِل الّصالِة    255
 566 2ج ول يَْذُكُروَن اّلَلَ إَِل قَِلياًل   يُراُؤَن انلَاَس    255
 335 2ج َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إَِل اتهبَاَع الَظنه    256
ينَ  إِنَ   266 وا َكَفُروا اََّلِ  526 5ج اّلَلِ  َسِبيِل  َعنْ  َوَصدُّ
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 556 5ج قُِل اّللُّ ُيْفِتيُكْم ِف اللََْكلَةْ    266
نْثَيَْيِ    266

ُ
 558 5ج لَّّلَكِر ِمثُْل َحظه اْْل

 552 5ج يَْستَْفتُونَك   266

5 
 سورة المائدة

ْنَعاِم    2
َ
ِحلَْت لَُكْم بَِهيَمُة اْْل

ُ
 333 2ج أ

 523 2ج َوإَِذا َحلَلْتُْم فَاْصَطاُدوا    5
 526 5ج  
 525 3ج َوَتَعاَونُوا لََعَ الِْْبه َواتَلْقَوى    5
ثِْم َوالُْعْدَوانِ    5  62 3ج َوَل َتَعاَونُوا لََعَ اْْلِ
َمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَةُ    3  222 5ج ُحره
ثْمٍ َفَمِن اْضُطَر ِف ََمَْمَص    3 ِ

 265 5ج ٍة َغرْيَ ُمتََجانٍِف ْله
ِحَل لَُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم    3

ُ
 523 3ج َوأ

وتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم    5
ُ
يَن أ  256 2ج َوَطَعاُم اََّلِ

ُكوَن ََنَس     5  563 3ج إّنَما الُمْْشِ
ينَ  ِمنَ  الُْمْحَصناُت  وَ    5 وتُوا اََّلِ

ُ
 523 5ج َقبِْلُكم ِمنْ  الِْكتاَب  أ

 565 3ج  
 563 3ج َوالُمْحَصنَاُت ِمْن اَّّليَن أوتُوا الِكتَاَب    5
ينَ  َوالُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت    5  562 3ج َوالُْمْحَصناُت ِمَن اََّلِ
يَمانِ  يَْكُفرْ  َوَمنْ    5  535 5ج  َعَملُهُ  َحِبَط  َفَقدْ  بِاْْلِ
قَْرُب لِلتَْقوى   8

َ
 635 3ج أ

ْحيَا انلّاَس ََجِيعاً    35
َ
 355 5ج أ
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ينَ  َجزاءُ  إِنَما   33  562 5ج ويَْسَعْونَ  ورَُسوََل  اّلّل  َُياِرُبونَ  اََّلِ
ينَ  إَِل    35 نْ  َقبْلِ  ِمنْ  تَابُوا اََّلِ

َ
 555 5ج َعلَيِْهمْ  َتْقِدُروا أ

يِْدَيُهما    38
َ
 222 2ج َوالَساِرُق َوالَساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

 525 5ج َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد ُظلِْمهِ    32
 553 3ج إَِن اّلَلَ َُيِبُّ الُْمْقِسِطيَ    55
 526 5ج َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط    55
 556 5ج بِانلَْفِس  انلَْفَس    55
 363 5ج  
   362 
58    

َ
 535 5ج نَْزَل اّلَلُ َوَل تَتَِبعْ فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بَِما أ

نَْزَل اّلَلُ    52
َ
ِن اْحُكْم بَيْنَُهْم بَِما أ

َ
 526 5ج َوأ

 585 2ج َل َتتَِخُذوا اْْلَُهوَد    52
َها يَا   55 يُّ

َ
ينَ  أ  562 5ج َعنْ  ِمنُْكمْ  يَْرتَدَ  َمنْ  آَمنُوا اََّلِ

َها يا   55 يُّ
َ
ينَ  أ ِعَزةٍ  قوَل آَمنُواإَل اََّلِ

َ
 565 5ج الَْكفِرِي لََعَ  أ

 6 5ج َوُيْؤتُوَن الّزاَكَة َوُهْم َراِكُعوَن    55
 585 2ج َوَمْن َيتََوَل اّلَلَ    56
يَن آَمنُوا فَإِنَ َوَمْن َيتََوَل اّلَلَ َورَُسوََلُ    56  583 2ج  َواََّلِ
َها الَرُسوُل بَلهْغ م   66 يُّ

َ
نِْزَل إَِْلَْك ِمْن رَبه يا أ

ُ
 535 2ج ا أ

َحَل اّلَلُ لَُكمْ    86
َ
ُموا َطيهبَاِت َما أ َره ُُ  383 3ج َل 

يَن آَمنُوا   86 َها اََّلِ يُّ
َ
ُموا َطيهبَاِت َما يَا أ َره ُُ  568 3ج َل 

نْصاُب وَ    23
َ
ْزلمُ إَنَما اْْلَْمُر َو الَْميِْسُ َو اْْل

َ
 262 5ج اْْل

نْ    22
َ
 263 5ج يُوقَِع بَيْنَُكُم الَْعداَوةَ  إِنَما يُِريُد الَشيْطاُن أ

صاَبتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموْ    236
َ
ِْبُسوَنُهما ِمْن َبْعدِ فَأ َُ  582 3ج ِت 
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6 
 سورة األنعام

 566 2ج فَإَِنُهمْ   اَّّلي َيُقولُونَ  قَْد َنْعلَُم إِنَُه َْلَْحُزنَُك    33
 252 5ج َطائٍِر يَِطرُي ِِبَنَاَحيْهِ    38
وا    52 ْن َُيَْْشُ

َ
يَن ََيَافُوَن أ نِْذْر بِِه اََّلِ

َ
 563 3ج َوأ

 536 2ج َوَل َرْطٍب َوَل يَابٍِس إَِل ِف ِكتَاٍب ُمِبٍي    52
ي وَْجِهَ  وََجْهُت      62 رَْض  وَ  الَسماواِت  َفَطرَ  لََِّلِ

َ
 532 5ج اْْل

يُّوب   85
َ
َيِتِه داُود وُسلَيْماَن َوأ  532 2ج   وِمْن ُذره

 285 3ج فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ    23
 266 5ج لَيُْكْم إّل َما اْضُطِرْرُتمْ فََصَل لَُكم َما َحَرَم عَ    222
 265 5ج لَيُْكْم إّل َما اْضُطِرْرُتمْ َوقَْد فََصَل لَُكم َما َحَرَم عَ    222
ُكلُواْ ِمَما لَْم يُْذَكِر اْسُم اّلله    252

ْ
 286 5ج  َعلَيْهَوَل تَأ

ْحيَيْنَاهُ    255
َ
َوَمْن اَكَن َميْتاً فَأ

َ
 355 5ج أ

يَن َل يُْؤِمنُو َكَذلَِك ََيَْعُل اّلَلُ الرهْجَس    255  256 2ج لََعَ اََّلِ
   256 

وِِحَ إِ    255
ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 353 2ج ََلَ ُُمََرًما لََعَ َطاِعمقُْل َل أ

ْوِِحَ إََِلَ    255
ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 222 5ج َل أ

 38 2ج َوَل َتْقتُلُوا انلَْفَس    252
 525 5ج َرَم اّللُّ إَِل بِاِْلَقه َوَل َتْقتُلُوا انلّْفَس الّّت حَ    252
ُشَدهُ    255

َ
 335 3ج َحَّت إِذا بَلََغ أ

 252 2ج َوَل َتْقَرُبوا َماَل اْْلَتِيِم    255
ْحَس  َوَل َتْقَرُبوا َماَل اْْلَتِيمِ    255

َ
، 352 3ج إَِل بِالَِّت ِِهَ أ

356 
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 556 5ج َقبُْل  ِمنْ  آَمنَْت  تَُكنْ  لَمْ  إِيمانُها َنْفساً  َينَْفعُ  ل   258
ْمثَالَِها    263

َ
 238 5ج َمْن َجاَء بِاِْلََسنَِة فَلَُه َعْْشُ أ

، 268 3ج  
263 

ِ  ََماِت  وَ  َُمْياَي  وَ  نُُسِك  وَ  َصالِت  إِنَ    263ـ265  532 5ج رَبه  ّلِلَ

7 
 سورة األعراف

ْقُعَدَن لَُهمْ    26
َ
 538 2ج ِِصاَطَك   َْل

ْخَرجَ يَا بَِِن آَدَم َل َيْفِتنَنَ    56
َ
 325 2ج ُكُم الّشيَْطاُن َكَما أ

ُكْم َتُعوُدوَن ، فَ    52
َ
 338 2ج ِريقاً َهدى ، َوفَِريقاً َحَق َكما بََدأ

35    
َ
، 355 2ج ْخَرَج ِلِعباِدهِ والّطيهباِت قُْل َمْن َحَرَم ِزينََة اّلله الّّت أ

355 
َ الْ    33   5ج َفواِحَش ما َظَهَر ِمنْها َوماقُْل إِنَما َحَرَم َرِّبه
 223 2ج َواْْلَََلُ الَطيهُب ََيُْرُج َنبَاتُُه بإذِن رّبه    58
ْشيَاَءُهْم    85

َ
 225 3ج َوَل َتبَْخُسوا انلَاَس أ

َمة  َيْهُدوَن بِاِْلَقه وبِه   252
ُ
 23 3ج َيْعِدلُو وِمْن قَْوِم ُموىس أ

ْسَماُء اِْلُْسىَن فَاْدُعوُه بَِها    283
َ
ِ اْْل  552 2ج َوّلِلَ

ُمْر بِالُْعرْ    222
ْ
ْعِرْض َعِن اْْلاِهِل ُخِذ الَْعْفَو َوأ

َ
 553 5ج ِف َو أ

 535 2ج فَاْستَِعْذ بِاّلَلِ إِنَُه َسِميع  َعِليم     533
 326 2ج َك تَََضُّاًع وَِخيَفًة َوُدونَ َواْذُكْر َرَبَك ِف َنْفسِ    535
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8 
 سورة األنفال

 562 5ج َُيَاِدلُونََك  لَََكِرُهونَ  الُْمْؤِمِنيَ  ِمنَ  فَِريقاً  َوإِنَ    6ـ5
فاً  إَِل    26 وْ  لِِقتالٍ  ُمتََحره

َ
اً  أ  553 5ج فِئَةٍ   إَِل ُمتََحِّيه

َنَما    52
َ
نَ أ

َ
ٍء فَأ ِ ُُخَُسُه َولِلَرُسولِ  َغِنْمتُْم ِمْن ََشْ  525 3ج ّلِلَ

َنَما َغِنْمتُمْ    52
َ
 256 5ج  َواْعلَُموا أ

 35 2ج نٍَة َوََيََْي َمْن َِحَ َعنْ ِْلَْهِلَك َمْن َهلََك َعْن بَيه    55
 556 2ج َكِثرًياوا َواْذُكُروا اّلَلَ إَِذا لَِقيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُ    55
َها يَا   55 يُّ

َ
ينَ  أ  552 5ج فَاثْبُتُوا فِئَةً  لَِقيتُمْ  إَِذا آَمنُوا اََّلِ

يِْديُكمْ  تُلُْقوا َوَل    63
َ
 635 5ج اتَلْهلَُكة إََِل  بِأ

ْن يَُكو   66
َ
ْْسىما اكَن نِلَِِبٍّ أ

َ
 256 5ج َحَّت ُيثِْخنَ   َن ََلُ أ

 23 5ج واّللُّ يُِريُد اَْلِخَرةَ    66
ينَ  ِعبَاِدَي  يَا   66 رِْض  إِنَ  آَمنُوا اََّلِ

َ
 625 5ج فَإِيَاَي  َواِسَعة   أ

ْمَوالِهِ    65
َ
  5ج مْ إَِن اَّّليَن آَمنُوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ

رَْحامِ    65
َ
ولُو اْْل

ُ
 552 5ج َوأ

9 
 سورة الّتوبة

ينَ  إََِل  َورَُسوَِلِ  اّلَلِ  ِمنَ  بََراَءة     5ـ2  633 5ج اَعَهْدُتمْ  اََّلِ
رِْض  ِف  فَِسيُحوا   5

َ
ْرَبَعةَ  اْْل

َ
ْشُهرٍ  أ

َ
 526 5ج أ

وَِلَك    5
ُ
ْجَرُهمْ  يُْؤَتْونَ  أ

َ
وا بِما َمَرَتْيِ   أ  656 5ج َصَْبُ

ْشُهُر ٱنَسلََخ ٱفَإَِذا    5
َ
كِيَ ٱ ۟  ْقتُلُواٱِْلُُرُم َف ٱْْل  28 5ج لُْمْْشِ

   553 
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ْشُهرُ  انَْسلَخَ  فَإَِذا   5
َ
 635 5ج اِْلُُرمُ  اْْل

ِكيَ  فَاْقتُلُوا   5  532 5ج  وََجْدُتُموُهمْ  َحيُْث  الُْمْْشِ
   556 
كِيَ  فَاْقتُلُوا   5  566 5ج الُْمْْشِ
 633 5ج  
 556 5ج  
وُهمْ  وَُخُذوُهمْ    5  553 5ج َمْرَصد ُُكَ  لَُهمْ  َواْقُعُدوا َواْحُُصُ
ْيَماَنُهمْ  نََكثُوا َوإِنْ    25

َ
 556 5ج َوَطَعنُوا َعْهِدِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  أ

ْن َيْعُمرُ    26
َ
ِكَي أ  353 2ج وا َمَساِجَد اّلله َشاِهِدينَ َما اَكَن لِلُْمْْشِ

ُكوَن ََنَس     58  226 5ج إَِنَما الُْمْْشِ
 353 2ج فَاَل َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد اِْلََراَم َبْعَد اَعِمِهْم    58
 553 3ج ْغنِيُكُم اّلَلُ ِمْن فَْضِلهِ َوإِْن ِخْفتُْم َعيْلًَة فََسوَْف يُ    58
ينَ  قَاتِلُوا   52  633 5ج  بِاّلَلِ  يُْؤِمنُونَ  َل  اََّلِ
 256 2ج َوقَالَِت انلََصارَى اّلَلِ  َوقَالَِت اْْلَُهوُد ُعَزيْر  اْبنُ    33
ْحبَاَرُهْم َوُرهْ    32

َ
ْرَبابًا ِمْن ُدونِ اََّتَُذوا أ

َ
 256 2ج بَاَنُهْم أ

يِن  لََعَ    33 ُكونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُُكههِ  ادله  566 5ج الُْمْْشِ
ُهورِ ٱ ِعَدةَ  إِنَ    36  563 5ج َشْهًرا َعَْشَ  ثْنَاٱ هِ ـللَ ٱ ِعندَ  لشُّ
 535 5ج  
 55 5ج َوَل ُينِْفُقوَن إَِل َوُهْم اَكِرُهونَ    55
 58 5ج َوِمنُْهْم َمْن يَلِْمُزَك ِف الَصَدقَاِت    58
 583 5ج  لِلُْفَقَراءِ  الَصَدقَاُت  إَِنَما   63
 583 3ج  
 265 3ج  
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ْن يُْرُضوهُ    65
َ
َحقُّ أ

َ
 235 5ج َواّلَلُ َورَُسوَُلُ أ

 325 5ج إَِن الُْمنافِِقَي ُهُم الْفاِسُقونَ    66
ْوِْلَاُء َبْعض َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت    62

َ
 582 2ج َبْعُضُهْم أ

 535 2ج الُوا ، ولََقْد قالُوا َُكَِمةَ ما ق  بِاّلَلِ   ََيِْلُفونَ    65
نْ  رَُضوا   86

َ
 533 5ج  اْْلََواِلِف  َمعَ  يَُكونُوا بِأ

ينَ  لََعَ  َوَل    25 تَْوكَ  َما إَِذا اََّلِ
َ
 533 5ج تِلَْحِملَُهمْ  أ

ْموالِِهْم َصَدقًَة َتَطْهُرُهم    233
َ
 35 5ج ُخْذ ِمْن أ

 35 5ج ولَََعَ اثلّالثَِة اَّليَن ُخلهُفوا   228
 566 5ج ِْلَتََفَقُهوا طائَِفة   ِمنُْهمْ  فِْرقَةٍ  ُُكه  ِمنْ  َنَفرَ  ل فَلَوْ    255
 558 5ج  اَكفَةً  ِْلَنِْفُروا الُْمْؤِمنُونَ  اَكنَ  َوَما   255
يِهْم    233  56 5ج َوتَُزكه

01 
 سورة يونس

ِجيبَْت َدْعَوتُُكما   82
ُ
 522 5ج قَْد أ

00 
 سورة هود

 55 2ج وَكَن َعرُْشُه لََعَ اْلْاِء    6
ْحَسُن َعَماًل    6

َ
يُُّكْم أ

َ
 285 2ج ِْلَبْلَُوُكْم أ

 55 2ج َوََكَن َعرُْشُه لََعَ اْلْاِء    6
 555 5ج  
نْيا اِْلَياةَ  يُِريدُ  اكنَ  َمنْ    26ـ25  368 5ج إَِْلِْهمْ  نَُوفه  ِزينَتَها وَ  ادلُّ
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نْيا اِْلَياةَ  يُِريدُ  اكنَ  َمنْ    25  368 5ج ادلُّ
قِْلِِع    55

َ
رُْض ابْلَِِع َماَءِك َوَيا َسَماُء أ

َ
 56 2ج يَا أ

ْهِلَك    56
َ
 563 3ج إِنَُه لَيَْس ِمْن أ

ْهَل اْْلَيِْت رَْْحَُت اّلَلِ َوَبَرََكتُ    63
َ
 563 2ج ُه َعلَيُْكْم أ

ْطَهُر لَُكمْ ـهَ    68
َ
، 686 3ج ُؤلء َبنَاِت ُهَن أ

686 
 222 3ج َوَل َتنُْقُصوا الِْمْكيَاَل َوالِْمَِّيانَ    85
ْمُر فِرَْعْوَن بَِرِشيدٍ    26

َ
 326 3ج َوَما أ

ينَ    223  336 3ج َظلَُموا َفتََمَسُكُم انلَا َوَل تَْرَكنُوا إََِل اََّلِ
 86 5ج إَِن اِْلََسنَاِت يُْذِهْْبَ الَسيهئَاِت    225

02 
 سورة يوسف

 532 3ج يَلْتَِقْطُه َبْعُض الَسيَاَرِة    23
ِمي     55

َ
ْينَا َمِكي  أ  36 3ج إِنََك اْْلَْوَم دَلَ

وِِف الَْكيَْل    52
ُ
 222 3ج أ

ِل الَْقْرَية    85
َ
 252 2ج َواْسأ

 528 3ج اْذَهبُوا َفتََحَسُسوا   86
ْكََثُُهْم بِا   236

َ
ُكوَوَما يُْؤِمُن أ  258 2ج ّلَلِ إَِل َوُهْم ُمْْشِ

03 
 سورة الرعد

8    
ُ
ِْمُل ُُكُّ أ َُ رْحامُ   نىْثَيْعلَُم ما 

َ
 636 3ج َو ما تَِغيُض اْْل
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َمَر ٱوَ    55ـ25
َ
يَن يَِصلُوَن َمآ أ ن يُوَصَل ۦُه بِهِ ـللَ ٱََّلِ

َ
 563 3ج ٓ  أ

ْن يُوَصَل    52
َ
َمَر اّللُّ بِِه أ

َ
 52 5ج واَّليَن يَِصلُوَن َما أ

ا وََعالِنيَةً    55  52 5ج ُينِْفُقوا ِمَما َرَزقْناُهْم ِْسً
 532 2ج يَبُْسُط الّرْزَق لَِمْن يََشاُء    56
ينَ    58  526 5ج اّلَل  بِِذْكرِ  قُلُوُبُهمْ  َوَتْطَمِئُّ  آََمنُوا اََّلِ

04 
 إبراهيم سورة

ِزيَدنَُكْم    6
َ
 256 2ج لَِئْ َشَكْرُتْم َْل

نْ  َوَبِِنَ  َواْجنُبِِْن    35
َ
ْصنَامَ  َنْعبُدَ  أ

َ
 523 5ج  اْْل

05 
 سورة الحجر

ْنَعاَم َخلََقَها لَُكْم ِفيهَ    8ـ5
َ
 335 2ج ا ِدْفء  َوَمنَافُِع َوِمنَْهاَواْْل

بْواٍب ِلُكه    55
َ
 585 3ج باٍب ِمنُْهْم ُجْزء  َمْقُسو ََلا َسبَْعُة أ

 533 2ج َوَل َتُمَدَن َعيْنَيَْك    88
 326 2ج بِما تُْؤَمر   فَاْصَدعْ    25

نََك يَ    28ـ26
َ
 566 2ج ِضيُق َصْدُرَك بَِما َيُقولُونَ َولََقْد َنْعلَُم أ

06 
 سورة الجن

ْنَعاَم َخلََقَها لَُكْم    5
َ
 353 2ج َواْْل

 522 2ج َوبِانلَْجِم ُهْم َيْهتَُدوَن    26
ْهَل اَّّلْكِر    53

َ
لُوا أ

َ
 532 2ج فَاْسأ
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َحداً    55
َ
 355 5ج فَال تَْدُعوا َمَع اّلَلِ أ

ْمرُ  َوَما   66
َ
وْ  اْْلََُصِ  َُكَْمِح  إَِل  الَساَعةِ  أ

َ
 383 5ج ُهوَ  أ

83    
َ
ْوَباِرَها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
ثَاثًا َوَمتَااًع َوِمْن أ

َ
 352 2ج ْشَعاِرَها أ

، 562 2ج َيْعِرفُوَن نِْعَمَت اّلَلِ ُثَم ُينِْكُرونَها    83
583 

َت الُْقْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلَلِ    28
ْ
 63 2ج فَإَِذا قََرأ

 536 2ج لََعَ اَّّليَن آَمنُواْ ولَََعَ  إِنَُه لَيَْس ََلُ ُسلَْطان     22
 536 2ج إِنَما ُسلْطانُُه    233
َمةً  اَكنَ  إِبَْراِهيمَ  إِنَ    253

ُ
 558 5ج  أ

َمًة قانِتاً ّلِلَ    253
ُ
 23 3ج إَِن إِبْراِهيَم اكَن أ

 563 5ج اِْلََسنَةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاِْلِْكَمةِ  َربهَك  َسِبيِل  إََِل  اْدعُ    255
 322 5ج ِل َما ُعوقِبْتُْم بِهِ َوإِْن اَعَقبْتُْم َفَعاقِبُوا بِِمثْ    256

07 
 اإلسراء سورة

ي ُسبَْحانَ    2 ْْسَى اََّلِ
َ
 565 5ج الَْمْسِجدِ  ِمنَ  َْلاًْل  بَِعبِْدهِ  أ

َراَد اَْلِخَرَة وََسََع    22
َ
 535 2ج لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمنَوَمْن أ

 232 5ج َوآِت َذا الُْقْرََب َحَقُه    56
 28 5ج َوَل تَبُْسْطَها ُُكَ الْبَْسِط    52
نَا    35 ، 38 2ج َوَل َتْقَرُبوا الزه

252 ،
262 

 623 3ج  
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 368 5ج إِنَُه اكَن َمنُْصوراً    33
 368 5ج َجَعلْنا لَِوِْلهِه ُسلْطاناً  َوَمْن قُِتَل َمْظلُوماً َفَقدْ    33
 562 5ج ُسلَْطان لَِوِْلههِ  َجَعلْنَا َفَقدْ  َمْظلُوًما قُِتَل  َوَمنْ    33
، 368 5ج قُِتَل َمْظلُوماً   َوَمن   33

362 
 223 3ج َوَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْم     36
 532 5ج  
ْصفاُكْم َربُُّكْم بِاْْلَنِيَ    53

َ
فَأ

َ
 655 3ج َواََّتََذ ِمَن الَْمالئَِكةِ  أ

وِِتَ ِكتابَُه بِيَ    62
ُ
َما َمْن أ

َ
وَِلَك َيْقَرُؤنَ   ِميِنهِ فَأ

ُ
 326 5ج فَأ

لُوِك الّشْمِس    68 قِِم الّصاَلَة دِلُ
َ
 23 5ج أ

 362 2ج إَِن قُْرآَن الَْفْجِر اَكَن َمْشُهوداً    68
 558 2ج َوِمَن اللَيِْل َفتََهَجْد بِِه نَافِلًَة لََك    62
ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو شِ    85  533 5ج فاء  َو رَْْحَة  لِلُْمْؤِمِِن َو ُنَْنه
ْسَماء اِْلُْسىَن    223

َ
 222 5ج فَلَُه اْل

08 
 الكهف سورة

 362 3ج َواْذُكْر َرَبَك إَِذا نَِسيَت    55
 222 2ج َفتُْصِبَح َصِعيداً َزلَقاً    53
ْمِر رَبه اكَن ِمَن اْلِْ   إَِل إِبِْليَس    53

َ
 326 5ج نه َفَفَسَق َعْن أ

 22 5ج نَِسيَا ُحوَتُهَما   62
ينَ  نُنَبهئُُكمْ  َهْل      233 ْخَسِ

َ
ْعماًل  بِاْْل

َ
 562 5ج أ

 225 5ج َفَمن اَكَن يَرُْجو ِلَقاَء َربِّهِ      223
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 66 2ج ِه فَلْيَْعَمْل َعَماًل صاِِلاً َفَمْن اكَن يَرُْجوا ِلقاَء َربه    223
 252 2ج  

09 
 سورة مريم

 565 5ج َو آتَيْناُه اِْلُْكمَ  ُقَوةٍ بِ   ُخِذ الِْكتاَب   يا ََيَْي   25
 565 5ج يَا ََيََْي ُخِذ الِْكتَاَب    25

ً آتاِّنَ ا  إِّنه َعبُْد اّلله    32ـ33  563 5ج لِْكتاَب َو َجَعلَِِن نَِبيًا
وَْصاِّن بِالّصاَلِة والّزاَكِة   32

َ
 56 5ج َوأ

يَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم    36  222 3ج َعِظيمٍ فََويْل  لََِّلِ
نَْك َوِْلًاً، يَِرثُِِن    6ـ5  535 5ج َفَهْب َِل ِمْن دَلُ
ْوَلِدُكم   6ـ5

َ
 563 5ج يُوِصيُكُم اّللُّ ِف أ

ضاُعوا الّصالَة َواَتبَُعوا   52
َ
 538 2ج الّشَهواِت فََسوَْف يَلَْقْونَ  أ

َضاُعوا الَصاَلَة    52
َ
 526 2ج فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلْف  أ

 222 2ج َوما اكَن َربَُّك نَِسيّا    65
رِْض إَِل آِت الَرْْحَ    23

َ
 353 3ج ِن إِْن ُُكُّ َمْن ِف الَسَماَواِت َواْْل

21 
 سورة طه

 63 5ج إِن َْلِثْتُْم إّل َعْْشاً    233
 63 5ج إِن َْلِثْتُْم إّل يَْوماً    235
ْد ََلُ َعْزماً    225  536 2ج فَنَِِسَ َولَْم ََنِ
 362 5ج  
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هُ  وَ    255 ْعىم الِْقياَمةِ  َيْومَ  َِنُْْشُ
َ
 565 5ج أ

 536 2ج فَنَِسيتََها َوَكَذلَِك اْْلَْوَم تُنََْس    256
ْطراَف انلَهاِر لََعلََك تَْرىض    233

َ
 555 2ج وأ

20 
 األنبياء سورة

 535 5ج بِالَْغيِْب  َرَبُهمْ  ََيَْشْونَ    52
 286 2ج َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهباً    23
 563 3ج أْحَصنَْت فَرَْجَها    22
، 583 5ج بِاِْلَقه  اْحُكمْ  رَبه    225

525 

22 
 الحج سورة

رَْض َهاِمَدًة فَإَِذا   5
َ
نَْزنْلَا َعلَيَْها الَْماءَ  َوتََرى اْْل

َ
 228 5ج أ

 325 5ج الَْعِتيِق  بِاْْلَيِْت  َوْْلََطَوفُوا   52
 356 2ج إَِل َما ُيتىَْل َعلَيُْكْم    33
ْوثاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل فَاْجتَنِبُوا الرهْجَس ِمَن ا   33

َ
 65 3ج ْْل

ْم َشَعائَِر اّلله فَإِ    35  353 2ج َنَها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوبَوَمْن ُيَعظه
ْطِعُموا وَ  ِمنْها فَُُكُوا     36

َ
 582 5ج الُْمْعَِتَ  وَ  الْقانِعَ  أ

نَْزَل مِ    63
َ
َن اّلَلَ أ

َ
لَْم تََر أ

َ
 325 5ج َن الَسَماِء َماًء َفتُْصبِحُ أ
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يِن  ِف  َعلَيُْكمْ  َجَعَل  َما   68  555 5ج َحَرٍج  ِمنْ  ادله
 266 5ج  
 265 5ج  

23 
 المؤمنون سورة

ْزَواِجهِ واَّليَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحافِ    6ـ5
َ
 686 3ج ُظون، إَِل لََعَ أ

ْيَماُنُهمْ    6
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
، 563 3ج إَل لََعَ أ

652 
ْيَماُنُهمْ    6

َ
ْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أ

َ
 63 5ج إّل لََعَ أ

 652 5ج َنَفرَ  ل فَلَوْ    8
َمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ    8

َ
 25 5ج واَّليَن ُهْم ِْل

نَْزنْلَا ِمَن الَسَماءِ    28
َ
ْسَكنَاهُ  َوأ

َ
 53 2ج َماًء بَِقَدٍر فَأ

 366 2ج   َفَما اْستََكنُوا لَِربهِهْم َوما َيتَََضَُعون   66
ونِ َهَمزاِت الَشياِطِي ،    28ـ26 ْن ََيَُْضُ

َ
ُعوُذ بَِك رَبه أ

َ
 565 2ج وأ

يِْديُكمْ  تُلُْقوا َوَل    233ـ22
َ
 655 5ج  اتَلْهلَُكةِ  إََِل  بِأ

ْعَمُل صاِِلاً ِف ما تََرْكُت    233
َ
 26 5ج رَبه ارِْجُعوِن لََعله أ

24 
 سورة النور

 566 5ج الَزاِنيَُة َوالَزاِّن    5
ةٍ    5 وا ُُكَ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجَْلَ  522 3ج فَاْجَِلُ
يَن يَْرُموَن ٱوَ    5ـ5 تُواـلُْمْحَصنَ ٱََّلِ

ْ
ْرَبَعةِ  ۟  ِت ُثَم لَْم يَأ

َ
 325 5ج بِأ
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يَن يَْرُموَن ٱإَِن    55ـ53  326 5ج ِت ـلُْمْؤِمنَ ٱِت ـِفلَ ـلْغَ ٱِت ـلُْمْحَصنَ ٱََّلِ
 668 3ج َل تَْدُخلُوا ُبيُوتاً َغرْيَ ُبيُوتُِكْم    56
َها اَّّليَن آَمنُوا   56 يُّ

َ
 662 3ج َل تَْدُخلُوا ُبيُوتاً َغرْيَ  يَا أ

وا    33 بْصارِِهْم َو ََيَْفُظواقُْل لِلُْمْؤِمِنَي َيُغضُّ
َ
 556 3ج ِمْن أ

 653 3ج إِّل َما َظَهَر ِمنَْها    32
   655 
بْصاِرِهَن َو ََيَْفْظنَ َو قُْل لِلُْمْؤِمنات َيْغُضْضَن مِ    32

َ
 653 3ج ْن أ

 653 3ج َوَل ُيبِْديَن    32
ْو آبَائِِهنَوَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهَن إَِل ِْلُ    32

َ
 656 3ج ُعوتَلِِهَن أ

 682 3ج َوَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَ    32
بَْصاِرِهمْ    32

َ
وا ِمْن أ  655 3ج َيُغضُّ

يَاَم ِمنُْكْم وَ    35
َ
نِْكُحوا اْْل

َ
 352 3ج الَصاِِلَِي ِمْن ِعبَاِدُكمْ َوأ

يَاَم    35
َ
نِْكُحوا اْْل

َ
 523 3ج َوأ

ُدوَن نَِكاحاً    33 يَن َل ََيِ  522 3ج َولْيَْستَْعِفِف اََّلِ
ُدو   33 يَن َل ََيِ  538 3ج َن نَِكاحاً َحَّت ُيْغِنيَُهمُ َولْيَْستَْعِفِف اََّلِ
ينَ    33  532 3ج َولْيَْستَْعِفِف اََّلِ
 662 3ج لَْم َيبْلُُغوا اِْلُلَُم ِمنُكمْ    58
 665 3ج َوالَْقواِعُد ِمَن النهساءِ    63
ْعىَم َحَرج     62

َ
ْعَرِج َحَرج   لَيَْس لََعَ اْْل

َ
 65 3ج َوَل لََعَ اْْل

ْن تَ    62
َ
ٌ  أ ْشتاتلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنا

َ
ْو أ

َ
يعاً أ ُكلُوا ََجِ

ْ
 63 3ج أ



 3ج / قالئد الدرر  .....................................................................344

25 
 سورة الفرقان

 355 2ج ْن َعَمٍل فََجَعلْنَاُه َهبَاءً َوقَِدْمنَا إََِل َما َعِملُوا مِ    53
 58 5ج  
   552 

26 
 سورة الّشعراء

تُوَن اَّّلْكَراَن ِمَن الَْعالَِمي، َوتََذُروَن َما خَ    266ـ265
ْ
تَأ

َ
 686 3ج لََق أ

 568 5ج  الََْكِذبِيَ  لَِمنَ  َنُظنَُّك  إِنْ    286

27 
 سورة النمل

 532 3ج فَاتْلََقَطُه آُل فِرَْعْونَ    8
 268 3ج َمْن جاَء بِاِْلََسنَِة فَلَُه َخرْي  ِمنْها   25

29 
 سورة العنكبوت

 532 2ج فَاْبتَُغوا ِعنَْد اّلله الّرْزَق َواْعبُُدوُه    26
 265 5ج إَِن الَصاَلَة َتنََْه َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَْكِر    55
ْمِ    63 َُ ْن ِمْن َدابٍَة َل  يه

َ
 532 2ج ُل ِرْزَقَها اّللُّ يَْرُزُقَهاَوَكأ

َولَمْ    66
َ
نَا يََرْوا أ

َ
 553 5ج آِمنًا َحَرماً  َجَعلْنَا أ

 383 5ج َحْولِِهمْ  ِمنْ  انلَاُس  َوُيتََخَطُف  آِمنًا َحَرماً    66



 344 ...............................................  شواهد اآلياتفهرس / الفهارس الفنية 

31 
  سورة الروم

 558 2ج فَاْستَِقْم    26
 232 5ج فَآِت َذا الُْقْرََب    38
ْمواِل انلَاِس َو ما آتَيْتُْم ِمْن ِرباً لِ    32

َ
ُبَوا ِف أ  236 3ج رَيْ

 236 3ج واتقوا انلّار   32

30 
 سورة لقمان

 32 2ج َوفَِصاَُلُ ِف اَعَمْيِ    25
 625 3ج  
   636 
نْيَا َمْعُروفاً    25  555 5ج َوَصاِحبُْهَما ِف ادلُّ
ُهْم َمْن َخلََق السَ    55 تْلَ

َ
رَْض َولَِئْ َسأ

َ
 252 2ج َماَواِت َواْْل

32 
 سورة الّسجدة

 286 2ج يَْدُعوَن َرَبُهْم َخْوفاً َوَطَمعاً    26
َفَمْن اكَن ُمْؤِمناً َكَمْن اكَن فاِسقاً ل يَْستَُوونَ    28

َ
 325 5ج أ

33 
 سورة األحزاب

ْبنَاءُكْم    5
َ
ْدِعيَاءُكْم أ

َ
 653 3ج َوَما َجَعَل أ
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 652 3ج وما جعل   5
 253 5ج اْدُعوُهْم َِلبائِِهم   5
ِقَي    28  566 2ج قَْد َيْعلَُم اّللُّ الُْمَعوه
ْزَواِجَك إِن ُكنُتَ    58

َ َها انلِِّبُّ قُل ْله يُّ
َ
 636 3ج يَا أ

ْهَل إِنَما يُِريُد اّللُّ ِْلُ    33
َ
 558 2ج ْذِهَب َعنُْكُم الرّْجَس أ

 553 5ج  
 652 3ج إَِذا قَََض اّللُّ َورَُسوَُلُ  َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمنَةٍ    36
 566 3ج َزوَْجنَاَكَها   36
 653 3ج ما اكَن لََعَ انلَِِبه ِمْن َحَرٍج ِف مافََرَض اّلَلُ    38
 563 2ج اْذُكُروا اّلَلَ ِذْكراً َكِثرياً    52
ي يَُصله َعلَيُْكْم َوَماَلئَِكتُُه    53  525 2ج ُهَو اََّلِ
َذاُهم َوَدعْ  َوالُْمنَافِِقيَ  الََْكفِِرينَ  تُِطعِ  َوَل    58

َ
 523 5ج أ

 526 3ج َفَمتهُعوُهَن َوَْسهُحوُهنَ    52
يالً    52 اَحاً ََجِ  525 3ج َفَمتهُعوُهَن َوَْسهُحوُهَن َْسَ
وُهَن َفَما    52 ن َتَمسُّ

َ
 35 5ج لَُكْم َعلَيِْهَن ِمْن ِعَدةٍ ِمن َقبِْل أ

ْزَواَجَك    53
َ
ْحللنّا لََك أ

َ
 635 3ج أ

ًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهبَْت َنْفَسَها لِلنَِِبه    53
َ
 586 3ج َواْمَرأ

 636 3ج تُْرِِج َمن تََشاء   52
لُّ لََك النهساُء ِمْن َبعْ    53 ْن َتبََدَل بِِهنَ ل ََيِ

َ
 633 3ج ُد َول أ

ْن تُؤُْذوا رَُسوَل    53
َ
ْن َتنِْكُحوا َو ما اكَن لَُكْم أ

َ
 525 3ج اّلَلِ َو ل أ

 322 2ج اْدُعوا َرَبُكْم تَََضُّاعً وَُخْفيًَة    56
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34 
 سورة سبأ

يَاماً  وَ  َْلاَِلَ  ِفيها ِسرُيوا   28
َ
 552 5ج آِمنِي أ

35 
 سورة فاطر

 323 5ج َواّلَلُ َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثَم ِمْن ُنْطَفةٍ    22
ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   تَِزرُ  َوَل    28

ُ
 525 5ج أ

قاً    32  58 5ج ُهَو اِْلَقُّ ُمَصده
ْوَرثْنَا الِْكتاَب ا   35

َ
 533 5ج َّّليَن اْصَطَفيْنا ِمْن ِعبادِ ُثَم أ

36 
 سورة يس

 535 5ج  بِالَْغيِْب  الرَْْحَنَ  َخِشَ    22

37 
 سورة الصافات

 563 2ج رَبه الِْعَزِة َعَما يَِصُفوَن، وَسالم    ُسبْحاَن َربهَك    285ـ283

38 
 سورة ص

ْنَْث    55 َُ  526 5ج وَُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاَْضِْب بِِه َوَل 
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39 
 سورة الّزمر

ُبونَا إََِل اّلَلِ ُزلَْف َما َنْعبُُدُهْم إَِل ِْلُقَ    3  252 2ج ره
ْزَواٍج    6

َ
ْنَعاِم َثَماِنيََة أ

َ
نَْزَل لَُكْم ِمَن اْْل

َ
 323 2ج َوأ

 555 2ج ََيَْذُر اَْلِخَرَة وَيرُْجوا ساِجداً وقائِماً   آناَء اللَيْلِ    2
نَْزَل مِ    52

َ
َن اّلَلَ أ

َ
لَْم تََر أ

َ
 53 2ج فََسلََكهُ َن الَسَماِء َماًء أ

 528 5ج ل َتْقنَُطوا ِمْن رَْْحَِة اّلَلِ    53
ْكَت َْلَْحبََطَن َعَملَُك    65 ِْشَ

َ
 85 5ج لَِئْ أ

وِِحَ إَِْلَْك وإََِل    65
ُ
يَن ِمْن َقبِْلَك لَِئْ  ولََقْد أ  568 2ج اََّلِ

41 
 سورة غافر

نِْبَك َحقٌّ  فَاْصِْبْ إَِن وَْعَد اّلله    55  565 2ج واْستَْغِفْر َِّلَ
ْوا فَلََما   85ـ85

َ
َسنا َرأ

ْ
 528 5ج وَْحَدهُ  بِاّلَلِ  آَمنَا قالُوا بَأ

40 
 سورة فّصلت

 655 5ج َنَف  ل فَلَوْ  اَكفَةً  ِْلَنِْفُروا الُْمْؤِمنُونَ  اكنَ  َوما   35
وا َوَما َوَما يُلََقاَها إَِل اَّليَن َص    35  26 5ج يُلََقاَها إَِل َْبُ
 582 2ج إِْن ُكنْتُْم إِيَاُه َتْعبُُدوَن    36
ُموَن    38

َ
 582 2ج َوُهْم َل يَْسأ
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42 
 سورة الّشورى

 523 5ج ِمثْلَُها َسيهئَة   َسيهئَةٍ  وََجَزاءُ    53
 2 3ج يَن َيْظِلُموَن انلَاَس وَ إَِنَما الَسِبيُل لََعَ اََّلِ    55

43 
 سورة الّزخرف

 36 2ج إِنَا َجَعلْنَاُه قُْرآنًا َعَربِيًا    3

46 
 سورة األحقاف

 32 2ج وََْحْلُُه َوفَِصاَُلُ ثَاَلثُوَن َشْهًرا    25
 636 3ج  
   625 

47 
 سورة محّمد

وا إِنْ      6 ُكمْ  اّلَلَ  َتنُُْصُ قْداَمُك  يُثَبهْت  وَ  َينُُْصْ
َ
 535 5ج أ

 562 2ج ل إََِل إَِل اّللُّ    22
يَك ََلُ   وَْحَدهُ   ل إََِل إَِل اّللُّ    22  563 2ج ََلُ الُْملُْك   ل َِشِ
فَاَل َيتََدبَُروَن الُْقْرآَن    55

َ
ْقَفاَُلَ أ

َ
مْ لََعَ قُلُوٍب أ

َ
 32 2ج أ

   565 
ْنتُمُ  وَ  الَسلِْم، إََِل  تَْدُعوا وَ  تَِهنُوا فَال   35

َ
ْعلَْونَ  أ

َ
 633 5ج اْْل
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48 
 سورة الطور

 565 2ج ِحَي َتُقوُم    52ـ58
 565 2ج ، َوِمَن اللّيِْل فََسبهْحهُ  وََسبهْح ِِبَْمِد َربهَك ِحَي َتُقومُ    52

49 
 سورة الحجرات

قاِب  فَََضَْب    2 َنْتُُموُهمْ  إِذا َحَّت   الره
ْ

ْث
َ
 556 5ج أ

ْصِلُحوا ۟  ْقتَتَلُواٱ لُْمْؤِمِنيَ ٱ ِمنَ  َطآئَِفتَانِ  َوإِن   2
َ
 556 5ج فَأ

ْعَراُب آَمنَا    25
َ
 256 2ج قَالَِت اْْل

25   َ ْعَراُب آَمنَا قُْل ل
َ
 582 3ج ْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُواقَالَِت اْْل

 522 5ج  

51 
 سورة ق

 225 5ج َونََزنْلا ِمَن الَسماِء ماًء ُمباَرَكً    2
رْ   َولََقْد َخلَْقنَا الّسماواِت    38

َ
 566 2ج َض وما بَيْنَُهما ِف واْْل

ُجوِد    32 ْدباَر السُّ
َ
 555 2ج وأ

50 
 سورة الّذاريات

ْن َسيَُكوُن ِمنُْكْم َمْرىَض    28ـ26
َ
 553 2ج َعِلَم أ

 532 2ج َوِِف الّسَماِء ِرْزقُُكْم    55
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وا   53  563 5ج اّلَلِ  إََِل  فَِفرُّ
ِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق    56

ُ
ْن ُيْطِعُمون َما أ

َ
ِريُد أ

ُ
 532 2ج َوَما أ

52 
 سورة الطور

ُكونَ  إَِنَما   53  563 5ج ََنَس   الُْمْْشِ
ُكونَ  َعَما اّلَلِ  ُسبَْحانَ    53  563 5ج يُْْشِ
 563 2ج َوإِْدبَاَر انلُّجوِم    52
   555 

53 
 سورة النجم

ثِْم َوالَْفَواِحَش إَِل اَّّليَن ََيْتَنِبُوَن َكبَائَِر    35  535 5ج اْْلِ
نَْساِن إَِل َما َسََع    32 ْن لَيَْس لِْْلِ

َ
 523 2ج َوأ

 585 2ج َواْعبُُدوا    65

54 
 سورة القمر

َبِت    2  383 5ج الَساَعةُ  اْقَِتَ

56 
 سورة الواقعة

 335 3ج َفَظلْتُْم َتَفَكُهونَ    65
بُ    62ـ68 ي تَْْشَ ْيتُُم الَْماَء اََّلِ

َ
فََرأ

َ
نَْزتْلُُموهُ أ

َ
ْنتُْم أ

َ
أ
َ
 53 2ج وَن أ
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57 
 سورة الحديد

ي ُيْقِرُض اّلَلَ قَ    22  262 3ج رًْضا َحَسنًا َفيَُضاِعَفهُ َمْن َذا اََّلِ
قَْرُضوا اّلَل قَرْضاً َحَسناً    26

َ
 52 5ج أ

ِقَي َوالُْمَص    28 قَْرُضوا اّلَلَ إَِن الُْمَصده
َ
قَاِت َوأ  262 3ج ده

َها    55
َ
أ ْن َنْْبَ

َ
 536 2ج إَِل ِف ِكتَاٍب ِمْن َقبِْل أ

نَْزنْلَا اِْلَِديَد    55
َ
 323 2ج َوأ

58 
 سورة المجادلة

َنُهمْ    5 َمَهاُتُهْم إَِل الاَلِِئ َودَلْ
ُ
 528 3ج إِْن أ

ُد قَْوماً يُْؤِمنُونَ    55  562 3ج بِاّلَلِ َواْْلَْوِم اَْلِخرِ  َل ََتِ
   566 

