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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٕٓ) 

 ((َلْيَس ِِلََذا طَاِلب  )) عليه السالمفقه قوله 
ةظَاِو َواْلَوِِةِ  ))قالال:  عليو السالالمأو حسنة حريز عن أيب عبد هللا  )ومنها: صحيحة :سبق ةا َوالِِّّ ََ ِِ اْلَع ََل َبََْس ِبُلَقطَة

ِه قَةةاَل: َوقَةةاَل أَبُةةو َ ْعَ ةة    َِ لَةةْيَس ِِلَةةَذا ))والعالال ة معمالالوم قولالالو  (1)((لَةةْيَس ِِلَةةَذا طَالِةةب   عليةةه السةةالمَواْْلَْبةةِ  َواْلِعَقةةاِل َوَأْاةةَبا
مكنالالمت ّلهكالالو، والظالالاىر عرفالالا  مالالن ىالالها ال عبالالًن امالالو حيالالط خالالرح عالالن ملكالالو مالال    لبالالو صالال  فكالالم مالالا ال  الالالي لالالو في ((طَالِةةب  

وإن أمكالن ان يع ال ه الرالارع أو  (2)للغًن ّلهكو وال حي مم ان ادلالرا  امالو مالق مهائالو علالى ملكالو فالان لالمت ّلكالو فامالو معيالد  الدا (
ا ىالالو ادلجالالرح ذلالالا عالالن ملالالمت ادلالالالمت والسالالبي دللالالمت مالالن ميالالده االع بالالار فالالان االع بالالار خفيالالك ادلنومالالة فالاليمكن ان يع الال  ال ها هالال

 ط، ال اإلعراض السامق.ادلل ه  
الالم، ومالالن حصالالم لالالالو االمعالالراض الههالالر  لع الالزه عالالالن  ((لَةةْيَس ِِلَةةَذا طَالِةةةب  ))مث ان قولالالو  يعالالمه صالالورا  وىالالي: ادلعالالالر ض، وادلهم 

لكالالن الصالالدع علالالى  ((ِِلَةةَذا طَالِةةب  لَةةْيَس ))مالالالو مالال ال ، فامالالو يصالالدع علالالى مجيعهالالا ابحلمالالم الرالالائق الصالالناعي امالالو إىل الوصالالول 
أ   ((لَةْيَس ِِلَةَذا طَالِةب  ))والظالاىر مالن  (3)م حمالم مظالر ألمالو مهمالم لالسال عمال ال ألصالم ادللكيالة الالر ال ي صالور إ اذلالاادلهم  

 .أ  ليس ادلرا  )ليس ذلها  الي الس عماالتو وإن كان  البا  لهاتو( س عماالتوالالطالي  ال (4)لهاتو الي 
ابن اإلمجالالاع واالرتكالاز ومنالاع العهالالع علالالى عالدم كالون إ الالال م الاعة مسالهطا  ذلالا عالالن ادللكيالة، ف كالون قرينالالة  :لمالم قالد يهالا

مامعة  عن امعها  إ القها، مم حىت لو شمت فامو ال ينعهد اإل الع ألمو من حم مم  ((َلْيَس ِِلََذا طَاِلب  ))ة مب م حاف  م صلة  
الالم وىالالو  مق مالالن امعهالالا ه الشالال اط إحالالراز كالالون ادلالال كلم يف مهالالام البيالالان ومالالق حم مالالم الهرينيالالة مالالا –علالالى ادلرالالهور  –الهرينيالالة ادل صه 

، ولالاليس اإل الالالالع، علالالى فالالرض امعهالالا ه، مالالالن الهالالوة والوضالالون ايالالط يصالالالل  للالالر ع عالالن االرتكالالاز والبنالالالاع (5)ادل صالالم ال إحالالراز
 .واإلمجاع، ف دمر

 ((َلْيَس ِِلََذا طَاِلب  ))عموم التعلي  يف 
ل ان الظالالاىر اخ صاصالالها ابتهالالرات مالالن األمالالور ال ألن األم لالالة منهالالا مالالم أل الالا ىالالي مر الالق اسالالم )معالالم قالالد يهالالا :كمالالا سالالبق

( فمر ق اسم وأاباَه) عليو السالم( ىو أشباه العصا، خاصة مق قولو َذافمر ق ) ((َلْيَس ِِلََذا طَاِلب  ))اإلشارة يف قولو 

                                                           

 .141ص 5 هران، ح –ثهة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الك ي اإلسالمية  (1)
 (.313الدرس ) (2)
 وإن تصوُّر عدم االى مام هبا، ف دمر. (3)
 أ  ألمو ليس ىنا   الي لهاتو فلمت ّلهكو. (4)
 على كالم فصهلناه يف اط سامق. (5)
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م علهالم مكالال ر ارتكازيالالة ال عمالر تعبالالد  فالاليعمه اإلشالارة ىالالو العصالالا والرالظاظ والوتالالد وأشالالباىها، اللهالم إال ان يسالال دل ابن اإلمالالا
والظاىر ىو عموم ال عليم وامو عمر عهالئي ال جبهة تعبدية فالان االاىر مهالام ال عليالم ىالو ذلالمت إذ ال عبالد ال حي الاح  (1)غًنىا(

