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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ11) 

 ستحبابمناقشة مع اجلواهر واملكاسب: ال توجد طائفة دالة على اال
مث انو يرد على كل من صاحب اجلواىر وصاحب ادلكاسب إشكال مشرتك  الرتورودإ إب ينيرتا علرتى ان فوائرتو الرتروا ت 

وأدلرترتة اسرترتب باب الواليرترتة إبا كانرترتم ألبرترتل األمرترتر  ،وأدلرترتة وبرترتوب األمرترتر ابدلعرترترو  ،ثالثرترتةأ أدلرترتة ارترتري الواليرترتة مرترتن قبرترتل اجلرترتائر
واىرأ )وأمرتا االسرتب باب فيسرتبفاد حينمرت  مرتن اهرتور الكهيرتب فيرتو يف خرت  دمحم قال يف اجلرت، فقد ابدلعرو  والنهي عن ادلنكر

)مثّ دليرتل وقال يف ادلكاسرتبأ  (1)ين إمساعيل وهريه ال ي ىو أيضا شاىد اجلمع، خصوصاً يعد االعبضاد يفبوى ادلشهور(
 يرتل ال يرترتّد يعرتد بلرترت  مرترتن االسرتب باب أخرترتاّل ال زلالرتة مرترتن أدلرتة الب رترتري فيالّصرتال يرترتو فرتال ينظرترتر يعرتد بلرترت  يف أدلرتة الب رترتري

 .مع يعض ادلناقشات وقد سبق نقل كامل كالمهما (2)مالحظة النسبة يينو ويني أدلة وبوب األمر ابدلعرو (
وامرترتا مرترتا  ،ولكرترتن قرترتد يرترتورد عليهمرترتا ابنرترتو ال  وبرترتد فائفرترتة تلبرترتة مرترتن الرترتروا ت يرترتل الرترتروا ت من صرترترة يف الطرترتائفبني األوليرترتني

، ويرت  عليرتو ادلكاسرتب   دمحم ين إمساعيل ال ي اسبشهد يو اجلواىر على االسرتب باب وىم انو دال على االسب باب، كال
فانرتو امرتا دال علرتى الوبرتوب أو دال علرتى األعرتم مرتن الوبرتوب واالسرتب باب أو رلمرتل، وال يوبرتد يف الرتروا ت مرتا ىرتو ارترتاىر 

 يف الوبوب.
 رواية بن بزيع ظاهرة يف الوجوب
يف ادلكاسبأ )فعن ربال الكّشي يف  رمجرتة دمحم يرتن إمساعيرتل يرتن يعيرتع عرتن أ   اما رواية دمحم ين إمساعيل فهي كما باء

قالأ إّن ّلّل  عاىل يف أيواب الظلمة َمرتن نرترتّور اّلّل يرتو ال ىرتان ومّكرتن لرتو يف الرتبالد ليرتدفع  رتم ))احلسن الرضا )عليو السالم(أ 
 رترتم و ، وإلرترتيهم مربرترتع بوي احلابرترتة مرترتن شرترتيعبنا رالضرترترّ إلرترتيهم مل رترتؤ ادلرتممنني مرترتن  .عرتن أوليائرترتو ويصرترتل  اّلّل  رترتم أسمرترتور ادلسرترتلمني

أسولم  أسمناء اّلّل يف أرضرتو أسولمرت  نرتور اّلّل يف رعّيبرتو يرتوم القيامرتة  يممن اّلّل روعة ادلممنني يف دار الظلمة، أسولم  ادلممنون حّقاً 
م يرتوم القيامرتة  ضرتيء القيامرتة، ية ألىل األرض، أسولمرت  مرتن نرتورىالّدر ويعىر نورىم ألىل السماوات كما يعىر نور الكواكب 

قلرتمأ ارتابا بعلرتم فرتدا   قرتال ما على أحدكم أن لو شاء لنال ى ا كلرتو.  ،ة ذلم فهنيماً ذلمة وخلقم اجلنّ خلقوا واّلّل لل نّ 
 .(3)( ((قالأ يكون معهم فيسّران إبدخال السرور على ادلممنني من شيعبنا، فكن منهم   دمحم
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يرتدفع يواليبرتو عرتنهم مكرتاره الرتدىر انرتو فان ارتاىره   أال  رى قولو )ليدفع  م عن أوليائو( إفؤواًلأ ىي ااىرة يف الوبوب
وبل  وابب، وال يطلق مبل ىرت ا اللفرتع علرتى فعرتل ادلسرتب ب ذلرتم أو من س ن وضرب وإي اء وإيعاد ومطلق أنواع الظلم 

فان دفع الضرر عن الغرتري، للقرتادر عليرتو مرتن   وأال  رى قولو )إليهم مل ؤ ادلممنني من الضّرر( إدفع ادلكروه هري احملرم عنهم
وأال  رى قولوأ )و رتم يرتممن اّلّل  ولو نوقش يف وبويو على العامة فانو ال ش  يف وبويو على الوايل هري معاحم أىم وابب

 . روعة ادلممنني يف دار الظلمة(
 وال يعقل االستحباب إذ االقتضائي ال يزاحم الال إقتضائي

اّلّل  رترترتم أسمرترترتور ادلسرترترتلمني( ارترترتاىرة يف االسرترترتب باب  وكرترترت ا قولرترترتو )وإلرترترتيهم مربرترترتع بوي احلابرترترتة مرترترتن ال يقرترترتالأ ان )ويصرترترتل  
 شيعبنا(.