59 
 سورة الحشر

 553 5ج فَاْنتَُهواما آتاُكُم الّرُسوُل فَُخُذوُه َو ما نَهاُكْم َعنُْه    6
فَاَء اّلَلُ لََعَ رَُسوَِلِ    6

َ
ِ  َما أ َ ْهِل الُْقَرى ِلََفِ

َ
 255 5ج ِمْن أ

 526 5ج َوَما آتَاُكُم الَرُسوُل فَُخُذوُه    6
   328 
2    َ ْنُفِسِهْم َول

َ
 235 5ج ْو اَكَن بِِهْم َخَصاَصةَوُيْؤثُِروَن لََعَ أ

ْنُفِسِهْم   َو يُْؤثُِروَن لََع    2
َ
 235 5ج أ

 633 3ج َوَمن يُوَق ُشَح َنْفِسهِ    2
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61 
 سورة الممتحنة

يَن لَْم ُيَقـِتلُوُكمْ ٱُه َعِن ـللَ ٱَل َينَْهىُكُم    8  562 3ج ََّلِ
يَن قَاتَلُوُكْم ِف إَِنَما َينَْهاُكُم اّلَلُ    2  565 3ج َعِن اََّلِ
 583 3ج ُكَفاِر ل ُهَن ِحلٌّ لَُهمْ فَال تَرِْجُعوُهَن إََِل الْ    23
، 566 3ج َوَل ُتْمِسُكوا بِِعَصِم الَْكَوافِرِ    23

535 ،
562، 
565 ،
565 ،
583 

62 
 سورة الجمعة

يِهمْ  آياتِهِ  َعلَيِْهمْ  َيتْلُوا   5  523 5ج الِْكتاَب  َوُيَعلهُمُهمُ  َوُيَزكه
رِْض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل اّلَلِ    23

َ
وا ِف اْْل  526 3ج فَانْتَِْشُ

63 
 سورة المنافقون

ِ الِْعَزُة َو لَِرُسوَِلِ َولِلُْمْؤِمنِيَ    8  26 3ج َوّلِلَ
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64 
 سورة الّتغابن

يَك ََلُ    2  562 2ج لُْك ، َوََلُ اِْلَْمُد َُيِْي ََلُ الْمُ   ل َِشِ
ْن لَنْ    6

َ
يَن َكَفُروا أ  552 3ج ُيبَْعثُوا قُْل بىََل َورَّب  َزَعَم اََّلِ

 262 3ج إِْن ُتْقِرُضوا اّلَلَ قَْرضاً َحَسناً يَُضاِعْفُه    26

65 
 سورة الّطالق

 636 3ج إَِذا َطلَْقتُُم النَّساء َفَطلهُقوُهَن ِلِعَدتِِهنَ    2
 36 5ج َفَطلهُقوُهَن ِلِعَدتِِهنَ    2
 638 3ج ل َُّتْرُِجوُهَن ِمْن ُبيُوتِِهنَ    2
 55 5ج ل َُّتْرُِجوُهَن ِمْن ُبيُوتِِهَن َول ََيْرُْجنَ    2
، 636 3ج َل َُّتْرُِجوُهنَ    2

653 
ْمراً    2

َ
 638 3ج لََعَل اّلَل َُيِْدُث َبْعَد َذلَِك أ

َها انلِِّبُّ إَِذا َطلَْقتُُم النَّساء   2 يُّ
َ
 638 3ج يَا أ

 532 2ج ََلُ ََمْرَجاً ، َوَيْرُزقْهُ  َوَمْن َيتَِق اّلَل ََيَْعْل    3ـ5
 35 3ج  
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ    5

َ
 56 5ج َوأ

   555 
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدلٍ    5

َ
 552 5ج َوأ

5    ِ ِقيُموا الّشهاَدَة ّلِلَ
َ
 35 5ج َوأ

   532 
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هَسائِكُ    3  35 5ج اْرتَبْتُمْ ْم إِِن والاّلَِِئ يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن ن
نِفُقوا َعلَيْهِ    5

َ
وَلِت َْحٍْل فَأ

ُ
 632 3ج َن َحَّت يََضْعَن َْحْلَُهنأ

ْسِكنُوُهَن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم   6
َ
 53 5ج أ

ُجوَرُهَن    6
ُ
رَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهَن أ

َ
 522 3ج فَإِْن أ

66 
 سورة الّتحريم

َها ـ  يَ    5ـ2 يُّ
َ
َحَل ٱأ

َ
ُم َمآ أ َِرّ ُُ  385 3ج للَـهُ ٱنلَِِبُّ لَِم 

ْهِليُكْم نَاراً    6
َ
ْنُفَسُكْم َوأ

َ
 533 2ج قُوا أ

 66 5ج  
 533 2ج  ََمْرَجاً َوَيْرُزقُْه ِمنْ َوَمْن َيتَِق اّلَل ََيَْعْل ََلُ    6

67 
 سورة الملك

 68 5ج ارِْجِع اْْلََُصَ َكَرَتْيِ    5
، قَالُوا بَىَل    2ـ8 تُِكْم نَِذير 

ْ
لَْم يَأ

َ
 552 3ج أ

68 
 سورة القلم

 553 5ج ُخلٍُق َعِظيمٍ   َو إِنََك لََعىل   5

71 
 سورة المعارج

َل َسائِل     2
َ
 585 3ج َسأ
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 556 2ج ُهْم لََعَ َصاَلتِِهْم َدائُِموَن    53
يَن ُهْم لََع    53  525 2ج َصالتِِهْم دائُِموَن   اََّلِ
ْموالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوم     55

َ
 552 3ج ِف أ

وَِلَك    55ـ55
ُ
واُهمْ  فَأ

ْ
 626 5ج َمِصرياً  ساَءْت  وَ  َجَهنَمُ  َمأ

ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُ    55ـ55
َ
يَن ِف أ  23 5ج وم  لِلَسائِِل َوالَْمْحُرومَواََّلِ

يَن ُهْم لََعَ َصاَلتِِهْم َُيَافُِظوَن    35  556 2ج َواََّلِ

72 
 سورة الجن

َما الَْقاِسُطوَن فَََكنُوا ِْلََهنََم َحَطباً    25
َ
 552 3ج َوأ

ِ فاََل    28 َن الَْمَساِجَد ّلِلَ
َ
َحداَوأ

َ
 365 2ج  تَْدُعوا َمَع اّلَلِ أ

73 
 سورة المزّمل

6    
َ
قَْوُم ِقيًل إَِن نَاِشئََة اللّيِْل ِِهَ أ

َ
 565 2ج َشدُّ َوْطئًا َوأ

َخْذنَاهُ    26
َ
ْخًذا فَأ

َ
 552 5ج َوبِيالً  أ

ََثِ اللَيِْل    53
ْدََن ِمْن ثُلُ

َ
 552 2ج أ

نََك َتُقوُم    53
َ
 368 2ج إَِن َرَبَك َيْعلَُم أ

نََك    53
َ
 368 2ج إَِن َرَبَك َيْعلَُم أ

 552 2ج فَاقَْرُءوا َما تَيََسَ    53
ُْصوُه    53 ُُ  362 2ج لَْن 
ُْصوهُ    53 ُُ ْن لَْن 

َ
 368 2ج   وَعِلَم أ

ْنُفِسكُ    53
َ
ُموا ِْل ُدوُه ِعنْدَ َوَما ُتَقده  353 3ج ْم ِمْن َخرْيٍ ََتِ
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53    
َ
ُبوَن ِف اْْل  526 3ج رِْض يَبْتَُغوَن ِمْن فَْضلِ َوآَخُروَن يََْضِ

74 
 سورة المدثر

ُ    53ـ55  526 2ج نَُك ِمَن الُْمَصلهي وا لَمْ َما َسلََكُكْم ِف َسَقَر ، قَال

75 
 سورة القيامة

نْساُن لََع    25ـ25 لىْق* ِه بَِصرَية  َنْفِس   بَِل اْْلِ
َ
 222 5ج  َو لَْو أ

نْساُن لََع    25  265 5ج َنْفِسِه بَِصرَية    بَِل اْْلِ
 355 3ج  

76 
 سورة اإلنسان

َت    2
َ
 235 5ج َهْل أ

 55 2ج وََسقاُهْم َربُُّهْم َِشاباً َطُهوراً    52
اباً َطُهوراً    52  56 2ج َِشَ
ْمواتاً    55

َ
ْحياًء َوأ

َ
رَْض ِكفاتاً أ

َ
 لَْم ََنَْعِل اْْل

َ
 226 2ج أ

87 
 سورة األعلى

فْلََح َمْن تََزََّك،   25
َ
 56 5ج َوَذَكَر اْسَم َربهِه فََصىَل قَْد أ

 525 2ج وَذَكَر اْسَم َربهِه فََصىَل    25
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89 
 سورة الفجر

 335 2ج إَِن َرَبَك َْلِالِْمرَْصاِد    25
 252 2ج وََجاَء َربَُّك    55

92 
 سورة الّليل

ْعطى   6ـ5
َ
َما َمْن أ

َ
 236 5ج َو َصَدَق بِاِْلُْسىن*   َو اتَىق  فَأ

ُه لِلْيُْسى   6 ُ  238 5ج فََسنُيَسه
َل َو اسْ    2ـ8 َما َمْن ََبِ

َ
 238 5ج َو َكَذَب بِاِْلُْسىن* تَْغىن َو أ

ُه لِلُْعْسى   23 ُ  238 5ج فََسنُيَسه

94 
 سورة اإلنشراح

 262 3ج إَن َمَع الُْعْسِ يُْسا   6

96 
 سورة العلق

 585 2ج َواْقَِتِْب    22

98 
 سورة البّينة

هْ    2
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِكيلَْم يَُكِن اََّلِ  255 2ج ِل الِْكتَاِب َوالُْمْْشِ
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ْهِل الِْكتَاِب    2
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ  562 3ج لَْم يَُكِن اََّلِ

هْ    6
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِكيإَِن اََّلِ  255 2ج ِل الِْكتَاِب َوالُْمْْشِ

99 
 سورة الّزلزلة

ا يََرهُ    6  582 2ج َمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذَرٍة َخرْيً
 86 5ج  
 536 5ج  

011 
 العاديات سورة

 82 5ج َوإِنَُه ِِلُبه اْْلرَْيِ لََشِديد     8
 555 3ج  

013 
 سورة العصر

نْساَن لَِِف ُخْس    5ـ2  535 2ج والَْعُْصِ إَِن اْْلِ

014 
 سورة الماعون

يَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم ساُهوَن    5  525 2ج اََّلِ
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016 
 سورة قريش

ي*  اْْلَيِْت  َهَذا رََب  فَلْيَْعبُُدوا   5ـ3 ْطَعَمُهمْ  اََّلِ
َ
 333 5ج أ

017 
 سورة الماعون

يَن ُهْم يُراُؤنَ    6  552 3ج اََّلِ

018 
 سورة الكوثر

، 352 2ج فََصله لَِربهَك َواِْنَْر    5
363 ،
365 ،
555 

001 
 سورة القلم

 365 3ج َوَل تُِطْع ُُكَ َحاَلٍف َمِهٍي    68

002 
 سورة اإلخالص

َحد     2
َ
 555 2ج قُْل ُهَو اّلَلُ أ

 



 

 

 

 

 

 الصفحة اجلزء القائل

 301 2ج ’النبي 

 193 2ج ×الصادق 

 854 1ج ×أمري املؤمنني 

 338 2ج ×الباقر 

 108 1ج ×الّصادق 

 222 8ج ×الصادق 

 204 8ج ×الباقر 

 38 2ج ×الكاظم 

 234 1ج ×الّصادق 

 95 2ج ×أمري املؤمنني 

 839 1ج ×الّصادق 

 13 1ج ×الّرضا 

 112 8ج ×أمري املؤمنني 

 99 1ج ×الّصادق 

 803 8ج ×الصادق 
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 802 3ج ×الصادق 

 53 1ج ×الّصادق 

 124 2ج ×الصادق 

 242 8ج ×الصادق 

 141 3ج ’النبّي 

 141 3ج ’النبّي 

 52 8ج ×الصادق 

 809 3ج ×الصادق 

 108 1ج ×الّصادق 

 302 2ج ×الصادق 

 251 1ج ×أمري املؤمنني 

 893 1ج مضمر

 884 8ج ×أمري املؤمنني 

 245 1ج ×الّرضا 

 528 1ج ×الباقر 

 528 1ج ×الّصادق 

 831 1ج ×الباقر 

 222 1ج ×الباقر 

 222 1ج مضمر

 151 8ج ×الباقر 

 242 2ج ×الصادق 

 34 2ج ’النبي 

 882 3ج ×الباقر 
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 313 2ج ×أمري املؤمنني 

 249 8ج ×الصادق 

 854 3ج ×املجتبى 

 502 3ج ×الصادق 

 134 2ج ×الصادق 

 259 1ج ×الّصادق 

, 39 1ج ×الّصادق 

222 

 221 1ج ×أمري املؤمنني 

 108 1ج ×الّصادق 

 105 1ج ×الّصادق 

 102 1ج ×الباقر 

 250 2ج ×الصادق 

 815 2ج ×الصادق 

 830 2ج ×الصادق 

, 298 2ج ×الصادق 

152 

 303 2ج ×الصادق 

 299 2ج ×الباقر 

 102 2ج ×الباقر 

 300 1ج ×الباقر 

 549 1ج ×الّصادق 

 338 8ج ×الصادق 
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 135 1ج ×الّصادق 

 182 1ج ×الّصادق 

 805 3ج ×الباقر 

 33 8ج ×أمري املؤمنني 

 334 8ج ×الصادق 

 834 2ج ×الصادق 

 83 8ج ×الباقر 

 803 2ج ×الصادق 

 851 2ج ×الصادق 

 880 2ج ×الصادق 

 851 2ج ×الصادق 

 850 2ج ×الصادق 

 884 2ج ×الباقر 

 339 2ج ×الكاظم 

 343 2ج ×الصادق 

 849 1ج ×الباقر 

 223 2ج ×الصادق 

 334 8ج ×الصادق 

 209 8ج ×الصادق 

 549 1ج ×الّصادق 

 324 8ج ×الباقر 

 313 8ج ×الصادق 

 4 1ج ’النّبّي 
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 598 2ج ’النبي 

 23 1ج ×الّصادق 

 231 1ج ×الّصادق 

 225 1ج ×الّصادق 

 549 1ج ×الّصادق 

 101 1ج ×الّصادق 

 105 1ج ×الّصادق 

 310 1ج ×الّصادق 

 310 1ج ×الّصادق 

 130 8ج ×الصادق 

 352 8ج × الصادق

 283 8ج ×الباقر 

 220 8ج ×الصادق 

 590 1ج ×الباقر 

 843 1ج ×الّصادق 

 880 8ج ×الصادق 

 838 3ج ×الصادق 

 123 8ج ×اهلادي 

 102 1ج مضمر

 810 1ج مضمر

 129 8ج ×الصادق 

 559 3ج ×الصادق 

 51 2ج ×الصادق 
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 295 2ج ×الصادق 

 340 2ج ×الكاظم 

 393 1ج ×الباقر 

 58 2ج ×الصادق 

 251 1ج ×الّصادق 

 139 1ج ×الّصادق 

 158 2ج ‘أحدمها 

 352 8ج ×الصادق 

 102 1ج ×الباقر 

 340 2ج مضمر

 82 8ج ’النبي 

 339 1ج ×الباقر 

 232 1ج ×الّصادق 

 835 3ج ×الصادق 

 549 1ج ×الباقر 

 233 1ج ×الّصادق 

 230 2ج ×الصادق 

 115 8ج ×الصادق 

 233 1ج ×الباقر 

 19 8ج ×الباقر 

 350 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 823 2ج ×الصادق 



 523 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 819 2ج ×الصادق 

 819 2ج ×أمري املؤمنني 

 248 2ج ×الصادق 

 243 2ج ×الصادق 

 833 3ج ×الصادق 

 224 1ج ×الّصادق 

 343 1ج ×الّصادق 

 821 2ج ×الصادق 

 899 1ج ×الّصادق 

 894 1ج ×الّصادق 

 894 1ج ×الّصادق 

 829 1ج ×الّصادق 

 334 2ج ×الصادق 

 352 8ج ×الصادق 

 825 3ج ×الصادق 

 825 3ج ×الصادق 

 833 3ج ×الصادق 

 825 3ج ×الصادق 

 822 3ج ×الباقر 

 823 3ج ×الصادق 

 352 1ج ×الّصادق 

 353 1ج ×الّصادق 

 353 1ج ×الباقر 
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 524 3ج ×الصادق 

 224 2ج ’النبي 

 344 8ج ×الباقر 

 355 8ج ×الصادق 

 319 1ج ×الكاظم 

 814 8ج ×الصادق 

 335 8ج ×الصادق 

 110 8ج ‘أحدمها 

 808 3ج ×الصادق 

 531 3ج ×الصادق 

 530 3ج ×الصادق 

 892 1ج ×الّصادق 

 153 8ج ×الصادق 

 212 1ج ×الكاظم 

 22 8ج ×الكاظم 

 598 1ج ×الّصادق 

 211 1ج ×الّصادق 

 202 1ج ×الباقر 

 559 2ج ’النبي 

 854 3ج ×أمري املؤمنني 

 132 8ج ×الصادق 

 833 2ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 
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 130 2ج ×السجاد 

 351 2ج ×الصادق 

 843 3ج ×الباقر 

 521 3ج ’النبّي 

 522 3ج ×الباقر 

 148 2ج ×الصادق 

 358 8ج ×الكاظم 

 158 1ج ×الّصادق 

 100 8ج ×الصادق 

 91 8ج ×الباقر 

 335 8ج ×أمري املؤمنني 

 880 2ج ×الصادق 

 103 8ج ×الصادق 

 542 3ج ×الصادق 

 142 3ج ×الباقر 

 542 3ج ×الصادق 

 539 3ج مضمر

 343 2ج ×الصادق 

 503 3ج ×الصادق 

 298 1ج ×الّصادق 

 535 2ج مضمر

 353 1ج ×الّصادق 

 199 8ج ×الباقر 
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 345 2ج ×الصادق 

 343 2ج ×الصادق 

 204 1ج ×الّصادق 

 53 8ج ×الباقر 

 142 8ج ×الصادق 

 230 8ج ×الصادق 

 824 1ج ×الّصادق 

 44 8ج ×الصادق 

 810 1ج ×الباقر 

 529 1ج ×الّصادق 

 532 3ج ×الصادق 

 833 3ج ×الصادق 

 135 1ج ×الّصادق 

 523 3ج ‘أحدمها 

 524 3ج ×الصادق 

 230 2ج ×الصادق 

 122 1ج ×الّصادق 

 38 8ج ×أمري املؤمنني 

 254 8ج ×الباقر 

 558 1ج ×الّصادق 

 559 3ج ×الباقر 

 802 1ج ×الكاظم 

 282 8ج ×الباقر 



 525 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 205 2ج ×الباقر 

 322 1ج مضمر

 399 2ج ×الصادق 

 143 3ج ‘أحدمها 

 802 2ج ×الصادق 

 83 1ج ×الّصادق 

 212 8ج ×الباقر 

 33 2ج ×الصادق 

 25 8ج ×الرضا 

 532 3ج ’النبّي 

 122 8ج ×أمري املؤمنني 

 22 8ج ×الباقر 

 221 8ج ×الصادق 

 312 1ج ×الّصادق 

 285 1ج ×الّصادق 

 103 8ج ×الصادق 

 203 2ج ’النبي 

 538 2ج ×الباقر 

 555 2ج ’النبي 

 235 2ج ×الصادق 

 80 1ج ×الّصادق 

 292 1ج ×الّصادق 

 102 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................522

 810 3ج ×الصادق 

 812 3ج ×أمري املؤمنني 

 328 1ج ’النبّي 

 835 3ج ×الصادق 

 502 3ج ×الصادق 

 502 3ج ×الباقر 

 225 1ج ×الّصادق 

 43 1ج ×الّصادق 

 43 1ج ×الّصادق 

 40 1ج ×الّصادق 

 523 2ج مل نقف عىل قائله

 134 2ج ×الصادق 

 392 8ج ×الباقر 

 31 1ج ×الّصادق 

 242 8ج ×الكاظم 

 303 1ج ×الّصادق 

 189 2ج ×الصادق 

 503 2ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 230 2ج مضمر

 209 2ج ×الصادق 

 209 2ج ×الصادق 

 209 2ج ×الصادق 



 523 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 881 3ج ×الصادق 

 818 8ج ×الباقر 

 32 2ج ×الصادق 

 399 1ج ’النبّي 

 92 2ج ×الصادق 

 512 3ج ×الصادق 

 244 8ج ×أمري املؤمنني 

 141 1ج ×الّصادق 

 22 1ج ’النبّي 

 249 2ج ×الصادق 

 584 3ج ×الصادق 

 232 8ج ’النبي 

 282 8ج ×الكاظم 

 223 1ج ‘أحدمها 

 92 2ج ×الصادق 

 93 2ج ×الصادق 

 222 1ج ×الّصادق 

 399 8ج ’النبي 

 820 2ج ×الصادق 

 225 2ج ×الصادق 

 503 3ج ×الباقر 

 359 1ج ×الّصادق 

 301 2ج ’النبي 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................524

 301 2ج ×الصادق 

 133 2ج ×الباقر 

 254 1ج ’النّبّي 

 593 2ج ’النبي 

 242 8ج ×الصادق 

 138 8ج ×الصادق 

 52 1ج ’النّبّي 

 523 3ج ×الصادق 

 323 8ج ×الباقر 

 13 8ج ×الباقر 

 523 3ج ×الصادق 

 880 8ج ×الصادق 

 112 8ج ×الصادق 

 839 1ج ×الّصادق 

 813 1ج ×الّصادق 

 92 1ج ×الّصادق 

 22 8ج ×الصادق 

 884 3ج ×الباقر 

 235 2ج ’النبي 

 531 2ج ‘أحدمها 

 129 3ج مل نقف عليه

 82 1ج ×الكاظم 

 331 8ج ×أمري املؤمنني 



 529 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 529 1ج ×أمري املؤمنني 

 233 8ج ’النبي 

 398 8ج ×الباقر 

 332 2ج ×أمري املؤمنني 

 253 8ج ×الباقر 

 183 1ج ×الّصادق 

 330 1ج ×الباقر 

 524 1ج ×الباقر 

 222 8ج ×الصادق 

 550 1ج ×الّصادق 

 211 2ج ×الصادق 

 103 1ج ×الباقر 

 839 2ج ×الصادق 

 222 2ج ×الباقر 

 533 3ج ×الصادق 

 100 1ج ×الّصادق 

 238 1ج ×الباقر 

 232 2ج ×الصادق 

 523 2ج ×الصادق 

 533 2ج ×الكاظم 

 390 8ج ×الصادق 

 831 3ج ×الصادق 

 182 8ج ×أمري املؤمنني 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................510

 845 2ج ×الصادق 

 314 2ج ×الصادق 

 221 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 9 8ج ×الباقر 

 384 2ج ×السجاد 

 382 8ج ×الباقر 

 221 2ج ×الصادق 

 92 1ج ×الّصادق 

 131 3ج مضمر

 24 8ج ×الصادق 

 892 2ج ×الصادق 

 338 1ج ×الّصادق 

 891 2ج ×الصادق 

 89 8ج ×الباقر 

 823 1ج ×الّصادق 

 880 3ج ×الباقر 

 138 2ج ×الرضا 

 252 1ج ×الّرضا 

 548 3ج ×الباقر 

 200 8ج ’النبي 

 104 8ج ×الصادق 

 230 1ج ×أمري املؤمنني 



 513 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 592 1ج ×الكاظم 

 223 1ج ×الباقر 

 333 2ج ’النبي 

 842 2ج ×الصادق 

 841 2ج ×الصادق 

 338 8ج ×الصادق 

 190 8ج ×الصادق 

 232 1ج مضمر

 285 2ج ×الصادق 

 828 8ج ×الصادق 

 31 1ج ’النّبّي 

 34 1ج ’النّبّي 

 33 8ج ×الصادق 

 248 8ج ×الباقر 

 23 1ج ×الّرضا 

 828 8ج ×الصادق 

 352 2ج ×الصادق 

 233 2ج ×الصادق 

 801 3ج ’النبّي 

الباقر والّصادق 

‘ 

 883 3ج

 522 3ج ×الصادق 

 245 2ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................512

 248 2ج ×الصادق 

 300 1ج ×الّصادق 

 503 2ج ×أمري املؤمنني 

 833 8ج ×الباقر 

 309 2ج ×الصادق 

 135 2ج ×الصادق 

 35 2ج ×الصادق 

 138 1ج ×أمري املؤمنني 

 822 1ج ×الباقر 

 231 2ج ×الصادق 

 532 2ج ×الصادق 

 12 1ج ×الباقر 

 845 3ج ×الصادق 

 231 1ج ×الباقر 

 231 1ج ×أمري املؤمنني 

 233 2ج ×الصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 592 2ج

 132 8ج ×الباقر 

 298 8ج ×الرضا 

 18 1ج ’النّبّي 

 822 3ج ×الباقر 

 201 2ج ×السجاد 



 511 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 814 3ج ×الصادق 

 399 1ج ×الباقر 

 191 2ج ×الصادق 

 195 3ج ×الرضا 

 842 2ج ×الرضا 

 222 8ج ×الصادق 

 195 2ج ×الصادق 

 45 2ج ×الصادق 

 822 2ج ×الصادق 

 152 8ج ×الصادق 

 859 1ج ×الّصادق 

 23 2ج ×الصادق 

 882 3ج ×الصادق 

 133 3ج ×اجلواد 

 589 2ج ×الصادق 

 331 1ج ×الّصادق 

 251 8ج ×الصادق 

 23 1ج ’النبّي 

 253 1ج ’النّبّي 

 539 2ج ×الصادق 

 333 2ج ×الرضا 

 24 1ج ×الباقر 

 223 2ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................518

 231 2ج ×الصادق 

 333 2ج ’النبي 

 82 2ج ×الصادق 

 95 2ج ’النبي 

 881 1ج مضمر

 83 2ج ×الصادق 

 843 2ج ×الصادق 

 131 3ج ×الصادق 

 808 3ج ×الصادق 

 82 2ج ×الباقر 

 39 8ج ×الرضا 

 288 2ج ×الباقر 

 389 8ج ×الباقر 

 325 2ج ×الصادق 

 389 2ج ×الكاظم 

 193 8ج ×الباقر 

 20 2ج ×الصادق 

 224 2ج ×الصادق 

 258 1ج ‘أحدمها 

 393 1ج ×الباقر 

 532 1ج ×الّصادق 

 833 2ج ’النبي 

 195 8ج ×الباقر 



 515 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 839 2ج ×الصادق 

 288 2ج ×الباقر 

 282 2ج ×الصادق 

 332 1ج ×الباقر 

 244 2ج ×الباقر 

 221 2ج ×الكاظم 

 138 8ج ×الصادق 

 229 1ج---- 

 21 2ج ×الصادق 

 500 3ج ×الباقر 

 393 1ج ×الّصادق 

 24 2ج ×الصادق 

 508 3ج ×الصادق 

 32 2ج ×الباقر 

, 81 2ج ×الكاظم 

21 

 110 1ج مضمر

 859 3ج ×الباقر 

 518 3ج ×الباقر 

 33 1ج ×الّصادق 

 242 2ج ×الرضا 

 134 1ج ×الّصادق 

 53 2ج ×أمري املؤمنني 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................512

 393 1ج ×أمري املؤمنني 

 190 1ج ×الباقر 

 330 2ج ’النبي 

 539 2ج ’النبي 

 249 1ج ’النبّي 

 538 2ج ×الباقر 

 520 2ج ×الصادق 

 182 8ج ×الباقر 

 892 3ج ’النبّي 

 833 2ج ×الصادق 

 333 1ج ’النبّي 

 121 1ج ×الّصادق 

 215 8ج ×الباقر 

 218 8ج ×الباقر 

 235 8ج ×الصادق 

 834 2ج ×الباقر 

 858 3ج ×الصادق 

 552 3ج ×الصادق 

 222 2ج ×الصادق 

 211 1ج ’النبّي 

 812 8ج ×الصادق 

 239 2ج ×الصادق 

 234 2ج ×الصادق 



 513 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 34 1ج ×الباقر 

 803 2ج---- 

 313 1ج ×الّصادق 

 524 3ج ×الباقر 

 212 1ج ×الّصادق 

 212 8ج ×الباقر 

 193 8ج ×الباقر 

 22 1ج ×أمري املؤمنني 

 242 1ج ×الّرضا 

 320 1ج ×أمري املؤمنني 

 223 8ج ×الباقر 

 303 8ج ×الباقر 

 290 8ج ×الباقر 

 133 8ج ×الصادق 

 155 1ج ×الّصادق 

 813 1ج ×الّصادق 

 211 1ج ×الّصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 544 2ج ×الباقر 

 25 1ج ×الباقر 

 580 3ج ×الصادق 

 231 1ج ’النبّي 

 888 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................514

 152 8ج ×الباقر 

 282 2ج ×الباقر 

 529 1ج ‘أحدمها 

 292 8ج ×الصادق 

 898 3ج ×الباقر 

 521 3ج ×الصادق 

 44 1ج ×الّصادق 

 381 1ج ×الّصادق 

 180 8ج ×الصادق 

 320 2ج ×الصادق 

 225 1ج ×الّصادق 

 334 2ج ×الصادق 

 334 2ج ×الصادق 

 822 3ج ×الصادق 

 253 2ج ×الصادق 

 523 2ج ’النبي 

 129 2ج ×السجاد 

 855 2ج ×الصادق 

 315 8ج ×الصادق 

 22 1ج ’النبّي 

 293 8ج ×الصادق 

 319 1ج ×الّصادق 

 319 1ج ×الّصادق 



 519 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 230 2ج ×الصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 243 2ج

 803 2ج ×الصادق 

 130 2ج ×الباقر 

 203 1ج ×اجلواد 

 822 1ج ×الّصادق 

 380 1ج ×الّرضا 

 532 3ج ×الباقر 

 802 2ج ×الصادق 

 33 1ج ×الّصادق 

 840 3ج ×الباقر 

 530 1ج ×الباقر 

 503 2ج ×الرضا 

 335 1ج ×الّصادق 

 242 2ج ×الصادق 

 158 1ج ×الّصادق 

 825 3ج ×الكاظم 

 193 3ج ×الكاظم 

 121 2ج ×الصادق 

 892 1ج ×الّصادق 

 330 2ج ×الصادق 

 28 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................580

 154 8ج ×الصادق 

 502 1ج ’النبّي 

 205 2ج ×الصادق 

 139 2ج ×أمري املؤمنني 

 524 3ج ×الصادق 

 113 8ج ×الباقر 

 82 2ج ×الرضا 

 184 1ج ×الباقر 

 803 1ج ×الّصادق 

 128 1ج ×الّصادق 

, 320 1ج ×أمري املؤمنني 

323 

 822 3ج ×الباقر 

 228 8ج ×الصادق 

 813 2ج ×الصادق 

 110 1ج ×الّصادق 

 153 8ج ×الباقر 

 124 8ج ×الصادق 

 580 2ج ×الصادق 

 843 2ج ×الصادق 

 809 1ج ×الّصادق 

 509 1ج مضمر

 142 2ج ×الصادق 



 583 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 35 1ج ×الّصادق 

 513 3ج ‘أحدمها 

 123 1ج ×الكاظم 

 155 1ج ×الّصادق 

 128 1ج ×الّصادق 

 232 2ج ×اجلواد 

 183 1ج ×الباقر 

 235 1ج ×املهدي 

 19 2ج ×الصادق 

 594 1ج ×الّصادق 

 320 1ج ×الّصادق 

 122 8ج ×الصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 398 2ج

 518 3ج ×الباقر 

 183 1ج ×الّصادق 

 183 1ج ×الّصادق 

 300 1ج ×الّصادق 

 38 8ج ×الصادق 

 188 1ج ×الّصادق 

 189 1ج ×الّصادق 

 208 1ج ×الّصادق 

 299 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................582

 32 8ج ×الصادق 

 539 3ج ×الباقر 

 529 3ج ×الباقر 

 92 1ج ×الباقر 

 858 1ج ×الّصادق 

 325 1ج ×الّصادق 

 229 2ج ×الصادق 

 142 2ج ×الباقر 

 220 1ج ’النّبّي 

 291 1ج ×الّصادق 

 593 1ج ×الّصادق 

 134 2ج ×الصادق 

 320 2ج ×الصادق 

 139 1ج ×أمري املؤمنني 

 503 3ج ×الباقر 

 821 1ج ’النبّي 

 532 3ج ×الصادق 

 805 3ج ×الصادق 

 831 3ج ×الصادق 

 93 1ج ×الّصادق 

 249 8ج مضمر

 553 2ج ’النبي 

 339 1ج ×الّصادق 



 581 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 219 1ج ×الباقر 

 203 2ج ×العسكري 

 393 1ج ×الّصادق 

 845 2ج ×الصادق 

 819 2ج ×الصادق 

 243 1ج ×الّرضا 

 554 2ج ×جربئيل 

 854 3ج ×املجتبى 

 822 2ج ×الباقر 

 93 2ج ×أمري املؤمنني 

 222 2ج ×الصادق 

 93 2ج ×الصادق 

 882 8ج ’النبي 

 533 3ج ×الصادق 

 118 2ج ×الصادق 

 281 8ج ×اجلواد 

 533 1ج ×الّصادق 

 831 8ج ×الصادق 

 323 2ج ×الصادق 

 108 1ج ×الّصادق 

 238 1ج ×أمري املؤمنني 

 884 3ج ×الصادق 

 323 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................588

 34 8ج ×السجاد 

 393 8ج ×الصادق 

 531 1ج ×الباقر 

 23 1ج مضمر

 524 2ج ×الصادق 

 212 8ج ×الصادق 

 224 2ج ×الصادق 

 333 8ج ×الصادق 

 285 2ج ×الصادق 

 282 2ج ×الباقر 

 853 1ج ×الّصادق 

 21 8ج ×الكاظم 

 212 1ج ×الكاظم 

 313 1ج ×الّصادق 

 330 2ج ×الصادق 

 508 3ج ×الباقر 

 310 1ج ×الّصادق 

 313 1ج ×الّصادق 

 23 1ج ×الّصادق 

 838 1ج ×الّصادق 

 31 1ج ×الّصادق 

 220 2ج ×الصادق 

 839 3ج ×الصادق 



 585 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 34 1ج ×الّصادق 

 581 3ج ×الباقر 

 100 8ج ×الصادق 

 323 8ج ×الباقر 

 303 2ج ×الصادق 

 553 3ج ’النبّي 

 139 1ج ×الّصادق 

 232 2ج ×الرضا 

 814 3ج ×الباقر 

 351 8ج ×الصادق 

 383 1ج ×الرضا 

 834 2ج ×الرضا 

 30 1ج ×الّصادق 

 24 1ج ×الّصادق 

 821 8ج ×الصادق 

 892 3ج ×الّسّجاد 

 123 8ج ×أمري املؤمنني 

 208 1ج ×الّصادق 

 108 8ج ×الصادق 

 131 8ج ×الصادق 

 559 2ج ×الصادق 

 234 1ج ×الباقر 

 833 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................582

 389 2ج ×الرضا 

 13 2ج ×الصادق 

 305 2ج ×الصادق 

 302 1ج ’النّبّي 

 244 2ج ×الباقر 

 890 3ج ×الصادق 

 352 8ج ×أمري املؤمنني 

 105 8ج ×الصادق 

 105 8ج ×الصادق 

 839 1ج ’النّبّي 

 852 1ج ×الّرضا 

 890 3ج ×الكاظم 

 801 2ج ×الصادق 

 380 1ج ×الباقر 

 220 1ج ×الّصادق 

 139 2ج ’النبي 

 249 8ج ×أمري املؤمنني 

 834 2ج ×الرضا 

 532 3ج ×الصادق 

 884 1ج ×الّصادق 

 590 2ج ×الباقر 

 332 2ج ×الباقر 

 339 2ج ×الصادق 



 583 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 34 2ج ×الكاظم 

 223 2ج ×الكاظم 

 820 1ج ×الّصادق 

 840 1ج ’النبّي 

 820 8ج ’النبي 

 235 2ج ×الصادق 

 15 1ج ×الّصادق 

 530 3ج ×الصادق 

 533 3ج × الصادق

 134 8ج ×الرضا 

 305 1ج ×الّصادق 

 40 8ج ×الرضا 

 880 3ج ×الصادق 

 302 1ج ×الباقر 

 288 2ج ×أمري املؤمنني 

 329 8ج مضمر

 250 1ج ×الباقر 

 518 3ج ×الباقر 

 139 3ج ×الباقر 

 832 1ج ×الّصادق 

 224 1ج ’النّبّي 

 190 3ج ×الباقر 

 190 3ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................584

 242 1ج ×الّرضا 

 203 2ج ×العسكري 

 115 8ج ×الصادق 

 334 8ج ×الصادق 

 83 2ج ×الصادق 

 220 2ج ×الصادق 

 832 8ج ×الصادق 

 328 1ج ×أمري املؤمنني 

 92 2ج ×الصادق 

 328 1ج ’النّبّي 

 234 2ج ×الصادق 

, 233 2ج ×الصادق 

234 

 82 8ج ×الصادق 

 323 2ج ×الباقر 

 93 1ج ×الّصادق 

 182 8ج ×الصادق 

 14 2ج ×الصادق 

 534 3ج × الباقر

 832 8ج ×الصادق 

 40 1ج ×الباقر 

 101 1ج ×الّصادق 

 115 8ج ×الصادق 



 589 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 204 1ج مضمر

 33 1ج ×الّصادق 

 322 8ج ×الصادق 

 322 8ج ×الصادق 

 203 1ج ×الّصادق 

 533 3ج ‘أحدمها 

 304 2ج ×الباقر 

 304 2ج ×الباقر 

 228 1ج ×الّصادق 

 882 2ج ×الرضا 

 859 3ج ×الصادق 

 583 3ج ×الباقر 

 582 3ج ×الصادق 

 818 3ج ×الصادق 

 594 2ج ×العسكري 

 800 2ج ×الصادق 

 389 1ج ×الّصادق 

 201 2ج ×السجاد 

 191 3ج ×الكاظم 

 104 8ج ×الصادق 

 203 2ج ×العسكري 

 335 2ج ×الصادق 

 233 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................550

 329 8ج ×الرضا 

 129 2ج ‘أحدمها 

 239 2ج ×الباقر 

 894 1ج ‘أحدمها 

 823 1ج ×الباقر 

 291 8ج ×الصادق 

 195 2ج ×الصادق 

 823 2ج ×الصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 884 2ج ×الصادق 

 222 8ج ×الصادق 

 222 8ج ×الصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 244 2ج ×الباقر 

 188 1ج ×الباقر 

 133 8ج ×الصادق 

 44 1ج ×الّصادق 

 243 1ج ×الّصادق 

 831 2ج ’النبي 

 139 2ج ×الكاظم 

 883 3ج ×الصادق 

 331 1ج ×أمري املؤمنني 

 393 8ج ×الصادق 



 553 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 154 2ج ×الصادق 

 21 1ج مضمر

 882 3ج ×الكاظم 

 43 8ج ×الكاظم 

 300 8ج ×الرضا 

 299 8ج ×الباقر 

 899 1ج ×الّصادق 

 899 1ج ×الّصادق 

 253 1ج ×الباقر 

 888 8ج ×الباقر 

 882 8ج ×الصادق 

 315 1ج ×الّصادق 

 883 8ج ×الصادق 

 314 8ج ×الصادق 

 15 1ج ×الّصادق 

 235 8ج ×الصادق 

 212 8ج ×الصادق 

 854 3ج ×الصادق 

 299 1ج ×الّصادق 

 215 8ج ×الصادق 

 285 1ج ×الباقر 

 882 8ج ’النبي 

 35 8ج ×الرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................552

 892 1ج ×الّصادق 

 880 1ج ×الّصادق 

 320 1ج ×الّصادق 

 884 1ج ×الّصادق 

 215 1ج ×الّصادق 

 822 1ج ’النّبّي 

 228 2ج ’النبي 

 823 1ج ’النّبّي 

 212 8ج ×الرضا 

 528 3ج ’النبّي 

 813 1ج ×الّصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 392 1ج ×الّصادق 