 مه ا  للغرض. إىل تعليم مم حي اح إىل تسليم فال عليم يساع لإلقناع فال مد ان يكون عهليا  أو عهالئيا  وإال  ار أو كان
امالو لالو  :( كمالا سالبق إذ العال ة معمالوم الع لهالة، واللهالي ال مفهالوم لالو، مالم ينكالده ويوضالحوأاةباَه( و)َذاوال خيمه مو قولو )

)لاليس مغلالي الهمال  مبسالكر أو ليسال  ىالهه مبسالكرة(  عليو السالمفأ اب  ( م ال  يه الهم  والرعًن وأشباىهاغل  م  )سألو عن 
مالم يرالمم حالىت مغلالي قرالر البطالي  مال ال  مالا لاليس مالن أشالباه  ،ل  والالرزاجلواب ابلرعًن وأشالباىو مالن السهال ي جصصفامو ال 
حيالط ان ىالهه وامالو مص يف ان ّام ادلال  ىو اإلسكار سلبا  وإجيالااب   م م ىها اجلواب ادلر مم على ال عليمأ  ان  ،الرعًن

رفالا  ويبعالد  الدا  ان تكالون خلصوصالية ادلالور  مدخليالة ابن يكالون لالة فادلالدار علالى اإلسالكار عوأشباىها ليسال  مسالكرة فهالي حمله 
 .الري  يف موضق من ك اب الطهارة على ما مبايل (2)، كما اس ظهرىااإلسكار يف ضمن ىهه األمور خاصة، ع لهة لل حرمي

 البيع إعطاءان أو إعطاء وأخذ؟ والثم ةَ  
فالهىي األخالًن إىل ان البيالق ال ي حهالق إال ابعطالائٌن وال ينعهالد ) :كما سبق مهم اخلالف مٌن اتههٌن اإليالروا  والنالائيين

مغًن ا فالبائق يعطي ادل من وأيخه ال من وادلر   ابلعكس فاألركان أرمعة، مينما ذىالي األول إىل ان البيالق ي حهالق اعطالاع 
 .(3)البيق، وسيأيت( وأخٍه ال ابعطائٌن وأخهين، واما إعطاع ادلر   لل من وأخه البائق لو فوفاع وليس من حهيهة

البائق لو،  زعان للبيق كمالا ان اعطالاع البالائق للمال من وأخاله  ال ابن إعطاع ادلر   لل من وأخهومعبارة أخرر: امو قد يه
 الزئٌن مالم  الا الزم للبيالق، وقالد  اادلر   لو  زعان فأ زاؤه أرمعة، وقد يهال: ابن إعطاع ادلر   لل من وأخه البائق لو ليسال

 زع وال الزما  لها قد ينفكان عن البيق كما ساليظهر  اليسا حىت الزمٌن مم  ا أمران خار ان و ا )وفاع( وليس يهال اب ما
 .ال مرةمن 

النسيئة ادلعا اتية والسلم ادلعا ايت، فامو إذا أخاله اخلبالز مال ال  مساليئة ليالوم  موا ن، منها: وتظهر ال مرة يف ىها اخلالف يف
، ن البائق للم من واألخه من ادلر   ومل ي حهق إعطاع ال من من ادلر   وال أخه البائق لوأو لرهر فهد حتهق اإلعطاع م

الالالالو أحكامالالالالو مالالالالن اخليالالالالار وغالالالالًنهفعلالالالالى  رأ  االيالالالالروا  قالالالالد حتهالالالالق البيالالالالق ف عمه
وعلالالالالى رأ  النالالالالائيين مل ي حهالالالالق البيالالالالق ألن ركنيالالالالو  (4)

، وعلالالى أيالالة حالالال فالالان اح مالالال كالالون م الالار  تعالالاىلاإلعطالالاعان. وسالاليأيت حتهيالالق ذلالالمت ومالالدر صالالحة ىالالهه ال مالالرة الحهالالا  اذن هللا
 العرس ميعا  معا اتيا  ليس موار  حىت على مبىن االيروا .

 صلى هللا على دمحم وآله الطاَ ينو 
نْةَيا َمَ ارَُة اْْلِخَ ةِ )): عليو السالمقال أمًن ادلنمنٌن  نْةَيا َحاَلَوُة اْْلِخَ ِة َوَحاَلَوُة ال ُّ  (.512 ) ج البالغة: ((َمَ ارَُة ال ُّ

                                                           

 (.313الدرس ) (1)
 ادلدخلية. (2)
 (.313الدرس ) (3)
 ك علق اخلُمس م ال  ابدلالمت الفعلي. ف أمم  (4)