السياق وإن أمكرتن البمسرت   مرتا  أوإب يقالأ اهنا ااىرة يف اإلصالح الوابب وقضاء احلوائج الواببة، ال لالنصرا  
فرتان الواليرترتة مرترتن قبرترتل اجلرترتائر إبا كانرترتم  إقبضرترتائي مطلقرترتاً قبضرترتائي ال يرترتعاحم االإ علرتى ممرترتل، يرترتل للقاعرترتدة العامرترتة وىرتي ان الرترتال

مة قطعاً حسب الطائفة األوىل من الروا ت( فاهنا ال  صب  مباحة )فكيو ابن  صرتب  مسرتب بة( يوقوعهرتا مة )وىي زلرّ زلرّ 
فرتان  اً كمرتا ىرتو مرفرتوض عقرتالً عرتفرتان بلرت  ابفرتل إمجا إمقدمة لقضاء احلوائج ادلسرتب بة أو إصرتالح امرتر ادلسرتلمني ادلسرتب ب

فانرترتو ال ينقلرترتب مسرترتب باً وال مباحرترتاً )إال لرترتو فرترترض ان رلمرترتوع  لرترت   –فرضرترتاً  – أللرترتو  ادلسرترتب باتاحلرترترام لرترتو وقرترتع مقدمرترتة 
ادلسرترتب بات، وابرترتب( أال  رترترى انرترتو ال نرترتوص لرترتو ان يغصرترتب مرترتاالً أو دايرترتة أو هرترتري بلرترت  إبا وقعرترتم فريقرترتاً للرترت ىاب للمسرترت د 

  الصرترتويف عنرترتدما رآه يسرترترق يعرترتض الفواكرترتو مث يعطيهرترتا الفقرترتراء لرترت ل عليرترتو السرترتالمفيرترتو  وأال  رترترى قولرترتو  صرترتالة اجلماعرترتةألداء 
ننَِّْ ِة هَنال ُ ْننزى)مسرتبدالً يرترت  َ نا َو َمننْن جناَِب ِحل ُْ َعْشننُر َاْم اَِ ننَنِة هَنلَن ََ  عليرتو السرترتالمفؤبايرتو اإلمرترتام  (1)(ِإال  ِم ْنَلهنا  َمننْن جناَِب ِحسَْ

ُ ِمَن اْلُمت قنيَ ) ا يَنتَنَقب ُل اَّلل   .(2)(ِإَّن 
ِْ َ ناَن َ َرُجنٍل ))يف حديث فويرتل، قرتالأ  عليو السالممام الصادق روى عن اإلفقد  نَب ِبَرْايِن َِ ِإن  َمنِن اتن بَنَع َهنَواُو َو ُاْع

ُْ قَننْد َاْحنن َُْحبَنْبننُ  ِلَقنناَِبُو ِمننْن َحْْننُث اَل يَنْعننرُِهِد هَنَرَايْنتُنن ُْ َه ننُف َِ ُْ َو َت ُمنن ُِّ ْعننُ  ثُ َنناَِب اْلَعام ننِة تُنَع ْلننٌث َ  ِننٌ  ِمننْن َسَِ َْ  ِْ ََ بِنن ثُ َنناِِب َد
ُْ هَنَلْم يَنْلَبْث َاْن َمر  ِبَب اٍز هنَ  نارََقًة اْلَعام ِة َهَما زَاَل يُنَراِوُثُهْم َحَّت  هَارَقَنُهْم َو ََلْ يَِقر  هَنَتِبْعُت ََ ِْ َرِثَْفننْيِ ُم اِِن نَ  ِمنْن دُ   َْ َُ ُْ َه ََف َل تَن