 809 3ج ×الصادق 

 540 1ج ×الّصادق 

 324 2ج ×أمري املؤمنني 

 93 2ج ×الصادق 

 243 1ج ×الّصادق 

 830 1ج ×الّصادق 

 23 8ج ×الصادق 

 83 8ج ‘أحدمها 

 52 8ج ×الصادق 

 32 8ج ‘أحدمها 



 551 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 21 8ج ×اجلواد 

 245 2ج ×الصادق 

 193 3ج ×الباقر 

 380 1ج ×الباقر 

 581 3ج ×اهلادي 

 243 2ج ×الرضا 

 148 3ج ×الصادق 

 800 3ج ×الصادق 

 224 2ج ×الصادق 

 224 2ج ×الباقر 

 559 3ج ×الصادق 

 233 2ج مرفوع

 832 2ج ×الصادق 

 838 2ج ×الباقر 

 831 2ج ×الصادق 

 831 2ج ×الصادق 

 344 1ج ×الكاظم 

 585 3ج ’النبّي 

 391 2ج ×الصادق 

 295 2ج ×الباقر 

 800 2ج ×الصادق 

 32 1ج ×الّصادق 

 53 8ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................558

 58 1ج ×الباقر 

 521 3ج ×الصادق 

 145 3ج ×الباقر 

 222 1ج ×الّصادق 

 122 1ج ×الّصادق 

 53 8ج ×الباقر 

 392 1ج ’النبّي 

 555 2ج ×الصادق 

 145 3ج ×الكاظم 

 533 2ج ×الصادق 

 50 8ج ×الصادق 

 192 8ج ×الصادق 

 830 3ج ×الصادق 

 330 2ج ’النبي 

 130 3ج ×الصادق 

 129 2ج ×الصادق 

 812 3ج ×الصادق 

 823 8ج ×الباقر 

 598 2ج ’النبي 

 85 1ج ×الّرضا 

 85 1ج ×الّصادق 

 85 1ج ×الّصادق 

 85 1ج ×الّصادق 



 555 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 133 2ج ×الصادق 

 213 8ج ×الصادق 

 834 1ج ×الّصادق 

 395 8ج ×الباقر 

 220 1ج ×احلسن 

 842 1ج ×الباقر 

 221 1ج ×الباقر 

 302 2ج ×الصادق 

 103 1ج ×الباقر 

 813 1ج ×الّصادق 

 559 2ج ×الباقر 

 235 1ج ×الّصادق 

 134 1ج ×الّصادق 

 243 1ج ×الّصادق 

 243 1ج ×الباقر 

 125 8ج ×الصادق 

 528 2ج ×الصادق 

 232 8ج ×الصادق 

 193 2ج ×الصادق 

 134 3ج ’النبّي 

 849 3ج ×الباقر 

 242 1ج ×الباقر 

 239 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................552

 154 8ج ×الصادق 

 501 2ج ×أمري املؤمنني 

 502 2ج ×الصادق 

 308 2ج ×الصادق 

 144 3ج ×الصادق 

 255 2ج ’النبي 

 214 1ج ×الباقر 

 393 2ج ×الباقر 

 232 8ج ×الصادق 

, 219 1ج ×الّصادق 

298 

 343 8ج ×الباقر 

 890 3ج ×الصادق 

 42 8ج ×الصادق 

 181 2ج ×الباقر 

 189 2ج ×الصادق 

 188 2ج ×الصادق 

 132 2ج ×الصادق 

 132 2ج ×الصادق 

 292 2ج ×الباقر 

 242 8ج ×الصادق 

 122 2ج ×الباقر 

 122 2ج مضمر



 553 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 321 8ج ×اجلواد 

 121 3ج ×الصادق 

 335 2ج ×الصادق 

 291 8ج ×الصادق 

 20 1ج ×الّصادق 

 589 2ج ×الباقر 

 840 1ج ×أمري املؤمنني 

 35 1ج ×الّصادق 

 309 2ج ×الصادق 

 232 2ج ×الصادق 

 898 2ج ...×الصادق 

 832 2ج ×الباقر 

 810 2ج ×الصادق 

 810 2ج ×الصادق 

 502 2ج ’النبي 

 215 1ج ×الّصادق 

 85 8ج ×الصادق 

 29 2ج ×السجاد 

 192 8ج ×السجاد 

 223 2ج ×الصادق 

 835 8ج ×الرضا 

 804 8ج ×الصادق 

 35 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................554

 824 2ج ×املؤمنني أمري 

 853 1ج ×الّصادق 

 515 1ج ×الّصادق 

 125 8ج ×الصادق 

 230 8ج ×الباقر 

 513 1ج الّصالحالعبد 

 35 1ج ×الّصادق 

 231 8ج ’النبي 

 103 2ج ×الصادق 

 522 3ج ×الصادق 

 800 3ج ×الصادق 

 525 1ج ×الباقر 

 83 2ج ’النبي 

 202 2ج ×الصادق 

 154 8ج ×الصادق 

 534 3ج ×الصادق 

 99 8ج ×الصادق 

 281 2ج ×الصادق 

 323 1ج ×الّصادق 

 240 1ج ×الّصادق 

 311 2ج ‘أحدمها 

 329 2ج ×اجلواد 

 510 1ج ×الّصادق 



 559 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

, 311 2ج مرفوع

323 

 380 1ج ×الّصادق 

 22 8ج ×الصادق 

 222 1ج ’النبّي 

 221 1ج ’النّبّي 

 802 1ج ×الّصادق 

 85 8ج ’النبي 

 81 2ج ×الصادق 

 599 2ج ×الصادق 

 303 1ج ×الّصادق 

 303 1ج ×الّصادق 

 113 1ج ×الباقر 

 521 1ج ×الّصادق 

 512 1ج ’النبّي 

 521 3ج ×الباقر 

 522 3ج ‘أحدمها 

 14 8ج ’النبي 

 34 2ج ×الصادق 

 588 2ج ×الصادق 

 21 2ج ’النبي 

 312 2ج ×الرضا 

 335 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................520

 151 8ج ×الباقر 

 534 3ج ×الصادق 

 154 8ج ×الصادق 

 85 1ج ×الّصادق 

 824 1ج مضمر

 185 8ج ×الصادق 

 183 8ج ×الصادق 

 352 1ج ×الباقر 

 800 2ج ×الصادق 

 121 1ج ×الّصادق 

 32 1ج ×الّصادق 

 525 2ج ×الصادق 

 539 2ج ×الصادق 

 243 1ج ×الّرضا 

 123 8ج ×أمري املؤمنني 

 21 2ج مرفوع

 882 2ج ×الصادق 

 830 1ج ‘أحدمها 

 234 1ج ×الّصادق 

 309 8ج ×الصادق 

 239 8ج ×الصادق 

 108 1ج ×الّصادق 

 203 2ج ×العسكري 



 523 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 342 2ج ×الصادق 

 22 2ج ×الصادق 

 313 8ج ×الصادق 

 524 3ج ’النبّي 

 52 2ج ×الصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 204 2ج

 589 1ج ×أمري املؤمنني 

 215 8ج ‘أحدمها 

 22 1ج ×الّصادق 

 525 2ج ’النبي 

 10 8ج ×الصادق 

 335 2ج ×الصادق 

 533 3ج ×الصادق 

 24 1ج ×الّصادق 

 234 8ج ×الصادق 

 222 2ج ×الصادق 

 821 1ج ×الّصادق 

 85 1ج ×الّصادق 

 525 1ج ×الّصادق 

 515 1ج ×الّصادق 

 518 1ج ×الّصادق 

 282 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................522

 525 1ج ×أمري املؤمنني 

 151 2ج ×الكاظم 

 252 2ج ×أمري املؤمنني 

 53 1ج ’النبّي 

 94 1ج ’النبّي 

 852 3ج ×الباقر 

 855 3ج ×الباقر 

 825 1ج ×الّصادق 

 238 2ج ×الصادق 

 202 2ج ’النبي 

 843 2ج مضمر

 52 1ج ’النّبّي 

 348 1ج ’النبّي 

 220 1ج ×الّصادق 

 133 2ج ×الصادق 

 245 1ج ×الّرضا 

 253 2ج ×الصادق 

 532 3ج ×الصادق 

 532 3ج ×الصادق 

 45 8ج ×أمري املؤمنني 

 832 1ج ×الّصادق 

 145 3ج ×الباقر 

 118 2ج ×الصادق 



 521 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 32 2ج ×العسكري 

 523 3ج ×الصادق 

 228 2ج ×أمري املؤمنني 

 139 3ج ×الباقر 

 295 8ج ×الباقر 

 88 1ج ×الّصادق 

 88 1ج ×الّصادق 

 333 1ج ×الّصادق 

 313 1ج ×الّصادق 

 313 1ج ×الّصادق 

 832 3ج ×الصادق 

 820 3ج ’النبّي 

 823 3ج ×الباقر 

 820 3ج ×الصادق 

 113 1ج مضمر

 295 8ج ×أمري املؤمنني 

 848 2ج ×الصادق 

 810 8ج ×اجلواد 

 341 2ج ×الباقر 

 249 2ج ×الصادق 

 285 2ج ×الصادق 

 282 2ج ×الصادق 

 125 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................528

 238 1ج ×الّصادق 

 321 1ج ×الّصادق 

 192 3ج ×الصادق 

 241 1ج ×الّرضا 

 332 2ج ’النبي 

 35 2ج ’النبي 

 129 8ج ×الصادق 

 202 2ج ×الصادق 

 233 8ج ’النبي 

 58 1ج ×الّرضا 

 501 1ج ×الّصادق 

 135 2ج ×الصادق 

 821 1ج ’النبّي 

 55 1ج ×الّصادق 

 252 1ج ×الّرضا 

 213 1ج ×الّصادق 

 351 8ج ×أمري املؤمنني 

 233 2ج مرفوع

 343 2ج ×الباقر 

 343 2ج ×الباقر 

 209 2ج ×الصادق 

 239 1ج × الّصادق

 232 8ج ×أمري املؤمنني 



 525 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 230 1ج ×الّرضا 

 335 2ج ×الصادق 

 35 2ج ×أمري املؤمنني 

 35 2ج ×الصادق 

 552 3ج ×الصادق 

 123 3ج ×الباقر 

 542 1ج ×الباقر 

 242 2ج ×الصادق 

 41 2ج ×الصادق 

 343 2ج ×الصادق 

 193 8ج ×الرضا 

 333 2ج ×الصادق 

 510 3ج ×الصادق 

 222 1ج ×الباقر 

 589 3ج ×الصادق 

 521 3ج ×الصادق 

 803 3ج ×الرضا 

 825 3ج ’النبّي 

 831 3ج ’النبّي 

 38 2ج ×الصادق 

 800 3ج ×الصادق 

 533 3ج ×الصادق 

 509 3ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................522

 533 3ج ×الصادق 

 330 1ج ×الكاظم 

 393 1ج ’النّبّي 

 393 1ج ×الّصادق 

 525 3ج ×الصادق 

 510 3ج ’النبّي 

 803 3ج ×الرضا 

 551 3ج ×الصادق 

 113 2ج ×الكاظم 

 82 1ج ×الّصادق 

 253 1ج ×الّصادق 

 33 1ج ’النّبّي 

 124 2ج ‘أحدمها 

 220 2ج ×الكاظم 

 242 8ج ×أمري املؤمنني 

 134 2ج ×الصادق 

 53 8ج ×الصادق 

 54 8ج ×الصادق 

 52 8ج ×الصادق 

 30 8ج ×الباقر 

 38 8ج ×الباقر 

 339 1ج ×الّصادق 

 832 3ج---- 



 523 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 244 2ج ×الرضا 

 12 1ج ×الباقر 

 325 8ج ×الصادق 

 321 8ج ×اجلواد 

 291 1ج ×الّرضا 

 124 1ج ×الكاظم 

 339 1ج مضمر

 11 1ج ×الباقر 

 888 8ج ’النبي 

 14 8ج ×الصادق 

 51 8ج ×الصادق 

 13 8ج ×الصادق 

, 89 8ج ×الصادق 

52 

 82 8ج ×الباقر 

 89 8ج عبد صالح

 344 8ج ×الصادق 

 885 2ج ×الصادق 

 542 3ج ×أمري املؤمنني 

 395 8ج ×الكاظم 

 124 3ج ×الباقر 

 24 8ج ×الرضا 

 91 1ج ×الّرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................524

 300 1ج ×الّرضا 

 883 1ج ×الّرضا 

 281 2ج ×الرضا 

 98 2ج ×الصادق 

 832 8ج ×الصادق 

 123 3ج ×الكاظم 

 99 2ج ’النبي 

 585 2ج ×الصادق 

 124 8ج ’النبي 

 310 2ج ×الصادق 

 58 2ج ×الصادق 

 194 8ج ×الباقر 

 294 2ج ×الصادق 

, 883 2ج ×الرضا 

882 

 858 2ج ×الصادق 

 855 2ج ×الصادق 

 539 3ج ×الباقر 

 101 8ج ×الصادق 

 252 2ج ×الصادق 

 828 2ج ×الصادق 

 194 8ج ×الباقر 

 328 8ج ×الصادق 



 529 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 194 8ج ×الباقر 

 328 8ج ×أمري املؤمنني 

 858 2ج ×الصادق 

 595 1ج ×الّصادق 

 291 2ج ×الصادق 

 38 2ج ×الكاظم 

 288 1ج ×الّصادق 

 380 2ج ×الباقر 

 58 1ج ×الّصادق 

 58 1ج ×الباقر 

 51 1ج ×الباقر 

 58 1ج ×الّصادق 

 539 1ج ×الباقر 

 303 1ج ‘أحدمها 

 120 1ج ×الكاظم 

 22 8ج ×املهدي 

 344 2ج ×الصادق 

 334 8ج مضمر

 20 2ج ×الصادق 

 129 3ج ×الرضا 

 819 8ج ×الكاظم 

 115 1ج ×الباقر 

 885 2ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................530

 399 8ج ×الصادق 

 801 3ج ×أمري املؤمنني 

 103 1ج ×الباقر 

 19 1ج ×الرضا 

 850 1ج ×الّصادق 

 101 2ج ×الصادق 

 158 8ج ×الباقر 

 280 1ج ×الّصادق 

 831 1ج ×الباقر 

 532 2ج ×أمري املؤمنني 

 818 3ج ×الباقر 

 302 1ج ×الّصادق 

 325 2ج مضمر

 19 1ج ×الرضا 

 800 8ج ×الصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 803 8ج ×الصادق 

 885 3ج ×الباقر 

 253 8ج ×أمري املؤمنني 

 22 2ج ×الباقر 

 884 8ج ×أمري املؤمنني 

 289 1ج ×أمري املؤمنني 

 884 3ج ×الصادق 



 533 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 191 2ج ×الصادق 

 842 2ج ×الصادق 

 800 8ج ×الصادق 

 195 2ج ×الصادق 

 550 3ج ×الصادق 

 501 3ج ×الباقر 

 248 2ج ×الباقر 

 332 1ج ×الباقر 

 803 8ج ×الصادق 

 19 8ج ×أمري املؤمنني 

 311 1ج ×الباقر 

 23 2ج ×الصادق 

 23 2ج ‘أحدمها 

 838 3ج ×الصادق 

 234 2ج ×اهلادي 

 251 1ج ×أمري املؤمنني 

 128 2ج ×الصادق 

 222 2ج ×الرضا 

 299 2ج ×الباقر 

 232 2ج ×الرضا 

 133 8ج ×الصادق 

 122 8ج ×الصادق 

 232 2ج ×الرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................532

 122 8ج ×الصادق 

 183 2ج ×الباقر 

 22 2ج ×الباقر 

 533 1ج ×الّرضا 

 252 8ج ×الباقر 

 332 1ج ×الّصادق 

 820 2ج ×الصادق 

 209 2ج ×الباقر 

 83 1ج ×الّصادق 

 252 8ج ×الصادق 

 82 1ج ×الّرضا 

 812 1ج ×الباقر 

 54 1ج ×الباقر 

 222 1ج ×الباقر 

 812 8ج ×الصادق 

 503 2ج ’النبي 

 382 1ج ×الّصادق 

 514 3ج ×الصادق 

 828 2ج ×الصادق 

 242 8ج ×أمري املؤمنني 

 190 8ج مضمر

 230 1ج ×الّصادق 

 583 3ج ×الصادق 



 531 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 888 2ج ×الصادق 

 10 1ج ×الّسّجاد 

 213 8ج ×الصادق 

 205 1ج ×الّصادق 

 30 8ج ×الصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 512 2ج

 213 1ج ×الّصادق 

 214 8ج مضمر

 310 2ج مضمر

 581 3ج ×الباقر 

 519 3ج ×الصادق 

 514 3ج ×الصادق 

 22 8ج ‘أحدمها 

 380 2ج ×الصادق 

 102 1ج ×الباقر 

 125 2ج ×الصادق 

 288 2ج ×الكاظم 

 113 1ج ‘أحدمها 

 32 2ج ×الكاظم 

 520 3ج ×الباقر 

 525 3ج ×الصادق 

 822 8ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................538

 333 2ج ×الباقر 

 352 8ج ×الصادق 

 285 1ج ×الّصادق 

 325 2ج ×الرضا 

 232 2ج ×الصادق 

 303 2ج ×الصادق 

 322 2ج ×الباقر 

 122 8ج ×الصادق 

 130 8ج ‘أحدمها 

 338 8ج ×الرضا 

 223 2ج ×الصادق 

 132 2ج ×الصادق 

 233 2ج ×السجاد 

 193 1ج ×الّصادق 

 198 8ج ×الصادق 

 230 8ج ×الصادق 

 113 1ج ×الّصادق 

 823 1ج ×الباقر 

 221 8ج ×الصادق 

 108 8ج ×الصادق 

 85 8ج ×الباقر 

 823 2ج ×الصادق 

 159 1ج ×الّرضا 



 535 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 30 1ج ×الباقر 

 244 1ج ×الّصادق 

 142 1ج ×الّصادق 

 111 2ج مرفوع

 854 2ج ‘أحدمها 

 534 3ج ×الصادق 

 389 1ج ×الّصادق 

 521 2ج ×الصادق 

 153 8ج ‘أحدمها 

 592 2ج ’النبي 

 525 1ج ×الباقر 

 254 2ج ×الصادق 

 14 1ج ×الّرضا 

 302 1ج ×الباقر 

 559 3ج ×الصادق 

 132 3ج ×أمري املؤمنني 

 258 1ج ×الّصادق 

 522 1ج ×الباقر 

 112 8ج ×أمري املؤمنني 

 13 8ج ×الباقر 

 204 2ج ×الصادق 

 893 3ج ×الصادق 

 245 2جالباقر والرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................532

‘ 

 804 8ج ×الصادق 

 228 1ج ×الباقر 

 143 8ج ×الصادق 

 294 8ج ×الصادق 

 199 8ج ×الصادق 

 303 1ج ×أمري املؤمنني 

 311 1ج ×الباقر 

 212 1ج ×الّصادق 

 352 2ج ×الصادق 

 800 8ج ×الصادق 

 220 1ج ×اجلواد 

 320 8ج ×الصادق 

 880 3ج ×الصادق 

 525 1ج ×اهلادّي 

 112 1ج ×الّرضا 

 821 3ج ×الصادق 

 822 3ج ×الصادق 

 858 3ج ’النبّي 

 825 3ج ×الباقر 

 218 1ج ’النّبّي 

 190 8ج ×الصادق 

 329 8ج ×الرضا 



 533 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 892 2ج ×الصادق 

 122 1ج ×الّصادق 

 125 8ج ×اجلواد 

 133 3ج ×اجلواد 

 590 2ج ×الباقر 

 282 1ج ’النبّي 

 254 1ج ’النّبّي 

 881 3ج ×الصادق 

 803 1ج ×الّصادق 

 343 1ج ×الباقر 

 118 2ج ×الصادق 

 534 2ج ×الصادق 

 343 8ج ×الصادق 

 123 1ج ×الّصادق 

 103 8ج ×الصادق 

 144 2ج ×الصادق 

 338 8ج ×الصادق 

 531 1ج ×املؤمنني أمري 

 89 2ج ×الصادق 

 855 3ج ×الباقر 

 503 1ج ×الباقر 

 222 2ج ×الصادق 

 224 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................534

 239 2ج ×الصادق 

 822 8ج ×الرضا 

 191 2ج ×الصادق 

 344 1ج ×الكاظم 

 833 3ج ×الصادق 

 225 2ج ×الصادق 

 315 2ج ×الصادق 

 84 2ج ×الصادق 

 523 3ج ×الصادق 

 211 2ج × الصادق

 195 3ج ×الباقر 

 59 2ج ×الصادق 

 318 1ج ×الّصادق 

 523 3ج ×الصادق 

 808 1ج ×الّصادق 

 823 3ج ×الباقر 

 844 2ج ×الصادق 

 13 1ج ×الّرضا 

 214 1ج ×الّصادق 

 230 8ج ×أمري املؤمنني 

 825 8ج ×أمري املؤمنني 

 230 8ج ×الصادق 

 220 2ج ×الباقر 



 539 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 101 8ج ×الصادق 

 832 1ج ×الباقر 

 221 8ج ×الباقر 

 302 2ج ×الصادق 

 505 1ج ×الباقر 

 802 8ج ×الباقر 

 504 1ج ×الّصادق 

 523 3ج ×الصادق 

 522 1ج ×الّصادق 

 20 1ج ×الّصادق 

 221 8ج ×الباقر 

 844 2ج ×الصادق 

 232 8ج ×الصادق 

 298 1ج ×الّصادق 

 233 1ج ×الّرضا 

 833 2ج ×الصادق 

 282 2ج ×الصادق 

 580 3ج ×الصادق 

 858 3ج ×الصادق 

 221 1ج ×الّرضا 

 828 2ج ×الصادق 

 342 1ج ×الّصادق 

 222 1ج ’النّبّي 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................540

 12 8ج ×الصادق 

 352 8ج ×أمري املؤمنني 

 335 1ج ×الّرضا 

 335 1ج ×الّرضا 

 231 2ج ×الصادق 

 803 8ج ×الصادق 

 823 8ج ×الصادق 

 310 2ج ×الباقر 

 148 1ج ×الّصادق 

 813 1ج ×الّصادق 

 235 2ج ×الصادق 

 333 8ج ×الصادق 

 838 2ج ×الصادق 

 22 8ج ×الباقر 

 513 1ج ×الباقر 

 289 1ج ×الّصادق 

 323 1ج ×الباقر 

, 95 1ج ×الّصادق 

92 

 335 2ج ×الصادق 

 88 1ج ’النّبّي 

 853 2ج ×الصادق 

 853 1ج ×الّصادق 



 543 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 382 8ج ×الصادق 

 828 3ج ×الصادق 

 382 8ج ×الصادق 

 53 8ج ×الصادق 

 853 2ج ×الصادق 

 383 8ج ×الصادق 

 9 8ج ×الباقر 

 32 8ج ×أمري املؤمنني 

 835 2ج ×الصادق 

 140 8ج ×الصادق 

 43 2ج ×الصادق 

 355 8ج ×الصادق 

 341 8ج ’النبي 

 335 2ج ×الصادق 

 342 1ج ×الباقر 

 813 2ج ×الصادق 

 834 3ج ×الصادق 

 893 3ج ×الصادق 

 41 2ج ×الصادق 

 159 1ج ×الّصادق 

 821 3ج ×الصادق 

 21 2ج ’النبي 

 51 2ج مضمر



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................542

 139 8ج ×أمري املؤمنني 

 514 2ج ×الصادق 

 134 8ج ×الصادق 

 118 1ج ×الباقر 

 342 8ج ×الصادق 

 323 8ج ×الصادق 

 154 8ج ×الصادق 

 382 1ج ×الّرضا 

 132 1ج ×الباقر 

 352 8ج ×الصادق 

 31 1ج ×الّصادق 

 143 1ج ×الباقر 

 282 8ج ×الصادق 

 282 8ج ×الصادق 

 392 1ج ×الّصادق 

 343 8ج ×أمري املؤمنني 

 835 3ج ×الرضا 

الكاظم أو الّرضا 

‘ 

 198 1ج

 824 3ج ×الصادق 

 892 2ج ×الصادق 

 558 1ج ‘أحدمها 

, 103 2ج ×الرضا 



 541 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

883 

, 824 1ج ×الّرضا 

889 ,

298 

, 228 1ج ×الرضا 

225 

 810 3ج ×الصادق 

 80 2ج ×الصادق 

 805 2ج ×الصادق 

, 31 1ج ×الّصادق 

800 

 523 1ج ×الّصادق 

 335 8ج ×الصادق 

, 884 1ج ×الكاظم 

530 ,

592 ,

225 

 15 2ج ’النبي 

 581 1ج ×العسكرّي 

 192 3ج ×الكاظم 

 155 2ج ×الصادق 

 834 3ج ×الصادق 

 230 1ج ×أمري املؤمنني 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................548

 215 2ج ×الصادق 

 538 1ج---- 

 305 1ج ×الّصادق 

 215 2ج ×الصادق 

 315 1ج ×الباقر 

 29 1ج ×موسى 

 188 8ج ×الصادق 

, 31 1ج ×الّصادق 

253 

 43 2ج ×الكاظم 

 128 1ج ×الصادق 

 243 1ج ×الّصادق 

 849 1ج ×الّصادق 

 248 1ج ×الّصادق 

 382 1ج ×الّصادق 

 533 3ج ×الكاظم 

 31 1ج ×الّصادق 

 852 2ج ×الصادق 

 230 1ج ×الّصادق 

 895 1ج ×الّصادق 

 209 2ج ×الباقر 

 253 1ج ×الّصادق 

 810 1ج ×الّصادق 



 545 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 539 3ج × الرضا

 28 8ج ×املجتبى 

 888 8ج ×الصادق 

, 353 8ج ×الصادق 

352 

 531 2ج ×أمري املؤمنني 

 348 8ج ×الصادق 

 339 2ج ×الباقر 

 103 2ج ×الرضا 

 280 1ج ×الّصادق 

 344 8ج ×الصادق 

 355 8ج ×الصادق 

 20 1ج ×الّصادق 

 359 1ج ×الّصادق 

 835 2ج ×الصادق 

 833 3ج ×أمري املؤمنني 

 213 1ج ×الكاظم 

 359 1ج ×الّصادق 

 532 2ج ×أمري املؤمنني 

 91 2ج ×الصادق 

 290 1ج ×الّصادق 

 315 1ج ×الّصادق 

 33 8ج ×الرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................542

 529 1ج ×الّصادق 

 22 2ج ’النبي 

 324 1ج ×الباقر 

 131 1ج ×الّصادق 

 343 8ج ×الصادق 

 510 3ج ’النبّي 

 219 1ج ×الباقر 

 829 3ج ×الباقر 

 352 1ج مضمر

 352 1ج ×الباقر 

 355 1ج ×الّصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 22 2ج ×الباقر 

 214 1ج ×الّصادق 

 80 1ج ×الّصادق 

 183 8ج ×الرضا 

 542 3ج ×الصادق 

 201 2ج ×الصادق 

 202 2ج ×الباقر 

 502 3ج ×الباقر 

 213 1ج ×الّصادق 

 231 2ج ×الصادق 

 220 1ج ×الّصادق 



 543 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 824 1ج ×الباقر 

 28 8ج ×الصادق 

 113 1ج ×الباقر 

 121 8ج مضمر

 192 2ج ×الصادق 

 829 1ج ×العسكرّي 

 83 1ج ×العسكرّي 

, 518 1ج ×الّصادق 

515 

 331 1ج × الباقر

 19 2ج ×الرضا 

 211 1ج ×الّصادق 

 891 1ج ×الّصادق 

 394 8ج ’النبي 

 231 1ج ×الّصادق 

 238 1ج ×الّصادق 

 231 1ج ×الّصادق 

 99 2ج ’النبي 

 818 8ج ×الصادق 

 525 3ج ×الصادق 

 133 3ج ×الباقر 

 882 8ج ×أمري املؤمنني 

 32 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................544

 33 8ج ×الصادق 

 99 8ج ×الباقر 

 123 8ج ×الصادق 

 229 1ج ×الّصادق 

 232 2ج ’النبي 

 225 2ج ×الباقر 

 258 1ج ×الّصادق 

 885 8ج ×الصادق 

 818 8ج ×الصادق 

 849 2ج ×الصادق 

 350 1ج ×الّصادق 

 83 8ج ×الباقر 

 293 1ج ’النبّي 

 533 2ج ’النبي 

 195 1ج ×الّصادق 

 299 8ج ×الصادق 

 298 2ج ×الصادق 

 298 2ج ×الرضا 

 880 8ج ×الكاظم 

 823 1ج ×الباقر 

 183 1ج ×الّصادق 

 588 1ج ×اهلادّي 

 554 2ج ’النبي 



 549 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 510 1ج ×الباقر 

 523 1ج ×الباقر 

, 512 1ج ×الّصادق 

511 

, 523 1ج ×الّصادق 

522 

 521 1ج ×الّصادق 

 523 1ج ×الّصادق 

 511 1ج ×الّصادق 

 202 1ج ×الّصادق 

 252 1ج ×الّصادق 

 299 2ج ×الصادق 

 38 1ج ×الكاظم 

 244 8ج ’النبي 

 33 1ج ’النبّي 

 898 1ج ’النبّي 

 34 1ج ×الّصادق 

 225 8ج ×الصادق 

 120 8ج ×الباقر 

 228 1ج ×الّصادق 

 304 2ج ×الباقر 

 304 2ج ...×الباقر 

 220 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................590

 583 2ج ×الصادق 

 120 8ج ×الصادق 

 30 1ج ’النّبّي 

 239 2ج ×الباقر 

 239 2ج ×الصادق 

 239 2ج ×الباقر 

 544 3ج ×الصادق 

 540 3ج ×الصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 335 8ج ×الباقر 

 115 2ج ×الكاظم 

 182 1ج ×الّصادق 

 29 8ج ×الصادق 

 895 1ج ×الّصادق 

 832 2ج ×الصادق 

 281 1ج ×الّصادق 

 832 8ج ’النبي 

 92 1ج ×الّصادق 

 531 2ج ‘أحدمها 

 133 8ج ×الصادق 

 582 3ج ×الرضا 

 120 8ج ×الصادق 

 31 1ج ×أمري املؤمنني 



 593 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 139 8ج ×الباقر 

 220 2ج ×أمري املؤمنني 

 23 8ج ×الصادق 

 33 8ج ×الباقر 

 532 3ج ‘أحدمها 

 149 3ج ×الباقر 

 215 2ج ×الصادق 

 821 8ج ×الصادق 

 283 8ج ×الصادق 

 338 1ج ×الّرضا 

 333 1ج ×الّصادق 

 333 1ج ×الّصادق 

 310 8ج ×الباقر 

 34 8ج مضمر

 313 8ج ×الصادق 

 334 8ج ×الصادق 

 134 1ج ×الّصادق 

 142 1ج ×الّصادق 

 144 2ج ×الصادق 

 848 1ج ×الّصادق 

 350 1ج ×الّصادق 

 824 2ج ×الباقر 

 849 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................592

 842 1ج ×الّصادق 

 33 1ج ×الّصادق 

 10 8ج ×الصادق 

 222 1ج ×الّصادق 

 849 1ج مضمر

 21 8ج ×الصادق 

 34 1ج ×الّصادق 

 299 1ج ×الّصادق 

 122 1ج ×الّرضا 

 549 2ج ×الباقر 

 138 8ج ×أمري املؤمنني 

 249 1ج ’النبّي 

 829 1ج ×الباقر 

 549 1ج ×الّصادق 

 590 1ج ×الّصادق 

, 555 1ج ‘أحدمها 

554 

 252 1ج ×الّرضا 

 823 1ج ×الباقر 

 231 2ج ×الرضا 

 849 1ج ×الباقر 

 522 1ج ×الكاظم 

 39 1ج ×الّصادق 



 591 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 530 1ج ×الّصادق 

 332 1ج ×الّصادق 

 803 8ج ×الصادق 

 240 8ج ×الكاظم 

 242 8ج ×الكاظم 

 22 2ج ×الصادق 

 45 8ج ×الرضا 

 334 8ج ×الصادق 

 113 8ج ×الباقر 

 249 2ج ...×الصادق 

 122 2ج ×الرضا 

 330 1ج ×الباقر 

 889 1ج ×الّرضا 

 289 2ج ×الصادق 

 809 1ج ×الّصادق 

 540 1ج ×الّصادق 

 233 1ج ×الّصادق 

 221 2ج ×الكاظم 

 883 1ج ‘أحدمها 

 235 1ج ×الّصادق 

 192 1ج ×الكاظم 

 114 2ج ×الصادق 

 19 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................598

 185 8ج ×الصادق 

 80 2ج ×الصادق 

 82 8ج ×الباقر 

 529 1ج ×الّصادق 

 255 8ج ×الباقر 

 255 8ج ×الباقر 

 194 3ج ×الباقر 

 554 2ج ’النبي 

 151 8ج ×الصادق 

 535 2ج ’النبي 

 221 1ج ×الباقر 

 899 1ج ×الّصادق 

 895 3ج ×الصادق 

 135 8ج ×الصادق 

 194 8ج ×الرضا 

 899 1ج ×الّصادق 

 235 8ج ×الرضا 

 213 8ج ×الصادق 

 128 3ج ×الصادق 

 810 3ج ×الصادق 

 810 3ج ×الصادق 

 813 3ج ×الصادق 

 115 1ج ×الكاظم 



 595 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 83 2ج ×السجاد 

 4 1ج ×الّرضا 

 533 1ج ×الّرضا 

 290 1ج ×الّصادق 

 291 1ج ×الّصادق 

 323 1ج ×الّصادق 

 312 2ج ×الرضا 

 115 8ج ×الصادق 

 398 8ج ×أمري املؤمنني 

 229 8ج ×الصادق 

 35 1ج ×أمري املؤمنني 

 23 1ج ’النبّي 

 303 1ج ×أمري املؤمنني 

 289 2ج ×الصادق 

 803 2ج ×الكاظم 

 835 3ج ×الرضا 

 809 1ج ×الّصادق 

 305 2ج ×الصادق 

 250 1ج ×أمري املؤمنني 

 259 8ج ×الكاظم 

 252 8ج ×الباقر 

 284 8ج ×الصادق 

 242 1ج ’النّبّي 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................592

 29 1ج ×الّصادق 

 533 1ج ×الّرضا 

 82 2ج ×الصادق 

 228 1ج ×الّصادق 

 849 2ج ×الباقر 

 282 2ج ×الباقر 

 249 2ج ×الصادق 

 91 1ج ’النّبّي 

 233 2ج ×الصادق 

 54 1ج ×الّصادق 

 384 2ج ×الصادق 

 11 2ج ×الصادق 

 230 2ج ×الصادق 

 843 2ج ×الصادق 

 512 3ج ×الباقر 

 801 3ج ×الباقر 

 591 2ج ×الصادق 

 821 1ج ×الّصادق 

 524 3ج ×الصادق 

 839 3ج ×الصادق 

 324 1ج ×الّصادق 

 21 1ج ×الّصادق 

 122 3ج ×املؤمنني أمري 



 593 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 839 2ج ×الباقر 

 839 2ج ×الباقر 

 822 2ج مضمر

 358 2ج ×الباقر 

 121 3ج ×الصادق 

 121 3ج ×الصادق 

 232 2ج ×الصادق 

 233 1ج ×الّصادق 

 158 8ج ×الباقر 

 10 2ج ×السجاد 

 303 1ج ×الّصادق 

 282 8ج ×الباقر 

 202 1ج ×الباقر 

 202 1ج ×الّصادق 

 599 1ج ×الكاظم 

 202 1ج ×الّصادق 

 204 1ج ×الّصادق 

 558 2ج ×أمري املؤمنني 

 344 1ج ×الكاظم 

 832 3ج ’النبّي 

 281 1ج مضمر

 221 1ج ’النّبّي 

 213 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................594

 532 3ج ×الباقر 

 132 2ج ’النبي 

 85 8ج ’النبي 

 538 2ج ’النبي 

 301 2ج ×الصادق 

 542 1ج ×الّرضا 

 829 1ج مضمر

 153 8ج ×الصادق 

 33 8ج ×الباقر 

 221 1ج ×الّصادق 

 535 3ج ’النبّي 

 202 2ج ×الصادق 

 131 1ج ×الّصادق 

 92 2ج ×الصادق 

 318 1ج ×الباقر 

 312 2ج ×الصادق 

 110 8ج ‘أحدمها 

 581 1ج ×اجلواد 

 535 3ج ’النبّي 

 533 1ج ‘أحدمها 

 835 1ج ×أمري املؤمنني 

 832 2ج ×الصادق 

 335 8ج---- 



 599 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 320 8ج ×الباقر 

 323 8ج ×الباقر 

 328 2ج ...×الصادق 

 220 1ج ×الّرضا 

 32 1ج ×الّصادق 

 158 1ج ×الّصادق 

 181 8ج ×الصادق 

 158 1ج ×الّصادق 

 249 1ج ×الّصادق 

 303 1ج ’النبّي 

 304 1ج ×الباقر 

 303 1ج ×الّصادق 

 303 1ج ’النّبّي 

 212 8ج ×الصادق 

 580 2ج ×الصادق 

 338 8ج ×الصادق 

 528 3ج ‘أحدمها 

 83 8ج ×الباقر 

 880 2ج ×الصادق 

 251 2ج ×الكاظم 

 14 2ج ×الصادق 

 33 1ج ‘أحدمها 

 882 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................200

 334 8ج ×الصادق 

 50 8ج ×الصادق 

 53 8ج ×الصادق 

 53 8ج ×الصادق 

 329 8ج ×أمري املؤمنني 

 250 1ج ×أمري املؤمنني 

 512 3ج ×الباقر 

 52 2ج ×الصادق 

 80 2ج ×الصادق 

 80 2ج ×الصادق 

 148 2ج ×الصادق 

 533 2ج ×الصادق 

 115 2ج ×الصادق 

 282 1ج ×الّصادق 

 122 1ج ×الّصادق 

 211 8ج ‘أحدمها 

 193 2ج مرفوع

 814 3ج ×الصادق 

 223 2ج ×الصادق 

 234 1ج ×الّصادق 

 202 1ج ×الّصادق 

 823 1ج ×الّصادق 

 824 1ج ×الّرضا 



 203 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 212 8ج ×الصادق 

 231 1ج ×الّصادق 

 341 2ج ×الكاظم 

, 42 2ج ×الصادق 

93 

 83 2ج ×السجاد 

 33 8ج ×الرضا 

 15 1ج ×الّصادق 

 43 8ج ×الصادق 

 43 8ج ×الكاظم 

 819 2ج ×الصادق 

 158 2ج ‘أحدمها 

 809 8ج ×الصادق 

 133 8ج ×أمري املؤمنني 

 299 2ج ×الصادق 

 235 1ج ×الّصادق 

 233 1ج ×الّصادق 

 144 3ج ×الصادق 

 302 1ج ×الّصادق 

 343 2ج ×الصادق 

 204 2ج ×الصادق 

 512 1ج ’النبّي 

 582 1ج ×اجلواد 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................202

 582 1ج ×الّصادق 

 111 2ج ×الصادق 

 395 8ج ×الصادق 

 395 8ج ×الكاظم 

, 822 1ج ’النّبّي 

223 

 222 1ج ×الّرضا 

 228 2ج ×الباقر 

 80 1ج ×الّصادق 

 15 2ج ’النبي 

 522 1ج ×الّصادق 

 529 1ج ×الّصادق 

 45 8ج ×الرضا 

 323 8ج ×الصادق 

 898 3ج ×الباقر 

 843 1ج ×الّصادق 

 193 1ج ×الباقر 

 254 2ج ×الصادق 

 253 8ج ×الباقر 

 145 1ج ×الّصادق 

 145 1ج ×الباقر 

 188 2ج ×الباقر 

 821 2ج ×الباقر 



 201 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 238 2ج ×الصادق 

 290 1ج ×الّصادق 

 119 2ج ×الصادق 

 22 2ج ×الصادق 

 89 8ج ×الصادق 

 843 1ج ×أمري املؤمنني 

 325 1ج ×الّصادق 

 232 2ج ×الصادق 

 238 2ج ...×الصادق 

 532 3ج ×الباقر 

 332 8ج ×الصادق 

 22 2ج ×الصادق 

 18 1ج ×الّصادق 

 831 3ج ‘أحدمها 

 30 1ج ×الّصادق 

 313 1ج ×الّصادق 

 821 3ج ×الصادق 

 822 3ج ×الصادق 

 148 1ج ×الباقر 

 202 8ج ’النبي 

 30 2ج ×الباقر 

 835 3ج ×الرضا 

 81 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................208

 815 8ج ×الصادق 

 20 2ج ×الصادق 

 88 2ج ×الصادق 

 88 2ج ×الصادق 

 329 1ج ×الّصادق 

 528 3ج ×الصادق 

 339 2ج ×الصادق 

 258 1ج ×الّصادق 

 222 2ج ×الصادق 

 532 2ج ×أمري املؤمنني 

 328 1ج ×الباقر 

 133 2ج ×الباقر 

 513 1ج ×الّرضا 

 245 2ج ×الصادق 

 821 1ج ’النّبّي 

 29 1ج ×الّصادق 

 35 1ج ×الّصادق 

 281 8ج ×الصادق 

 281 8ج ×الصادق 

 39 2ج ×الصادق 

 833 8ج ’النبي 

 300 8ج ×الصادق 

 95 8ج ×الباقر 



 205 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 595 1ج ×الّصادق 

 32 8ج ×الباقر 

 194 3ج ×الباقر 

 183 2ج ×الصادق 

 290 1ج ×الباقر 

 851 2ج ×الصادق 

 12 2ج ×الصادق 

 292 8ج ×الصادق 

 292 2ج ×الصادق 

 292 2ج ×الصادق 

 100 2ج ×الصادق 

 144 3ج مضمر

 91 8ج × الصادق

 300 8ج ×الصادق 

 92 8ج ×الصادق 

 95 1ج ×الباقر 

 831 3ج ×الباقر 

 133 2ج ×الصادق 

 853 2ج ×الباقر 

 813 1ج ×الباقر 

 234 1ج ×الّصادق 

 333 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................202

 113 1ج ×أمري املؤمنني 

 885 8ج ×الصادق 

 134 3ج ×الرضا 

 303 2ج ×الرضا 

 31 2ج ×الكاظم 

 525 1ج ×الكاظم 

 28 1ج ’النبّي 

 28 1ج ’النبّي 

 291 1ج ×الّصادق 

 209 1ج ×الّصادق 

 100 2ج ×الباقر 

 21 8ج ×الصادق 

 22 8ج ×الصادق 

 24 8ج ×الصادق 

 214 1ج ×الباقر 

 331 8ج ×الصادق 

 232 2ج ×الرضا 

 218 2ج ...×الصادق 

 120 1ج ×الّصادق 

 234 2ج ×الصادق 

 235 2ج ×الصادق 

 533 3ج ‘أحدمها 

 128 3ج ×أمري املؤمنني 



 203 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 810 3ج ×العسكرّي 

 53 1ج ×الّصادق 

 55 1ج ×الّصادق 

 138 8ج ×الرضا 

 283 2ج ×الصادق 

 822 2ج ×الصادق 

 282 2ج ×الصادق 

 93 2ج ×الصادق 

 549 1ج ×الّصادق 

 88 2ج ’النبي 

 251 2ج ×الكاظم 

 181 1ج ×الباقر 

 238 1ج ×الّصادق 

 833 8ج ×الصادق 

 833 8ج ×أمري املؤمنني 

 331 1ج ×أمري املؤمنني 

 820 2ج ×الصادق 

 222 2ج ×الصادق 

 811 8ج ×الصادق 

 233 1ج ×الّصادق 

 131 1ج ×الّصادق 

 188 2ج ×الصادق 

 308 1ج ’النبّي 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................204

 333 1ج مضمر

 522 3ج ×الصادق 

 151 8ج ×الصادق 

 201 2ج ’النبي 

 325 1ج ×الّصادق 

 138 1ج ×أمري املؤمنني 

 152 8ج ×الباقر 

 333 2ج ×الصادق 

 45 2ج ’النبي 

 115 8ج ×الباقر 

 209 1ج ×الّصادق 

 189 2ج ×الصادق 

 805 2ج ×الصادق 

 325 8ج ×الصادق 

 198 1ج ×أمري املؤمنني 

 159 8ج ×الصادق 

 208 2ج ×الباقر 

 809 8ج ×الباقر 

 348 2ج ×الصادق 

 395 2ج ×الصادق 

 180 2ج ×الباقر 

 110 1ج ×الّصادق 

 820 3ج ×الصادق 



 209 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 209 2ج ’النبي 

 534 3ج ×الصادق 

 823 2ج ×الصادق 

 304 2ج ’النبي 

 825 2ج ×الباقر 

 322 1ج ’النّبّي 

 235 1ج ×الّصادق 

 139 2ج ’النبي 

 311 1ج ×الّصادق 

 82 1ج ×الّصادق 

, 823 3ج ’النبّي 

824 

 183 8ج × الصادق

 835 8ج ×الصادق 

 839 1ج ×الّصادق 

 192 2ج ×الصادق 

 133 3ج ×الصادق 

 30 1ج ×املؤمنني أمري 

 345 1ج ×الباقر 

 34 1ج ×الّصادق 

 108 8ج مضمر

 124 1ج ‘أحدمها 

 213 2ج ’النبي 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................230

الكاظم أو الرضا 

‘ 

 154 2ج

 212 8ج ×الصادق 

 804 8ج ’النبي 

 803 8ج ×الصادق 

 139 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 118 8ج ×الباقر 

 253 2ج ×الصادق 

 289 2ج ×الصادق 

 533 3ج ×أمري املؤمنني 

 803 3ج ×الصادق 

 802 3ج ’النبّي 

 513 2ج ×الباقر 

 543 1ج ×الباقر 

 893 2ج ×الباقر 

 209 2ج ×الصادق 

 158 8ج ×الصادق 

 538 2ج ’النبي 

 112 8ج ×الباقر 

 201 2ج ’النبي 

 35 2ج ×الباقر 

 523 3ج ×الصادق 



 233 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 522 3ج ×الصادق 

 830 3ج ’النبّي 

 831 3ج ×الصادق 

 11 1ج ×الباقر 

, 321 1ج ×الكاظم 

328 

 30 1ج ×الّصادق 

 35 1ج---- 

 332 2ج ×الصادق 

 222 2ج ’النبي 

 551 2ج ×الصادق 

 534 3ج ×الباقر 

 800 3ج ×الرضا 

 804 3ج ×الباقر 

 100 8ج ×الصادق 

 838 3ج ×الصادق 

 32 1ج ×الّصادق 

 208 2ج ×الصادق 

 208 2ج ×الصادق 

 208 2ج ×الباقر 

 828 2ج ×الصادق 

 128 8ج ×الصادق 

 580 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................232

 155 8ج ×الصادق 

 241 1ج ×الّصادق 

 590 3ج ×الكاظم 

 543 3ج ×الصادق 

 130 3ج ×الباقر 

 235 1ج مضمر

 258 2ج ×الصادق 

 239 8ج ×الباقر 

 534 3ج ×الباقر 

 180 2ج ×الصادق 

 895 2ج ×الباقر 

 518 2ج ×الباقر 

 515 2ج ×الباقر 

 122 1ج ×الّصادق 

 335 2ج ’النبي 

 218 1ج ×الباقر 

 549 2ج ×الباقر 

 838 3ج ×الصادق 

 212 1ج ’النّبّي 

 819 8ج ×الباقر 

 343 1ج ’النّبّي 

, 135 1ج ×الّصادق 

118 



 231 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 125 2ج ×الصادق 

 121 2ج ×الصادق 

 251 1ج ×الّصادق 

 528 3ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 252 1ج ×أمري املؤمنني 

 258 2ج ×الصادق 

 112 2ج ×الصادق 

 342 2ج ×الصادق 

 142 2ج ×الصادق 

 125 8ج ×اجلواد 

 238 2ج ×الصادق 

 38 2ج ×الصادق 

 33 2ج ×الصادق 

 33 2ج ×الصادق 

 131 2ج ×الباقر 

 883 2ج ×الصادق 

 883 2ج × الصادق

 99 2ج ’النبي 

 350 8ج ×اجلواد 

 202 2ج ’النبي 

 358 2ج ×الباقر 

 542 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................238

 285 2ج ×الصادق 

 95 1ج ‘أحدمها 

 24 2ج ×الباقر 

 30 2ج ×الباقر 

 813 1ج ×الّصادق 

 233 1ج ×الّصادق 

 350 8ج ×الباقر 

 822 1ج ×الباقر 

 280 8ج ×الباقر 

 94 1ج ’النبّي 

 120 3ج ×الباقر 

 328 2ج ×أمري املؤمنني 

 200 8ج ×الصادق 

 534 2ج ×الباقر 

 352 2ج ×الصادق 

 382 2ج ×أمري املؤمنني 

 592 1ج ×الّصادق 

 20 1ج ×الّرضا 

 202 2ج ×الصادق 

 203 2ج ×الصادق 

 538 1ج ×الّصادق 

 148 2ج ×الباقر 

 330 1ج ×الباقر 



 235 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 129 8ج ×الصادق 

 838 1ج ×الباقر 

 93 2ج ’النبي 

 222 2ج ‘أحدمها 

 552 3ج ×الباقر 

 140 1ج ×الّصادق 

 843 1ج ×الباقر 

 215 8ج ×الباقر 

 193 3ج ×الباقر 

 233 1ج ×الباقر 

 230 1ج ×الباقر 

 222 8ج ×الصادق 

 398 1ج ×الرضا 

 253 8ج ×الباقر 

 194 8ج ×الباقر 

 355 8ج ×الكاظم 

 130 8ج ‘أحدمها 

 828 3ج ×اجلواد 

 231 2ج ×الرضا 

, 891 1ج ×الّرضا 

252 

, 523 3ج ×الصادق 

528 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................232

, 154 2ج ×الصادق 

805 

, 93 2ج ×الصادق 

229 

, 89 1ج ×الّصادق 

281 ,

259 

 334 1ج ×الّصادق 

, 130 8ج ×الصادق 

153 

 38 2ج ×الكاظم 

 192 1ج ×الكاظم 

 43 8ج ×الكاظم 

 15 2ج ’النبي 

 20 2ج ×اهلادي 

 225 1ج مضمر

, 33 2ج ×الصادق 

345 

 113 2ج ×الكاظم 

 804 3ج ×الصادق 

 135 3ج ’النبّي 

 131 3ج مضمر

 823 3ج ×الباقر 



 233 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 535 3ج ×الصادق 

 804 3ج ×الصادق 

 553 3ج ×الباقر 

 522 2ج ×الصادق 

 92 2ج ...×الصادق 

 895 1ج ×الّرضا 

 13 8ج ×الصادق 

 83 2ج ×الصادق 

 239 2ج ×الصادق 

 313 1ج ×الّصادق 

 893 1ج مضمر

 883 2ج ×الرضا 

 328 1ج ×الّصادق 

 230 1ج ×الّصادق 

 843 1ج ×الّصادق 

 321 1ج ×الّرضا 

 151 1ج ×الّصادق 

 133 8ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 200 1ج ×الّصادق 

 891 1ج ×الّصادق 

 891 1ج ×الّرضا 

 823 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................234

 823 2ج ×الكاظم 

 252 2ج ×الصادق 

 854 1ج ×الباقر 

 240 8ج ×الكاظم 

 13 2ج ×الصادق 

 153 2ج ×الصادق 

 810 3ج ×الصادق 

 229 2ج ×الكاظم 

 103 2ج ...×الرضا 

 339 1ج ×الّصادق 

 192 1ج ×الكاظم 

 222 1ج ×الّصادق 

 183 1ج ×الّصادق 

 230 1ج ×الّصادق 

, 225 1ج مضمر

281 

 339 8ج ×الصادق 

 252 1ج ×الباقر 

 142 3ج ×الصادق 

 332 8ج ×الصادق 

 124 8ج ×الكاظم 

 59 1ج ×أمري املؤمنني 

 591 1ج ×الباقر 



 239 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 290 1ج ×الّصادق 

 159 8ج ×الصادق 

 583 3ج ×الصادق 

 159 8ج ×الصادق 

 121 1ج ×الّصادق 

 183 1ج ×الّصادق 

 34 1ج ×الّصادق 

 38 1ج ’النّبّي 

 248 1ج ×الّصادق 

 38 8ج ×الباقر 

 332 1ج ×الّصادق 

 590 2ج ×الباقر 

 50 1ج ×الباقر 

 292 8ج ×أمري املؤمنني 

 293 8ج ×الصادق 

 220 1ج ×الكاظم 

 232 8ج ×الصادق 

 532 1ج ×الباقر 

 125 3ج ×الصادق 

 554 2ج ×الصادق 

 259 2ج ×الباقر 

 31 2ج ×الكاظم 

 135 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................220

 39 1ج ×الباقر 

 129 2ج ×الباقر 

 29 2ج ×الباقر 

 332 2ج ×الصادق 

 291 1ج ×الّصادق 

 291 8ج ×الصادق 

 842 1ج ×الّصادق 

 524 1ج ×الّصادق 

 815 8ج ‘أحدمها 

 243 1ج ×الّصادق 

 19 8ج ×أمري املؤمنني 

 525 1ج ×الكاظم 

 234 1ج ×الّصادق 

 882 3ج ×الصادق 

 522 3ج ×الصادق 

 815 8ج ×الصادق 

 301 8ج ×الصادق 

 135 8ج ×الصادق 

 135 8ج ×الصادق 

 135 8ج ×الصادق 

 138 8ج ×الصادق 

 330 1ج ×الّصادق 

 240 2ج ×الصادق 



 223 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 10 2ج ×السجاد 

 854 2ج ’النبي 

 229 1ج ×الّصادق 

 398 1ج ×الّصادق 

 819 3ج ×الصادق 

 308 2ج ×الصادق 

 14 8ج ×الباقر 

 882 3ج ×الصادق 

 529 1ج ×الباقر 

 523 1ج ‘أحدمها 

 838 3ج ×الباقر 

 832 3ج---- 

 839 1ج ×الّصادق 

 102 2ج ×الرضا 

 553 2ج ’النبي 

 882 3ج---- 

 125 3ج ×الصادق 

 813 2ج ×الصادق 

 259 1ج ×الّصادق 

 333 1ج ×الّصادق 

 244 2ج ×الصادق 

 294 1ج ‘أحدمها 

 34 8ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................222

 585 2ج ×الصادق 

 192 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 823 1ج ×الباقر 

 520 1ج ×الّصادق 

 598 2ج ×الصادق 

 222 1ج ×الّصادق 

 225 2ج ×الصادق 

 255 2ج ×الباقر 

 355 2ج ×الصادق 

 330 8ج ×الباقر 

 332 2ج ×الصادق 

 52 2ج ×الصادق 

 302 1ج ×الّصادق 

 30 1ج ×الّصادق 

 158 8ج ×الصادق 

 522 1ج ×الباقر 

 24 1ج ×الّصادق 

 112 8ج ×الصادق 

 889 1ج ×الّصادق 

 853 2ج ×الصادق 

 43 8ج ×الصادق 



 221 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 138 2ج ×الصادق 

 238 1ج ×الّصادق 

 821 2ج ×الباقر 

 888 3ج ^بعضهم 

 41 2ج ×الصادق 

 199 8ج ×الباقر 

 352 2ج ×الصادق 

 132 8ج ×الصادق 

 199 8ج ×الباقر 

 254 1ج ‘أحدمها 

 325 2ج ×الصادق 

 389 2ج ×الصادق 

 815 2ج ×الصادق 

 325 2ج ×الرضا 

 138 2ج ×الصادق 

 139 2ج ×الصادق 

 310 2ج ×الباقر 

 225 2ج ×الصادق 

 535 2ج ×أمري املؤمنني 

 230 8ج ×الباقر 

 303 2ج ×الصادق 

 838 8ج ×املهدي 

 385 2ج ×الرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................228

 234 2ج ×الصادق 

 102 1ج ×الباقر 

 883 2ج ×الرضا 

 311 1ج ×الباقر 

 99 2ج ’النبي 

 213 8ج ×الرضا 

 899 1ج ×الّصادق 

 282 1ج ×الّصادق 

 32 2ج ×الكاظم 

 584 2ج ’النبي 

 50 2ج ×الصادق 

 91 8ج ×الصادق 

 304 8ج ×الباقر 

 594 2ج ’النبي 

 83 1ج ×الكاظم 

 252 8ج ×الباقر 

 242 1ج ×الّرضا 

 318 1ج ×الّصادق 

 292 1ج ’النبّي 

 130 2ج ×الصادق 

 382 2ج ×الكاظم 

 242 1ج ×الّرضا 

 383 1ج ×أمري املؤمنني 



 225 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 324 8ج ×الباقر 

 38 2ج ×الكاظم 

 830 3ج ×الصادق 

 285 1ج ×الّصادق 

 329 8ج ×الصادق 

معاوية بن أيب 

 سفيان

 138 1ج

 503 3ج ×الباقر 

 533 2ج ×الصادق 

 138 1ج ×الباقر 

 229 1ج ×الّصادق 

 24 2ج × الكاظم

 888 1ج ×أمري املؤمنني 

 101 1ج ×الصادق 

 293 1ج ×الّصادق 

 328 1ج ×الباقر 

 822 3ج ×الصادق 

 324 8ج ×الصادق 

 523 2ج ×الصادق 

 211 1ج ×أمري املؤمنني 

 831 1ج ×الباقر 

 110 2ج ×الصادق 

 529 3ج ×الباقر 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................222

 142 3ج ×الصادق 

 822 3ج ×الصادق 

 140 3ج ×الصادق 

 333 1ج ×الباقر 

 848 2ج ×الباقر 

 324 8ج ×الصادق 

 324 8ج ×الصادق 

 35 1ج ×أمري املؤمنني 

 124 8ج ×الكاظم 

 122 8ج ×الرضا 

 340 1ج ×أمري املؤمنني 

 250 2ج ’النبي 

 253 1ج ×الّصادق 

 253 1ج ×موسى

 129 1ج ×الّرضا 

 224 1ج ×الّرضا 

 103 2ج ×الرضا 

 359 8ج مضمر

 514 1ج ×الّرضا 

 132 3ج ×الصادق 

 193 1ج ×الّصادق 

 232 8ج ×الباقر 

 251 1ج ‘أحدمها 



 223 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 830 1ج ×الّصادق 

 232 2ج ×الرضا 

 133 8ج ×الرضا 

 122 3ج ’النبّي 

 853 3ج ’النبّي 

 834 2ج ×السجاد 

 888 2ج ×الصادق 

 833 2ج ×الصادق 

 213 2ج ×الصادق 

 231 1ج ×الّصادق 

 232 1ج ×الّصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 28 2ج----- 

 321 1ج ×الّصادق 

 833 2ج ×الصادق 

 305 2ج ×الصادق 

 194 3ج ×الصادق 

 38 2ج ×الصادق 

 830 3ج مضمر

 598 2ج ×الصادق 

 858 1ج ×الّصادق 

 832 8ج ×أمري املؤمنني 

 129 3ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................224

 539 1ج ’النبّي 

 208 8ج ×الصادق 

 122 8ج ×السجاد 

 233 2ج ×الصادق 

 332 1ج ×الّصادق 

 821 1ج ×الّصادق 

 320 8ج ×الصادق 

 82 8ج ×الصادق 

 188 1ج ×الّصادق 

 112 8ج ×أمري املؤمنني 

 233 1ج ×الّصادق 

 21 2ج ×الصادق 

 232 1ج ×الباقر 

 540 1ج ×اهلادي 

 381 2ج ×الكاظم 

 343 1ج ’النبّي 

 135 8ج ×الباقر 

 229 1ج ’النّبّي 

 398 8ج ×الصادق 

 312 2ج × الكاظم

 222 1ج ×الّصادق 

 18 1ج ×الّصادق 

 341 8ج ×الصادق 



 229 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 835 3ج ×أمري املؤمنني 

 532 3ج ×العسكرّي 

 4 1ج ×الباقر 

 233 2ج ×الصادق 

 514 3ج ×الصادق 

 235 2ج ×الصادق 

 835 8ج ×الصادق 

 339 2ج ×الصادق 

 313 2ج ×الباقر 

 813 3ج ×الصادق 

 533 1ج ×الّرضا 

 281 2ج ×الصادق 

 813 3ج ’النبّي 

 233 2ج ×اهلادي 

 389 2ج ×الكاظم 

 194 3ج ×الباقر 

 138 3ج × أمري املؤمنني

 115 1ج ×الكاظم 

 148 2ج ×الباقر 

 53 2ج ×الباقر 

 83 1ج ×الكاظم 

 83 1ج ×الكاظم 

 880 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................210

 138 1ج مضمر

 833 8ج ×أمري املؤمنني 

 830 3ج ×الصادق 

 383 1ج ×الّصادق 

 383 1ج ×الّصادق 

 532 3ج ’النبّي 

 823 8ج ’النبي 

, 583 2ج ’النبي 

599 

 258 1ج ×الكاظم 

 93 2ج ’النبي 

 320 8ج ×الصادق 

 39 2ج ×الصادق 

 854 1ج ×الباقر 

 154 2ج ×الصادق 

 14 1ج ×الرضا 

 159 2ج ×الصادق 

 331 8ج ×الصادق 

 22 1ج ×الباقر 

 122 2ج ×الصادق 

 880 1ج ×الّصادق 

الباقر والصادق 

‘ 

 395 2ج



 213 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 344 2ج ×الصادق 

 391 2ج ×الباقر 

 34 1ج ×الّصادق 

 834 2ج ×الصادق 

 234 2ج ×الصادق 

 381 2ج ×اجلواد 

 105 1ج ×أمري املؤمنني 

 529 3ج ×الصادق 

 833 2ج ×الصادق 

 329 2ج مضمر

 134 2ج ×الصادق 

 531 3ج ×الصادق 

 100 8ج ×الصادق 

 299 8ج ×الصادق 

 100 8ج ×الصادق 

 299 8ج ×الصادق 

 508 3ج ×الصادق 

 383 2ج ×الصادق 

 823 2ج ×الصادق 

 334 1ج ×الّصادق 

 133 1ج ×الّصادق 

 113 1ج ×الباقر 

 539 1ج ×الّصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................212

 825 1ج ×الّصادق 

 333 8ج ×الصادق 

, 523 1ج ’النبّي 

513 ,

519 ,

588 ,

553 

 513 1ج ’النّبّي 

 884 1ج مضمر

 253 2ج ×الصادق 

 839 2ج ...×الصادق 

 533 3ج مضمر

 523 1ج ×الّصادق 

 804 8ج ×أمري املؤمنني 

 894 1ج ‘أحدمها 

 890 3ج ×الصادق 

 193 8ج ×الباقر 

 288 8ج ×الرضا 

 138 8ج ×الصادق 

 183 1ج ×الّصادق 

 231 2ج ×الرضا 

 214 8ج ×الصادق 

 822 2ج ×الصادق 



 211 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 192 2ج ×الصادق 

 592 2ج ×الباقر 

 822 3ج ×الصادق 

 103 1ج ×الّرضا 

 522 3ج ×الصادق 

 121 8ج مضمر

 532 3ج ×الصادق 

 513 2ج ×الكاظم 

 513 2ج ‘أحدمها 

 122 2ج ×الصادق 

 838 2ج ×الكاظم 

 549 3ج ×الكاظم 

 544 3ج ‘أحدمها 

 549 3ج ×الصادق 

 281 1ج ×الّصادق 

 35 2ج ×الرضا 

 321 1ج ×الّرضا 

 830 3ج ×الصادق 

 832 3ج---- 

 353 2ج مرفوع

 129 2ج ×الصادق 

 393 2ج ×الصادق 

 125 2ج ×الرضا 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................218

 338 2ج ×الباقر 

 10 2ج ×السجاد 

 843 3ج ×الباقر 

 103 2ج ×الصادق 

 112 2ج ×الكاظم 

 102 2ج ×الباقر 

 122 2ج ×الصادق 

 123 2ج ×الصادق 

 344 2ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 241 8ج ×الباقر 

 594 2ج ×العسكري 

 104 8ج ×الصادق 

 190 1ج ×الّصادق 

 33 8ج ×الرضا 

 34 8ج ×الباقر 

 124 1ج ×موسى

 141 8ج ×الصادق 

 382 2ج مرفوع

 123 8ج ×الباقر 

 122 8ج ×الكاظم 

 122 8ج ×الباقر 



 215 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 122 8ج ×الصادق 

 229 1ج ×الّصادق 

 23 1ج ×الّصادق 

 235 8ج ×الصادق 

 132 1ج ×الباقر 

 41 2ج ×الباقر 

 41 2ج ×الباقر 

 299 1ج ×الّصادق 

 113 2ج ×الباقر 

 25 8ج ×الرضا 

 298 2ج ×الصادق 

 858 1ج ×الّصادق 

 881 3ج ×الصادق 

 855 3ج ×الباقر 

 855 3ج ×الباقر 

 83 8ج ×الصادق 

 304 8ج ×الباقر 

 228 2ج ×الصادق 

 224 2ج ×الصادق 

 192 2ج ×الصادق 

 198 2ج ×الصادق 

 223 1ج ×الّصادق 

 883 2ج مضمر



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................212

 241 8ج ×الباقر 

 522 1ج ×الباقر 

 891 1ج ×الّصادق 

 333 2ج مضمر

 231 2ج ×الرضا 

 123 8ج ×الصادق 

 120 8ج ×الصادق 

 583 2ج ×الصادق 

 531 2ج ×الصادق 

 514 2ج ×الرضا 

 182 8ج ×الرضا 

 293 8ج ×الصادق 

 813 2ج ×الصادق 

 513 2ج ×الكاظم 

 133 8ج ×أمري املؤمنني 

 838 3ج ×الصادق 

 514 3ج ×الصادق 

 515 2ج ×الصادق 

 325 1ج ×الّصادق 

 825 3ج ×الباقر 

 330 1ج ×الكاظم 

 330 8ج ×الباقر 

 333 1ج ×الّصادق 



 213 .................................................... األحاديثفهرس / الفهارس الفنية 

 233 2ج ×الصادق 

 803 1ج---- 

 554 3ج ×الصادق 

 130 8ج ×الصادق 

 133 8ج مضمر

 859 3ج ×أمري املؤمنني 

 142 8ج ×الصادق 

 4 1ج ×الباقر 

 810 2ج ’النبي 

 92 8ج ×الصادق 

 804 8ج ’النبي 

 255 2ج ×الباقر 

 294 1ج ×الّصادق 

 330 1ج ×الّصادق 

 132 1ج مضمر

 593 1ج ×الباقر 

 521 1ج ×الباقر 

 253 2ج ×الصادق 

 253 2ج ×الصادق 

 122 8ج ×الصادق 

 133 1ج ×الّرضا 

 135 8ج ×الصادق 

 834 2ج ×الصادق 



 8ج / قالئد الدرر  .....................................................................214

 51 2ج مضمر

 100 2ج ×الصادق 

 253 1ج ×الّصادق 

 208 1ج ×الّصادق 

 125 1ج ×الّصادق 

 242 8ج ×الصادق 

 221 1ج ×العسكرّي 

 183 8ج ×الصادق 

 294 2ج ×الصادق 

 824 1ج ×الّصادق 

 358 2ج ×الصادق 

 158 8ج ×الباقر 

 312 8ج ×الصادق 

 309 2ج ×الصادق 

 893 2ج ×الباقر 

 892 2ج ×الصادق 

 122 2ج ×الصادق 

 



 

 

 

 

 

 الصفحة اجلزء  احلديث القديس

 68  2ج ....إّن اّللّ عّز و جّل قال وعّزيت 

 212  1ج ...إّن رّبكم يقول إّن هذه الّصلوات 

 112 2ج ...أن قال يا موسى أكرم الّسائل 

 161 1ج ...غريي  فيه  من عمل يل عمال أرشك

 383 1ج ...لك ، وألّمتك التّكبري  وأعطيت

 711 1ج ...  نفسك  يف  يا عيسى اذكرين

 292 1ج ..عبدي   يا مالئكتي انظروا إىل

 

  



 

 

 

 

 



 821 .......................................................  لدعاءافهرس / الفهارس الفنية 

 

  



 

 

 

 

 

 806 /2ج أبان بن أيب مسافر 

 أبان بن تغلب

 361 /1ج 

، 712، 216، 323، 177 /2ج 

793 

 261 /3ج 

 373، 177، 101، 61 /2ج 

 292 /2ج أبان بن عثامن 

 × إبراهيم 

، 211، 201، 200، 111 /1ج 

307 ،201 ،213 

، 221، 222، 222، 208 /2ج 

288 ،210 ،211 ،212 ،

387 ،389 ،311 ،361 ،

211 ،219 ،261 ،262 ،

261 ،293 ،292 ،822 

 21، 18 /3ج 

 711 /3ج إبراهيم الكرخّي 

 إبراهيم بن أيب زياد الكرخّي 

 277، 272 /1ج 

 161 /2ج 

 121 /3ج ’ إبراهيم بن رسول اّلل 

 إبراهيم بن عبد احلميد 

 717 /1ج 

 332 /3ج 

، 781 /1ج إبراهيم بن عيّل املرافقّي 

710 

 إبراهيم بن عمر الصنعايّن الياميّن 

 272 /1ج 

 227، 78 /2ج 

 108 /3ج 

 181 /2ج 

 إبراهيم بن ميمون 

 226 /3ج 

 103 /2ج 

 136 /2ج إبراهيم بن نعيم 



 823 ......................................................  ألعالمافهرس / الفهارس الفنية 

 720 /1ج إبراهيم بن هاشم 

 288 /2ج إبراهيم 

 223 /2ج األبرش 

 269 /2ج إبرهة 

 إبليس 

 126، 128، 80 /1ج 

 318 /2ج 

 ابن أيب العوجاء 

 223 /2ج 

 217 /2ج 

 200 /1ج ابن أيب محزة 

، 269، 266، 261 /3ج ابن أيب مارّية 

290 

 171 /2ج ابن أيب وّقاص 

 ابن إدريس احليّلّ 

، 180، 176، 116، 16 /1ج 

301  ،361 ،392 ،283 ،

727 ،729 ،730 ،739 ،

719 

، 173، 128، 12، 82 /2ج 

111 ،167 ،169 ،201 ،

278 ،279 ،261 ،302 ،

306 ،331 ،328 ،329 ،

368 ،223 ،236 ،272 ،

788 ،820 

، 91، 62، 61، 12، 11 /3ج 

139 ،170 ،112 ،219 ،

338 ،378 ،381 ،393 ،

211 ،281 ،282 ،218 ،

720 ،721 ،722 ،773 ،

781 ،712 ،719 ،808 ،

801 ،812 ،828 ،877 

، 118، 111، 97، 80 /2ج 

127 ،139 ،182 ،167 ،

192 ،226 ،239 ،277 ،

267 ،293 ،312 ،322 ،

363 ،228 ،232 

 218 /3ج ابن األثري 

 ابن األعرايب 

 111 /1ج 

 319 /2ج 

 393 /1ج ابن الرّباج 

 ابن اجلنيد 

، 116، 118، 97، 61 /1ج 

121 ،177 ،161 ،169 ،

216  ،369 ،393 ،208 ،

221 ،292 ،730 ،721 ،

778 ،767 

، 136، 60، 16، 86، 82 /2ج 

122 ،111 ،197 ،226 ،

229 ،230 ،300 ،303 ،



 2ج / قالئد الدرر  .....................................................................822

310 ،328 ،322 ،373 ،

377 ،381 ،213 ،212 ،

222 ،228 ،236 ،272 ،

731 

، 171، 128، 106، 99 /3ج 

178 ،280 ،283 ،216 ،

297 ،311 ،378 ،397 ،

200 ،277 ،711 ،727 ،

737 ،777 ،781 ،782 ،

719 ،791 ،802 ،812 ،

821 ،881 ،116 ،122 

، 122، 123، 12، 19 /2ج 

131 ،178 ،116 ،119 ،

160 ،169 ،236 ،277 ،

279 ،331 ،360 ،202 ،

227 ،221 ،228 

 276 /1ج ابن اجلواليقّي 

 733 /2ج ابن احلرضمّي 

 710 /1ج ابن الربيع 

 ابن الّسكيت 

 229 /1ج 

 207 /2ج 

 316 /1ج ابن الّسمط 

 786، 322 /1ج ابن الكّواء 

 721 /1ج ابن الوليد 

 ابن أّم مكتوم 

 221 /2ج 

 880 /3ج 

 72 /2ج ابن بكري 

 290، 269، 266 /3ج ابن بيدّي 

 170 /2ج ابن جنّي 

 ابن محزة 

، 122، 60، 82، 22 /2ج 

322 

، 288، 116، 182، 12 /3ج 

311 ،378 ،228 ،728 ،

788 ،719 ،808 ،862 ،

101 

 216، 167، 101، 71 /2ج 

 109 /1ج ابن دريد 

 276، 97 /2ج ابن زهرة 

 802 /2ج ابن زياد 

 77، 72 /2ج ابن سامعة 

 ابن سريين 

 700 /1ج 

 333 /2ج 

 282 /3ج 

 ابن شهر آشوب 

 276 /1ج 

 20 /3ج 

 260 /1ج ابن صورّيا 



 827 ......................................................  ألعالمافهرس / الفهارس الفنية 

 ابن طاووس 

 311، 300 /1ج 

 211 /2ج 

 211 /2ج 

 801 /2ج ابن طيفور املتطبّب 

 ابن عامر 

 227 /1ج 

 797، 232 /2ج 

 360، 333، 71 /3ج 

 108 /2ج 

 726 /1ج ابن عبد اّلل بن ُأيب 

 122 /3ج ابن عقبة 

 109 /1ج ابن فارس 

 122 /3ج ابن فّضال 

 721 /3ج ابن فهد 

 ابن كثري 

 288، 371 /2ج 

 112، 126 /3ج 

 176، 108 /2ج 

 ابن مسكان 

 83 /2ج 

 218، 276 /3ج 

 90، 60 /1ج ابن هشام 

 260 /1ج ابن يامني 

 ابن حييى الكاهيّل 

 119، 118، 112، 98 /1ج 

 329، 81 /2ج 

 327، 323 /3ج 

 190 /2ج 

عيّل بن بابويه و حمّمد بن عيّل = ابنا بابويه 

 بن بابويه 

 266 /1ج 

، 373، 331، 309، 60 /2ج 

281 

 828، 182، 109 /3ج 

 221 /2ج  

 889 /3ج ابنة غيالن الثقفية 

 11 /3ج احلسن األمحيّس  أبو

 /1ج أبو أمحد عمر بنن الّربينع البّنّي 

786 

 91 /2ج أبو اسحاق 

 217 /2ج أبو األسد 

 20 /2ج أبو البخرتّي 

 أبو اجلارود 

 372، 331، 311، 301 /1ج 

 ،386 ،272 ،217 ،

260 ،702  ، 

، 790، 769، 86، 22 /2ج 

792 ،811 
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، 87، 76، 72، 70، 26 /3ج 

110 ،191 ،337 ،331 ،

273 ،707 ،712 ،883 ،

121 

 161، 103 /2ج 

 219 /3ج أبو اجلوزاء 

 121 /3ج أبو اجلون 

 307 /2ج أبو احلسن احلّذاء 

 /1ج أبو احلسن عيّل بن حمّمد العسكرّي 

229 

 288 /1ج أبو اخلطّاب 

 137 /1ج أبو الدحداح 

 أبو الّربيع الّشامّي 

 276 /2ج 

 777، 321، 98 /3ج 

 200 /2ج 

 أبو الّسفاتج 

 809 /2ج 

 382 /2ج 

 أبو الّصباح الكنايّن 

 212 /1ج 

، 211، 237، 192، 172 /2ج 

262 ،368 ،200 ،222 ،

217 ،819 

، 372، 323، 292، 170 /3ج 

316 ،772 ،792 ،832 ،

899 ،100 ،118 ،131 

 310، 129، 93، 71 /2ج 

 328 /2ج أبو الصالح احللبّي 

 أبو الّصالح 

 729، 727، 392 /1ج 

، 210، 167، 111، 38 /2ج 

263 ،306 ،331 ،366 ،

206 ،227 ،238 ،272 

، 297، 228، 12، 11 /3ج  

728 ،101 

، 292، 192، 97، 17 /2ج 

323 ،232 ،228 

 117 /3ج أبو الّصلت اهلروّي 

 811 /2ج أبو العاص بن منبّه 

 أبو العبّاس عبد اّلل بن جعفر احلمريّي 

 872 /3ج

 72 /2ج أبو العطارد احلنّاط 

 /1ج أبو الفضل شاذان بن جربيل القّمّي 

292 

 أبو املعزاء 

 117، 62، 21 /2ج 

 97 /3ج 

 217، 222 /2ج أبو الورد 
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 218 /1ج أبو أوىف 

 أبو أّيوب اخلّزاز 

 723، 736، 711 /1ج 

 313، 186، 136 /3ج 

 210، 120 /2ج 

 أبو بكر احلرضمّي 

 722، 368، 367 /1ج 

 223 /2ج 

، 130، 126، 783، 227 /3ج 

133 

 أبو بكر 

 181 /1ج 

 799، 772، 131 /2ج 

 121، 211، 261، 16 /3ج 

 281، 218 /2ج 

 283 /2ج أبو جرير القّمي 

 91 /1ج أبو جعفر الّدينورّي 

 الّصدوق = أبو جعفر بن بابويه 

، 61، 62، 82، 73، 29 /1ج 

129 ،120 ،179 ،111 ،

191 ،196 ،216 ،221 ،

223 ،227 ،221 ،229 ،

260 ،267 ،269 ،293 ،

291 ،318 ،311 ،321  ،

360 ،361 ،397 ،211 ،

223 ،222 ،221 ،221 ،

271 ،276 ،288 ،260 ،

291 ،701 ،712 ،716 ،

720 ،730 ،739 ،728 ،

770 ،782 ،789 ،762 ،

761 

، 82، 73، 21، 31، 22 /2ج 

89 ،12 ،18 ،91 ،102 ،

120 ،136 ،117 ،111 ،

161 ،192 ،196 ،201 ،

213 ،217 ،227 ،232 ،

222 ،222 ،270 ،268 ،

300 ،306 ،332 ،382 ،

387 ،311، 366 ،390 ،

218 ،216 ،222 ،236 ،

220 ،272 ،263 ،298 ،

721 ،726 ،781 ،812 

، 11، 18، 82، 79، 36 /3ج 

19 ،93 ،91 ،99 ،101 ،

102 ،108 ،118 ،138 ،

139 ،121 ،122 ،171 ،

111 ،223 ،272 ،278 ،

279 ،296 ،303 ،310 ،

331 ،320 ،327 ،321 ،

383 ،388 ،368 ،222 ،

733 ،738 ،722 ،770 ،

781 ،712 ،791 ،798 ،



 2ج / قالئد الدرر  .....................................................................826

802 ،802 ،817 ،820 ،

837 ،823 ،876 ،882 ،

862 ،116 ،121 ،122 

، 63، 81، 71، 78، 28 /2ج 

100 ،101 ،116 ،120 ،

126 ،138 ،121 ،126 ،

169 ،228 ،236 ،222 ،

276 ،279 ،301 ،387 ،

367 

 أبو مجيلة املفضل بن صالح 

 118 /2ج 

 391 /3ج 

 30 /2ج 

 822 /2ج أبو حجر األسلمّي 

 222 /2ج أبو حّسان 

 803 /2ج أبو حصني 

 713 /1ج أبو حفص العطّار 

 أبو محزة الثاميّل 

، 381، 273، 272، 166 /1ج 

391 ،700 

، 720، 222، 266، 222 /2ج 

728 ،826 

، 272، 202، 32، 33 /3ج 

308 ،309 ،316 ،712 ،

791 

 208 /2ج 

 216 /2ج أبو محيلة املفّضل بن صالح 

 أبو حنيفة 

 222، 117، 111، 181 /1ج 

 ،317 ،208 ،282 ،

298 ،707 ،723 ،737 ،

731 ،761 ،767 

، 131، 11، 89، 87 /2ج 

238 ،291 ،328 ،370 ،

368 ،392 ،213 ،227 ،

238 ،223 ،229 ،270 ،

279 ،213 ،738 ،719 ،

768 

، 118، 117، 182 /3ج  

311 ،313 ،316 ،318 ،

393 ،391 ،201 ،221 ،

212 ،213 ،261 ،262 ،

290 ،713 ،719 ،728 ،

737 ،777 ،789 ،796 ،

839 ،888 ،810 ،891 ،

101 ،123 

، 69، 81، 32، 12 /2ج  

130 ،208 ،309 ،312 ،

323 ،330 ،379 ،311 ،

362 ،227 

 210 /1ج أبو خالد القاّمط 

 33 /3ج أبو خالد الكويّف 
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 الكنايّس أبو خدجية 

 718، 712، 82 /1ج 

، 269، 288، 222، 222 /2ج 

200 ،262 

 322 /3ج 

 218، 339، 268، 121 /2ج  

 13 /3ج أبو داود 

 أبو ذّر الغفارّي 

 110، 72، 71، 22 /2ج 

 189 /3ج 

 128 /1ج أبو ذّر 

 321، 226 /1ج أبو رافع 

 333 /1ج أبو زيد 

 271 /3ج أبو سارة 

 229 /1ج أبو سعيد اخلدرّي 

 789، 281 /3ج أبو سعيد 

 86 /2ج أبو سفيان بن حرب بن أميّة 

 382 /2ج أبو سيّار 

 201 /2ج أبو شبل 

 238 /3ج أبو شيبة األصبهايّن 

 338 /2ج أبو صالح 

 202 /3ج أبو طالب 

 371،  329 /1ج أبو عامر الّراهب 

 233 /2ج أبو عبد الرمحن 

 أبو عبيدة احلّذاء 

، 719، 716، 213، 320 /1ج 

767 ،768 

، 317، 262، 121، 28 /2ج 

270 

 137 /3ج 

 163، 113 /2ج 

 أبو عبيدة 

 307، 109 /1ج 

 380، 331 /2ج 

 169 /1ج أبو عثامن العبدّي 

 129 /2ج أبو عيّل ابن راشد 

 271 /2ج العبدّي ( عمر)أبو عمرو 

 أبو عمرو الّزبريّي 

 313 /1ج 

 823، 781، 292، 180 /2ج 

 829، 271، 100 ،17 /3ج 

 761 /1ج أبو عمرو بن العالء 

 أبو عمرو 

 227 /1ج 

 371 /2ج 

 112، 126 /3ج 

 202 /2ج أبو عيسى 

 أبو قيس بن األسلت 

 707 /3ج 

 191 /1ج ( أبو كهمس)أبو كهمش 
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 271، 220 /3ج 

 32 /2ج أبو لبابة 

 281 /2ج أبو مالك 

أبو حمّمد أبو حمّمد احلسن بن عيّل بن أيب 

 طالب 

، 283، 280، 219، 216 /1ج 

289 ،319 ،276 ،738 

 213، 126 /2ج 

، 123، 123، 111، 118 /3ج 

271 ،288 ،380 ،382 ،

712 ،761 ،822 ،833 

 267، 113، 22 /2ج 

 أبو حمّمد العسكرّي 

 292، 216، 211 /1ج 

، 230، 308، 283، 21 /3ج 

289 ،723 

 217 /2ج أبو حمّمد 

 أبو مريم األنصارّي 

 203 /1ج 

 231 /3ج 

 802 /2ج أبو مريم 

 210 /1ج أبو مسعود األنصارّي 

 87 /2ج أبو مسلم األصفهايّن 

 701 /3ج أبو معيط 

 217 /3ج أبو نرضة 

 210 /1ج أبو هارون املكفوف 

 أبو هريرة 

 728 /1ج 

 890 /3ج 

 311، 377 /2ج أبو وّّلد احلنّاط 

 818 /3ج أبو وّّلد 

 أبو حييى الواسطّي 

 782 /2ج 

 192 /3ج 

 213 /2ج أبو يوسف 

 312 /3ج أبوسالم املتعبّد 

اإلمام موسى بن جعفر = × أيب احلسن

 ‘ كاظم واإلمام عيّل بن موسى الرضاال

 872، 380، 161، 170 /3ج

 ُأيّب بن كعب 

 212 /3ج 

 73، 12 /2ج 

 ُأيب 

 269 /1ج 

 217 /3ج 

 203 /2ج أمحد بن أيب نّ البزنطّي 

 79 /2ج أمحد بن محزة 

 أمحد بن حنبل 

، 731، 723، 282، 222 /1ج 

712 
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، 266، 211، 162، 17 /2ج 

327 ،213 ،280 

، 888، 728، 221، 328 /3ج 

102 ،106 

 88 /1ج أمحد بن زياد بن جعفر اهلمدايّن 

 309 /3ج أمحد بن عائذ 

 /2ج أمحد بن عبد اّلل بن مهران الكرخّي 

322 

 أمحد بن عمر احللبّي 

 131 /3ج 

 222 /2ج 

 229 /1ج ( ابن عقدة)أمحد بن حممد 

 أمحد بن حمّمد الربقّي 

 201، 372، 102 /1ج 

 211 /2ج 

 880، 211، 192، 11 /3ج 

 308، 302 /2ج 

 البزنطّي = أمحد بن حمّمد بن أيب نّ 

 223، 68، 67 /1ج

، 229، 211، 127، 122، 138 /2ج 

237 ،267 ،266 ،308 

، 322، 262، 217، 31، 30 /3ج 

321 ،229 ،297 ،791 ،872 

، 112، 17، 13، 12، 30، 11 /2ج 

182 ،232 

 أمحد بن حمّمد بن عيسى 

، 221، 261، 128، 133 /2ج 

221 

 866، 309 /3ج 

 181 /2ج أمحد بن حمّمد 

 829 /3ج  األخفش

 × آدم 

، 280، 216، 210، 126 /1ج 

309 ،312 ،202 

، 288، 222، 111، 179 /2ج 

281 ،286 ،261 ،380 ،

387 ،389 ،262 ،267 ،

268 ،261 ،826 

 123، 822، 262 /3ج  

، 393، 372، 283، 218 /2ج 

392 ،397 

 األزهرّي 

 26 /1ج 

 171 /2ج 

 218 /3ج 

 796 /3ج ُأسامة بن حفص 

 أسامة بن زيد 

 799، 791، 798 /2ج 

 266 /3ج 

 321 /3ج أسباط بن سامل 

 239، 311 /2ج × اسحاق 
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 اسحاق بن عاّمر 

، 228، 201، 126، 139 /1ج 

366 ،228 ،720 

، 120، 62، 29، 31، 13 /2ج 

172 ،178 ،216 ،219 ،

323 ،331 ،366 

، 110، 111، 17، 80 /3ج  

292 ،323 ،373 ،311 ،

398 ،391 ،202 ،216 ،

271 ،279 ،728 ،729 ،

790 ،791 ،816 ،838 

، 223، 127، 61، 89 /2ج 

228 ،219 ،262 ،320 ،

386 ،237 

 102 /3ج اسحاق 

 260 /1ج  أسد 

 × إسامعيل

 296، 201، 200 /1ج 

، 376، 222، 222، 72 /2ج 

389 ،311 ،363 ،261 ،

262 ،269 ،293 ،292 

 18 /3ج 

 732 /1ج إسامعيل اجلعفّي 

 اسامعيل بن أيب زياد الّسكويّن 

، 279، 213، 106، 71 /1ج 

730 

 260، 126، 103 /2ج 

، 99، 80، 78، 22 /3ج  

122 ،178 ،180 ،181 ،

278 ،213 ،331 ،313 ،

392 ،397 ،391 ،289 

، 232، 161، 129، 117 /2ج 

311 ،319 ،320 ،321 ،

320 ،376 ،211 ،227 

 اسامعيل بن الفضل اهلاشمّي 

 736، 283 /1ج 

 300، 21 /2ج 

 إسامعيل بن جابر 

 729 /1ج 

 387، 30 /2ج 

 219 /2ج 

 × إسامعيل بن جعفر الّصادق 

 162 /1ج 

 136 /3ج 

 712 /3ج إسامعيل بن سعد األشعرّي 

 296 /1ج إسامعيل بن عبّاد 

، 211 /1ج إسامعيل بن عبد اخلالق 

212 

 719 /1ج إسامعيل بن مهران 

 220 /2ج اسامعيل بن نجيح الّرماح 

 263 /3ج إسامعيل بن مّهام الكندّي 
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 األشعث بن قيس 

 701 /3ج 

 332 /2ج 

 األصبغ بن نباتة 

 381، 388 /1ج 

 13 /3ج 

 283 /2ج آصف بن برخيا 

 390 /2ج األصمعّي 

 /3ج أّم حبيب بنت أيب سفيان بن حرب 

123 ،122 

 /2ج أّم حكيم بنت احلارث بن هشام 

793 

 733، 222 /1ج أّم سلمة 

 أّم سلمة هند بنت أيب أميّة 

 721 /1ج 

 122 /3ج 

 128، 122، 123، 880 /3ج 

 122 /3ج ُأّم رشيك بنت جابر 

 212 /2ج أّم هاين 

 ^ احلسن واحلسني إبنا عيّل = اّلمامان 

 382 /3ج

 276 /1ج أنس بن مالك 

 108 /2ج بن الصامت ( أويس)أوس 

 362 /1ج إياس بن عامر الغافقّي 

 231 /1ج × أّيوب 

 19 /2ج أّيوب بن راشد البّزاز 

 أّيوب بن نوح 

 723 /3ج 

 16 /2ج 

 ّّ  336 /1ج بخت ن

 210 /2ج الرباء بن عازب 

، 88 /1ج الرباء بن معرور األنصارّي 

81 

 بريد بن معاوية العجيّل 

 292 /1ج 

 737، 61، 28 /2ج 

، 738، 296، 288، 179 /3ج 

767 

، 131، 126، 120، 12 /2ج  

232 ،306 ،221 ،222 

 /1ج برش بن جعفر اجلعفّي أبو الوليد 

261 

 722 /2ج بشري الّدهان الكويّف 

 230 /1ج بكر بن عبد اّلل املزيّن 

 بكر بن حمّمد األزدّي 

 711، 227 /1ج 

 117، 31 /2ج 

 226، 313 /3ج 

 بكري بن أعني 

 12، 11 /1ج 

 117 /2ج 
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، 232، 222، 126 /2ج  

226 ،271 ،272 ،277 

 362، 361، 360 /3ج بالل بن رباح 

 بالل 

 772، 378 /1ج 

 822، 226، 221 /2ج 

 البلخّي 

 818 /3ج 

 288 /2ج 

 262 /3ج بن أيب ليىل 

 802 /2ج بو مريم 

 البيضاوّي 

 127 /1ج 

 223 /2ج 

 318 /2ج  

 211، 221 /2ج تبّع امللك 

 216 /3ج الرتمذّي 

، 266، 261 /3ج متيم بن أوس الّدارّي 

269 ،290 

 390 /3ج ثابت بن دينار أبو محزة الثاميّل 

 ثعلب 

 90، 26 /1ج 

 376 /3ج 

 260 /1ج ثعلبة 

 212 /3ج الثعلبّي 

 281 /2ج جابر بن إسامعيل اجلعفّي 

 711 /1ج جابر بن سمرة 

 جابر بن عبد اّلل األنصارّي 

، 727، 717، 396، 298 /1ج 

772 

 371 /2ج 

، 161، 76، 10، 6 /3ج  

211 ،797 

 270، 211، 12 /2ج 

 جابر بن يزيد اجلعفّي 

، 701، 210، 111، 181 /1ج 

702 ،762 

 362، 302، 300، 219 /2ج 

، 232، 371، 339، 337 /2ج 

237 ،239 

 جابر 

 777، 727، 291 /1ج 

 362، 228 /2ج 

 80 /3ج 

 322 /1ج جالينوس 

 11 /3ج  اجلبائيّ 

 × جربئيل 

، 228، 172، 62، 78 /1ج 

221 ،226 ،211 ،216 ،

378 ،388 ،232 ،239 ،

773 



 877 ......................................................  ألعالمافهرس / الفهارس الفنية 

، 281، 129، 126، 120 /2ج 

286 ،387 ،213 ،261 ،

268 ،292 

، 273، 118، 93، 21 /3ج 

123 

 290،  27 /2ج 

 270 /3ج جحدر 

 جّراح املدائنّي 

 210، 162، 129 /1ج 

 117 /2ج 

 819، 811، 812، 170 /3ج 

 309 /2ج جريح 

 جعفر بن رزق اّلل 

 796 /2ج 

 291 /2ج 

 267 /1ج جعفر بن سامعة 

 178 /3ج جعفر بن عيسى 

 × جعفر بن حمّمد أبو عبد اّلل الّصادق 

، 78، 77، 72، 29، 38 /1ج 

71 ،76 ،82 ،83 ،82 ،

88 ،81 ،11 ،19 ،63 ،

61 ،66 ،69 ،98 ،99 ،

101 ،102 ،103 ،111 ،

113 ،119 ،133 ،138 ،

131 ،139 ،122 ،128 ،

121 ،126 ،129 ،178 ،

179 ،182 ،182 ،181 ،

112 ،118 ،111 ،119 ،

162 ،162، 168 ،169 ،

192 ،191 ،196 ،199 ،

200 ،203 ،202 ،206 ،

210 ،212 ،213 ،212 ،

217 ،218 ،216 ،219 ،

220 ،222 ،223 ،222 ،

232 ،237 ،236 ،239 ،

222 ،227 ،228 ،272 ،

277 ،278 ،283 ،282 ،

288 ،281 ،286 ،289 ،

210 ،211 ،213 ،212 ،

219 ،260 ،267 ،261 ،

266 ،296 ،301 ،309 ،

311 ،312 ،313 ،317 ،

318 ،311 ،316 ،319 ،

322 ،327 ،326 ،331 ،

339 ،320 ،322 ،328 ،

371 ،372 ،377 ،378 ،

371 ،381 ،382 ،383 ،

382 ،387 ،310 ،313 ،

318 ،360 ،362 ،362 ،

368 ،361 ،366 ،392 ،

397 ،200 ،202 ،202 ،

207 ،208 ،206 ،209 ،



 2ج / قالئد الدرر  .....................................................................878

211 ،212 ،213 ،212 ،

211 ،216 ،222 ،222 ،

230 ،232 ،232 ،231 ،

236 ،220 ،221 ،222 ،

223 ،228 ،221 ،226 ،

272 ،276 ،279 ،280 ،

282 ،287 ،281 ،286 ،

289 ،210 ،211 ،212 ،

217 ،216 ،219 ،267 ،

269 ،290 ،291 ،292 ،

292 ،701 ،703 ،702 ،

708 ،710 ،711 ،712 ،

713 ،711 ،716 ،720 ،

721 ،722 ،722 ،727 ،

721 ،726 ،730 ،731 ،

738 ،736 ،739 ،720 ،

722 ،728 ،721 ،726 ،

729 ،773 ،778 ،776 ،

779 ،781 ،782 ،783 ،

786 ،789 ،710 ،711 ،

712 ،713 ،717 ،718 ،

716 ،760 ،762 ،768 ،

766 ،769 

، 29، 28، 20، 16، 12 /2ج 

31 ،33 ،39 ،20 ،21 ،

23 ،29 ،71 ،72 ،73 ،

78 ،81 ،82 ،11 ،18 ،

63 ،61 ،90 ،91 ،92 ،

98 ،101 ،102 ،108 ،

101 ،109 ،110 ،111 ،

117 ،120 ،122 ،127 ،

130 ،129 ،170 ،172 ،

177 ،178 ،180 ،110 ،

117 ،118 ،116 ،161 ،

166 ،191 ،192 ،199 ،

207 ،208 ،210 ،212 ،

220 ،221 ،229 ،233 ،

232 ،237 ،222 ،227 ،

228 ،221 ،226 ،270 ،

271 ،272 ،276 ،281 ،

282 ،288 ،286 ،210 ،

217 ،211 ،216 ،260 ،

261 ،262 ،262 ،267 ،

269 ،293 ،292 ،298 ،

300 ،301 ،303 ،301 ،

311 ،317 ،318 ،311 ،

316 ،330 ،333 ،336 ،

321 ،323 ،322 ،372 ،

371 ،379 ،380 ،382 ،

388 ،312 ،311 ،392 ،

200 ،201 ،202 ،201 ،

213 ،221 ،223 ،230 ،
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232 ،231 ،239 ،220 ،

223 ،222، 221 ،271 ،

273 ،272 ،280 ،281 ،

263 ،292 ،298 ،702 ،

713 ،718 ،716 ،720 ،

738 ،723 ،722 ،773 ،

777 ،783 ،782 ،712 ،

806 ،810 ،811 ،817 ،

816 ،821 ،828 ،821 

، 11، 17، 13، 10، 6 /3ج 

16 ،21 ،23 ،30 ،32 ،

37 ،20 ،23 ،22 ،27 ،

28 ،26 ،71 ،73 ،72 ،

77 ،78 ،71 ،76 ،79 ،

80 ،82 ،81 ،86 ،89 ،

10 ،11 ،12 ،13 ،12 ،

17 ،18 ،11 ،19 ،60 ،

61 ،92 ،97 ،98 ،99 ،

100 ،101 ،102 ،102 ،

107 ،108 ،101 ،111 ،

113 ،112 ،123 ،122 ،

130 ،131 ،132 ،137 ،

131 ،139 ،120 ،121 ،

122 ،123 ،129 ،170 ،

171 ،172 ،177 ،171 ،

179 ،180 ،181 ،187 ،

188 ،186 ،189 ،111 ،

116 ،162 ،161 ،191 ،

192 ،192 ،191 ،202 ،

201 ،209 ،210 ،211 ،

219 ،220 ،221 ،222 ،

223 ،222 ،227 ،229 ،

230 ،238 ،231 ،236 ،

223 ،273 ،272 ،278 ،

271 ،279 ،282 ،287 ،

288 ،281 ،286 ،289 ،

213 ،217 ،211 ،290 ،

292 ،293 ،292 ،296 ،

299 ،303 ،302 ،307 ،

317 ،320 ،322، 323 ،

322 ،327 ،321 ،330 ،

331 ،332 ،337 ،331 ،

339 ،321 ،322 ،323 ،

322 ،328 ،321 ،326 ،

373 ،372 ،377 ،379 ،

382 ،383 ،388 ،311 ،

312 ،313 ،317 ،318 ،

311 ،316 ،319 ،360 ،

362 ،362 ،367 ،368 ،

390 ،391 ،392 ،392 ،

397 ،391 ،399 ،202 ،

208 ،201 ،206 ،210 ،
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211 ،216 ،219 ،220 ،

221 ،222 ،223 ،221 ،

226 ،229 ،230 ،231 ،

238 ،231 ،239 ،226 ،

270 ،271 ،272 ،271 ،

287 ،212 ،212 ،261 ،

262 ،268 ،261 ،269 ،

292 ،293 ،297 ،298 ،

296 ،299 ،703 ،702 ،

709 ،712 ،713 ،720 ،

721 ،722 ،723 ،727 ،

721 ،726 ،729 ،730 ،

732 ،733 ،732 ،737 ،

728 ،729 ،770 ،772 ،

771 ،776 ،781 ،782 ،

786 ،712 ،711 ،716 ،

760 ،769 ،790 ،792 ،

797 ،798 ،791 ،796 ،

800 ،802 ،802 ،807 ،

808 ،806 ،810 ،811 ،

812 ،812 ،818 ،811 ،

816 ،823 ،832 ،833 ،

832 ،837 ،838 ،820 ،

822 ،823 ،822 ،827 ،

829 ،870 ،872 ،873 ،

872 ،878 ،871 ،876 ،

882 ،882 ،886 ،810 ،

811 ،812 ،817 ،861 ،

862 ،867 ،866 ،869 ،

890 ،891 ،893 ،896 ،

899 ،101 ،110 ،111 ،

112 ،118 ،111 ،116 ،

119 ،120 ،122 ،126 ،

130 ،131 ،133 ،132 ،

137 ،131 ،120 

، 11، 12، 12، 11، 10 /2ج 

23 ،27 ،28 ،21 ،26 ،

30 ،38 ،31 ،36 ،21 ،

22 ،27 ،29 ،70 ،72، 

78 ،71 ،76 ،79 ،83 ،

88 ،81 ،86 ،89 ،10 ،

11 ،12 ،12 ،16 ،19 ،

61 ،92 ،93 ،99 ،100 ،

103 ،101 ،109 ،111 ،

112 ،117 ،111 ،116 ،

121 ،123 ،122 ،127 ،

126 ،131 ،132 ،137 ،

136 ،128 ،121 ،129 ،

171 ،177 ،178 ،180 ،

182 ،187 ،181 ،113 ،

112 ،117 ،118 ،111 ،

161 ،162 ،162، 161 ،
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190 ،192 ،197 ،199 ،

200 ،202 ،209 ،210 ،

217 ،218 ،220 ،221 ،

222 ،223 ،227 ،228 ،

229 ،231 ،232 ،232 ،

237 ،238 ،236 ،221 ،

223 ،228 ،226 ،273 ،

283 ،282 ،288 ،212 ،

217 ،216 ،219 ،262 ،

268 ،266 ،291 ،292 ،

293 ،291 ،296 ،299 ،

300 ،301 ،302 ،303 ،

302 ،307 ،301 ،306 ،

310 ،311 ،312 ،316 ،

319 ،320 ،329 ،332 ،

337 ،338 ،320 ،321 ،

323 ،322 ،327 ،328 ،

373 ،372 ،378 ،371 ،

376 ،379 ،380 ،381 ،

382 ،382 ،387 ،386 ،

389 ،310 ،312 ،312 ،

317 ،318 ،311 ،360 ،

361 ،362 ،363 ،390 ،

392 ،392 ،399 ،200 ،

201 ،206 ،209 ،211 ،

212 ،217 ،218 ،222 ،

227 ،230 ،233 ،232 ،

237 ،238 ،236 ،220 ،

222 ،228 ،221 

 مجيل بن دّراج 

، 387، 133، 82، 76 /1ج 

291 ،721 

 731، 316 /2ج 

، 321، 223، 131، 89 /3ج 

770 ،781 ،100 

، 120، 116، 71، 21 /2ج 

162 ،221 ،301 ،330 ،

321 ،371 ،311 ،222 

 239 /1ج جهم بن محيد 

 اجلوهرّي 

 333، 110، 109 /1ج 

 390، 382، 319، 316 /2ج 

 211، 369 /3ج 

 6 /2ج 

، 122، 123 /3ج جويرّية بنت احلارث 

129 

 131 /2ج احلارث بن احلارث األزدّي 

 /3ج احلارث بن الدهلاث موىل الّرضا 

112 

 22 /2ج احلارث 
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، 203 /3ج حارثة بن رشاحبيل الكلبّي 

202 ،120 

 227 /2ج حبيب اخلثعمّي 

 212 /3ج حبيب بن أيب ثابت 

 266 /2ج احلّجاج 

 احلّجة القائم املهدّي 

 230 /1ج 

 279، 19 /3ج 

 212، 28 /2ج  

 حذيفة بن اليامن 

 727 /1ج 

 717 /2ج 

 حذيفة بن منصور 

 282 /2ج 

 293 /3ج 

 722 /2ج احلرث بن أيب رضار 

 220 /2ج احلرث بن املغرية 

 818 /2ج احلرث بن زمعة 

 حريز بن عبداّللّ 

، 390، 369، 380، 227 /1ج 

721 

، 312، 311، 118، 117 /2ج 

339 ،230 ،237 ،239 ،

228 ،271 ،278 ،787 

 108، 861، 271، 122 /3ج 

 302، 219، 200 /2ج  

 362 /1ج حزقائيل 

 احلسن ابن أيب عقيل 

، 111، 177، 121، 66 /1ج 

192 ،221 ،291 ،371 ،

722 ،721 

، 327، 331، 212، 111 /2ج 

373 ،210 

، 738، 728، 266، 237 /3ج 

729 ،712 ،121 ،122 

، 160، 116، 131، 61 /2ج 

169 ،221 ،272 ،276 ،

260  ،227 

 احلسن البّّي 

 761، 283، 282 /1ج 

 128 /3ج 

 323 /2ج 

 211 /3ج احلسن احللوايّن 

، 161 /3ج احلسن بن اجلهم الزرارّي 

711 ،869 

 391، 232 /2ج احلسن بن اجلهم 

 22 /3ج احلسن بن احلسني األنبارّي 

 296 /3ج احلسن بن الّّسّي الكرخّي 

 309 /3ج احلسن بن الوّشاء 

 308، 230 /3ج احلسن بن راشد 
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، 13،  30 /2ج احلسن بن زياد العطّار 

16 ،306 

 احلسن بن زياد 

 361 /1ج 

 119، 812 /3ج 

 احلسن بن صالح 

 773، 263 /2ج 

 22 /2ج 

 822 /3ج احلسن بن عبد اّلل 

 333 /1ج احلسن بن عيل الطّويس 

 /3ج احلسن بن عيّل بن احلسني بن عيّل 

282 

 122 /3ج احلسن بن عيّل بن النعامن 

 392 /1ج احلسن بن فّضال 

 احلسن بن حمبوب 

 383، 277 /1ج 

 738، 216 /2ج 

 283، 120 /2ج 

 232 /2ج احلسن بن موسى 

 713 /2ج احلسن بياع اهلروّي 

 احلسن 

 226 /1ج 

، 328، 333، 216، 289 /2ج 

227 ،800 

 182 /3ج 

 309، 288 /2ج 

 222، 19 /3ج احلسني الشيبايّن 

 احلسني بن أيب العالء 

 802، 211 /2ج 

 236 /3ج 

 احلسني بن املختار 

 716، 718، 717 /1ج 

 101 /3ج 

 238 /3ج ( يسار)احلسني بن بّشار 

 احلسني بن خالد 

 316 /1ج 

 391 /2ج 

 712، 79 /3ج احلسني بن زيد 

 احلسني بن سعيد 

 298 /1ج 

 736، 211 /2ج 

 178، 122 /3ج 

 360 /2ج 

 219 /3ج احلسني بن علوان 

 × احلسني بن عيّل 

، 316، 382، 226، 219 /1ج 

738 

، 201، 389، 301، 126 /2ج 

713، 801 
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، 123، 111، 118، 117 /3ج 

220 ،271 ،382 ،712 ،

860 

 392، 389، 267، 198 /2ج 

 868 /3ج احلسني بن عيّل بن يقطني 

 18 /2ج احلسني بن عمر 

 احلسني بن مصعب اهلمدايّن 

 88 /1ج 

 281، 222 /3ج 

، 319، 308 /1ج احلسني بن مهران 

328 

 287 /2ج احلطم بن هند البكرّي 

 حفص بن البخرتّي 

 131 /1ج 

 181 /2ج 

، 800، 769، 191، 17 /3ج 

876 ،882 

 362، 293، 123 /2ج 

 866 /3ج حفص بن سوقة العمرّي 

 /2ج حفص بن عيسى األعور الكنايّس 

272 ،273 

 حفص بن غياث 

 281 /1ج 

، 777، 238، 208، 110 /2ج 

711 

 222 /3ج 

 389، 268 /2ج 

 حفص 

 760، 711، 781، 9 /2ج 

 360، 268، 286 /3ج 

، 123، 118، 880، 363 /3ج حفصة 

122 ،128 

 217، 133 /3ج احلكم بن عيينة 

 202 /3ج احلكم بن مسكني 

، 122 /2ج ُحكيم مؤّذن ابن عيسى 

129 ،130 

عبيد اّلل بن عيّل احللبّي وحمّمد = احللبّي 

 330 /3ج بن عيّل بن أيب شعبة احللبّي 

 مّحاد بن برش الّلحام 

 103 /2ج 

 337 /3ج 

 111 /3ج مّحاد بن بشري 

 مّحاد بن عثامن النّاب 

 721، 68، 63، 71 /1ج 

، 336، 326، 316، 266 /2ج 

223 ،228 

، 737، 721، 139، 102 /3ج 

738 ،770 ،876 ،869 

، 238، 182، 131، 70 /2ج 

269 ،302 
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 220 /2ج مّحاد بن عثامن 

 مّحاد بن عيسى 

، 318، 381، 223، 116 /1ج 

319 ،360 

، 128، 123، 132، 132 /2ج 

211 ،216 ،322 ،222 ،

223 

 61 /2ج 

 محران بن أعني 

، 391، 371، 213، 228 /1ج 

221 

 201، 362، 310 /2ج 

، 312، 292، 110، 60 /3ج  

311 ،367 ،293 ،308 ،

310 

، 118، 112، 106، 101 /2ج 

221 ،373 ،372 

 72 /2ج محزة بن عيّل بن زهرة احللبّي 

 محزة 

 286 /1ج 

 797، 391، 9 /2ج 

 766، 261، 126، 103 /3ج  

 176، 108، 90 /2ج  

 20 /3ج محيد 

 211 /2ج احلمريّي 

 حنان بن سدير 

 726، 237، 232 /1ج 

 322 /3ج 

 372، 291 /2ج 

 373 /1ج حنش بن املعتمر 

 /3ج ( الشاميّ )حنظلة بن أسعد الشبامّي 

117 

 حّواء 

 309 /1ج 

، 390، 380، 286، 281 /2ج 

268 

 123، 822 /3ج 

 218 /2ج 

 خالد بن الوليد 

 773، 772 /1ج 

 103 /3ج 

 327، 322 /2ج اخلثعمّي 

 319 /1ج خثيمة بن أيب خثيمة 

 خدجية بنت خويلد 

 212 /2ج 

 122، 202 /3ج 

 239 /1ج خدجية 

 296، 272 /1ج خراش 

 890 /3ج خزيمة 

 237 /2ج خطّاب أبو حمّمد اهلمدايّن 
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 286 /1ج خلف 

 اخلليل 

 166، 110 /1ج 

 292، 202 /2ج 

 211 /2ج 

 222 /2ج خوات بن جبري األنصارّي 

 122 /3ج خولة بنت حكيم الّسلمّي 

 108 /2ج خولة 

 189 /3ج خيربّي بن عيّل الطّحان 

 112، 189 /1ج خريان اخلادم 

 781 /2ج دامست 

، 222، 223، 222 /2ج × داود 

221 ،226 

 326، 322، 330 /2ج داود الطائي 

 داود بن احلصني 

 891، 737 /3ج 

 220، 236 /2ج 

 119، 113 /1ج داود بن النعامن 

 داود بن رسحان 

 103 /1ج 

 237 /2ج 

 118، 769، 170 /3ج 

 308، 302 /2ج 

 206 /1ج داود بن فرقد 

 داود بن فرقد 

 213، 172، 172 /2ج 

 298، 17 /3ج 

 داود بن كثري الّرقّي 

 202، 77 /1ج 

 16 /3ج 

 10 /2ج  

 داود 

 731، 111 /1ج 

 312 /3ج 

 717، 172 /1ج ُدحية الكلبّي 

 29 /1ج الّديلمّي 

، 272 /2ج ذريح بن حمّمد املحاريّب 

281 ،282 ،267 ،268 ،362 

 322 /3ج ذريح بن حمّمد املحاريّب 

 172 /1ج الرازّي 

 32 /2ج الّراوندّي 

 ربعّي بن عبد اّلل 

 211 /1ج 

 136، 137 /2ج 

 837، 231 /3ج 

 90 /1ج الربعّي 

 217 /2ج الربيع بن خثيم 

 ربيعة الرأي 

 111 /1ج 



 887 ......................................................  ألعالمافهرس / الفهارس الفنية 

 38 /2ج 

 231 /1ج الّرشيد 

 127 /1ج الّريض 

، 178 /2ج رفاعة بن موسى النّخاس 

111 

 رفاعة بن موسى 

، 302، 301، 212، 161 /2ج 

303 ،302 ،322 ،327 ،

328 ،321 ،381 ،312 

 819، 816، 321 /3ج 

 /3ج رفيع بن مهران أبو العالية البّّي 

328 

 36 /3ج الريان بن الصلت 

 122 /3ج رحيانة اخلندقيّة 

 90 /1ج الزاهد 

 الزبري بن العّوام 

 80 /1ج 

 712 /2ج 

 الزّجاج 

 337، 331، 189، 110 /1ج 

 396، 297 /2ج 

 288، 226 /2ج 

 زرارة بن أعني 

، 113، 61، 17، 12 /1ج 

112 ،118 ،111 ،122 ،

129 ،130 ،126 ،167 ،

192 ،201 ،206 ،217 ،

218 ،221 ،223 ،222 ،

227 ،238 ،236 ،222 ،

228 ،221 ،272 ،282 ،

288 ،211 ،213 ،212 ،

268 ،291 ،296 ،371 ،

378 ،319 ،361 ،362 ،

369 ،390 ،391 ،207 ،

227 ،228 ،238 ،221 ،

277 ،268 ،292 ،702 ،

708 ،718 ،723 ،726 ،

732 ،732 ،721 ،721 ،

770 ،779 ،780 ،781 ،

789 ،710 ،718 ،711 

، 89، 86، 80، 71، 28 /2ج 

10 ،119 ،120 ،132 ،

172 ،117 ،163 ،193 ،

191 ،267 ،299 ،300 ،

302 ،306 ،310 ،312 ،

313 ،311 ،323 ،327 ،

331 ،339 ،320 ،323 ،

388 ،318 ،366 ،212 ،

227 ،228 ،226 ،282 ،

297 ،732 ،787 ،769 ،

790 ،806 
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، 106، 16، 11، 86 /3ج  

179 ،239 ،283 ،323 ،

323 ،321 ،326 ،379 ،

311 ،361 ،363 ،362 ،

367 ،229 ،230 ،226 ،

229 ،272 ،213 ،269 ،

291 ،710 ،732 ،733 ،

772 ،782 ،783 ،712 ،

712 ،768 ،790 ،793 ،

806 ،838 ،839، 828 ،

882 ،886 ،817 ،811 ،

117 ،127 ،121 ،131 

، 26، 18، 12، 12، 9 /2ج 

38 ،31 ،36 ،22 ،28 ،

29 ،70 ،88 ،86 ،89 ،

11 ،12 ،97 ،91 ،99 ،

110 ،112 ،130 ،136 ،

171 ،177 ،180 ،182 ،

186 ،112 ،119 ،202 ،

206 ،222 ،227 ،233 ،

232 ،237 ،263 ،297 ،

318 ،311 ،397 ،222 ،

221 

 زرعة 

 302، 303، 301، 299 /2ج 

 11 /3ج 

 737 /3ج زفر 

، 282، 281، 280 /2ج × زكريا 

283 ،282 ،287 

 زكريا بن آدم 

 113 /1ج 

 192 /2ج 

 136 /2ج زكريا بن مالك 

 202 /2ج الّزخمرشّي 

 الزهرّي 

 362، 328 /3ج 

 288 /2ج 

 22، 21 /3ج زياد بن أيب سلمة 

 732، 730 /3ج زياد بن سوقة 

 زيد أبو أسامة الّشّحام 

 736 /1ج 

، 382، 219، 216، 281 /2ج 

312 ،277 ،271 

 272، 11 /3ج  

 381، 161، 172 /2ج  

 زيد بن ثابت 

 728، 211 /1ج 

 220 /3ج 

زيد = زيد بن حارثة بن رشاحبيل الكلبّي 

  زيد بن حمّمد= احلّب 

 370 /1ج 
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، 121، 120، 202، 203 /3ج 

122 ،123 

 زيد بن عيّل 

 336 /1ج 

 701 /2ج 

 810، 727، 260 /3ج 

 12 /2ج 

 122 /3ج زينب بنت أيب اجلون 

 889 /3ج زينب بنت أّم سلمة 

، 123، 118 /3ج زينب بنت جحش 

122 ،121 ،123 

 /3ج زينب بنت خزيمة بن احلارث 

122 

 122 /3ج زينب بنت عميس 

 201، 200 /1ج سارة 

 282 /3ج ساملة 

 762 /2ج سبيعة بنت احلارث األسلمية 

 السّدّي 

 728 /1ج 

 101 /2ج 

 288، 19 /2ج 

 سدير 

 890 /3ج 

 112 /2ج 

 سعد بن أيب خلف 

 836 /3ج 

 279، 228، 22 /2ج 

 128 /3ج سعد بن أيب عروة 

 170 /2ج سعد بن أيب وّقاص 

 301 /3ج سعد بن إسامعيل 

 211 /2ج سعد بن الربيع 

 700 /1ج سعد بن زرارة 

 892 /3ج سعد بن سعد األشعرّي 

 سعد بن طريف احلنظيّل 

 202، 101 /2ج 

 870 /3ج 

 310 /1ج سعد بن طريف 

 سعد بن عبد اّلل القّمّي 

 223، 82 /1ج 

 28 /2ج 

 262 /2ج سعد بن عبد امللك 

 178 /2ج سعد بن معاذ 

، 230 /3ج سعدان بن مسلم الكويّف 

871 

 سعيد األزرق 

 721 /2ج 

 380 /2ج 

 212 /2ج سعيد النقاش 
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 سعيد بن املسيّب 

 761، 282 /1ج 

 389 /2ج 

 309، 281 /2ج 

 سعيد بن جبري 

 728، 229، 320 /1ج 

 810، 217، 328، 71 /3ج 

 288 /2ج 

 سعيد بن عبد اّلل الّسامن 

 269، 227 /2ج 

 361، 312، 311، 320 /3ج 

 /2ج سعيد بن مالك بن سنان اخلدرّي 

126 

 سعيد بن يسار 

 281 /2ج 

 272 /3ج 

 232 /2ج 

 236 /1ج سعيد بيّاع السابرّي 

 سفيان الثّورّي 

 328، 327 /1ج 

 332 /2ج 

 897 /3ج 

 291، 298 /2ج 

 60 /3ج سفيان بن الّسمط 

، 211، 311 /2ج سفيان بن عيينة 

223 ،222 

 287 /2ج السّكاكّي 

 ساّلر 

 133، 101، 66 /1ج 

، 190 ،169، 60، 82 /2ج 

300 ،302 ،327 

 762، 728 /3ج 

 322، 221، 178 /2ج 

، 219، 111 /2ج سالم بن املستنري 

223 

 138 /1ج سلامن 

 سلمة بن كهيل 

 121، 133 /3ج 

 211 /2ج 

 217 /2ج سلمة بن حمرز 

 182، 121 /2ج ُسليم بن قيس 

 × سليامن بن داود 

 281، 209 /1ج 

، 221، 222، 223، 222 /2ج 

226 

 11 /3ج سليامن احلامر 

 776 /2ج سليامن الكاتب 

 272 /3ج سليامن بن جعفر الطّيّار 
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 سليامن بن حفص املروزّي 

 723 /1ج 

 336، 162، 119 /2ج 

 230، 308، 116 /3ج 

 سليامن بن خالد 

 721 /1ج 

، 720، 222، 337، 321 /2ج 

819 

 222 /3ج 

، 321، 210، 162، 118 /2ج 

201 

 سليامن بن داود املنقرّي 

 110 /2ج 

 893 /3ج 

، 313، 383 /1ج سليامن بن مهران 

367 ،366 ،230 ،232 ،282 ،727 ،

769 

 712 /2ج سليامن بن هارون 

، 227، 221، 99 /1ج سامعة بن مهران 

236 ،278 ،299 

 سامعة بن مهران 

، 127، 102، 73، 26 /2ج 

129 ،197 ،323 ،720 ،

781 

، 107، 61، 11، 22 /3ج 

122 ،137 ،170 ،229 ،

279 ،287 ،292 ،297 ،

299 ،322 ،330 ،320 ،

201 ،272 ،292 ،799 ،

809 ،811 ،816 ،823 ،

871 ،892 

، 100، 92، 86، 82 /2ج 

117 ،116 ،161 ،262 ،

299 ،311 ،373 ،382 ،

382 ،387 ،312 ،367 ،

227 

 822 /2ج سميّة 

نَى   122 /3ج السَّ

 228 /2ج سهل الساعدّي 

 283 /3ج سهل بن زياد اآلدمّي 

 391 /2ج سهل بن زياد 

 372 /1ج سهل 

 86 /2ج سهيل بن عمرو 

، 123 /3ج سودة بنت زمعة العامرّية 

122 

 337 /2ج َسْوَرة بن كليب 

 211 /2ج سويد 

 سيبويه 

 72، 21، 28 /1ج 

 270، 173 /3ج 

 211 /2ج  
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 111 /2ج سيف التّاّمر 

 262 /2ج سيف بن سليامن التّاّمر 

 223 /2ج سيف بن عمرية 

، 297، 399 /3ج سيف بن عمرية 

298 

 الّشافعّي 

، 317، 221، 92، 91 /1ج 

318 ،201 ،282 ،298 ،

723 ،737 ،731 ،761 ،

762 

، 238، 191، 131، 86 /2ج 

293 ،291 ،296 ،321 ،

332 ،328 ،370 ،361 ،

212 ،227 ،238 ،229 ،

270 ،279 ،280 ،212 ،

737 ،768 

، 216، 199، 181، 132 /3ج 

263 ،311 ،313 ،312 ،

327 ،328 ،318 ،366 ،

393 ،201 ،201 ،221 ،

266 ،719 ،728 ،800 ،

839 ،888 ،810 ،101 ،

131 

، 81، 87، 81، 32، 13 /2ج  

86 ،11 ،111 ،208 ،

301 ،309 ،323 ،330 ،

321 ،311 ،227 

 368 /2ج شّذاذ 

 211 /2ج رشيح بن عبد اّلل القايض 

، 133 /3ج رشيك بن عبد اّلل القايض 

121 

 217 /3ج شعبة 

 الّشعبّي 

 268 /3ج 

 288، 111 /2ج 

 79 /3ج شعيب بن واقد 

، 209، 9 /3ج × شعيب بن يعقوب 

210 ،218 

 283 /2ج شمعون بن مّحون الصفا 

 شهاب بن عبد رّبه 

 272 /2ج 

 827، 92 /3ج 

 الّشهيد األّول 

 299، 292، 169، 127 /1ج 

 ،380 

، 311، 197، 122، 22 /2ج 

312 ،330 ،339 ،281 

 721، 262 /3ج  

 227 /2ج  

 الّشهيد الثّاين 

 723 /1ج 
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 82، 81 /2ج 

 127، 761، 312، 112 /3ج  

 222 /2ج 

حمّمد بن مجال الدين مّكي = الشهيدان 

و زين الدين بن عيل ، العاميّل اجلزينيّ 

 308 /2ج العاميّل 

 200 /2ج الّشهيدان 

 283 /2ج شيث 

 231 /2ج الّشيخ البهائّي 

 الّشيخ الفضل أبو عيّل الطّربيّس 

، 189، 120، 110، 36 /1ج 

211 

 201، 122 /2ج 

 778، 777، 731، 222 /3ج 

، 232، 231، 212، 316 /2ج 

232 

 الّشيخ عيّل 

 223، 211، 171 /1ج 

 820 /2ج 

 306، 90، 11 /3ج 

 الّشيخ حمّمد بن احلسن الطّويّس 

، 83، 71، 71، 26، 21 /1ج 

10 ،11 ،11 ،19 ،61 ،

62 ،63 ،62 ،68 ،92 ،

101 ،111 ،113 ،122 ،

177 ،178 ،176 ،181 ،

189 ،110 ،217 ،233 ،

238 ،236 ،278 ،219 ،

262 ،267 ،268 ،261 ،

298 ،296 ،299 ،300 ،

301 ،317 ،326 ،339 ،

320 ،322 ،328 ،377 ،

381 ،311 ،313 ،319 ،

363 ،362 ،367 ،369 ،

390 ،391 ،392 ،207 ،

201 ،206 ،209 ،223 ،

232 ،237 ،220 ،223 ،

226 ،271 ،272 ،282 ،

287 ،268 ،707 ،720 ،

722 ،730 ،720 ،722 ،

721 ،726 ،770 ،777 ،

780 ،781 ،787 ،781 ،

760 ،761 ،762 ،767 

، 38، 31، 23، 12، 13 /2ج 

23 ،78 ،82 ،83 ،82 ،

87 ،89 ،11 ،13 ،12 ،

17 ،60 ،61 ،122 ،

121 ،131 ،133 ،132 ،

137 ،131 ،136 ،120 ،

128 ،171 ،172 ،173 ،

181 ،182 ،112 ،111 ،

116 ،161 ،161 ،166 ،
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169 ،192 ،197 ،198 ،

196 ،207 ،201 ،206 ،

210 ،213 ،217 ،230 ،

231 ،233 ،228 ،272، 

271 ،276 ،282 ،286 ،

212 ،216 ،261 ،262 ،

263 ،262 ،261 ،299 ،

302 ،302 ،308 ،306 ،

309 ،312 ،313 ،318 ،

311 ،321 ،328 ،326 ،

331 ،333 ،337 ،331 ،

339 ،321 ،322 ،328 ،

321 ،326 ،372 ،373 ،

371 ،376 ،382 ،383 ،

381 ،362 ،361 ،366 ،

398 ،200 ،206 ،209 ،

210 ،212 ،213 ،217 ،

211 ،220 ،223 ،228 ،

237 ،238 ،236 ،239 ،

221 ،223 ،227 ،221 ،

226 ،272 ،273 ،272 ،

281 ،286 ،211 ،212 ،

212 ،297 ،711 ،713 ،

712 ،738 ،731 ،720 ،

721 ،722 ،727 ،773 ،

777 ،776 ،783 ،788 ،

712 ،760 ،766 ،796 ،

803 ،806 ،811 ،816 ،

826 

، 11، 13، 12، 11، 6 /3ج 

23، 33 ،37 ،20 ،22 ،

27 ،21 ،77 ،71 ،76 ،

80 ،89 ،12 ،12 ،17 ،

19 ،91 ،99 ،106 ،

111 ،122 ،123 ،122 ،

129 ،131 ،133 ،137 ،

131 ،136 ،139 ،120 ،

122 ،123 ،128 ،129 ،

170 ،171 ،172 ،177 ،

178 ،179 ،180 ،181 ،

182 ،113 ،111 ،167 ،

161 ،191 ،199 ،209 ،

222 ،227 ،231 ،236 ،

223 ،272 ،273 ،271 ،

280 ،281 ،282 ،283 ،

282 ،288 ،286 ،213 ،

217 ،216 ،219 ،261 ،

262 ،263 ،291 ،293 ،

299 ،301 ،303 ،302 ،

311 ،312 ،320 ،321 ،

323 ،327 ،339 ،320 ،

321 ،322 ،328 ،326 ،
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372 ،377 ،378 ،376 ،

380 ،381 ،386 ،311 ،

313 ،317 ،311 ،319 ،

362 ،368 ،390 ،392 ،

393 ،392 ،200 ،201 ،

206 ،218 ،216 ،222 ،

228 ،221 ،230 ،232 ،

237 ،226 ،272 ،281 ،

283 ،282 ،286 ،218 ،

219 ،268 ،261 ،266 ،

269 ،291 ،292 ،297 ،

298 ،296 ،709 ،710 ،

711 ،721 ،722 ،722 ،

730 ،733 ،732 ،731 ،

722 ،723 ،727 ،729 ،

770 ،772 ،777 ،778 ،

776 ،781 ،783، 788 ،

781 ،712 ،713 ،716 ،

719 ،760 ،762 ،761 ،

766 ،790 ،791 ،793 ،

797 ،807 ،808 ،809 ،

811 ،812 ،813 ،811 ،

828 ،821 ،823 ،822 ،

828 ،882 ،887 ،888 ،

818 ،860 ،861 ،863 ،

867 ،868 ،866 ،890 ،

891 ،103 ،101 

، 27، 22، 20، 19، 9 /2ج 

28 ،36 ،39 ،28 ،29 ،

70 ،78 ،71 ،79 ،80 ،

86 ،89 ،10 ،11 ،13 ،

12 ،61 ،62 ،62 ،61 ،

92 ،97 ،96 ،100 ،

113 ،116 ،119 ،120 ،

121 ،122 ،123 ،122 ،

127 ،126 ،130 ،136 ،

128 ،170 ،171 ،177 ،

180 ،182 ،182 ،113 ،

111 ،116 ،161 ،167 ،

206 ،220 ،221 ،227 ،

228 ،221 ،226 ،236 ،

239 ،222 ،228 ،273 ،

277 ،279 ،216 ،219 ،

260 ،262 ،261 ،266 ،

269 ،293 ،297 ،298 ،

296 ،301 ،301 ،309 ،

312 ،313 ،312 ،318 ،

323 ،329 ،332 ،339 ،

320 ،321 ،322 ،323 ،

378 ،376 ،379 ،380 ،

382 ،388 ،310 ،313 ،
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312 ،361 ،362 ،363 ،

368 ،208 ،201 ،211 ،

212 ،211 ،232 ،236 ،

222 

 81 /1ج الّشيطان 

 261 /3ج لطّاّق صاحب ا

 صالح بن عقبة 

 291، 289 /1ج 

 202 /3ج 

 372 /1ج صالح بن ميثم التّاّمر 

 210 /2ج الّصباح بن سيّابة 

 صفوان بن مهران اجلاّمل 

 731، 222 /1ج 

 362 /2ج 

 221 /3ج  

 122، 13 /2ج  

 صفوان بن حييى البجيّل 

 201 /2ج 

 163، 160 /2ج 

 861، 862، 802، 311 /3ج  

، 123 /3ج صفية بنت حيي بن أخطب 

122 ،129 

 822 /2ج صهيب 

 132 /1ج الصيفي احليّل 

، 19 /2ج الّضّحاك بن خمّلد الشيبايّن 

281 

 182 /3ج الّضّحاك 

 رضيس الكنايّس 

 126 /1ج 

 36 /2ج 

 297، 292، 137 /3ج  

 312، 332، 128 /2ج  

 229 /2ج طالوت 

 323 /2ج الطربّي 

 237 /2ج طربال بن رجاء 

 طلحة بن زيد 

 730 /1ج 

 716، 727 /2ج 

 286 /3ج  

 331، 332، 266 /2ج  

 طلحة 

 760، 711، 712 /2ج 

 121، 127، 132 /3ج 

 276 /2ج الطّيّار 

 عاصم بن محيد أبو محزة 

 131، 130 /2ج 

 837، 220 /3ج 

 390، 121 /2ج  

 370 /1ج عاصم بن عوف العجالين 
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 9 /2ج عاصم 

 221، 261، 173، 103 /3ج عاصم 

 /3ج عامر بن رشاحيل الشعبّي احلمريّي 

318 

 370 /1ج عامر بن عدي 

 370 /1ج عامر 

 عائشة 

 229، 179 /1ج 

 228 /2ج 

، 361، 318، 136 /3ج  

363 ،228 ،880 ،888 ،

120 ،123 ،122 ،128 ،

121 ،138 

 308 /2ج  

 137 /2ج عبّاد البّّي 

 عبّاد بن صهيب 

 268، 217، 111 /3ج 

 303 /2ج 

 173 /2ج العبّاس الوّراق 

 322 /1ج العباس بن هالل الّشامّي 

 210 /2ج العبّاس 

، 103 /2ج عبد األعىل موىل آل سام 

111 ،160 

 عبد األعىل موىل آل سام 

 221 /2ج 

 331، 23 /3ج 

 /3ج عبد احلميد بن عّواض الطّائّي 

261 ،810 

 229 /2ج عبد اخلالق الّصيقل 

 الرمحن بن أيب عبد اّلل البّيّ عبد 

 768، 779، 776، 773، 222 /1ج  

 202، 126، 21 /2ج 

، 872، 212، 362، 326، 27 /3ج 

886 ،111 

 318، 303، 172 /2ج 

 82 /1ج عبد الّرمحن بن أيب هاشم 

 عبد الرمحن بن احلّجاج 

 711، 281، 223 /1ج 

 229، 61، 12، 39 /2ج 

 812، 362، 218، 133 /3ج  

، 137، 81، 78، 71 /2ج  

228 ،228 ،222 

 109 /3ج عبد الرمحن بن سليامن 

 عبد الرمحن بن سيّابة الكويّف 

 262، 261 /3ج 

 161 /2ج 

 126 /1ج عبد الرمحن بن عوف 

 عبد الرمحن بن كثري 

 219 /1ج 

 726، 222 /2ج 
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عبد الرمحن بن حمّمد بن عبد اّللّ ابن أيب 

 66، 19 /1ج رافع 

 211 /3ج عبد الّرّزاق 

 212 /1ج عبد الّسالم بن نعيم 

 397 /2ج عبد العزيز العبدّي 

 189 /3ج عبد العزيز بن املهتدي 

 عبد العظيم بن عبد اّلل احلسنّي 

 229 /1ج 

 729 /2ج 

 162 /3ج  

 230، 182، 183 ،170 /2ج  

 788 /3ج عبد الغّفار الطّائّي 

 831 /3ج عبد الكريم بن أيب العوجاء 

 120 /3ج عبد الكريم بن أيب يعفور 

 79 /2ج عبد الكريم بن عتبة اهلاشمّي 

 13، 30 /2ج عبد الكريم بن عمرو 

أو عبد اّلل بن ، عبيد اّلل احللبيّ = عبد اّلل 

 13 /2ج بكري 

 عبد اّلل ابن أيب يعفور 

 711، 191 /1ج 

 809 /2ج 

 221، 236 /2ج  

 33 /2ج عبد اّللّ ابن سنان 

 733 /2ج عبد اّللّ احلرضمّي 

 726 /1ج عبد اّلل بن أيب بن سلول 

 29 /3ج عبد اّللّ بن ُأيب 

، 123، 37 /3ج عبد اّلل بن أيب يعفور 

122 ،111 ،727 ،796 ،801 ،867 ،

866 ،869 

 322 /2ج عبد اّلل بن اسحاق 

 116 /3ج عبد اّلل بن احلكم األرمنّي 

 عبد اّلل بن الزبري 

 266 /2ج 

 729 /3ج 

 عبد اّلل بن الصلت ابو طالب القّمّي 

 220 /3ج

 226 /3ج عبد اّلل بن الصلت 

، 172، 107 /1ج عبد اّلل بن العبّاس 

188 ،190 ،220 ،279 ،287 ،289 ،

261 ،293 ،308 ،322 ،338 ،398 ،

229 ،212 ،269 ،718 ،728 ،760 

 عبد اّلل بن العبّاس 

، 216، 289، 171، 101 /2ج 

291 ،328 ،262 ،298 ،

776 ،779 ،762 ،800 

 211 /2ج 

 عبد اّلل بن املغرية 

، 727، 299، 296، 123 /1ج 

781 

 808 /2ج 
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 131، 278، 122 /3ج  

 728 /2ج عبد اّللّ بن أّم مكتوم 

 329 /2ج عبد اّللّ بن بحر الكويّف 

 729 /3ج عبد اّلل بن بكري الشيبايّن 

 عبد اّلل بن بكري 

 281، 122، 10 /1ج 

، 133، 62، 63، 72 /2ج 

168 ،271 ،213 ،720 

، 290، 262، 326، 89 /3ج  

803 ،802 ،890 

، 382، 376، 63، 13 /2ج  

382 

 222 /2ج عبد اّلل بن جبري 

 733 /2ج عبد اّللّ بن جحش األسدّي 

 عبد اّلل بن جعفر احلمريّي 

 286، 69 /1ج 

 723 /3ج 

 376 /2ج عبد اّلل بن محاد األنصارّي 

 371 /1ج عبد اّلل بن زيد 

 260 /1ج عبد اّلل بن سالم 

 عبد اّلل بن سليامن الّصرييّف 

 333 /2ج 

 178 /2ج 

 عبد اّلل بن سليامن العامرّي 

 738 /1ج 

 282 /2ج 

 221 /1ج عبد اّلل بن سليامن 

 عبد اّلل بن سنان 

، 317، 118، 83، 71 /1ج 

387 ،366 ،206 ،213 ،

703 ،722 ،727 ،760 ،

762 ،768 

، 122، 83، 23، 39 /2ج 

130 ،162 ،197 ،191 ،

227 ،228 ،221 ،271 ،

211 ،212 ،263 ،267 ،

292 ،316 ،376 ،316 ،

221 ،268 ،720 ،712 ،

802 ،811 

، 93، 18، 81، 78، 27 /3ج  

130 ،131 ،161 ،210 ،

231 ،286 ،262 ،303 ،

302 ،307 ،309 ،311 ،

320 ،382 ،312 ،316 ،

361 ،223 ،227 ،221 ،

272 ،267 ،291 ،700 ،

713 ،720 ،722 ،716 ،

766 ،769 ،821 ،876 ،

861 ،101 ،111 ،131 

، 121، 83، 78، 11 /2ج  

210 ،236 ،216 ،296 ،

307 ،310 ،328 ،329 ،
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382 ،312 ،361 ،218 ،

232 

 712 /2ج عبد اّلل بن رشيك 

 289 /2ج عبد اّلل بن عامر الّدمشقّي 

 عبد اّلل بن عبّاس 

 322، 320 /1ج 

 717 /2ج 

، 229، 182، 128، 73 /3ج  

321 ،318 ،212 ،217 ،

218 ،777 ،833 ،810 ،

819 ،897 ،102 

، 212، 113، 27، 12 /2ج  

212 ،211 ،220 ،223 ،

278 ،288 ،267 ،221 

 828 /2ج عبد اّلل بن عطاء 

 62 /2ج عبد اّلل بن عقيل ابن أيب طالب 

 /3ج عبد اّلل بن عمر العدوي املديّن 

213 ،216 

 213 /3ج عبد اّلل بن عمر الليثّي 

 عبد اّلل بن عمر 

 728 /1ج 

 288 /2ج 

 216، 312 /3ج  

 232، 21، 12 /2ج  

 272 /1ج عبد اّلل بن كثري املّكّي 

 عبد اّلل بن حمّمد احلّجال 

 261 /1ج 

 389 /2ج 

 211 /2ج عبد اّلل بن حمّمد بن عقيل 

 عبد اّلل بن مسعود 

 761، 701، 233، 231 /1ج 

 262، 170 /2ج 

، 216، 211، 212، 73 /3ج  

860 

 113 /2ج  

 عبد اّلل بن ميمون القّداح املّكي

 287، 213، 209 /1ج 

 712 /2ج 

 886، 368، 122 /3ج 

 197 /2ج 

 61 /1ج عبد اّلل بن هالل 

 363 /1ج عبد اّللّ بن يزيد املنقرّي 

 عبد املطلب 

 121، 132 /2ج 

 706، 701، 708 /3ج 

 /3ج عبد امللك بن عبد العزيز بن ُجريح 

211 

، 139 /1ج عبد امللك بن عمرو األحول 

209 
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 /3ج عبدالّرمحن بن أيب عبداّللّ البّّي 

796 

 878 /3ج عبدالّرمحن بن احلّجاج البجيّل 

 عبيد اّلل احللبّي 

، 192، 139، 102، 99،  /3ج 

210 ،219 ،236 ،339 ،

372 ،391 ،392 ،397 ،

201 ،221 ،292 ،733 ،

732 ،738 ،782 ،788 ،

760 ،769 ،797 ،796 ،

800 ،807 ،816 ،837 ،

820 ،823 ،822 ،861 ،

893 ،897 ،896 ،101 ،

103 ،102 ،110 ،126 ،

130 ،131 ،133 ،131 

، 22، 36، 30، 23، 19 /2ج 

29 ،72 ،78 ،76 ،82 ،

86 ،89 ،11 ،12 ،13 ،

12 ،92 ،100 ،116 ،

126 ،138 ،178 ،112 ،

301 ،307 ،321 ،328 ،

328 ،378 ،317 ،209 ،

233 ،222 

 322 /2ج عبيد اّللّ املدائنّي 

 229 /1ج عبيد اّللّ بن زرارة 

 217 /1ج عبيد اّلل بن عبد اّلل الّدهقان 

 عبيد اّلل بن عيّل احللبّي 

، 102، 101، 93، 83 /1ج 

371 ،396 ،209 ،230 ،

232 ،238 ،701 ،720 ،

722 ،727 ،726 ،720 ،

726 ،773 ،710 ،712 ،

713 ،769 

، 160، 111، 177، 172 /2ج 

167 ،210 ،221 ،

233,228 ،212 ،317 ،

311 ،333,337 ،336 ،

339 ،388 ،219 ،222 ،

230 ،220 ،277 ،212 ،

799 

 عبيد بن زرارة 

 261، 339، 282، 222 /1ج 

، 206، 116، 11، 72 /2ج 

311 ،392 

، 722، 296، 229 /3ج  

729 ،733 ،802 ،806 ،

811 ،878 

 232 /2ج  

 313 /1ج عبيد بن زياد 

 328 /3ج عبيدة الّسلاميّن 

 716 /2ج عتّاب بن ُأسيد 

 313 /3ج عثامن بن عدي 
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، 72، 71، 22 /2ج عثامن بن عّفان 

118 ،111 

 عثامن بن عيسى 

 736 /2ج 

 313 /3ج 

 361، 360 /3ج عثامن بن مظعون 

 269 /2ج عدنان بن ادد 

 261 /3ج عدي 

 230 /1ج عروة بن الزبري 

 227 /2ج  العزرميّ 

 × عزير 

 121 /1ج 

 780 /2ج 

 36 /3ج العزيز 

 عطاء 

 262، 200 /2ج 

 777، 167 /3ج 

 329، 192 /2ج عقبة بن خالد 

، 362، 363 /1ج عقبة بن عامر اجلهنّي 

762 

 عقبة بن عامر 

 317 /1ج 

 808 /2ج 

 210 /1ج عقبة 

 226 /1ج عقيل اخلزاعّي 

 792 /2ج عكرمة بن أيب جهل 

 289 /2ج عكرمة 

 العالء بن الفضيل 

 717 /2ج 

 210 /3ج 

 376، 222 /2ج  

 عالء بن رزين 

 267 /1ج 

 209، 116 /2ج 

، 733، 732، 208، 19 /3ج  

732 ،100 

 العاّلء بن سيّابة 

 317 /1ج 

 122 /3ج 

 718 /1ج العالء بن كامل 

 العاّلمة 

، 296، 193، 123، 12 /1ج 

390 ،211 ،221 ،283 ،

777 ،761 

، 132، 12، 87، 83، 72 /2ج 

162 ،169 ،190 ،308 ،

319 ،322 ،339 ،210 ،

238 ،280 

، 91، 69، 71، 11 /3ج  

139 ،117 ،288 ،219 ،

260 ،262 ،309 ،322 ،
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382 ،393 ،237 ،716، 

728 ،726 ،720 ،826 ،

822 ،880 ،867 ،866 ،

103 ،120 

، 127، 112، 98، 80 /2ج  

222 ،262 ،261 ،322 ،

323 ،222 

 121 /3ج علقمة بن حمّمد احلرضمّي 

 عيّل بن إبراهيم 

، 181، 130، 88، 78 /1ج 

216 ،220 ،221 ،288 ،

211 ،212 ،260 ،301 ،

310 ،331 ،326 ،370 ،

372 ،386 ،312 ،316 ،

366 ،201 ،202 ،239 ،

220 ،222 ،223 ،276 ،

217 ،269 ،291 ،702 ،

710 ،722 ،726 ،772 ،

778 ،711 

، 86، 81، 71، 32، 22 /2ج 

12 ،12 ،18 ،16 ،101 ،

101 ،120 ،123 ،129 ،

172 ،178 ،168 ،222 ،

223 ،286 ،210 ،211 ،

269 ،321 ،333 ،327 ،

399 ،202 ،201 ،210 ،

212 ،713 ،718 ،723 ،

776 ،779 ،712 ،763 ،

766 ،769 ،791 ،793 ،

798 ،801 ،808 

، 10، 87، 76، 29، 21 /3ج  

92 ،101 ،103 ،102 ،

110 ،171 ،191 ،202 ،

201 ،229 ،279 ،287 ،

289 ،266 ،312 ،317 ،

331 ،337 ،313 ،360 ،

362 ،203 ،227 ،279 ،

261 ،707 ،781 ،713 ،

870 ،883 ،812 ،100 ،

111 ،121 ،131 ،136 ،

120 

، 166، 108، 103، 22 /2ج  

200 ،208 ،218 ،292 ،

371 ،201 

 222 /1ج محزة البطائني  عيّل بن أيب

 عيل بن أيب محزة 

 270 /2ج 

 110، 332، 317، 192 /3ج 

 390 /2ج  

 88 /2ج عيّل بن أيب شعبة احللبّي 
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عيل بن أيب طالب أبو احلسن أمري املؤمنني 

 خاصف النعل × 

، 81، 76، 77، 70، 29 /1ج 

18 ،19 ،66 ،97 ،99 ،

131 ،138 ،129 ،173 ،

179 ،181 ،182 ،118 ،

111 ،167 ،169 ،203 ،

219 ،226 ،229 ،232 ،

232 ،239 ،221 ،272 ،

273 ،278 ،289 ،213 ،

293 ،292 ،307 ،311 ،

313 ،311 ،321 ،322 ،

322 ،321 ،373 ،378 ،

382 ،382 ،388 ،312 ،

318 ،360 ،391 ،396 ،

201، 203 ،232 ،221 ،

222 ،270 ،271 ،276 ،

279 ،211 ،213 ،217 ،

216 ،219 ،260 ،261 ،

262 ،263 ،267 ،701 ،

718 ،779 ،780 ،782 ،

786 ،710 ،711 ،762 

، 98، 97، 71، 22، 17 /2ج 

91 ،119 ،126 ،129 ،

203 ،222 ،270 ،211 ،

216 ،261 ،311 ،389 ،

319 ،201 ،222 ،271 ،

286 ،217 ،298 ،703 ،

708 ،720 ،736 ،777 ،

771 ،776 ،783 ،789 ،

710 ،712 ،718 ،823 ،

822 ،828 

، 88، 79، 21، 20، 10 /3ج  

13 ،16 ،99 ،118 ،

111 ،122 ،133 ،121 ،

177 ،180 ،181 ،116 ،

160 ،161 ،191 ،192 ،

201 ،206 ،230 ،273 ،

277 ،278 ،271 ،289 ،

213 ،212 ،307 ،313 ،

331 ،377 ،382 ،381، 

312 ،316 ،360 ،362 ،

392 ،391 ،209 ،211 ،

222 ،238 ،222 ،276 ،

217 ،218 ،219 ،260 ،

727 ،736 ،729 ،782 ،

787 ،789 ،713 ،790 ،

810 ،833 ،870 ،811 ،

898 ،101 ،120 ،123 

، 39، 31، 38، 13، 11 /2ج  

83 ،12 ،67 ،117 ،

122 ،131 ،172 ،178 ،
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113 ،161 ،192 ،197 ،

196 ،210 ،271 ،262 ،

267 ،266 ،269 ،297 ،

298 ،296 ،303 ،311 ،

319 ،320 ،321 ،331 ،

332 ،338 ،320 ،321 ،

328 ،372 ،381 ،388 ،

311 ،361 ،392 ،399 ،

206 ،211 ،212 ،221 ،

227 ،226 

 عيّل بن أسباط 

 210، 112 /2ج 

 867 /3ج 

 312 /2ج عيل بن أشيم 

 عيّل بن احلسن الطّائّي الطّاطريّ 

 262 /1ج 

 77 /3ج 

 20 /2ج 

 عيل بن احلسن بن عيّل بن فّضال 

 718، 391، 310 /1ج 

 382 /2ج 

 869 /3ج 

 217، 19 /2ج 

 279 /2ج عيّل بن احلسن بن فّضال 

 × عيّل بن احلسني 

، 292، 312، 239، 166 /1ج 

762 

، 182، 170، 126، 29 /2ج 

803 ،811 

، 236، 220، 128، 31 /3ج 

288 ،322 ،388 ،381 ،

362 ،122 ،122 

 392، 388، 280، 12 /2ج 

 321 /1ج عيل بن احلسني بن واقد 

 866 /3ج عيل بن احلكم الكويّف 

 عيّل بن احلكم 

 322 /1ج 

 223 /2ج 

 317، 861، 298 /3ج عيل بن احلكم 

 282 /3ج عيّل بن الّزبري 

 67 /2ج عيّل بن الفضل الواسطّي 

 عيّل بن املغرية 

 200، 326 /1ج 

 298، 322 /3ج 

 113 /3ج عيّل بن النعامن 

 811 /2ج عيّل بن أميّة 

 عيّل بن بابويه 

 726، 122، 119، 111 /1ج 

 211، 111 /2ج 

 171 /3ج  
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 عيّل بن جعفر 

، 228، 392، 391، 381 /1ج 

769 

، 282، 283، 273، 192 /2ج 

331 ،337 ،372 ،212 ،

711 ،731 

 عيل بن جعفر 

، 386، 381، 102، 89 /3ج 

710 ،872 

 120 /2ج 

 222، 12 /2ج عيّل بن حّسان الواسطّي 

 عيّل بن رئاب 

 729، 222 /3ج 

 238 /2ج 

 223، 227 /3ج عيّل بن سليامن 

 عيّل بن سويد الّسائّي 

 872، 386 /3ج 

 239 /2ج 

 723 /3ج عيّل بن شعيب 

 233 /1ج عيّل بن عبد العزيز 

 عيّل بن عبد العزيز 

 226 /2ج 

 178، 32 /3ج 

 219، 221 /2ج عيّل بن عطية 

 232 /2ج عيّل بن عمران 

أبو احلسن الثّالث  عيّل بن حمّمد اإلمام

 العسكرّي 

 713 /1ج 

 801 /2ج 

 291 /2ج  

 261 /1ج عيّل بن حمّمد 

 عيّل بن مهزيار 

 222 /1ج 

 811، 129 /2ج 

، 238، 233، 312 /3ج  

727 ،730 ،722 

 222، 222 /2ج  

 × عيّل بن موسى أبو احلسن الثاين الّرضا

، 103، 68، 67، 11 /1ج 

122 ،187 ،113 ،169 ،

212 ،223 ،211 ،212 ،

212 ،318 ،316 ،389 ،

316 ،397 ،200 ،217 ،

719 ،722 

، 187، 101، 12، 22 /2ج 

111 ،218 ،268 ،261 ،

266 ،322 ،216 ،736 ،

812 

، 22، 39، 36، 31، 6 /3ج 

27 ،73 ،72 ،80 ،81 ،

93 ،100 ،112 ،117 ،
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122 ،183 ،210 ،211 ،

262 ،263 ،301 ،322 ،

329 ،332 ،379 ،311 ،

226 ،221 ،229 ،272 ،

293 ،297 ،713 ،731 ،

711 ،768 ،820 ،821 ،

823 ،872 ،887 ،811 ،

863 ،862 ،868 ،861 ،

866 ،892 ،122 

 ،19، 12، 26، 27، 11 /2ج 

62 ،67 ،100 ،112 ،

122 ،186 ،189 ،217 ،

232 ،222 ،231 ،292 ،

311 ،321 ،322 ،391 ،

217 ،222 ،233 

 عيّل بن يقطني 

، 227، 393، 367، 122 /1ج 

719 ،720 ،711 

 18 /2ج 

، 771، 713، 12، 23 /3ج  

787 

 186 /2ج  

 733، 711 /3ج عاّمر الساباطّي 

، 220 ،22 /3ج عاّمر بن مروان الثوبايّن 

279 

 209 /2ج عاّمر بن مروان 

 عاّمر بن موسى الساباطّي 

، 112، 123، 117، 113 /1ج 

301 ،228 ،226 ،287 ،

267 ،766 

، 213، 210، 191، 63 /2ج 

736 

، 226، 312، 307 /3ج  

709 ،731 

 302، 299 /2ج  

 112، 109 /2ج عاّمر بن موسى 

 عاّمر بن يارس 

 289، 282، 370 /1ج 

، 827، 822، 717، 781 /2ج 

828 ،821 

 عمر بن اذينة 

 212، 11 /1ج 

، 292، 293، 271، 112 /2ج 

297 ،322 

 121، 128، 323 /3ج  

 236 /2ج  

 عمر بن اخلطّاب 

 727، 726، 261، 336 /1ج 

 208، 223، 131 /2ج 

، 211، 218، 213 /3ج  

216 ،219 ،260 ،777 ،

121 
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، 297، 278، 67، 62 /2ج  

298 ،222 

 عمر بن حنظلة 

 227 /1ج 

 217، 213، 268 /2ج 

 عمر بن مسلم 

 233 /1ج 

 32 /3ج 

 عمر بن يزيد 

 710، 387 /1ج 

، 237، 119، 92، 91 /2ج 

262 ،312 ،321 ،329 ،

237 ،280 

 730، 726، 328، 171 /3ج  

 132 /3ج عمران بن أيب عاصم 

 217 /3ج عمران بن احلصني 

 723 /2ج عمران بن عبد اّللّ القّمّي 

 267 /2ج عمران بن عطية 

 326، 328 /2ج عمران بن عيّل احللبّي 

 112 /2ج عمران 

 122 /3ج َعمَرة 

 207 /2ج عمرو الّشامّي 

 90، 11 /2ج عمرو بن أيب نّ 

 100، 96 /2ج عمرو بن اجلموح 

 266 /3ج عمرو بن العاص الّسهمّي 

 187 /2ج عمرو بن العاّص 

 22 /2ج عمرو بن مجيع 

 810، 260 /3ج عمرو بن خالد 

 230 /2ج عمرو بن عبيد 

 عمرو بن عثامن 

 88 /1ج 

 292 /2ج 

 370 /1ج عمرو بن عوف 

 721 /1ج عمرو بن يزيد 

 126 /1ج َعِمرَية 

 عنبسة بن مصعب 

 212 /2ج 

 388 /3ج 

 العيّايّش 

، 219، 217، 12، 82 /1ج 

272 ،278 ،308 ،328 ،

382 ،311 ،360 ،363 ،

397 ،391 ،396 ،232 ،

231 ،222 ،779 ،789 ،

717 

، 109، 91، 63، 29 /2ج 

118 ،119 ،120 ،126 ،

172 ،117 ،201 ،210 ،

212 ،222 ،226 ،381 ،

389 ،717 ،720 ،772 ،

772 ،822 
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، 100، 97، 92، 21 /3ج 

102 ،130 ،202 ،210 ،

216 ،276 ،317 ،323 ،

321 ،332 ،272 ،212 ،

267 ،291 ،713 ،796 ،

808، 816 ،862 ،867 ،

100 

، 199، 197، 166، 103 /2ج 

210 ،229 ،281 ،288 ،

212 ،217 ،322 ،371 ،

362 

 381 /2ج عيسى الّضعيف 

 722 /3ج عيسى بن جعفر بن عيسى 

 302 /3ج عيسى بن زيد 

 عيسى بن عبد اّلل 

 713، 238 /3ج 

 162 /2ج 

 × عيسى بن مريم املسيح 

 711، 121، 111 /1ج 

 781، 780 /2ج 

 227، 117 /3ج 

 282، 283، 166 /2ج 

 223 /2ج عيسى بن يونس 

 عيص بن القاسم 

 729، 179 /1ج 

 322، 311 /2ج 

، 772، 26 /3ج العيص بن القاسم 

778 ،776 ،779 ،111 

 62 /1ج غالب بن اهلذيل 

 غياث بن إبراهيم 

 288 /1ج 

 231، 203 /2ج 

 729، 398، 397، 180 /3ج  

 337، 262، 262، 122 /2ج  

 ÷ فاطمة الزهراء 

، 289، 229، 226، 219 /1ج 

210 ،738 ،782 ،718 

، 126، 130، 109، 71 /2ج 

129 ،792 

 123، 382 /3ج 

 218، 210 /2ج 

 868 /3ج الفتح بن يزيد اجلرجايّن 

 فخر املحققني 

 171، 133 /1ج 

 213 /2ج 

 779، 728، 138 /3ج  

 130، 117 /2ج  

 الفّراء 

 333، 307، 173، 90 /1ج 

 297 /2ج 

 262، 227 /2ج  
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 فرات بن أحنف 

 233 /1ج 

 772 /2ج 

 228 /2ج الفرزدق 

 211، 219 /2ج فرعون 

 61 /2ج فضالة 

 232 /1ج الفضل بن أيب قّرة 

 الفضل بن شاذان 

 397، 391 /1ج 

، 218، 282، 212، 111 /2ج 

291 ،312 

 276، 271، 277 /2ج  

 الفضل بن عبد امللك أبو العبّاس البقباق 

 708 /1ج

 371، 271 /2ج 

 822، 806، 738، 732، 287 /3ج 

، 371، 236، 220، 100، 70 /2ج 

379 ،386 ،319 

 277 /1ج فضل بن عثامن املرادّي 

 272 /2ج الفضل بن يونس 

 21 /2ج الفضل 

 298 /2ج فضيل بن عياض 

 الفضيل بن يسار النهدّي 

 287، 228، 28 ،17 /2ج 

، 719، 721، 231، 326 /3ج 

760 ،810 ،813 ،837 ،

882 ،817 ،811 ،116 ،

121 

 الفضيل بن يسار 

، 378، 239، 217، 206 /1ج 

780 

 373، 232، 221، 117 /2ج 

 عيّل بن حمّمد اهلادّي = الفقيه 

 723 /1ج 

 723، 727 /3ج 

 قابيل 

 202 /2ج 

 372، 371 /2ج 

 60 /3ج القاسم الّصرييّف 

 273 /2ج القاسم بن الوليد 

 القاسم بن سليامن 

 211 /3ج 

 310، 301، 162، 117 /2ج 

 /2ج القاسم بن عبد الرمحن األنصارّي 

29 ،30 

 القايض ابن الرّباج 

، 328، 60، 82، 38 /2ج 

373 ،236 ،272 
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، 226، 380، 378، 283 /3ج 

283 ،728 ،781 ،788 ،

808 ،103 

، 182، 178، 111، 97 /2ج 

192 ،226 ،276 ،216 ،

339 ،232 

صاحب ( عّجل اّلل فرجه) القائم املهدّي 

، 271، 181، 129، 107 /2ج الّزمان 

711 

 قتادة 

 760 /1ج 

 800 /2ج 

 128، 102، 810، 833 /3ج 

 111 /2ج 

 161 /2ج قتيبة األعشى 

 126 /3ج قتيبة 

 210 /2ج قثم بن العبّاس 

 290 /2ج قيّص بن كالب 

 276 /2ج القطب الكيدرّي 

 90 /1ج قطرب 

 818 /2ج قيس بن الفاكه بن املغرية 

 811 /2ج قيس بن الوليد 

 223 /2ج قيس بن رصمة 

 162 /3ج كثري النّواء 

 الكسائّي 

 116 /1ج 

 798، 707، 392 /2ج 

 766 /3ج 

 108 /2ج 

 الكّّشّ 

 299 /1ج 

 92 /2ج 

 802 /3ج 

 22 /2ج ( أبو اسحاق)كعب األحبار 

 311 /2ج كعب بن عجرة 

 700 /1ج كعب بن لؤّي 

 728 /1ج كعب 

 293 /2ج كلثوم بن عبد املؤمن احلّرايّن 

 122 /3ج الكندّية 

 لقامن 

 716 /1ج 

 392 /2ج 

 303، 300، 292 /2ج × لوط 

 ( أبو بصري)ليث املرادّي 

 21 /3ج 

 228 /2ج 

 81 /2ج ليث بن البخرتي 

 مارية القبطيّة أّم إبراهيم 

 363 /3ج 
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 129، 122 /3ج 

 737 /1ج املازيّن 

 مالك بن أنس 

، 282، 208، 370، 222 /1ج 

723 ،737 ،731 ،761 ،

767 

، 382، 322، 321، 291 /2ج 

368 ،212 ،279 ،280 

 238، 11 /2ج  

، 201، 327، 311، 112 /3ج 

201 ،719 ،728 ،737 ،

106 ،123 

 370 /1ج مالك بن دخشم اخلزاعّي 

 331 /2ج مالك بن عطية 

 مالك 

 361، 368 /2ج 

 323، 130، 66 /2ج 

 املأمون العبّايّس 

 127 /2ج 

 81، 39 /3ج 

 83، 23 /2ج مبارك غالم العقرقويّف 

 املرّبد 

 216، 307 /1ج 

 297 /2ج 

 221 /3ج 

 211 /2ج 

 291 /2ج املتوّكل العبّايّس 

 796 /2ج املتوّكل 

 املثنى احلنّاط 

 112 /3ج 

 220 /2ج 

 جماهد 

 727 /1ج 

 328، 216 /2ج 

 833، 328 /3ج 

 288، 12 /2ج 

 707 /3ج حمصن بن أيب قيس 

 املحقق 

، 270، 296، 176، 110 /1ج 

288 ،266 ،777 

، 139، 132، 87، 80 /2ج 

190 ،196 ،200 ،212 ،

230 ،281 ،283 ،339 ،

373 ،238 ،807 

، 316، 219، 280، 131 /3ج 

328 ،790 ،828 ،892 

، 239، 188، 98، 20 /2ج 

277 ،228 

 حمّمد احللبّي 

 286 /2ج 

 89 /3ج 

 222 /2ج حمّمد بن أيب محزة العلوّي 
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 حمّمد بن أيب محزة 

 712، 206 /1ج 

 862 /3ج 

 293، 20 /2ج 

 حمّمد بن أيب عمري 

، 212، 121، 103، 11 /1ج 

212 ،291 ،326 ،712 

، 201، 231، 212، 101 /2ج 

231 ،273 ،721 ،781 ،

766 

، 102، 92، 13، 12، 86 /3ج 

377 ،380 ،360 ،203 ،

212 ،261 ،727 ،781 ،

793 ،809 ،811 ،120 

، 330، 228، 222، 101 /2ج 

379 ،363 ،233 

 332 /2ج حمّمد بن أمحد العلوّي 

 /2ج حمّمد بن أمحد بن عيّل بن الّصلت 

211 

 261 /2ج حمّمد بن أمحد بن نّ 

حمّمد بن أمحد بن حييى بن عمران 

 187 /2ج األشعرّي 

 حمّمد بن أمحد بن حييى 

 363 /1ج 

 219، 279 /3ج 

 770 /3ج حمّمد بن إسحاق بن عاّمر 

 حمّمد بن اسحاق 

 712 /1ج 

 262، 288 /2ج 

 211 /3ج حمّمد بن إسامعيل البخارّي 

 حمّمد بن إسامعيل بن بزيع 

 213 /2ج 

 887، 771، 713، 293 /3ج 

 391، 308، 302، 100 /2ج  

 /2ج حمّمد بن اسامعيل بن رجاء الزبيدّي 

212 

 حمّمد بن احلسن الّصفار 

 722 /1ج 

 181، 133 /2ج 

 289، 81، 21 /3ج  

 22 /2ج  

 728 /1ج حمّمد بن احلسن 

 129 /2ج حمّمد بن احلسني األشعرّي 

 /1ج حمّمد بن احلسني بن كثري اخلّزاز 

312 

 210، 82 /1ج حمّمد بن احلسني 

 298 /1ج حمّمد بن احلصني 

 حمّمد بن احلنفيّة 

 312 /1ج 

 822 /2ج 

 160 /3ج  

 321 /2ج حمّمد بن الّصلت 
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 حمّمد بن الفضيل 

 320، 316، 212 /1ج 

 211، 281 /2ج 

 231، 291، 170 /3ج  

 233 /2ج  

 حمّمد بن القاسم بن الفضيل 

 36 /2ج 

 220، 222 /2ج 

 279 /1ج حممد بن القويطيّة 

 223، 220 /2ج حمّمد بن املستنري 

 األحول حمّمد بن النعامن أبو جعفر

 216 /2ج  

 217 /2ج 

 261 /3ج حمّمد بن النّعامن 

 719 /1ج حمّمد بن حّسان 

 29 /2ج حمّمد بن حكيم 

 حمّمد بن محران 

 76 /1ج 

 316 /2ج 

 867، 131 /3ج  

 306 /2ج  

 حمّمد بن خالد أبو عبد اّلل الربقيّ 

 332 /2ج 

 122 /3ج 

 312 /2ج 

 39 /3ج حمّمد بن زيد الّرزامّي 

 حمّمد بن سليامن 

 187، 182 /3ج 

 83 /2ج 

 397 /1ج حممد بن سنان البطيخّي 

 حمّمد بن سنان 

 201، 187 /1ج 

 268، 218، 223 /2ج 

، 279، 209 ،100 /3ج  

329 ،311 ،726 ،717 ،

812 

 231، 26 /2ج  

 211، 210 /3ج حمّمد بن سوقة 

 197 /2ج حمّمد بن سوقة 

 /1ج حمّمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل 

319 

 187 /3ج حمّمد بن عبد اّللّ بن احلسن 

 /3ج حمّمد بن عبداّللّ بن جعفر احلمريّي 

817 

 /3ج اهلمدايّن ( عبيدة)حمّمد بن عبيد 

731 

 779 /1ج حمّمد بن عذافر 

 126 /2ج حمّمد بن عذافر 

 6 /3ج حمّمد بن عرفة 

 ×حمّمد بن عيّل أبو جعفر الباقر 
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، 12، 11، 82، 72، 38 /1ج 

17 ،18 ،61 ،62 ،62 ،

68 ،69 ،91 ،93 ،113 ،

112 ،117 ،129 ،122 ،

126 ،182 ،181 ،160 ،

167 ،192 ،192 ،197 ،

198 ،201 ،206 ،211 ،

212 ،213 ،217 ،218 ،

220 ،221 ،223 ،221 ،

238 ،222 ،272 ،282 ،

288 ،210 ،213 ،212 ،

268 ،291 ،296 ،308 ،

306 ،309 ،311 ،312 ،

316 ،321 ،326 ،371 ،

372 ،378 ،380 ،381 ،

386 ،310 ،311 ،319 ،

362 ،362 ،367 ،369 ،

390 ،397 ،391 ،396 ،

203 ،207 ،206 ،210 ،

227 ،232 ،236 ،220 ،

227 ،221 ،277 ،279 ،

281 ،282 ،288 ،289 ،

213 ،212 ،260 ،261 ،

292 ،700 ،701 ،702 ،

702 ،708 ،712 ،718 ،

726 ،732 ،732 ،738 ،

721 ،723 ،770 ،779 ،

780 ،782 ،783 ،789 ،

718 ،716 ،719 ،762 

، 71، 36، 37، 28، 11 /2ج 

86 ،98 ،112 ،118 ،

111 ،130 ،170 ،172 ،

178 ،168 ،193 ،192 ،

202 ،211 ،222 ،222 ،

228 ،280 ،288 ،216 ،

261 ،267 ،292 ،299 ،

302 ،310 ،320 ،323 ،

327 ،321 ،371 ،380 ،

389 ،311 ،362 ،362 ،

232 ،283 ،211 ،216 ،

718 ،737 ،738 ،729 ،

717 ،790 ،792 ،793 ،

802 ،806 ،811 ،819 ،

822 ،826 

، 32، 26، 20، 10، 9،  /3ج 

33 ،32 ،70، 73 ،72 ،

76 ،87 ،88 ،16 ،19 ،

60 ،97 ،98 ،103 ،

106 ،110 ،111 ،133 ،

137 ،120 ،171 ،172 ،

182 ،110 ،113 ،116 ،

161 ،162 ،167 ،191 ،
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199 ،202 ،216 ،221 ،

239 ،271 ،283 ،282 ،

210 ،211 ،213 ،261 ،

266 ،299 ،308 ،301 ،

328 ،330 ،331 ،332 ،

337 ،331 ،323 ،321 ،

312 ،312 ،318 ،361 ،

363 ،362 ،367 ،390 ،

391 ،210 ،221 ،223 ،

229 ،230 ،231 ،238 ،

229 ،273 ،276 ،281 ،

288 ،213 ،212 ،218 ،

219 ،261 ،262 ،268 ،

269 ،296 ،707 ،721 ،

730 ،738 ،729 ،782 ،

783 ،782 ،712 ،713 ،

719 ،767 ،769 ،790 ،

793 ،791 ،802 ،811 ،

813 ،820 ،823 ،822 ،

828 ،821 ،833 ،837 ،

839 ،820 ،828 ،870 ،

871 ،883 ،886 ،812 ،

890 ،100 ،109 ،117 ،

119 ،127 ،121 ،131 ،

132 ،131 ،121 

، 11، 12، 13، 10، 9 /2ج 

27 ،31 ،36 ،22 ،27 ،

29 ،71 ،88 ،86 ،12 ،

16 ،19 ،90 ،93 ،97 ،

99 ،103 ،101 ،106 ،

110 ،117 ،120 ،126 ،

130 ،128 ،126 ،170 ،

176 ،180 ،181 ،192 ،

198 ،206 ،210 ،227 ،

232 ،237 ،238 ،220 ،

222 ،221 ،229 ،271 ،

272 ،277 ،276 ،280 ،

281 ،283 ،288 ،281 ،

212 ،219 ،263 ،262 ،

266 ،290 ،297 ،299 ،

306 ،313 ،318 ،319 ،

332 ،337 ،338 ،331 ،

328 ،371 ،372 ،373 ،

372 ،380 ،312 ،397 ،

391 ،396 ،208 ،209 ،

211 ،221 ،222 ،232 ،

236 ،239 ،222 

 ×عيّل أبو جعفر الثايّن اجلواد  حمّمد بن

 222، 311 /1ج 

، 238، 201 ,162 /3ج 

722 ،782 
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 811، 123، 129 /2ج 

، 223، 183، 170،  83 /2ج 

322 ،230 

 حمّمد بن عيّل احللبّي 

 328 /1ج 

 19، 12 /3ج 

 بابن محزة  حمّمد بن عيّل الطّويّس أيب جعفر

 233 /1ج

 /3ج حمّمد بن عيّل بن أيب شعبة احلايّب 

201 

 /3ج حمّمد بن عيّل بن أيب شعبة احللبّي 

139 ،390 

، 301 /1ج حمّمد بن عيّل بن أيب شعبة 

216 

 327 /1ج حمّمد بن عيّل 

 72 /1ج حمّمد بن عمران العجيّل 

 222 /2ج حمّمد بن عمران العجيّل 

 397 /1ج حمّمد بن عمران 

 297 /2ج حمّمد بن عمرو بن سعيد 

 حمّمد بن عيسى بن عبد اّلل 

 722 /1ج 

 279، 117، 113، 136 /3ج 

 330، 292 /2ج  

، 112، 113 /3ج حمّمد بن قيس البجيّل 

282 ،213 ،296 ،316 ،363 ،820 ،

812 ،811 ،819 

 حمّمد بن قيس 

 279 /1ج 

 70 /2ج 

 220، 86، 22 /2ج  

 حمّمد بن مروان 

 718 /1ج 

 828، 268 /2ج 

 13 /3ج  

 222 /2ج  

 حمّمد بن مسلم 

، 122، 129، 99، 66 /1ج 

217 ،218 ،210 ،213 ،

267 ،291 ،326 ،371 ،

381 ،311 ،391 ،213 ،

212 ،227 ،220 ،221 ،

226 ،272 ،281 ،288 ،

289 ،702 ،722 ،731 ،

732 ،732 ،723 ،780 ،

789 ،712 ،718 ،719 ،

767 ،766 

، 81، 80، 73، 28، 19 /2ج 

120 ،172 ،182 ،116 ،

168 ،161 ،166 ،191 ،
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192 ،199 ،209 ،277 ،

280 ،219 ،267 ،326 ،

212 ،219 ،228 ،271 ،

286 ،737 ،731 ،782 ،

766 ،806 ،816 ،821 

، 106، 97، 88، 73 /3ج  

111 ،171 ،172 ،116 ،

239 ،273 ،271 ،281 ،

288 ،281 ،331 ،322 ،

311 ،208 ،201، 210 ،

222 ،226 ،229 ،221 ،

281 ،261 ،268 ،269 ،

296 ،711 ،713 ،772 ،

777 ،771 ،776 ،789 ،

769 ،790 ،791 ،802 ،

811 ،877 ،871 ،862 ،

100 ،116 ،119 ،120 ،

121 

، 31، 19، 11، 13، 10 /2ج  

36 ،71 ،86 ،11 ،12 ،

12 ،16 ،93 ،99 ،117 ،

120 ،127 ،131 ،120 ،

180 ،181 ،192 ،221، 

231 ،232 ،237 ،221 ،

229 ،277 ،278 ،276 ،

212 ،313 ،316 ،319 ،

328 ،338 ،339 ،322 ،

371 ،372 ،396 ،237 ،

222 ،228 

 711 /3ج حمّمد بن منصور الكويّف 

 721 /1ج حمّمد بن مهاجر 

 123 /3ج حمّمد بن موسى 

 222 /2ج حمّمد بن نعيم الّصحاف 

 202 /1ج حمّمد بن هارون 

 272 /2ج حمّمد بن حييى اخلثعمّي 

 220 /2ج حمّمد بن حييى الّصرييّف 

 حمّمد بن يعقوب الكلينّي 

 721 /1ج 

 261، 272 /2ج 

، 801، 239، 238، 23 /3ج  

880 

 239، 216، 62، 70 /2ج  

 192 /2ج حمّمد بن يوسف 

 وأبوه عيّل بن احلسني ، حمّمد

 200 /2ج 

 221، 116 /2ج 

 710 /3ج مرازم 

 املرتىض 

، 121، 100، 63، 16 /1ج 

136 ،139 ،171 ،110 ،

211 ،262 ،301 ،381 ،
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360 ،369 ،282 ،283 ،

261 ،720 ،727 ،739 

، 111، 123، 131، 60 /2ج 

169 ،212 ،226 ،230 ،

327 ،329 ،373 ،213 ،

212 ،236 ،272 

، 376، 109، 12، 11 /3ج  

231 ،710 ،773 ،712 ،

761 ،101 ،112 

، 118، 112، 88 ،71 /2ج  

160 ،221 ،239 ،221 ،

219 ،221 ،222 

 798 /2ج مرداس بن هنيك الفدكّي 

 872 /3ج مروك بن عبيد 

 273 /3ج × مريم بنت عمران 

 280 /2ج مريم بنت عمران بن ماثان 

 مسعدة بن صدقة بن زياد 

 827، 772 /2ج 

، 311، 337، 179، 13 /3ج 

723 ،721 ،112 ،121 

 231 ،199، 128 /2ج  

 292، 128 /1ج مسعدة بن صدقة 

 /2ج مسلم بن احلّجاج النيسابورّي 

210 

 211 /3ج مسلم بن احلّجاج 

 مسمع بن عبد امللك 

 377، 28 /3ج 

 399 /2ج 

 91 /2ج مصادف 

 معاوية بن أيب سفيان 

 716 /1ج 

، 228، 187، 111، 118 /2ج 

302 ،302 ،310 ،322 ،

321 ،329 ،377 ،383 ،

381 ،310 ،223 ،227 ،

277 ،276 ،211 ،217 ،

267 ،712 ،801 

 312، 271 /3ج معاوية بن أيب سفيان 

 معاوية بن حكيم 

 866 /3ج 

 77 /2ج 

 معاوية بن عاّمر 

، 301، 291، 297، 227 /1ج 

313 ،212 ،736 ،739 ،

720 

، 282، 281، 278، 92 /2ج 

287 ،288 ،289 ،261 ،

293 ،292 ،298 ،296 ،

300 ،303 ،318 ،322 ،

330 ،332 ،322 ،329 ،

372 ،372 ،371 ،380 ،
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382 ،387 ،388 ،389 ،

316 ،362 ،392 ،393 ،

398 ،210 ،217 ،216 ،

223 ،230 ،237 ،220 ،

222 ،221 ،272 ،271 ،

281 ،282 ،713 

، 822، 261، 187 /3ج  

872 ،887 

 222، 372، 23 /2ج  

 معاوية بن وهب 

، 722، 716، 377، 210 /1ج 

786 

 87 /2ج 

 298، 239، 206، 311 /3ج  

 710 /1ج معاوية 

 311 /1ج املعتصم 

 269 /2ج معّد بن عدنان 

 12 /2ج معروف بن خّربوذ 

 املعىّل بن خنيس 

 311 /1ج 

 92 /2ج 

 330، 17 /3ج  

 212، 297، 79 /2ج  

 معّمر بن خاّلد 

 80 /3ج 

 862 /3ج 

 62 /1ج معّمر بن عمر 

 782 /3ج معّمر بن حييى بن بّسام 

 معّمر بن حييى بن سامل العجيّل 

 732 /1ج 

 822 /2ج 

 360 /2ج معّمر بن حييى 

 221 /2ج معني الّدين املّّي 

 271 /1ج مفّضل بن سويد 

 املفّضل بن عمر 

 266 /1ج 

 812، 211 /3ج 

 129 /2ج  

 املفيد 

، 362، 177، 122، 121 /1ج 

228 ،292 ،729 ،730 ،

720 

، 11، 12، 86، 82، 38 /2ج 

122 ،111 ،162 ،169 ،

210 ،217 ،276 ،236 ،

220 ،783 ،788 ،820 

، 178، 128، 69، 30 /3ج  

320 ،378 ،397 ،297 ،

710 ،728 ،726 ،773 ،

719 ،762 ،801 ،809 ،

817 
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، 89، 88، 39، 28 /2ج  

101 ،178 ،239 ،223 ،

292 ،322 ،232 

 املفيد والطّويّس 

 280 /2ج 

 762، 712، 773 /3ج 

 227، 221 /2ج  

 388 /1ج مقاتل بن حيّان 

 مقاتل بن سليامن 

 712 /1ج 

 283 /2ج 

 712 /1ج مقاتل بن قياما 

 80 /1ج املقداد بن األسود 

 791 /2ج املقداد 

 منصور الصيقل 

 318 /2ج 

 717، 320 /3ج 

 منصور بن حازم 

، 287، 378، 326، 69 /1ج 

702 ،708 ،716 ،722 ،

779 

 226، 312، 321، 328 /2ج 

، 368، 372، 139 /3ج  

231 ،770 ،808 

 337، 132، 17، 12 /2ج  

 182 /2ج املنهال 

 186 /2ج املهدّي 

 73 /3ج مهران بن حمّمد 

 × موسى 

، 260، 326، 321، 111 /1ج 

769 

 781، 269، 112 /2ج 

 227، 89 /3ج 

 290 /2ج 

 362 /1ج موسى بن أّيوب الغافقّي 

 183، 123 /3ج موسى بن بكر 

 موسى بن جعفر الكاظم أبو احلسن املايض

العبد = أبو إبراهيم  =أبو احلسن األّول = 

 ×  العامل= الّصالح 

، 118، 123، 122، 29 /1ج 

163 ،311 ،326 ،381 ،

367 ،391 ،392 ،393 ،

227 ،231 ،228 ،718 ،

711 

، 16، 12، 86، 83، 23 /2ج 

123 ،129 ،181 ،160 ،

192 ،272 ،331 ،337 ،

319 ،201 ،711 

، 139، 123، 12، 21 /3ج 

182 ،189 ،192 ،220 ،

218 ،291 ،337 ،381 ،

386 ،398 ،202 ،226 ،
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272 ،703 ،710 ،722 ،

771 ،787 ،791 ،799 ،

836 ،888 ،886 ،110 

، 100، 92، 61، 22 /2ج 

120 ،123  ،197 ،222 ،

279 ،219 ،262 ،300 ،

386 ،230 ،232 ،239 ،

220 

 868 /3ج موسى بن عبد امللك 

، 210، 202، 102 /3ج × موسى

211 ،386 ،872 

 802 /3ج مؤمن الطاق 

 ميثم 

 372 /1ج 

 821، 828 /2ج 

، 238، 61 /2ج ميّسة بيّاع الّزطَّّي 

236 

، 123، 880 /3ج ميمونة بنت احلارث 

122 

 302 /1ج النابغة 

 نافع 

 10 /2ج 

 333 /3ج 

 108 /2ج 

 ’ النّبّي حمّمد رسول اّلل 

، 71، 77، 70، 36، 38 /1ج 

80 ،82 ،83 ،82 ،87 ،

81 ،12 ،61 ،111 ،

112 ،133 ،176 ،179 ،

182 ،169 ،197 ،198 ،

196 ،199 ،203 ،202 ،

211 ،212 ،213 ،218 ،

211 ،216 ،219 ،221 ،

221 ،226 ،229 ،232 ،

233 ،232 ،236 ،222 ،

228 ،221 ،226 ،272 ،

277 ،280 ،281 ،283 ،

281 ،289 ،210 ،213 ،

218 ،211 ،216 ،219 ،

260 ،261 ،262 ،269 ،

293 ،292 ،298 ،307 ،

311 ،318 ،311 ،319 ،

327 ،331 ،336 ،339 ،

320 ،321 ،322 ،322 ،

321 ،326 ،329 ،370 ،

371 ،377 ،378 ،371 ،

383 ،388 ،386 ،310 ،

317 ،318 ،311 ،319 ،

360 ،363 ،391 ،397 ،

200 ،201 ،202 ،203 ،
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202 ،207 ،208 ،206 ،

209 ،210 ،211 ،213 ،

212 ،218 ،211 ،216 ،

222 ،231 ،232 ،239 ،

222 ،226 ،280 ،282 ،

289 ،211 ،212 ،216 ،

219 ،260 ،263 ،262 ،

267 ،291 ،292 ،292 ،

700 ،701 ،712 ،713 ،

717 ،718 ،711 ،716 ،

721 ،726 ،730 ،732 ،

737 ،738 ،721 ،727 ،

770 ،772 ،773 ،772 ،

771 ،780 ،783 ،717 ،

716 

، 21، 32، 23، 17، 11 /2ج 

29 ،72 ،89 ،10 ،67 ،

68 ،98 ،91 ،96 ،103 ،

110 ،111 ،118 ،111 ،

120 ،132 ،133 ،132 ،

137 ،138 ،131 ،121 ،

123 ،127 ،126 ،129 ،

172 ،178 ،171 ،180 ،

181 ،182 ،183 ،182 ،

111 ،208 ،201 ،213 ،

212 ،218 ،220 ،222 ،

223 ،221 ،237 ،270 ،

210 ،317 ،318 ،379 ،

310 ،319 ،397 ،207 ،

221 ،227 ،287 ،292 ،

703 ،708 ،701 ،719 ،

720 ،726 ،733 ،739 ،

727 ،771 ،776 ،789 ،

712 ،718 ،762 ،792 ،

798 ،791 ،799 ،800 ،

802 ،808 ،813 ،822 ،

823 ،822 

، 20، 16، 13، 10، 6 /3ج 

21 ،22 ،32 ،39 ،22 ،

22 ،29 ،78 ،76 ،80 ،

87 ،10 ،17 ،11 ،16 ،

61 ،93 ،98 ،101 ،

102 ،103 ،101 ،113 ،

117 ،118 ،123 ،122 ،

128 ،133 ،132 ،139 ،

121 ،128 ،177 ،188 ،

186 ،189 ،161 ،167 ،

161 ،191 ،201 ،210 ،

222 ،229 ،232 ،238 ،

229 ،270 ،273 ،271 ،

280 ،288 ،213 ،269 ،

290 ،299 ،312 ،331 ،
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321 ،379 ،381 ،311 ،

316 ،361 ،363 ،368 ،

203 ،202 ،208 ،216 ،

221 ،222 ،223 ،238 ،

231 ،220 ،227 ،213 ،

217 ،218 ،211 ،216 ،

219 ،260 ،262 ،268 ،

261 ،703 ،707 ،712 ،

731 ،722 ،712 ،716 ،

802 ،822 ،823 ،822 ،

831 ،833 ،870 ،880 ،

886 ،889 ،811 ،862 ،

863 ،869 ،890 ،117 ،

118 ،111 ،116 ،120 ،

123 ،122 ،127 ،128 ،

121 ،130 ،131 ،132 ،

120 ،121 ،122 ،123 

، 27، 36، 21، 12، 12 /2ج 

73 ،60 ،108 ،101 ،

118 ،137  ،176 ،180 ،

181 ،183 ،188 ،189 ،

111 ،161 ،192 ،200 ،

206 ،210 ،211 ،270 ،

273 ،283 ،266 ،290 ،

291 ،302 ،327 ،338 ،

372 ،387 ،388 ،360 ،

391 ،206 ،210 ،211 ،

213 ،211 ،220 ،221 ،

227 ،239 

 النجايّش 

 219، 66، 19 /1ج 

 397 /2ج 

 866، 867 /3ج  

 نجم الطّائّي ونجم بن حطيم = نجم 

 276 /3ج

 383 /3ج نشيط بن صالح 

 76 /3ج النّ بن احلرث بن علقمة 

 نّ بن قابوس 

 77 /3ج 

 373 /2ج 

 263 /2ج النرض بن سويد 

 136 /2ج نعيم بن إبراهيم 

 × نوح 

 111 /1ج 

 269، 222 /2ج 

 النّيشابورّي 

 71 /1ج 

 298 /2ج 

 هابيل 

 202 /2ج 

 371 /2ج 
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 201، 200 /1ج هاجر 

 326، 321 /1ج × هارون 

 321 /1ج هارون العبّايّس 

 هارون بن محزة الغنوّي 

 88 /2ج 

 231 /3ج 

 228، 222، 78 /2ج  

، 723، 337 /3ج هارون بن مسلم 

116 

 890 /3ج هاشم بن املثنّى احلنّاط 

 173 /1ج اهلروّي 

 هشام بن احلكم 

 367، 128، 91، 83 /1ج 

، 223، 383، 327، 292 /3ج 

831 

 هشام بن سامل 

، 223، 368، 362، 139 /1ج 

721 ،712 

، 220، 219، 202، 22 /2ج 

213 ،211 ،211 ،721 ،

821 

، 108، 101، 98، 92 /3ج  

129 ،171 ،302 ،316 ،

321 ،331 ،392 ،216 ،

738 ،832 ،876 

، 222، 217، 166، 11 /2ج  

293 ،380 ،382 

 793 /2ج هند 

 19 /1ج اهليثم بن عروة التّميمّي 

 266 /3ج الواقدّي 

 الوّشاء 

 180، 127 /1ج 

 768، 72 /3ج 

 222، 177 /2ج  

 112 /2ج الوّصايف 

 الوليد بن صبيح 

 102 /2ج 

 811، 219 /3ج 

 701 /3ج الوليد بن عقبة 

 وهب أبو البخرتّي 

 710، 783، 239 /2ج 

 12 /2ج 

 222 /1ج وهب بن عبد رّبه 

 717 /1ج وهب بن كيسان 

 822 /2ج يارس 

 × حييى 

 227، 222 /3ج 

 287، 282، 283، 282 /2ج 

 232 /2ج حييى ابن أيب العالء الّرازّي 
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 حييى أبو بصري األسدّي 

، 213 ،212، 111، 121 /1ج 

219 ،227 ،211 ،219 ،

301 ،316 ،328 ،391 ،

207 ،208 ،206 ،211 ،

212 ،211 ،228 ،231 ،

222 ،702 ،711 ،729 ،

719 ،762 ،762 ،767 

، 31، 30، 28، 11، 17 /2ج 

36 ،26 ،29 ،81 ،83 ،

63 ،91 ،102 ،111 ،

120 ،172 ،117 ،160 ،

166 ،199 ،200 ،201 ،

210 ،216 ،222 ،221 ،

271 ،260 ،267 ،269 ،

329 ،337 ،336 ،372 ،

377 ،380 ،203 ،207 ،

222 ،263 ،267 ،781 ،

786 ،710 ،810 

، 101، 72، 23، 23 /3ج  

192 ،216 ،229 ،276 ،

288 ،261 ،323 ،331 ،

322 ،372 ،386 ،313 ،

318 ،391 ،226 ،213 ،

212 ،261 ،261 ،269 ،

291 ،292 ،297 ،709 ،

729 ،798 ،799 ،802 ،

816 ،820 ،837 ،822 ،

870 ،871 ،882 ،111 ،

111 ،123 ،132 

، 36، 31، 26، 22، 10 /2ج  

21 ،23 ،73 ،72 ،76 ،

86 ،11 ،16 ،19 ،100 ،

111 ،121 ،127 ،129 ،

 ،117 ،192 ،210 ،

220 ،222 ،223 ،288 ،

281 ،212 ،212 ،217 ،

266 ،292 ،296 ،299 ،

319 ،330 ،371 ،310 ،

361 ،367 ،390 ،391 ،

201 ،217 ،211 ،223 ،

227 ،221 ،232 

 301 /2ج حييى بن أيب العالء الرازّي 

 حييى بن أكثم 

 796 /2ج 

 291 /2ج 

 220 /2ج حييى بن املبارك 

 282، 283 /2ج ‘ حييى بن زكرّيا

 227، 222، 171 /2ج حييى بن سعيد 

 298 /2ج حييى بن عبّادة املّكّي 

 179 /3ج حييى بن عمران احللبّي 

 290 /3ج حييى بن حمّمد 
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، 206 /2ج يزيد أبو خالد الكنايّس 

283 

 238 /2ج يزيد الّصائغ 

 310، 301 /3ج يزيد الكنايّس 

 يزيد بن خليفة 

 227، 129 /1ج 

 117 /2ج 

 27 /3ج يزيد بن فرقد 

 يزيد بن معاوية 

 802، 361 /2ج 

 327 /2ج 

 29 /1ج اليزيدّي 

 11 /2ج اليسع 

 232 ،216 /3ج × يعقوب 

 810 /2ج يعقوب الّّساج 

 181 /3ج يعقوب بن سامل 

 يعقوب بن شعيب 

 233، 371، 217، 213 /2ج 

 721، 720 /3ج 

 280 /2ج يعقوب بن ماثان 

 يعقوب 

 372 /1ج 

 261، 286 /3ج 

 727 /1ج يعىل بن أميّة 

 ×يوسف 

 322 /1ج  

 201 /2ج 

، 167، 39، 36، 31 /3ج 

211 ،232 ،223 

 363 /1ج يوسف بن احلرث 

 يوشع بن نون 

 260 /1ج 

 202 /3ج 

 200 /2ج يونس الشيبايّن 

 189 /3ج يونس بن ظبيان 

 يونس بن عبد الرمحن 

 112 /1ج 

، 792، 210، 216، 132 /2ج 

812 

، 172، 120، 136، 13 /3ج  

189 ،220 ،289 ،397 ،

398 ،269 ،720 ،860 

، 280، 228، 217 /2ج  

310 ،376 

 20 /3ج يونس بن عاّمر 

، 317، 20 /3ج يونس بن يعقوب 

332 ،721 ،769 ،877 

  



 

 

 

 

 

 212 /2ج األبطح 

 286 /2ج أيب ُقبيس 

 312، 189 /3ج أحد 

 382 /2ج األراك 

 216 /2ج األردن 

 286، 281 /2ج أركان البيت 

 227 /2ج أّم الُقرى 

 227 /2ج أم ُرحم 

 80 /1ج بدر 

، 178، 177، 121، 120 /2ج  بننننندر

171 ،822 

 312 /3ج  بدر

 227 /2ج البّساسة 

 232 /2ج البّة 

 717، 786، 781، 711 /2ج  البّة

 121، 760 /3ج  البّة

 322، 108 /2ج  البّة

 310 /2ج البطحاء 

 722 /1ج بغداد 

 331 ، 237 /2ج  بغداد

 72 /1ج بّكة 

، 228، 227، 222، 221 /2ج  بّكنننننة

221 

 722 /2ج بالد الفرس 

 281 /2ج البلد احلرام 

 281 /2ج البيت احلرام 

 378 /1ج البيت املعمور 

، 281، 201، 208 /2ج  البيت املعمور

261 ،268 

، 216، 211، 81 /1ج بينننت املقننندس 

219 ،260 ،261 ،263، 303 ،

336 ،321 

 262، 370، 329 /1ج تبوك 

 37 /2ج  تبوك
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 728 /2ج تبوك 

 711 /2ج هتامة 

 103 /3ج ثقيف 

 382 /2ج ثوية 

 78 /1ج جبل اجلودّي 

 711، 710 /2ج جزيرة العرب 

 286 /1ج احلجاز 

 710 /2ج  زاحلجا

 267،271، 217، 97 /3ج  احلجاز

 266 /1ج احلجر األسود 

، 362، 316، 221 /2ج احلجر اّلسود 

268 ،266 

 772، 331 /1ج احُلديبيّة 

، 299، 291، 298 /2ج  احُلديبيّنننننننة

306 ،310 ،208 ،201 ،206 ،

230 ،222 ،288 ،706 ،717 ،

762 ،761 ،801 

 388، 387 /2ج احلياض 

 388 /2ج حياض حمّّس 

 821 /2ج خراسان 

 760 /3ج  خراسان

 798، 717، 201 /2ج خيرب 

 219 /3ج  خيرب

 290، 181 /2ج  خيرب

 812، 771، 722 /2ج الّديلم 

 339، 336، 331 /2ج ذات عرق 

 721 /1ج ُذباب 

 382 /2ج ذي املجاز 

 737 /1ج ذي ُخشب 

 371، 186 /1ج الّروم 

 128 /2ج  الّروم

 336، 337 /2ج رسف 

 301 /2ج الّسقيا 

 281 /2ج الّسالم 

 202 /3ج سوق عكاظ 

، 267، 371، 321، 291 /1ج الّشنننام 

717 

 711، 201، 362، 22 /2ج  الّشام

 782، 216 /3ج  الّشام

 732، 92 /1ج الّصفا 

، 391، 390، 301، 281 /2ج  الّصننفا

393 ،392 ،397 ،398 ،391 ،

281 ،283 ،262 ،268 ،292 

 183 /2ج الّصفراء 

 780، 779 /1ج صّفني 

 712، 781 /2ج  صّفني
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 312 /3ج  صّفني

 733، 710، 216، 371 /1ج الطّائف 

 889 /3ج  الطّائف

 281 /2ج طور سيناء 

 281 /2ج ظهر الكوفة 

 711 /2ج عبّادان 

 711 /2ج عدن 

، 290، 268، 267، 79 /1ج العنننراق 

291 

 320، 131 /2ج  العراق

 782، 97 /3ج  العراق

 218، 39 /2ج  العراق

 720، 739، 736، 380 /1ج عرفة 

، 379، 321، 292، 226 /2ج  عرفنننة

380 ،381 ،382 ،383 ،382 ،

387 ،386 ،310 ،311 ،312 ،

212 ،222 ،298 

 382 /2ج عرنة 

 772 /1ج ُعسفان 

 812، 339، 336، 331 /2ج  ُعسفان

 339 /2ج العقيق 

 203 /1ج العوايل 

 798، 181، 129، 126 /2ج فدك 

 83 /1ج قباء 

 339 /2ج قرن املنازل 

 812 /2ج قزوين 

 371 /1ج قنّسين 

، 260، 219، 211، 72 /1ج الكعبننننة 

261 ،262 ،262 ،268 ،261 ،

266 ،269 ،290 ،297 ،302 ،

303 ،302 ،308 ،301 

، 217، 289، 221، 222 /2ج الكعبننة 

301 ،322 ،361 ،361 ،233 ،

232 ،223 ،221 ،283 ،286 ،

217 ،261 ،266 ،290 ،292 

 198 /2ج  الكعبة

 272 ، 267 /1ج الكوفة 

، 331، 232، 109، 101 /2ج  الكوفة

233 ،822 ،828 

، 286، 193، 133، 117 /3ج  الكوفة

360 

 322 /2ج  الكوفة

 388، 387 /2ج املأزمني 

، 226، 188، 183، 81 /1ج املدينننننة 

211 ،219 ،260 ،261 ،262 ،
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303 ،339 ،371،203 ،219 ،

700 ،701 ،713 ،717 ،737 

، 218، 179، 101، 91 /2ج  املدينننننة

232،210 ،212 ،299 ،208 ،

232 ،287 ،710 ،728 ،818 ،

822 

، 201، 110، 10، 87 /3ج  املدينننننننة

269،201،707 ،832 ،886 ،

862 

، 317، 290، 206، 198 /2ج  املدينننة

338 

 320، 336، 337 /2ج مّر 

 92،732 /1ج املروة 

، 390، 301، 299، 281 /2ج  املنننروة

391 ،393 ،392 ،397 ،398 ،

391 ،281 ،283 ،262 ،268 

 312، 389، 388، 387 /2ج املزدلفة 

، 182، 181، 133 /1ج املسجد احلرام 

261 ،266 ،269 ،290 ،331 ،

321 ، 202 

، 270، 12،228 /2ج  املسننجد احلننرام

271 ،269 ،291 ،296 ،382 ،

363 ،366 ،208 ،231 ،232 ،

231 ،239 ،220 ،221 ،229 ،

277 ،282 ،281 ،210 ،212 ،

212 ،217 ،218 ،211 ،261 ،

261 ،269 ،290 ،293 ،292 ،

709 ،712 ،713 ،712 ،718 ،

722 

 18 /3ج  املسجد احلرام

 119 /2ج  املسجد احلرام

 321، 133 /1ج مسجد الرسول 

 321، 268 /1ج مسجد الّسهلة 

 321، 268 /1ج مسجد الكوفة 

 321 /1ج مسجد املحّلة 

 232 /2ج مسجد املدائن 

 371، 329 /1ج مسجد قبا 

، 378، 326، 292 /2ج املشعر احلنرام 

381 ،382 ،383 ،382 ،387 ،

388 ،381 ،386 ،310 ،311 ،

312 ،318 

 377، 326، 321 /1ج مّ 

 291 /1ج املغرب 

، 226، 221، 221 /2ج مقننام إبننراهيم 

270 ،211 ،361 ،363 ،362 ،

367 ،368 ،366 
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، 260، 216، 211، 81 /1ج مّكننننننة 

261 ،331 ،371،397 ،398 ،

229 ،736 ،739 ،720 ،772 

، 232،222، 101، 91 /2ج  مّكنننننننة

227 ،228 ،278 ،281 ،286 ،

213 ،212 ،262 ،267 ،292 ،

292 ،296 ،300 ،317 ،321 ،

328 ،321 ،326 ،330 ،331 ،

337 ،338 ،331 ،336 ،339 ،

320 ،321 ،322 ،371 ،310 ،

361 ،363 ،369 ،390 ،396 ،

399 ،208 ،228 ،226 ،270 ،

210 ،211 ،212 ،213 ،217 ،

218 ،211 ،219 ،262 ،290 ،

706 ،709 ،710 ،717 ،711 ،

716 ،722 ،782 ،781 ،786 ،

762 ،793 ،818 ،822 ،822 ،

827 

 202 /3ج  مّكة

 206، 208، 198 /2ج  مّكة

 221 /2ج منزل إسامعيل 

 226 /1ج منى 

، 321، 300، 296، 292 /2ج  منننننى

387 ،389 ،311 ،312 ،212 ،

217 ،216 ،221 ،228 ،221 ،

221 ،226 ،270 

 16 /3ج  منى

 387 /2ج  منى

 78 /1ج املوصل 

 311، 382 /2ج نمرة 

 722 /1ج النّهروان 

 781 /2ج هجر 

 711 /2ج اهلند 

 372 /2ج  اهلند

 722 /2ج هوازن 

 388، 387، 376 /2ج وادي حمّّس 

 291 /1ج اليمن 

 711، 389 /2ج  اليمن

 337 /3ج  اليمن

 338 /2ج  اليمن

 183 /2ج ينبع 

  



 

 

 

 

 

، 171، 170، 128  /1ج اإلسالم 

176 ،180 ،182 ،161 ،191 ،

261 ،297 ،307 ،308 ،

338،279 ،260 ،292 ،298 ،

729 ،732 ،737 

، 10، 89، 81، 22، 16  /2ج  اإلسالم

19 ،118 ،187 ،191،281 ،

311 ،382 ،290 ،291 ،297 ،

701 ،709 ،712 ،713 ،712 ،

711 ،726 ،732 ،731 ،736 ،

727 ،721 ،729 ،771 ،777، 

778 ،771 ،781 ،783 ،782 ،

716 ،762 ،767 ،768 ،766 ،

769 ،791 ،797 ،798 ،806 ،

811 ،813 ،817 ،818 ،826 

، 61، 60، 16، 11، 6  /3ج  اإلسالم

101 ،132 ،121 ،127 ،128 ،

228 ،233 ،279 ،280 ،297 ،

381 ،398 ،200 ،203 ،202 ،

207 ،206،221 ،222 ،237 ،

228 ،708 ،779 ،710 ،712، 

716 ،719 ،760 ،761 ،823 ،

837 ،110 ،129 ،120 ،123 

، 107، 102، 87  /2ج  اإلسالم 

108،208 ،201 ،212 ،218 ،

262 ،261 ،302 ،307 ،308 ،

337 ،338 ،382 ،360 ،362 ،

366 ،391 ،218 ،211 ،216 ،

230 

 172  /1ج األشاعرة 

، 60، 21، 19، 11، 10  /1ج اإلماميّة  

90 ،93 ،97 ،171 ،210 ،

229،282 ،298 
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، 392، 293، 272  /2ج  اإلماميّة

398 ،279 ،291 ،821 ،826 

، 132، 18، 19  /3ج  اإلماميّة 

297،761 ،839 ،101 

، 130،193، 79، 32  /2ج  اإلماميّة

229 ،326 ،211 ،219 ،232 ،

232 

 229  /2ج احلروري  

 212  /2ج احلشوّية  

 296، 293  /2ج احلنفيّة  

 289، 326،233، 69  /3ج  احلنفيّة

، 112،326، 60، 36  /2ج  احلنفيّة

211 

 179، 176  /1ج اخلوارج 

 327  /2ج  اخلوارج

 229  /2ج الزنديق  

 93، 92  /2ج  الّزيدّية 

 228  /3ج الزيدّية 

 719، 273  /2ج الّشافعيّة  

، 326،210، 66، 82  /3ج  الّشافعيّة 

880 ،128 

، 69، 60، 36  /2ج  الّشافعيّة 

130،211 

، 712، 283، 371،229  /1ج الّشيعة  

716 

 18  /3ج  الّشيعة

 261، 200، 199، 198  /2ج الّشيعة 

 12  /1ج الظّاهرّية 

 180،732، 176، 172  /1ج الغالة  

 217  /2ج  الغالة 

 199  /2ج  الغالة 

 866  /3ج فطحّي  

 228  /3ج القاسميّة  

 229  /2ج القدرّي  

 172  /1ج الكراميّة 

 263  /1ج املالكيّة  

 271، 273  /2ج  املالكيّة 

 69  /3ج  املالكيّة 

 180، 176  /1ج املجرّبة  

 180،732، 176  /1ج املجّسمة  

 192  /2ج  املجّسمة

، 231، 198، 182  /1ج املجوس 

321،289 

، 721، 721، 90،711  /2ج  املجوس 

781 ،782 
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، 290،711، 222، 19  /3ج  املجوس

710 

، 169، 118، 170  /2ج  املجوس 

190 ،223 ،380 ،367 ،216 

 782  /2ج جموس هجر 

 226  /2ج املرجئ  

، 171، 100، 80  /1ج املسلمون 

176 ،179 ،110 ،118 ،226 ،

260 ،308 ،336 ،339 ،

377،287 ،212 ،218 ،701 ،

730، 772 ،787 ،788 

، 13، 82، 32، 22  /2ج  املسلمون 

18 ،90 ،131 ،120 ،122 ،

170 ،171 ،223،271 ،282 ،

317 ،393 ،392 ،202 ،202 ،

227 ،276 ،287 ،288 ،291 ،

703 ،706 ،709 ،717 ،711 ،

716 ،731 ،732 ،727 ،728 ،

721 ،726 ،729 ،772 ،773 ،

772 ،782 ،762 ،761 ،766 ،

791 ،796 ،801 ،802 ،813 

، 18، 10، 82، 23  /3ج  املسلمون 

11 ،62 ،137 ،138 ،136 ،

122 ،123 ،121 ،162 ،191 ،

209 ،222 ،233 ،231 ،267 ،

269 ،292 ،297 ،306 ،313 ،

361 ،392،222 ،271 ،219 ،

262 ،299 ،700 ،739 ،778 ،

111 

، 137،183، 18، 10  /2ج  املسلمون 

187 ،161 ،192 ،231 ،291 ،

300 ،310 ،332 ،383 ،312 ،

312 ،363 ،362 ،368 ،211 ،

219 ،226 

 67،291  /2ج املعتزلة 

 172  /1ج امللكائيّة  

 172  /1ج النّسطورّية  

، 172، 121، 128  /1ج النّصارى  

177 ،182 ،113 ،117 ،293 ،

308 ،321 ،336،289 ،211 ،

700 

، 90، 11، 11  /2ج  النّصارى 

92،272 ،711 ،731 ،721 ،

721 ،781 ،766 ،796 
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، 281، 222، 138  /3ج  النّصارى

261 ،266،710 ،711 ،712 ،

882 ،137 

، 161، 21،111، 28  /2ج  النّصارى

291 ،380 ،312 ،367 ،216 

 732، 128،290  /1ج النّواصب 

 93،737، 92  /2ج  النّواصب

، 61، 11، 18، 17  /3ج  النّواصب

62 ،63 ،282 ،398،270 ،

719 ،761 

 373، 192  /2ج  النّواصب

 383  /2ج الوعيدّية  

 172  /1ج اليعقوبيّة 

، 177، 121، 128، 132  /1ج اليهود  

182 ،113 ،117 ،198 ،229 ،

280 ،211 ،216 ،260 ،261 ،

293 ،292 ،308،289 ،211 ،

260 ،262 ،700 ،788 

، 111، 90، 22، 11، 11  /2ج  اليهود 

218،272 ،201 ،711 ،721 ،

721 ،781 ،766 ،798 

، 222، 186، 138، 81  /3ج  اليهود

281،710 ،712 ،822 ،882 ،

863 ،862 ،137 

، 291، 290، 169، 161  /2ج  اليهود 

380 ،367 ،216 

 

  



 

 

 

 

 

 111  /3ج آل ايب احلقيق 

 121  /3ج بنو أسد بن خزيمة  

 123  /3ج بنو اسد بن عبد العّزى  

 122  /3ج بنو أسد  

 763، 326، 29، 31  /1ج بنو ارسائيل 

، 362، 126،362  /2ج  بنو ارسائيل 

229 ،272 

 122، 387  /3ج  بنو إرسائيل

، 366، 372، 371  /2ج  بنو ارسائيل

208 ،222 

 269  /2ج بنو اسامعيل 

 132  /2ج بنو املطّلب  

 179  /2ج بنو النّضري  

 712  /2ج بنو اميّة  

 222،122، 19  /3ج  بنو أميّة 

 129  /3ج بنو زهرة 

 92  /2ج بنو ساعدة  

 326  /1ج بنو سامل 

 338  /2ج بنو ضبّة  

 128  /3ج بنو عامر بن صعصعة  

 321  /1ج بنو عامر  

 329  /1ج بنو عمرو بن عوف  

 329  /1ج بنو غنم بن عوف  

 32  /2ج بنو قريظة  

 762  /2ج بنو خمزوم  

 123  /3ج  بنو خمزوم 

 19  /3ج بنو مروان  

، 123، 131  /2ج بنو هاشم  

182،292 ،712 ،811 

 122  /3ج بنو هالل  

 712  /1ج بني العبّاس  

 712، 711  /1ج بني أميّة  

 712  /1ج بني هاشم 

 122  /2ج متيم 
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 123  /3ج متيم  

 290  /2ج جرهم  

 290  /2ج خزاعة  

 336  /1ج الّروم  

 813  /2ج  الروم

 123  /3ج عدي  

 339،772، 331  /1ج قريش  

، 123،311، 132، 98  /2ج  قريش 

312 

 129، 202، 29  /3ج  قريش 

 200، 170  /2ج  قريش 

 122  /2ج قيس 

 121  /3ج كندة 

 132  /2ج مطّلب  

 132  /2ج هاشم  
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  .بريوت ـ لبنان ،عة والنرشدار الفكر للطبا ،القادر عطا

املتوّّف  ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلّصاص ،أحكام القرآن

دار الكتب  ،عبد السالم حمّمد عيّل شاهني :حتقيق ،(ه575)سنة 

  .م 4994ـ  ه4440الطبعة األوىل  ،العلمية بريوت ـ لبنان

سنة املتوّّف  ،أليب حامد حمّمد بن حمّمد الغزايل ،إحياء العلوم

  .دار القلم بريوت ـ لبنان :طبع ،(ه050)

 ،البغدادّي  د بن النعامن العكربّي د بن حممّ ملحمّ  ،االختصاص

مؤسسة النرش  :النارش ،(ه445)املتوّف سنة  ،ب بالشيخ املفيدامللقّ 

عّش آل )التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

  (.حمّمد
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لشيخ الّطائفة حمّمد بن  ،رجال الكيش= جال إختيار معرفة الر  

قم املقّدسة ـ  ،(بعثت)مطبعة  ،(ه465)املتوّّف سنة  ،احلسن الطوّس 

  .(ه4455)طبع سنة  ،إيران

 ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن

 :النارش ،فارس احلّسون :حتقيق ،(ه726)العالّمة احليّل املتوّّف سنة 

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

  .(ه4445)سنة  ،(عّش آل حمّمد)

املتوّّف سنة  ،حسن بن أيب احلسن الديلمي ،إرشاد القلوب

  .منشورات الرشيف الريض ،ه4442 ،قم ،(ه144)

نعامن ـ حمّمد بن حمّمد بن ال اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد

قم  ،(ه445)املتوّّف سنة  ،امللّقب بالشيخ املفيد ،العكربّي البغدادّي 

  .طبع يف دار املفيد ،املقّدسة ـ إيران

ـ حمّمد بن حمّمد بن النعامن  اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد

قم  ،(ه445)املتوّّف سنة  ،امللّقب بالشيخ املفيد ،العكربّي البغدادّي 

  .طبع يف دار املفيد ،راناملقّدسة ـ إي

ـ أليب احلسن عيّل بن أمحد الواحدّي  أسباب نزول اآليات

مّكة  ،دار الباز للنرش والتّوزيع ،(ه461)املتوّّف سنة  ،النيسابورّي 

  .م4961ـ  ه4511طبع سنة  ،املكّرمة ـ السعودّية

 ،حمّمد بن احلسن الطوس ،االستبصار فيام اختلف من األخبار
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السيّد حسن املوسوي  :حتقيق ،ه465ة املتوّّف سنة شيخ الطائف

دار الكتب  ،ش 4565الطبعة الرابعة سنة  ،طهران ،اخلرسان

  .اإلسالمية

 ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،االستذكار

دار الكتب العلمية ـ  :النارش ،حمّمد عيل معوض ،سامل حممد عطا :حتقيق

  .م2555ـ  ه4424 ،الطبعة األوىل ،بريوت

ملحّمد بن احلسن بن  ،استقصاء االعتبار يف رشح اإلستبصار

^ مؤسسة آل البيت  :حتقيق ،(ه4555)املتوّف سنة  ،الشهيد الثاين

 . ه4449إلحياء الرتاث سنة 

أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب

 دار اجليل ،عيل حممد البجاوي :حتقيق ،حممد بن عبد الربّ 

الشيخ العالمة عز الدين أبى احلسن  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة

عيّل بن أيب الكرم حمّمد بن حمّمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبايّن 

  .هتران ـ نارص خرسو ،انتشارات اسامعيليان ،املعروف بابن األثري

محد بن لشهاب الدين أيب الفضل أ ،اإلصابة يف متييز الصحابة

دار إحياء الرتاث  ،(ه102)املتوّّف سنة  ،عليّبن حجر العسقالينّ 

سنة سنة  ،باألوفسيت عن الطبعة األوىل ،بريوت ـ لبنان ،العريبّ 

 ه4521

من أعالم القرن  ،كيدرّي لقطب الدين البيهقّي ال ،إصباح الشيعة
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قم املقّدسة ـ  ،× طبع يف مؤسسة اإلمام الّصادق ،السادس اهلجرّي 

  .( ه 4446)سنة  ،الطبعة األوىل ،رانإي

املتوّّف  ،ملحّمد حمسن الفيض الكاشاينّ  ،األصفى يف تفسري القرآن

  .مركز األبحاث والدراسات االسالمية، (ه4594)سنة 

املتوّّف سنة  ،للعاّلمة السيّد حمسن األمني العاميلّ  ،أعيان الشيعة

  .( ه4455)طبع سنة  ،بريوت لبنان ،دار التعارف للمطبوعات(  ه4574)

دار  :النارش ،سمري جابر :حتقيق ،أليب الفرج األصفهاينّ  ،األغاين

  .الطبعة الثانية ،الفكر ـ بريوت

لشيخ الّطائفة أيب جعفر حمّمد بن  ،االقتصاد يف ما يتعل ق باالعتقاد

دار األضواء بريوت ـ  ،(ه465)املتوّّف سنة  ،احلسن بن عيّل الطوّس 

  .لبنان

 ،(ه254)املتوّّف سنة  ،حمّمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،األم  

  .بريوت ـ لبنان ،ه4595دار املعرفة سنة النرش  :النارش

ـ للشيخ الّصدوق أيب جعفر حمّمد بن عيّل بن احلسن بن  األمايل

مؤسسة ألبعثة قم  ،(ه514)املتوّّف سنة  ،موسى بن بابويه القّمّي 

 . ه4447ألوىل سنة اة املقّدسة ـ إيران الطبع

شيخ الطائفة املتوّّف سنة  ،حمّمد بن احلسن الطوس ،األمايل

 ،قم ،مؤسسة البعثة ،قسم الدراسات اإلسالمية :حتقيق ،(ه465)

  .دار الثقافة ،(ه4444)الطبعة األوىل سنة 
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للرشيف الريّض أيب القاسم عيّل بن الّطاهر أيب أمحد  ،األمايل

منشورات مكتبة آية اهلل املرعيّش  ،(ه456)املتوّّف سنة  ،احلسني

  .(ه4520)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،النّجفّي 

 ،لعيّل بن موسى بن طاووس ،األمان من اخطار األسفار واألزمان

قم  ،إلحياء الرتاث^ مؤسسة آل البيت  :حتقيق ،(ه664)املتوّف سنة 

  .(ه4459)طبع سنة  ،املقّدسة ـ إيران

 ،من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع’ امع بام للنبى  إمتاع األس

 ،حتقيق حمّمد عبد احلميد النميسى ،تقى الدين أمحد بن عىل املقريزّى 

الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية :دار النرش ،(ه140)املتوّّف سنة 

  .بريوت ،م .4999ـ  ه4425

املتوّّف سنة  ،للشيخ حمّمد بن احلسن احلّر العاميلّ أمل اآلمل ـ 

مطبعة اآلداب ـ  ،مطبعة ال حتقيق السيد أمحد احلسينّي  ،(ه4454)

 . ه4454سنة الطبع  ،النجف األرشف

 :حتقيق ،(ه465)املتوّّف سنة  ،ابن عبد الربّ  ،اإلنباه عىل قبائل الرواة

سنة  ،طبع يف بريوت ـ لبنان ـ دار الكتاب العريبّ  ،إبراهيم األبيارّي 

 .(م4910ـ  ه4450)

حمّمد بن حمّمد بن حمّمد عيّل اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء

 :النارش ،ج برجسرتارس :حتقيق ،(ه155)املتوّّف  ،الدمشقّي الشافعّي 

  (م2556)سنة الطبع  ،دار الكتب العلمية
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السيّد املرتىض املتوّّف سنة  ،عيل بن احلسني املوسوي ،االنتصار

نرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة مؤسسة ال :النارش ،(ه456)

 . ه4440الطبعة األوىل سنة  (عّش آل حمّمد)العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 :حتقيق ،ألمحد بن حييى املعروف بالبالذرّي  ،أنساب األرشاف

 ،معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية ،الدكتور حمّمد محيد اهلل

  .باالشرتاك مع دار املعارف بمرص

لعبد اهلل  ،املعروف بتفسري البيضاوّي  ،نوار التنزيل وأرسار التأويلأ

 ،(ه694)املتوّّف سنة  ،بن عمر بن حممد الشريازي الشافعّي البيضاوّي 

ـ  4441 .دار إحياء الرتاث العريب ـ مؤسسة التاريخ العريب ـ بريوت

  .م 4991

ألنصاري مجال الدين عبد اهلل ا ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك

  .م 4906ـ  ه4570الطبعة الثانية  ،عبد املتعال الصعيدّي  :حتقيق ،ه764

للشيخ أيب طالب حمّمد  ،إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد

 ،« فخر املحققني »املعروف بـ  ،بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليلّ 

ألوىل الطبعة ا ،مؤسسة مطبوعات إسامعيليان ـ قم ،ه774املتوّّف سنة 

 . ه4517سنة 

ة األطهار حمّمد باقر  ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئم 

ـ  ه4455الطبعة الثانية سنة  ،بريوت ،(ه4445)املجليس املتوّّف سنة 

  .مؤسسة الوفاء ،م 4915
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أمحد بن قاسم العنيس  ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار

  .بة اليمنمكت :النارش ،الصنعاين ـ زيدية

ملحّمد بن أمحد بن حمّمد بن أمحد بن  ،هناية املقتصدو بداية املجتهد

 :النارش ،(ه090 :املتوّف)رشد القرطبّي الشهري بابن رشد احلفيد 

 ،الرابعة :الطبعة ،مرص ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده

  .م4970/هـ4590

املتوّّف  ،ساينعالء الدين الكا ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع

بريوت ـ  ،م4912سنة  ،النارش دار الكتاب العريب ،(ه017)سنة 

  .لبنان

املتوّّف  ،السيد هاشم احلسينّي البحراينّ الربهان يف تفسري القرآن ـ 

قم  ،حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة ،ه4457سنة 

  .املقّدسة ـ إيران

عامد الدين أيب جعفر ل ،×لشيعة املرتىض ’ بشارة املصطفى 

مؤسسة  :النارش ،من علامء القرن السادس ،حمّمد بن أيب القاسم الطربّي 

عّش آل )النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 . ه4425الطبعة األوىل سنة  ،(حمّمد

املحّدث جعفر بن حمّمد احلسن الصّفار املتوّّف  ،بصائر الدرجات

  .(ه4454)مؤسسة األعلمي ـ طهران سنة الطبع ( ه295)ة سن

جالل الدين عبد الرمحن  ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة
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 ،حمّمد أبو الفضل إبراهيم :حتقيق ،(ه944)املتوّّف سنة  ،السيوطّي 

  .لبنان ـ صيدا ،النارش املكتبة العرصية

ل الدين عبد الرمحن جال ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة

 ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،(ه944)املتوّّف سنة  ،السيوطّي 

  .صيدا/ مكان النرش لبنان  ،النارش املكتبة العرصية

 ،النارش مكتبة الصدوق ،للشيخ إبراهيم الكفعمي ،البلد األمني

 هتران ـ بازار جنب مسجد سلطاين

الشهيد األّول  ،العاميلحمّمد بن مجال الدين حمّمد مكي  ،البيان

وعن طبعة بنياد  .جممع الذخائر اإلسالمية ،قم ،(ه716)املتوّّف سنة 

الطبعة  ،حمّمد احلّسون :بتحقيق ،السالمفرهنگى إمام مهدي عليه

  .(ه4442)األوىل سنة 

 ،البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة

 ،(ه405)املتوّف سنة  ،رشد القرطبّي أليب الوليد حمّمد بن أمحد بن 

 ،بريوت ـ لبنان ،دار الغرب اإلسالمي :النارش ،د حمّمد حجي :حتقيق

  .م 4911ـ  ه4451 ،الطبعة الثانية

  .م 4992ـ  ه4442 ،الطبعة األوىل ،بريوت

ـ حمّمد مرتىض احلسينّي تاج العروس من جواهر القاموس 

دار الفكر  ،عيّل شريي ،قيقدراسة وحت ،الواسطّي الزبيدّي احلنفّي 

 . ه4444/ م  4994 ،طبع سنة ،للطباعة والنرش والتوزيع
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ملحّمد بن يوسف بن أيب القاسم  ،التاج واإلكليل ملخترص خليل

 ،ه4591النارش دار الفكر سنة النرش  ،(ه197)املتوّّف سنة  ،العبدرّي 

  .مكان النرش بريوت

براهيم أبو عبداهلل البخاري ملحّمد بن إسامعيل بن إ ،التاريخ الكبري

  .السيّد هاشم الندوي :حتقيق ،دار الفكر :النارش ،اجلعفّي 

ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن  ،تاريخ اليعقويب  

مؤسسة ونرش  :نارش ،واضح الكاتب العباس املعروف باليعقويبّ 

  .قم ـ خيابان^ فرهنگ أهل بيت 

 ،مية من حل ها من األماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتس

املتوّّف سنة  ،أليب القاسم عيل بن احلسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعّي 

 ،حمّب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري :حتقيق ،(ه074)

  .مكان النرش بريوت ،م4990دار الفكر سنة النرش  :النارش

احلسن الطوس ـ شيخ الّطائفة حمّمد بن  التبيان يف تفسري القرآن

 ،حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصري العاميلّ  ،(ه465)املتوّّف سنة 

 . ه4259رمضان املبارك  ،مكتب االعالم االسالمّي  ،النارش

فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي  ،تبني احلقائق رشح كنز الدقائق

مكان النرش . ه4545سنة النرش  .النارش دار الكتب اإلسالمي ،احلنفّي 

  .رةالقاه

للعالمة الفقيه املحقق الشيخ عبد النبّي  ،تتميم أمل اآلمل
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 ،السيد أمحد احلسينّي  :حتقيق ،من أعالم القرن الثاين عرش ،القزوينّي 

سنة  ،مطبعة اخليام ـ قم :طبع ،مكتبة آية اهلل املرعيش ـ قم :النارش

 . ه4457

لدين لإلمام مجال احترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامي ة ـ 

 641)أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر املعروف بالعالّمة احليّل 

 ،ه4425الطبعة األُوىل ـ  ،حتّقيق الشيخ إبراهيم البهادرّي  ،(ه726ـ 

  .×مؤسسة اإلمام الّصادق  ،النارش

للشيخ الثقة اجلليل حتف العقول عن آل الرسول صىل اهلل عليهم ـ 

 بن احلسني بن شعبة احلراين رمحه اهلل األقدم أبو حمّمد احلسن بن عيلّ 

الطبعة  ،عيّل أكرب الغفارّي  ،تصحيح وتعليق ،من أعالم القرن الرابع

قم املقّدسة ـ  ،نرش مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ،ه4454الثانية 

  .إيران

 ،(ه059)املتوّف سنة  ،عالء الدين السمرقندّي  ،حتفة الفقهاء

  .4914ـ  4450سنة النرش  ،علميةالنارش دار الكتب ال

ملحّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبّي أبو عبد  ،تذكرة احلفاظ

  .دار احياء الرتاث العريب ،(ه741)املتوّّف سنة  ،اهللّ

العالّمة احليّل املتوّّف  ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،تذكرة الفقهاء

 ،قم ،حياء الرتاثإل^ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت  ،(ه726)سنة 

  .الطبعة األوىل عن الطبعة احلجرية
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العالّمة احليّل املتوّّف  ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،تذكرة الفقهاء

  .قم املقّدسة ،يف املكتبة الرضوّية ،(الطبعة احلجرّية) ،(ه726)سنة 

املتََوّفى سنة  ،لعبد الرمحن بن أيب حاتم الرازّي  ،تفسري ابن أبى حاتم

املكتبة لعرصية ـ  :دار النرش ،أسعد حممد الطيب :حتقيق ،(ه527)

  .صيدا

تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إيل مزايا القرآن 

 ،لقايض القضاة اإلمام أيب السعود حممد بن حمّمد العامدّي  ،الكريم

  .دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ لبنان :النارش ،ه904املتوّف سنة 

ملحّمد بن يوسف الشهري بأيب حيان  ،ري البحر املحيطتفس

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  :حتقيق ،(ه740)املتوّّف سنة  ،األندليس

 ،النارش دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،ـ الشيخ عيل حممد معوض

  (.م2554ـ  ه4422)سنة 

كر ـ دار الف( ه612)املتوّّف سنة  ،للبيضاوّي تفسري البيضاوي  ـ 

  .بريوت لبنان

ازي   املتوّّف سنة  ،للفخر الّرازّي  ،التفسري الكبري= تفسري الر 

  .الطبعة األوىل ،املطبعة البهيّة يف مرص ،(ه656)

معاين  ـ  املتوّّف  ،أليب املظّفر املنصور بن حمّمد الّسمعاينّ تفسري الس 

نة الطبعة األوىل س ،دار الوطن الرياض ـ السعودّية ،(ه419)سنة 

  .م4997ـ  ه4441
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املتوّف  ،« الفيض الكاشاينّ  »للموىل حمسن امللّقب ب تفسري الصايفـ  

صححه وقّدم له وعلّق عليه العالمة الشيخ حسني  ،ه4594سنة 

 . ه4446الطبعة الثانية  .منشورات مكتبه الّصدر طهران ،األعلمّي 

رقندّي ملحّمد بن مسعود بن عيّاش السلمّي السمتفسري العي ايش  ـ 

هاشم الرسويّل  ،حتقيق ،ه525املتوّّف سنة  ،املعروف بالعياّش 

 ،طهران سوق الشريازّي  ،املكتبة العلمية االسالمية ،النارش ،املحالتّ 

 . ه4422سنة 

املتوّّف سنة  ،أليب محزة ثابت بن دينار الثاميلّ  ،تفسري القرآن الكريم

دفرت  ،حسني حرز الدينأعاد مجعه وتأليفه عبد الرزاق حمّمد  ،(ه441)

 . ه4425نرش اهلادي الطبعة األوىل 

 ،من أعالم القرن الثالث ،القّمّي   ـ لعيّل بن إبراهيم تفسري القمي  

دار الكتاب ـ قم سنة  ،النارش ،السيّد طيّب املوسوي اجلزائرّي  ،حتقيق

  .الثالثة ،الطبعة ه4454 ،الطبع

سن عيّل بن حمّمد بن أليب احل ،النكت والعيون (تفسري املاوردى) 

السيد بن عبد املقصود بن عبد  :حتقيق ،حبيب املاوردّي البرصّي 

  .لبنان/ دار الكتب العلمية ـ بريوت  :دار النرش ،الرحيم

أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن  ،(مدارك التنزيل)تفسري النسفى 

ـ بريوت دار النفائس  :دار النرش ،(ه057)املتوّّف سنة  ،حممود النسفّي 

  .م2550سنة 
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للمفرس الكبري واملحقق النحرير الشيخ أيب تفسري جوامع اجلامع ـ 

 ،من أعالم القرن السادس اهلجرّي  ،عيّل الفضل بن احلسن الطربّس 

 ،حتقيق مؤسسة النرش االسالمّي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 . ه4441سنة  ،األوىل ،الطبعة

املتوّّف سنة  ،الكويفّ   لفرات بن إبراهيمـ   تفسري فرات الكويف

مؤسسة الطبع والنرش يف وزارة  ،النارش ،حممد ،نحقيق كاظم ،ه557

  . األوىل ،الطبعة ه4445سنة   يف طهران ،طبع ،اإلرشاد اإلسالمّي 

 ،حمّمد بن حمّمد رضا القّمي املشهدّي  ، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب

وزارة الثقافة واإلرشاد  ،النارش ،حسني درگاهي حتقيق ،ه4420املتوّّف سنة 

ـ طهران ،اإلسالمّي   . ه4445سنة  ، مؤسسة الطباعة والنرش 

 ،للشيخ عبد عيل بن مجعة العروس احلويزّي  ،تفسري نور الثقلني

قم  ،مؤسسة اسامعيليان ،احلاج السيد هاشم الرسويل املحالتّ  :حتقيق

  .املقّدسة ـ إيران

شيخ الطائفة املتوّّف  ،حمّمد بن احلسن الطوس ،هتذيب األحكام

الطبعة  ،طهران ،السيد حسن املوسوي اخلرسان :حتقيق ،(ه465)سنة 

  .دار الكتب اإلسالمية ،ش 4560سنة  ،الرابعة

 ،ليوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلّجاج املزّي  ،هتذيب الكامل

 ،ـ بريوتمؤسسة الرسالة  :النارش ،بشار عواد معروف .د :حتقيق

  .م4915ـ  ه4455 ،الطبعة األوىل
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املتوّّف سنة  ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهرّي  ،هتذيب اللغة

حتقيق عبد السالم حممد هارون ـ الدار املرصية ـ القاهرة ـ  ،(ه575)

 . ه4514

أليب جعفر الّصدوق حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه  ،التوحيد

مجاعة املدّرسني يف احلوزة  ،النارش ،(ه514)املتوّّف سنة  ،القّمّي 

 . ه4591طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،العلميّة

أبو جعفر الّصدوق حمّمد بن عيّل    ،ثواب األعامل وعقاب األعامل

دار الرشيف  ،النارش ،(ه514)املتوّّف سنة  ،بن احلسني بن بابويه القّمي

 ،الطبعة ،ه4456 ،الطبعسنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،الريض للنرش ـ

  .الثانية

ملحّمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  ،جامع البيان يف تأويل القرآن

أمحد  :حتقبق( ه545)املتوّّف سنة  ،أبو جعفر الطربي ،غالب اآلميل

 . ه4425 ،األوىل :الطبعة ،مؤسسة الرسالة :النارش ،حمّمد شاكر

املتوّّف سنة  ،لغروّي احلائرّي ملحّمد بن عيّل األردبييّل ا ،جامع الرواة

  .قم املقّدسة ـ إيران ،مكتبة املحّمدّي ( ه4454)

أبو عبد اهلل حممد بن احلسن  ،اجلامع الصغري ورشحه النافع الكبري

 ،(ه4456)عامل الكتب سنة  :النارش ،(ه419)املتوّّف سنة  ،الشيباينّ 

  .بريوت ـ لبنان

 ،املحّقق الكركي ،حلسنيعيل بن ا ،جامع املقاصد يف رشح القواعد
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^ مؤسسة آل البيت  :حتقيق ونرش ،(ه945)املحّقق الثاين املتوّّف سنة 

  .إلحياء الرتاث الطبعة األوىل

ـ أليب عبد اهلل حمّمد بن أمحد األنصارّي  اجلامع الحكام القرآن

 ،دار احياء الرتاث العريّب بريوت ـ لبنان ،(ه674)القرطبّي املتوّّف سنة 

  .م4910ـ  ه4450الثانية الطبعة 

ـ أليب عبد اهلل حمّمد بن أمحد األنصارّي  اجلامع الحكام القرآن

 ،دار احياء الرتاث العريّب بريوت ـ لبنان ،(ه674)القرطبّي املتوّّف سنة 

  .م4910ـ  ه4450الطبعة الثانية 

 :حتقيق ،(ه695)حييى بن سعيد احليّل املتوّّف سنة  ،اجلامع للرشائع

مؤّسسة  ،ه4450 ،قم ،لتحقيق بإرشاف الشيخ جعفر السبحاينجلنة ا

  .×سيّد الشهداء 

عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس أبو  ،اجلرح والتعديل

 ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت :النارش ،حممد الرازي التميمّي 

  (.م4902)الطبعة األوىل 

من أعالم  ،األشعثملحّمد بن حمّمد بن  ،(األشعثيات)اجلعفريات 

 ، طهران ،مكان الطبع ،مكتبة نينوى احلديثة ،النارش ،القرن الرابع

  . األوىل ،الطبعة

الرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسوي  ،مجل العلم والعمل

مطبعة اآلداب يف النجف  ،السيد امحد احلسينّي  :حتقيق ،العلوّي 

 . ه4571 ،الطبعة األوىل ،األرشف
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شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن  ،يف العبادات اجلمل والعقود

دانشيار  ،حممد واعظ زاده خراسانى :حتقيق ،احلسن بن عىل الطوسّى 

  .چاپخانه دانشگاه مشهد ،دانشگاهها مشهد

أليب زيد عبدالرمحن بن حمّمد بن  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن

  .خملوف الثعالبّي 

حمّمد حسن النجفي  ،مجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسال

الطبعة  ،قم ،...عبّاس القوچاين و :حتقيق ،(ه4266)املتوّّف سنة 

  .دار الكتب اإلسالمية ،(ش 4567)األوىل سنة 

عالء الدين عيل بن  ،اجلوهر النقي يف ذبل كتاب السنن الكربى

جملس دائرة املعارف  :النارش ،عثامن املارديني الشهري بابن الرتكامين

األوىل ـ  :الطبعة :الطبعة ،الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آبادالنظامية 

 . ه4544

الشيخ  ،حمّمد بن احلسني العاميل ،احلبل املتني يف أحكام الدين

السيّد بالسم املوسوي  :حتقيق ،(ه4555)البهائي امليوّّف سنة 

جممع  ،(ه4424)الطبعة األوىل سنة  ،مشهد املقّدسة ،احلسيني

  .ومن الطبعة احلجرية ،ةالبحوث اإلسالمي

الدكتور عبد العال  :حتقيق ،البن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع

  .دار الرشوق ـ بريوت ،سامل مكرم

يوسف بن أمحد  ،احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة
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مؤسسة النرش التّابعة جلامعة  :النارش ،(ه4416)البحراين املتوّّف سنة 

  (.عّش آل حمّمد)وزة العلميّة ـ قّم املقّدسة املدّرسني يف احل

دار ( ه455)املتوّّف سنة  ،أليب نعيم األصفهاينّ  ،حلية األولياء

  .الفكر بريوت

لسيف الدين أيب بكر حمّمد  ،حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء

ياسني أمحد  .د :حتقيق ،(ه057)املتوّّف سنة  ،بن أمحد الشاش القفال

 :سنة النرش ،دار األرقم/ مؤسسة الرسالة  :النارش ،رادكةإبراهيم د

  .بريوت ـ لبنان ،م4915

الشيخ الصدوقاملتوّّف سنة  ،حمّمد بن عيل ابن بابويه اخلصال

مؤسسة النرش التّابعة  :النارش ،قم ،عىل أكرب الغفاري :حتقيق ،(ه514)

 41 ،(آل حمّمدعّش )جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 . ه4455ذي القعدة احلرام 

العالّمة  ،احلسن بن يوسف ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال

 ،قم ،السيّد حمّمد صادق بحر العلوم :حتقيق ،ه726احليّلّ املتوّّف سنة 

 ،النجف ،منشورات الريض باألوفست من منشورات الطبعة احليدرية

  .م 4964ـ  ه4514

املتوّّف  ،ة أيب جعفر حمّمد بن احلسن الطوّس لشيخ الطائف ،اخلالف

قم املقّدسة ـ  ،مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ،النارش. ه465سنة 

 . ه4457طبع سنة مجادى اآلخرة  ،إيران
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جالل الّدين عبد الرمحن ابن أيب  ،الدر  املنثور يف التفسري باملأثور

  .عرفة ـ بريوت لبناندار امل ،(ه944)املتوّّف سنة  ،بكر السيوطّي 

الشهيد  ،حمّمد بن مّكي العاميلّ  ،الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية

 ،مؤسسة النرش اإلسالمي :حتقيق ونرش ،(ه716)األّول املتوّّف سنة 

 . ه4442الطبعة األوىل سنة  ،قم

النعامن  ،دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام

 ،آصف بن عيل أصغر فييض :حتقيق ،ه565توّّف سنة بن حمّمد املغريب امل

  .دار املعارف ،م 4965ـ  ه4515 ،القاهرة

حمّمد باقر بن حمّمد املؤمن  ،ذخرية املعاد يف رشح اإلرشاد

  .الطبعة احلجرية ،(ه4595)املتوّّف سنة  ،السبزوارّي 

 ،ه4519آقا بزرك الطهرايّن املتوّّف  ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة

  .إسامعيليان ،دار الكتب العلمية ،قم

ملحّمد بن مجال الّدين مّكي  ،ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة

إلحياء ^مؤسسة آل البيت  ،حتقيق ،(ه716)املتوّّف  ،العاميّل اجلزينّي 

 . ه4449الطبعة األوىل حمّرم  .الرتاث

شيخ الطائفة املتوّّف سنة  ،حمّمد بن احلسن الطوس ،الرجال

منشورات الريض باألوفست عن طبع النجف  ،قم ،(ه465)

  .م 4964ـ  ه4515 ،منشورات احليدرية

املتوّف  ،لتقى الّدين احلسن بن عيّل بن داود احليلّ  ،رجال ابن داود
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 ،العالمة السيد حمّمد صادق آل بحر العلوم ،حتقيق ،(ه757)بعد سنة 

  .املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف ،النارش

املتوّّف  ،أبو جعفر أمحد بن أيب عبد اهلل الربقّي  ،ي  رجال الربق

 . ه4542جامعة طهران ـ  ،(ه215سنة)

أبو العباس أمحد بن عيل النجاّش األسدّي  ،رجال النجايش  

السيّد موسى الشبريّي الزنجايّن ـ  :حتقيق ،(ه405)املتوّّف  ،الكويفّ 

حلوزة العلميّة ـ قّم مؤسسة النرش الّتابعة جلامعة املدّرسني يف ا :النارش

 . ه4457 :سنة الطبع ،(عّش آل حمّمد)املقّدسة 

السيّد املرتىض املتوّّف  ،عيّل بن احلسني ،رسائل الرشيف املرتىض

دار  ،(ه4450)قم سنة  ،السيّد مهدي الرجائي :إعداد ،(ه456)سنة 

  .القرآن الكريم

 ،اميلزين الدين بن عيل الع ،روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان

مكتب اإلعالم  :حتقيق ونرش ،(ه960)الشهيد الثاين املتوّّف سنة 

  .ومن الطبعة احلجرية ،(ه4422)الطبعة األوىل سنة  ،قم ،اإلسالمي

زين الدين بن عيل  ،الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية

السيّد حمّمد  :حتقيق ،(ه960)الشهيد الثاين املتوّّف سنة  ،العاميل

 ،انتشارات داوري ،(ه4445)الطبعة األوىل سنة  ،قم ،الكالنرت

  .باالوفست عن طبعة النجف

 ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقّي  ،روضة الطالبني
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الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ـ الشيخ عيل  :حتقيق ،ه676املتوّف سنة 

  .دار الكتب العلمية ،حممد معرض

لّشهيد حمّمد بن أمحد الفتّال ا ،روضة الواعظني وبصرية املتعظني

قم  ،منشورات الريّض  ،النارش ،(ه051)املتوّّف سنة  ،النيسابورّي 

  . األوىل ،الطبعة( ه4447)طبع سنة  ،املقّدسة ـ إيران

للمريزا عبد اهلل أفندي  ،رياض العلامء وحياض الفضالء

ة اهلل مكتبة آي :النارش ،من أعالم القرن الثاين عرش اهلجرّي  ،األصفهاينّ 

  .(ه4454)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،املرعيّش النجفّي 

السيد عيّل  ،رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة  :النارش ،(ه4254)الطباطبائّي املتوّّف سنة 

سنة  ،(عّش آل حمّمد)املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

  .ومن الطبعة احلجرية ،(ه4442)

للموىل فتح اهلل بن شكر اهلل الرشيف  ،(زبدة التفاسري)زبدة البيان 

مؤسسة املعارف  :حتقيق ونرش ،(ه911)املتوّف سنة  ،الكاشاينّ 

 . ه4425اإلسالميةسنة 

ملوالنا أمحد بن حمّمد الشهري باملقّدس  ،زبدة البيان يف أحكام القرآن

حققه وعلق عليه حمّمد الباقر  ،(ه995)نة املتوّف س ،األردبييلّ 

  .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية ـ هتران :النارش ،البهبودّي 

الفاضل  »  املعروف ب ،للشيخ ابراهيم بن سليامن ،الرساج الوهاج
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  .« اخلراجيات »املطبوع ضمن . ه944سنة  ا  كان حيّ  ،« القطيفي

مؤسسة  :النارش ،(ه091)املتوّّف سنة  ،البن إدريس احليّلّ  ،الرسائر

عّش آل )النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 . ه4444الطبعة الثانية سنة  ،(حمّمد

احلافظ أيب عبد اهلل حمّمد بن يزيد القزوينّي ابن  ،سنن ابن ماجة

ّمد فؤاد عبد حقق نصوصه وعّلق عليه حم( ه275)املتوّّف سنة  ،ماجة

 . ه4455سنة الطبع  ،دار الفكر بريوت .الباقي

املتوّّف  ،أليب داود سليامن بن األشعث السجستاينّ  ،سنن أيب داود

سنة  ،دار الفكر ،حتقيق وتعليق سعيد حمّمد الّلحام ،(ه270)سنة 

  .م4995ـ  ه4445 :الطبع

مذي   ( ه279)املتوّّف سنة  ،ملحّمد بن عيسى الرّتمذّي  ،سنن الرت 

 . ه4455سنة الطبع  ،دار الفكر بريوت ـ لبنان

االمام الكبري ابو حممد عبد اهلل بن الرمحن بن الفضل  سنن الدارمي

دمشق ـ  ،مطبعة االعتدال( ه200)املتوّّف سنة  ،بن هبرام الدارمّي 

  .م4996سورّية طبع سنة 

املتوّّف سنة  ،أمحد بن احلسني بن عيل البيهقّي  ،السنن الكربى

حتقيق حممد بن القادر عطار ـ دار الكتب العلمية ـ بيورت ـ  ،(ه401)

 . ه4424

 ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائّي  ،سنن النسائي الكربى
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الطبعة  ،دار الكتب العلمية ـ بريوت :النارش ،(ه555)املتوّّف سنة 

  .م4994ـ  ه4444 ،األوىل

د بن أمحد بن عثامن االمام شمس الدين حممّ  ،سري أعالم النبالء

مؤسسة الرسالة بريوت ـ شارع  ،(م 4574ـ  ه741)املتوّّف  ،الذهبّي 

  (.م 4995ـ  ه4445)الطبعة التاسعة  ،سورية

السيّد املرتىض املتوّّف سنة  ،عيّل بن احلسني ،الشايف يف اإلمامة

الثانية سنة  :الطبعة ،مؤسسة الصادق ـ طهران :النارش ،(ه456)

 . (ه4445)

عبد احلي بن أمحد بن حممد  ،رات الذهب يف أخبار من ذهبشذ

 ،حتقيق عبد القادر األرنؤوط ،(ه4519)املتوّّف سنة  ،العكري احلنبيلّ 

مكان النرش  ،ه4456النارش دار بن كثري سنة النرش  ،حممود األرناؤوط

  .دمشق

 ،جعفر بن احلسن ،رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام

 ،السيّد صادق الشريازي :حتقيق ،(ه676) املتوّّف سنة املحّقق احليّل 

  .انتشارات االستقالل ،(ه4459)الطبعة الثانيةسنة  ،طهران

أليب الفرج عبد الرمحن بن حمّمد بن أمحد بن قدامة  ،الرشح الكبري

  .دار الكتاب العريبّ  ،(ه612)املتوّف سنة  ،املقدس

حممد  .(ه095)ملتوّّف سنة برهان الدين املرغيناين ا ،رشح اهلداية

  .4224سنة  ،بن حممد حسن الساغري



 877 ..............................................  مصادر التحقيقفهرس / الفهارس الفنية 

أليب جعفر أمحد بن حمّمد بن سالمة بن عبد  ،رشح معاين اآلثار

 :املتوّف)امللك بن سلمة األزدي احلجري املرصي املعروف بالطحاوي 

  .(ه524

دار احلديث  ،أمحد حممد شاكر :حتقيق ،البن قتيبة ،الشعر والشعراء

  .م 2556ـ  ه4427 :نة الطبعالقاهرة س

شواهد الت نزيل لقواعد التفضيل يف اآليات النازلة يف أهل 

املتوّّف يف  ،املعروف باحلاكم احلسكاينّ  ،لعبيد اهلل بن أمحد ،^ البيت

طهران  ،جممع إحياء الثقافة اإلسالميّة :النارش .القرن اخلامس اهلجرّي 

 . ه4444الطبعة األوىل سنة  ،ـ إيران

 ،إسامعيل بن محّاد اجلوهرّي  ،حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالص

دار العلم  ،حتقيق أمحد عبد الغفور عّطار ،(ه595)املتوّّف سنة 

 . ه4457سنة  ،للماليني بريوت ـ لبنان

املتوّّف  ،ملحّمد بن اسامعيل البخارّي اجلعفّي  ،صحيح البخاري  

  .م4914ـ  ه4454طبع سنة  ،دار الفكر بريوت ـ لبنان ،(ه206)سنة 

 ،(ه264)املتوّّف سنة  ،البن احلّجاج النيسابورّي  ،صحيح مسلم

  .دار الفكر بريوت ـ لبنان

بن احلسني بن  من أدعية اإلمام السجاد عيلّ  ،الصحيفة السجادية

 ،قم املقّدسة ـ إيران ،دفرت نرش اهلادي :النارش^  بن أيب طالب عيلّ 

  .(ه4441)طبع سنة 
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 ،(ه452)املتوّّف سنة  ،أليب العبّاس املستغفرّي  ،’بي  طب  الن

  .ش4562الطبعة األوىل سنة الطبع  ،انتشارات الريض

إلبراهيم بن القاسم بن  ،(القسم الثالث)طبقات الزيدية الكربى 

مؤسسة اإلمام زيد بن عيّل  ،(ه4402)املتوّف سنة  ،اإلمام املؤيد باهلل

  .األردن ،الثقافية

لتاج الدين أيب نرص عبد الوهاب بن عيل  ،فعية الكربىطبقات الشا

حممود حممد  :حتقيق ،(ه774)املتوّّف سنة  ،بن عبد الكايف السبكّي 

  .دار إحياء الكتب العربية ،الطناحي ـ عبد الفتاح حممد احللو

د بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البرصي   ،الطبقات الكربى حمم 

  .دار صادر ـ بريوت ،ويةالسرية الرشيفة النب ،الزهري  

للعالمة الفقيه الرجايّل  ،طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال

احلاج السيد عيل أصغر بن العالمة السيد حممد شفيع اجلابلقي 

 ،السيد مهدي الرجائي :حتقيق ،ه4545املتوّف سنة  ،الربوجردّي 

 ،املقدسةمكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ـ قم  :النارش

 . ه4445 :تاريخ الطبع ،هبمن ـ قم :طبع

ة الداعي ونجاح الساعي البن العبّاس أمحد بن حمّمد بن فهد  ،عد 

قم  ،أمحد املوحدّي القّمّي  :حتقيق ،(ه144)املتوّّف سنة  ،احليّلّ األسدّي 

  .املقّدسة ـ إيران

ة يف أصول الفقه حمّمد بن احلسن الطوس املتوّّف سنة  ،العد 
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الطبعة األوىل سنة  ،قم ،حمّمد رضا األنصاري القّمي :حتقيق ،(ه465)

  .(ه4447)

أبو جعفر الّصدوق حمّمد بن عيّل بن احلسني بن    ،علل الرشائع

ـ   ، مكتبة الداوري :النارش ،(ه514)املتوّّف  ،بابويه القّمي قم املقّدسة

  . األوىل :الطبعة ،ه4427 :تاريخ الطبع ،إيران

  .بدر الدين العيني احلنفي ،رشح صحيح البخاري عمدة القاري

ابن أيب )الشيخ حمّمد بن عيل اإلحسائي  ،عوايل اللئايل العزيزية

حتقيق آقا الجمتبى العراقي ـ مطبعة سيد  ،(ه945)املتوّّف سنة  ،(مجهور

 . ه4455الشهداء ـ قم املقدسة ـ 

لصدوق الشيخ ا ،حمّمد بن عيل ابن بابويه ،×عيون أخبار الرضا 

 ،(ه4454)الطبعة األوىل سنة  ،بريوت ،(ه514)املتوّّف سنة 

  .منشورات األعلمي

 ،حمّمد بن مّكي ،الشهيد األّول ،غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد

 ،مركز األبحاث والّدراسات اإلسالميّة ،(ه716)املستشهد سنة 

  .رضا املختاري :املحقق

املتوّف سنة  ،كارم بن زهرةللسيد أيب امل ،غنية النزوع= الغنية 

من  ،« اجلوامع الفقهية »املطبوع بالطبعة احلجرية ضمن  .(ه010)

 . ه4454سنة  ،منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش بقم

الشيخ  ،الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن



 4ج / قالئد الدرر  .....................................................................842

ـ  ه4444سنة النرش  ،النارش دار الفكر ،نظام ومجاعة من علامء اهلند

  .م4994

أليب القاسم عبد الكريم بن حممد  ،فتح العزيز رشح الوجيز

  .دار الفكر ،ه625الرافعي املتوّف سنة 

نرش  ،(ه529)املتوّّف سنة  ،لعيّل بن بابويه القّمّي  ،×فقه الرضا

 ،الطبعة األوىل ،مشهد املقّدسة ـ إيران ،×املؤمتر العاملّي لإلمام الرضا 

 . ه4456سنة 

 ،لقطب الدين أيب احلسني سعيد بن هبة اهلل الّراوندّي  ،قرآنفقه ال

قم املقّدسة ـ  ،مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي  ،(ه075)املتوّّف سنة 

 . ه4450الطبعة الثانية سنة  ،إيران

حتقيق ونرش مؤسسة آل  ،×الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا

 ه4456ة سن ،الطبعة االوىل ،إلحياء الرتاث بقم^  البيت

 ،لشيخ الّطائفة أبو جعفر حمّمد بن احلسن الطوّس  ،الفهرست

الطبعة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،مؤسسة نرش الفقاهة( ه465)املتوّّف سنة 

 . ه4447األوىل سنة 

من أعالم  ،للشيخ منتجب الدين عىل بن بابويه الرازّي  ،الفهرست

الدين املحدث الدكرت السيد جالل  :حتقيق ،القرن السادس اهلجرّى 

املكتبة العاّمة آلية اهلل العظمى املرعشى النجفّى ـ  :النارش ،االرموّى 

  .ش4566سنة  ،قم
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جالي ة آلية اهلل الّسيد حمّمد  ،رجال الّسيد بحر العلوم=  الفوائد الر 

مكتبة  ،(ه4242)املتوّّف سنة  ،مهدي بحر العلوم الطباطبائّي 

  .ش4565/  9/  4 :ـ طهران الطبعة األوىل× الصادق

( ه960)استشهد سنة  ،زين الدين بالشهيد الثاين ،فوائد القواعد

مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية قسم إحياء الرتاث  :حتقيق

  .اإلسالمّي مركز انتشارات

ملحّمد  ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير

لدار  :النارش ،د السالمضبطه وصححه أمحد عب ،عبد الرؤوف املنّاوي

  .م 4994ـ  ه4440الطبعة األوىل  ،بريوت ـ لبنان ،الكتب العلمية

 ،ملجد الدين حمّمد بن يعقوب الفريوزآبادّي  ،القاموس املحيط

  .دار اجليل بريوت ـ لبنان ،(ه147)املتوّّف سنة 

الشيخ أبو العباس عبد اهلل احلمريي من أعالم القرن  ،قرب اإلسناد

قم  ،إلحياء الرتاث^ مؤسسة آل البيت  :حتقيق ،اهلجرّي  الثالث

 . ه4445األوىل ـ  :الطبعة ،املقّدسة ـ إيران

العالّمة احليّل املتوّّف  ،حسن بن يوسف بن املطّهر ،قواعد األحكام

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة  :النارش ،(ه726)سنة 

  .(ه4445)سنة  ،(آل حمّمد عّش )العلميّة ـ قّم املقّدسة 

ـ  ،أليب عبد اهلل حمّمد بن مّكي العاميلّ  ،القواعد والفوائد امللّقب ب

ل »   .قم املقّدسةـ  إيران ،مكتبة املفيد( ه716)استشهد سنة  ،« الشهيد األو 
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املتوّّف سنة  ،للفقيه األقدم أيب الصالح احللبّي  ،الكايف يف الفقه

بأصفهان سنة × م أمري املؤمنني طبع يف مكتبة اإلما ،(ه447)

  .(ه4455)

املتوّّف  ،الكلينّي   لثقة اإلسالم حمّمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكايف

دار الكتب  :النارش ،الشيخ عيّل أكرب الغّفارّي  :حتقيق ،(ه529)سنة 

  .الطبعة الرابعة ،ه4457 :سنة الطبع ،طهران ـ إيران ،اإلسالمية

 ،جعفر بن حممد بن قولويه القمّي  أليب القاسم ،كامل الزيارات

املطبعة  ،األوىل :الطبعة ،الشيخ جواد القيومي :حتقيق ،(ه561)املتويف 

  .(ه4447)سنة  ،مؤسسة النرش االسالمّي 

الكنوّّف  ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدّي  ،كتاب العني

 والدكتور ،الدكتور مهدي املخزومي :حتقيق ،(ه470ـ  455)سنة 

 ،قم املقّدسة ـ إيران ،مؤسسة دار اهلجرة :النارش ،إبراهيم السامرائّي 

  .(ه4459)طبع سنة 

ا حميي الدين بن رشف النووي ،كتاب املجموع املتوّف   ،أليب زكري 

  .طبع يف دار اإلرشاد ـ السعودي ة ،(ه787)سنة 

منشورات  ،ملحّمد حمسن املشتهر بالفيض الكاشاين ،كتاب الوايف

  .أصفهان ،العامة× االمام أمري املؤمنني عيل مكتبة 

 ،(ه415)سنة الوفاة  ،أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،كتاب سيبويه

  .دار اجليل بريوت ـ لبنان ،عبد السالم حممد هارون :حتقيق ورشح
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 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

دار  :دار النرش ،ّي اخلوارزمّي أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرش

  .عبد الرزاق املهدي :حتقيق ،إحياء الرتاث العريب ـ بريوت

احلسن  لزين الدين أيب عىلّ  ،يف رشح املخترص النافع ،كشف الرموز

مؤسسة النرش  :النارش ،« الفاضل اآليب »  املعروف ب ،بن أيب طالب

عّش آل )قّم املقّدسة  التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ

  .(ه4451)سنة  ،(حمّمد

ة للعاّلمة املحقق أيب احلسن عيّل بن عيسى ابن أيب  ،كشف الغم 

الطبعة  ،دار األضواء بريوت ـ لبنان( ه695)املتوّّف سنة  ،الفتح اإلربيلّ 

  (.م4910ـ  ه4450)الثانية سنة 

 ،حمّمد بن احلسن األصفهاين ،كشف اللثام عن قواعد األحكام

مؤسسة النرش التّابعة  :النارش ،(ه4457)الفاضل اهلندي املتوّّف سنة 

 ،(عّش آل حمّمد)جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

  .وعن الطبعة احلجرية أيضا   .(ه4446)الطبعة األوىل سنة 

ألمحد بن  ،(تفسري الثعلبي  )الكشف والبيان عن تفسري القرآن 

دار إحياء الرتاث ( ه427)املتوّّف سنة  ،راهيم الثعلبّي حممود بن إب

  .م2552ـ  ه4422الطبعة األوىل سنة  ،بريوت ـ لبنان ،العريب

 ،للعاّلمة حمّمد باقر بن حمّمد مؤمن الّسبزوارّي  ،كفاية األحكام

  .مركز النرش ـ أصفهان ،الطبعة احلجرّية ،(ه4595)املتوّّف سنة 
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تقي الدين أيب بكر بن حممد  ،اإلختصار كفاية األخياريف حل غاية

 حتقيق عيل عبد احلميد بلطجي ،احلسيني احلصيني الدمشقي الشافعي

دمشق ـ  ،م4994سنة النرش  ،النارش دار اخلري ،حممد وهبي سليامنو

  .سورّية

للشيخ اجلليل األقدم الصدوق أبى  ،كامل الدين ومتام النعمة

 ،ه514املتوّف سنه  ،ويه القّمّي جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن باب

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة  :النارش ،عىّل أكرب الغفارّي  :الشيخ :حتقيق

يف حمّرم  ،(عّش آل حمّمد)املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 . ه4450احلرام 

للشيخ األجل مجال الدين املقداد بن  ،كنز العرفان يف فقه القرآن

الشيخ حممد باقر رشيف  :حتقيق ،ه126املتوّف  ،لسيورّي عبد اهلل ا

  .طهران ،املكتبة املرتضوية :النارش ،زاده

لعيّل بن حسام الدين املتقي  ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال

  .م 4919مؤسسة الرسالة ـ بريوت  :النارش ،اهلندّي 

 بن عثامن د بن عيلتأليف اإلمام أيب الفتح الشيخ حممّ  ،كنز الفوائد

دار األضواء  :النارش( ه449)املتوّف سنة  ،الكراجكي الطرابليس

 . ه4450سنة  ،بريوت

املحقق الشهري واملؤرخ الكبري الشيخ عباس  ،الكنى واأللقاب

  .مكتبة الصدر ـ طهران :النارش ،(ه1777)املتوّف  سنة  ،القمّي 
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 ،داينّ عبد الغني الغنيمي الدمشقي املي ،اللباب يف رشح الكتاب

  .دار الكتاب العريبّ  :النارش ،حممود أمني النواوي :املحقق

أليب الفضل مجال الدين حمّمد بن مكّرم بن منظور  ،لسان العرب

قم  ،أدب احلوزة :النارش ،(ه744)املتوّّف سنة  ،األفريقّي املرصّي 

  .(ه4450)الطبعة األوىل سنة  ،املقّدسة ـ إيران

بن حجر أبو الفضل العسقاليّن  أمحد بن عيلّ  ،لسان امليزان

مؤسسة األعلمّي  ،دائرة املعرف النظامية ـ اهلند :حتقيق ،الشافعّي 

  .م4916ـ  ه4456 ،للمطبوعات ـ بريوت الطبعة الثالثة

ي د بن مكأيب عبد اهلل حممّ  ،للشهيد األول ،اللمعة الدمشقية

عة الطب ،دار نارص بقم :النارش ،(ه716)املستشهد سنة  ،العاميل

 . ه4456سنة  ،االوىل

خليل  :حتقيق ،أليب بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس ،املبسوط

 ،بريوت ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع :النارش ،حمي الدين امليس

  .م2555 ه4424 ،الطبعة األوىل ،لبنان

املتوّّف  ،لشيخ الّطائفة أبو جعفر حمّمد بن احلسن الطوّس  ،املبسوط

املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرّية طهران ـ إيران  ،(ه465)سنة 

 . ه4517طبع سنة 

 ،للعامل املحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيّي  ،جممع البحرين

 :النارش ،السيد أمحد احلسينّي  :حتقيق ،(ه4510)املتويّف سنة 

  .ش 4562شهريور ماه  :سنة الطبع ،املرتضوي
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ألمني االسالم أيب عيل الفضل بن  ،رانجممع البيان يف تفسري الق

من أعالم القرن السادس اهلجرّي منشورات مؤسسة  ،احلسن الطربّس 

  .م 4990ـ  ه4440الطبعة األوىل  ،األعلمّي للمطبوعات بريوت ـ لبنان

 ،نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمّي  ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 . ه4442بريوت ـ  ،دار الفكر :النارش

املوىل أمحد  ،جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان

العراقي  :حتقيق ،(ه995)املحّقق األردبييل املتوّّف سنة  ،األردبييل

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة املدّرسني  :النارش ،واالشتهاردّي واليزدّي 

  .(ه4455)سنة  ،(عّش آل حمّمد)يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

أليب احلسن أمحد بن فارس  ،(جممل اللغة)جممل ابن فارس 

طبع يف دار الفكر بريوت ـ لبنان سنة  ،(ه590)املتوّّف سنة  ،الرازّي 

  .(ه4444)

الشيخ الثقة اجلليل األقدم أيب جعفر أمحد بن حمّمد بن  ،املحاسن

 ،السيد جالل الدين احلسينّي  :حتقيق ،ه274املتوّّف سنة  ،خالد الربقّي 

 . ه4575طبع سنة  ،دار الكتب اإلسالميّة طهران ـ إيران :النارش

املتوّف  ،أليب حمّمد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،املحىل  باآلثار

ودار  ،طبع يف دار الفكر ،الشيخ أمحد حمّمد شاكر :حتقيق .(ه406)سنة 

  .(ه4451)الكتب العلميّة سنة 

دار  :النارش ،(ه264) سنة املتوّّف  ،إسامعيل املزينّ  ،خمترص املزين
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  .املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان

ألفه الشيخ األجل املحقق أبو  ،املخترص النافع يف فقه اإلمامية

 ،(ه676)القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل املتوّف سنة 

الطبعة الثانية  ،قم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة :منشورات

 . ه4452طهران 

ى بـ  لعبد اهلل بن أمحد  ،« معامل التنزيل »خمترص تفسري البغوي املسم 

دار السالم للنرش والتوزيع ـ  :النارش ،األوىل :الطبعة ،بن عيل الزيد

  .(ه4446)سنة  ،الرياض

العالّمة احليّل املتوّّف  ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،خمتلف الشيعة

التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة  مؤسسة النرش :النارش ،(ه726)سنة 

 هـ4442سنة  ،(عّش آل حمّمد)العلميّة ـ قّم املقّدسة 

السيّد حمّمد بن عيّل  ،مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم

مؤّسسة آل  :حتقيق ونرش ،(ه4559)املوسوّي العاميّل املتوّّف سنة 

  .الطبعة األوىل ،قم ،إلحياء الرتاث^ البيت 

ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  ،نة الكربىاملدو  

دار الكتب العلمية  :النارش ،زكريا عمريات :حتقيق ،(ه479 :املتوّف)

  .بريوت ـ لبنان

 ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان

توّّف سنة لعبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي اليمني املّكي امل
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الطبعة األوىل  ،بريوت ـ لبنان ،منشورات دار الكتب العلمية ، ه761

  .م 4997ـ  ه4447

سول  ،ملحمد باقر املجليّس  ،مرآة العقول يف رشح اخبار آل الر 

دار  :رشح كتاب الكايف ـ الكليني النارش ،(ه4444)املتوّّف سنة 

 . ه4454الطبعة الثانية سنة  ،الكتب االسالمية

أليب يعىل محزة بن عبد العزيز  ،اسم العلوية يف األحكام النبويةاملر

 ،السيد حمسن احلسينّي األمينّي  :حتقيق ،(ه441)املتوّف سنة  ،الديلمّي 

 :سنة الطبع^ املعاونية الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت  :النارش

  .قم املقّدسة ـ إيران ،ه4444

املتوّف أواسط  ،جلواد الكاظمّي ا ،مسالك األفهام إىل آيات األحكام

 :النارش ،الشيخ حممد باقر رشيف زاده :حتقيق ،القرن احلادي عرش

  .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية

لزين الدين بن عيّل  ،مسالك األفهام يف تنقيح رشائع اإلسالم

 :النارش( ه966)املستشهد سنة  ،« الشهيد الثاين »املعروف بـ  ،العاميلّ 

الطبعة األوىل سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،مؤسسة املعارف اإلسالميّة

  .(ه4445)

اإلمام الشيخ املفيد حمّمد بن حمّمد بن نعامن ابن  ،املسائل الرسوية

  .(ه445ـ  556)املتوّّف سنة  ،املعلم أيب عبد اهلل العكربي البغدادّي 

بن موسى  علم اهلدى السيد عيّل بن احلسني ،مسائل النارصيات
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مركز البحوث  :التحقيق ،(ه456)املتوّّف سنة  ،الرشيف املرتىض

رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية  :النارش ،والدراسات العلمية

 . ه4447/ م  4997 :تاريخ النرش

بن احلسني  د بن عيلّ بن جعفر بن حممّ  لعيلّ  ،مسائل عيل  بن جعفر

إلحياء  ^ل البيت مؤسسة آ :النارش ،^بن أيب طالب بن عيلّ 

  .(ه4459)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،الرتاث

مريزا حسني النوري  ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل

^ مؤّسسة آل البيت  :حتقيق ونرش ،(ه4525)الطربس املتوّّف سنة 

  .(ه4451)الطبعة األوىل سنة  ،قم ،إلحياء الرتاث

 ، احلاكم النيسابوريأليب عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني

طبع يف دار  ،وبذيله التلخيص للحافظ الذهبّي  ،(ه450)املتوّّف سنة 

  .بريوت ـ لبنان ،املعرفة

لسليامن بن داود بن اجلارود الفارس  ،مسند أيب داود الطيالس  

دار املعرفة  ،ه254املتوّف سنة  ،البرصي الشهري بأيب داود الطياليس

  .بريوت ـ لبنان

دار صادر  ،(ه244)املتوّّف سنة  ،ألمحد بن حنبل ،دمسند أمح

  .بريوت ـ لبنان

دار الوفاء مرص ـ  ،اعالم فقهاء األقطار ،مشاهري علامء األمصار

 م 4994ـ  ه 4444الطبعة األوىل املنصورة 
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 ،حمّمد بن احلسني العاميل ،مرشق الشمسني وإكسري السعادتني

 ،السيّد مهدي الرجائي :حتقيق ،(ه4555)الشيخ البهائي املتوّّف سنة 

مؤّسسة الطبع والنرش  ،(ه4444)الطبعة األوىل سنة  ،مشهد املقّدسة

  .التابعة لآلستانة الرضوية

منشورات  ،×املنسوب لإلمام جعفر الصادق  ،مصباح الرشيعة

 ه4455الطبعة األوىل  ،بريوت ـ لبنان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات

  .م 4915ـ 

أمحد بن حممد بن عيل  ،يف غريب الرشح الكبري للرافعي  املصباح املنري 

  .بمرص ،املكتبة العرصية :النارش. ه775املتوّف عام  ،املقري الفيومّي 

 ،أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاينّ  ،مصن ف عبد الرزاق

املكتب اإلسالمي ـ بريوت الطبعة  ،حبيب الرمحن األعظمي   :حتقيق

 . ه4455 ،الثانية

للحافظ عبد اهلل بن حمّمد  ،مصن ف ابن أيب شيبة الكويف   ،ن فاملص

دار  ،(ه250)املتوّّف سنة  ،بن أيب شيبة إبراهيم بن عثامن الكويّف العبيّس 

  (.م4919ـ  ه4459)سنة  ،الطبعة األوىل ،الفكر بريوت ـ لبنان

معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنفني منهم قديام 

ملحمد بن  ،(تتمة كتاب الفهرست للشيخ أبى جعفر الطوس) ،وحديثا

 ،الطبعة الثانية ،(ه011)املتوّف سنة  ،عيل بن شهرآشوب االزندراينّ 

  .م 4964 ه4515 ،املطبعة احليدرية ـ النجف
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للشيخ اجلليل األقدم الصدوق أيب جعفر حمّمد بن  ،معاين األخبار

الشيخ عيّل  :حتقيق ،ه514 سنة املتويف ،عيّل بن احلسني بن بابويه القمّي 

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة  :النارش ،أكرب الغفارّي 

  .ش 4564سنة الطبع  ،(عّش آل حمّمد)العلميّة ـ قّم املقّدسة 

 ،(ه551)املتوّف سنة  ،أليب جعفر النّحاس ،معاين القرآن الكريم

  .م 4911ـ  ه4451طبعة األوىل ال ،الشيخ حمّمد عيل الصابوينّ  :حتقيق

للمحقق احليّل أبو القاسم نجم الدين  ،املعترب يف رشح املخترص

من منشورات مؤسسة سيّد  ،(ه676)املتوّّف سنة  ،جعفر بن احلسن

  (.ش4564)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،×الشهداء

أليب عبد اهلل  ،معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب

النارش دار  ،(ه626)املتوّّف سنة  ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموّي 

  .بريوت ـ لبنان ،م4994ـ  ه4444 ،الكتب العلمية

لشهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل  ،معجم البلدان

دار إحياء الرتاث  ،(ه626)املتوّّف سنة  ،احلموّي الرومّي البغدادّي 

  .م 4979ـ  ه4599 ،العريب بريوت ـ لبنان

املتوّّف سنة  ،للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباينّ  ،املعجم الكبري

  .حققه وخرج أحاديثه محدي عبد املجيد السلفي الطبعة الثانية ،(ه565)

 ،عمر رضا كحالة ،تراجم مصنفي الكتب العربية ،معجم املؤلفني

 ث العريبمكتبة املثنى ـ بريوت دار إحياء الرتا :النارش
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آلية اهلل السيد أيب  ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة

من منشورات مدينة  ،(ه4445)املتوّف سنة  ،القاسم املوسوي اخلوئي

 . ه4455سنة  ،الطبعة الثالثة ،العلم بقم

دار العلم  ،عمر رضا كحاله ،معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة

  .م 4961ـ  ه4511 ،للماليني بريوت ـ لبنان

املتوّّف سنة  ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة

مركز النرشـ  مكتب  :النارش ،عبد السالم حمّمد هارون :حتقيق ،(ه590)

  .(ه4454)طبع سنة  ،طهرانـ  شارع نارص خرسو ،االعالم االسالمّي 

ور مارسدن الدكت :حتقيق ،(ه257)املتوّّف سنة  ،الواقدي ،املغازي

  .نرش دانش اسالمّي  :النارش ه4450رمضان  :سنة الطبع ،جونس

حتقيق  :حتقيق ،(ه241)املتوّّف سنة  ،ابن هشام احلمريّي  ،السرية النبوية

 ،املدين ـ القاهرة :املطبعة ،حمّمد حميي الدين عبد احلميد :وضبط وتعليق

 م 4965ـ  4515 :سنة الطبع

زكريا عيل  :النارش :النارش ،(ه406)سنة املتوّّف  ،ابن حزم ،االحكام

  .مطبعة العاصمة ـ القاهرة ،يوسف

مجال الدين أبو حمّمد عبد اهلل بن  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب

مازن  .د :حتقيق ،(ه764)املتوّف سنة  ،يوسف بن هشام األنصارّي 

الطبعة  ،دار الفكر ـ بريوت :املبارك وحمّمد عيل محد اهلل النارش

  .م4910 ،ادسةالس
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رشح الشيخ حممد الرشبيني  ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 :النارش ،عني أعيان علامء الشافعية يف القرن العارش اهلجرّي  ،اخلطيب

  .م 4901ـ  ه4577سنة الطبع  ،مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص

 ،قدامة املقدّس  الشهري بابن ،لعبد اهلل بن أمحد بن حمّمد ،املغني

  .دار الكتاب العريّب للنرش والتوزيع ،(ه625)املتوّف سنة 

املتوّف سنة  ،املوىل حممد حمسن الفيض الكاشاينّ  ،مفاتيح الرشائع

جممع الذخائر  :نرش ،السيد مهدي رجائي :حتقيق ،(ه4594)

  .(ه4454)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،االسالمية

ل اليوم والليلة من الواجبات واملستحبات مفتاح الفالح يف عم

هباء الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد احلارثي اهلمداين  ،واآلداب

منشورات  ،(ه4555)العاميل املعروف بالشيخ البهائي املتوّّف سنة 

  .بريوت ـ لبنان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات

جواد احلسيني السيّد حمّمد  ،مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العال مة

الطبعة  ،قم ،حمّمد باقر اخلاليص :حتقيق ،(ه4226)العاميل املتوّّف سنة 

مؤسسة النرش التّابعة جلامعة املدّرسني يف  :النارش ،ه4449األوىل سنة 

  (.عّش آل حمّمد)احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

أليب القاسم احلسني  ،مفردات الّراغب=  مفردات غريب القرآن

دفرت نرش  ،(ه052)املتوّّف سنة  ،ّمد املعروف بالراغب األصفهاينّ بن حم

  .(ه4454)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،الكتاب
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 ،(ه506)أليب الفرج األصفهايّن املتوّّف سنة  ،مقاتل الطالبيني

  .مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش قم ـ إيران :النارش ،الطبعة الثانية

الشيخ الصدوق املتوّّف سنة  ،عيل ابن بابويهحمّمد بن  ،املقنع

  .قم املقّدسة ـ إيران ،×مؤسسة اإلمام اهلادي :حتقيق ونرش ،(ه514)

فخر الشيعة أيب عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن النعامن العكربّي  ،املقنعة

 :النارش .(ه445)البغدادّي امللّقب بالشيخ املفيد رمحه اهلل املتوّّف 

ابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة مؤسسة النرش التّ 

  .(ه4445)الطبعة الثانية سنة  ،(عّش آل حمّمد)

للشيخ اجلليل ريض الدين أيب نرص احلسن بن  ،مكارم األخالق

منشورات  ،من أعالم القرن اخلامس اهلجرّي  ،الفضل الطربّس 

ـ  ه4595)سنة  ،لسادسةالطبعة ا ،قم املقّدسة ـ إيران ،الرشيف الريّض 

  (.م4972

 ،للشيخ حمّمد باقر املجليّس  ،مالذ األخيار يف فهم هتذيب االخبار

قم املقّدسة ـ  ،السيد مهدي الّرجائي :حتقيق ،(ه4445)املتوّّف سنة 

  .(ه4456)طبع سنة  ،إيران

أبو الفتح حمّمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد  ،امللل والنحل

 :النارش ،حمّمد سيد كيالين :حتقيق ،ه041 :توّّف سنةامل ،الشهرستاين

  .دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان

للشيخ اجلليل األقدم الصدوق أيب جعفر  ،من ال حيرضه الفقيه
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 :حتقيق ،(ه514)املتوّف سنه  ،حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه القمّي 

بعة جلامعة مؤسسة النرش التّا :النارش ،الشيخ عيل أكرب الغفارّي 

طبع سنة  ،(عّش آل حمّمد)املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة 

  .(ه4454)

حمّمد بن عيّل بن شهرآشوب املتوّّف سنة  ،مناقب آل أيب طالب

  .املطبعة احليدرية ،م 4906ق ـ  4576 ،النجف األرشف ،(ه011)

 ،راحلسن بن يوسف بن املطهّ  ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب

جممع البحوث  :حتقيق ونرش ،(ه726)العالّمة احليّل املتوّّف سنة 

  .(ه4442)الطبعة األوىل سنة  ،مشهد املقّدسة ،اإلسالمية

 ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب

  .عن الطبعة احلجرية ،(ه726)العالّمة احليّل املتوّّف سنة 

 ،ملحّمد بن إسامعيل املازندراينّ  ،رجالمنتهى املقال يف أحوال ال

مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء  :حتقيق ،(ه4246)املتوّف سنة 

  .م 4990ـ  ه4446 ،الرّتاث

للعالمة حبيب اهلل اهلاشمّي  ،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة

قم  ،×بنياد فرهنك إمام مهدي  ،(ه4524)املتوّّف سنة  ،اخلوئّي 

  .الطبعة الثانية ،ـ إيراناملقّدسة 

 ،لزين الدين بن عيل العاميلّ  ،منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد

  .رضا املختاري :حتقيق)ه 960)املتوّّف سنة  ،املعروف بالشهيد الثاين
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ب القايض عبد العزيز بن الرّباج الطرابليس املتوّّف سنة  ،املهذ 

امعة املدّرسني يف احلوزة مؤسسة النرش التّابعة جل :النارش ،(ه414)

  (.عّش آل حمّمد)العلميّة ـ قّم املقّدسة 

ب البارع يف رشح املخترص النافع أمحد بن حمّمد بن فهد احليّلّ  ،املهذ 

مؤسسة النرش  :النارش ،جمتبى العراقي :حتقيق ،(ه144)املتوّّف سنة 

عّش آل ) التّابعة جلامعة املدّرسني يف احلوزة العلميّة ـ قّم املقّدسة

  (.حمّمد

أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن  ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل

 ،ه904املتويف سنة  ،عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعينّي 

 ،دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،الشيخ زكريا عمريات :حتقيق

  .م 4990ـ  ه4446الطبعة األوىل 

جممع الفكر  ،ملحّمد عيل األنصارّي  ،املوسوعة الفقهية امليرسة

 4440/ األوىل  :الطبعة ،جممع الفكر اإلسالمّي  :النارش ،اإلسالمّي 

اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام  ،موسوعة طبقات الفقهاء

 :الطبعة ،إرشاف العالمة الفقيه الشيخ جعفر السبحاينّ  ،×الصادق 

 . ه4441األوىل سنة 

 :النارش ،حمّمد مصطفى األعظمّي  :حتقيق ،مالك بن أنس ،املوطأ

  .م2554ـ  ه4420االوىل  :الطبعة ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان

 ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال
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دار املعرفة للطباعة  ،عيل حممد البجاوي :حتقيق ،ه741املتوّف سنة 

  .بريوت ـ لبنان ،والنرش

 :حتقيق ،أليب احلسن عيّل بن احلسني السعدّي  ،لفتاوىالنتف يف ا

 :تاريخ الطبع ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت :صالح الدين الناهي الطبعة

  .م4914ـ  ه4454

أليب املحاسن يوسف بن  ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة

وزارة الثقافة واالرشاد  ،(ه174)املتوّّف سنة  ،تغري بردي األتابكي

  .املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش ،القومّي 

 :املحقق ،أبو الربكات األنبارّي  ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء

 :دار الفكر العريب سنة الطبع :حمّمد أبو الفضل إبراهيم النارش

 . ه4441

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج 

 ،(ه762 :املتوّف)لعبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي  ،يالزيلع

 :الطبعة ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان :النارش

  .م4997/هـ4441 ،الطبعة األوىل

الرجايل املحقق السيد مصطفى بن احلسني احلسينّي  ،نقد الرجال

 ^ البيتمؤسسة آل  :حتقيق ،من أعالم القرن احلادي عرش ،التفرّش 

  .(ه4441)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،إلحياء الرتاث

 ،احلسن بن يوسف بن املطّهر ،هناية اإلحكام يف معرفة األحكام
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 ،قم ،السيّد مهدي الرجائي :حتقيق ،(ه726)العالّمة احليّل املتوّّف سنة 

  .مؤسسة إسامعيليان ،(ه4445)الطبعة الثانية سنة 

 ،لعبد الرحيم اإلسنوّي  ،ج الوصولهناية السؤول رشح منها

ـ  ه4425الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان :النارش

  .م4999

أليب السعادات املبارك بن حمّمد بن  ،الن هاية يف غريب احلديث

قم املقّدسة ـ  ،مؤسسة اسامعيليان ،(ه656)املتوّّف سنة  ،األثري اجلزرّي 

  .(ش4264)طبع سنة  ،إيران

د الفقه والفتوى  شيخ  ،حمّمد بن احلسن الطوس ،النهاية يف جمر 

باألوفست عن  ،قم ـ منشورات قدس ،(ه465)الطائفة املتوّّف سنة 

  .دار األندلس ،طبعة بريوت

مجعها الرشيف  ،من كلامت وخطب أمري املؤمنني ،هنج البالغة

 ،صالحصبحي ال :حتقيق( ه456)املتوّّف سنة  ،حمّمد حسني الريّض 

  .(ه4444)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،دار اهلجرة :النارش

العالّمة احليّل  ،احلسن بن يوسف ،هنج احلق وكشف الصدق

  .دار اهلجرة ،4457 ،قم ،(ه726)املتوّّف سنة 

ملحمد  ،نيل األوطار من أحاديث سي د األخيار رشح منتقى األخبار

  .دارة الطباعة املنرييةإ :النارش ،بن عيل بن حممد الشوكاين

أيب جعفر حمّمد بن عيّل بن احلسني بن  ،للشيخ الصدوق ،اهلداية
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من  ،املطبوع ضمن اجلوامع الفقهيّة( ه514)املتوّّف سنة  ،بابويه القّمّي 

  .(ه4454)منشورات مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي بقم سنة 

احلّر  ،احلسن حمّمد بن ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة

^ مؤّسسة آل البيت  :حتقيق ونرش ،(ه4454)العاميّل املتوّّف سنة 

  .(ه4444)الطبعة الثانية سنة  ،قم ،إلحياء الرتاث

ابن محزة من  ،حمّمد بن عيّل الطوّس  ،الوسيلة إىل نيل الفضيلة

مكتبة آية اهلل  ،ه4451 ،قم ،حمّمد احلّسون :حتقيق ،أعالم القرن الساد

  .املرعيش

أليب العبّاس شمس الدين أمحد بن  ،وفيات األعيان وأنباء الزمان

منشورات الرشيف  ،(ه614)املتوّّف سنة  ،حمّمد بن أيب بكر بن خّلكان

  .الطبعة الثانية (ش4564)طبع سنة  ،قم املقّدسة ـ إيران ،الريض
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