ُْ ُمَعا نني َلَعل نن َِ ُْ  ُ  قُنْلننُ  يف َِنْف ْبنُ  ِمْننن  َ ننَ  ِمننْن ِعْنننِدِو هَنتَنَع َْ ُْ َو َا ََف لَنن ِْ َحننَّت  تَن نناِحِب رُم نناٍن َهَمننا زَاَل بِنن ََ َملَننٌة  ُ  َمننر  بَنْعننَدُو ِب
 ُْ ُْ ُمَعاَملَنٌة  ُ  َاقُنوُل َو َمنا َحاَجتُن ني َلَعل ن َِ ُْ  ُ  قُنْلُ  يف َِنْف ْبُ  ِمْن  َ ارََقًة هَنتَنَع ََ نارَقَ  رُم اَِنتَننْيِ ُم ََ ُْ ِإذاً ِإىَل اْلُم ِة  ُ  ََلْ َاَزْل َاتْنبَنُعن
ُْ َعننْن ِهْعِلنن ُْ َسننََُل ِ نن ِْ  ُ  ذََ ننَر َا َننرِيٍو هَنَوَلننَع الننر ِثَْفنْيِ َو الرْيم نناَِنتَننْيِ بَننننْيَ َيَديْنن ننٍد َحننَّت  َمننر  ِِ َْ َجْعَفننُر بْننُن ُ َم  ُْ َلَعل نن ِْ هَنَقنناَل لَنن

َْ َ ننَر ُ  َفُعنن ُْ قَنناَل قَنننْوُل اَّللِ  َعننز  َوَجننل   قُنْلنُ  بَنلَننى هَنَقنناَل ِم َهَمننا يَنننْ َْ هَنُقْلنُ  َو َمننا ال ننِ ي َجِهْلننُ  ِمْننن َْ َمننَع َجْهِلنن َاْصننِل
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َِّْ ِة هَنال ُ ْنزى)  َ ا َوَمْن جاَِب ِحل ُْ َعْشُر َاْم اَِ َنِة هَنَل ََ ِّْ َنتَننْيِ َو ِإّّنِ َلم نا َسنَرْقُ  النر ِثَْفنْيِ َ اَِنْ  َسن (ِإال  ِم ْنَلهنا  َمْن جاَِب ِحسَْ
ْقُ  ِبُكننلِّ َواِحننَدٍة ِمننْ َولَ  نند  ََ ننا َت ننا َسننَرْقُ  الرْيم نناَِنتَننْيِ َ اَِننْ  َسننِّْ َنتَننْيِ هَنَهننِ ِو َاْربَننُع َسننَِّْ اٍت هَنَلم  ننَنًة م  ََ َهننا َ نناَن ِم َاْربَنُعننوَن َح

َنًة َاْرَبُع َسَِّْ اٍت َو بَِقَي ِم ِس ٌّ َو َثاَلثُوَن حَ  ََ َْ َاِْنَ  اجْلَاِهنُل ِبِكتَناِب هَاِْنتَنَقَص ِمْن َاْربَِعنَي َح َْ ُامْي ُْ َثِكَلْت َنًة هَنُقْلُ  َل ََ
َ َعز  َوَجل  يَنُقوُل  ْعَ  اَّلل  ُ ِمَن اْلُمت ِقنيَ )اَّللِ  َاَما َسَِ ا يَنتَنَقب ُل اَّلل  َْ َلم نا َسنَرْقَ  َرِثَْفننْيِ َ اَِنْ  َسنِّْ َنتَننْيِ َو َلم نا َسنَرْقَ   (ِإَّن  ِإِ 

َننرُم نناَِنتنَ  َننْ ِ َاْمننِر َصنناِحِبِهَما ُ ْنننَ  ِإَّن  ننا َدهَنْعتَنُهَمننا ِإىَل ثَننْ ِ َصنناِحِبِهَما بَِ ا َاِْننَ  َاَلننْفَ  َاْربَننَع نْيِ َ اَِننْ  َاْيضنناً َسننِّْ َنتَننْيِ َو َلم 
َنًة ِإىَل َاْرَبِع َسَِّْ اٍت هَ  ََ ُْ َسَِّْ اٍت ِإىَل َاْرَبِع َسَِّْ اٍت َو ََلْ ُتِضْف َاْربَِعنَي َح َََرْهُ  َو تَنرَْ ُت ِْ ُُِد هَا َعَل ُياَلِح ََ ))(1) 

ْ واجباً ومَتحباً   وال يضر  ِو
 تنياًأ سّلمنا، لكنها أعم من الوبوب واالسب باب، فهي واببة إباً وال يضريان انضمام االسب باب إليها أيضاً.

 ضاً.ال يقالأ يكفي كوهنا مسب بة أيضاً لبكون فائفة تلبة وإن كانم واببة أي
ايرترتة  عرترتدد اجلهرترتةإ )لكوهنرترتا فإب يقرترتالأ أواًلأ إ رترتا يصرترت  بلرترت  علرترتى مبرترت  مشرترتايو دلبرترت  صرترت ة اببمرترتاع األمرترتر والنهرترتي، مرترتن ك

لبعدد احلكم ابلوبوب واحلرمة يف بل  ادلب ث، وابلوبرتوب ( نظراً حيبية  قييدية، والواسطة واسطة يف العروض ال الببوت
 االمبناع فال يل اما وابب أو مسب ب ال هري. واالسب باب يف ى ا ادلب ث( اما يناء على

تنيرترترتاًأ سرترترتّلمنا، لكرترترتن ىرترترت ا ينفسرترترتو دليرترترتل علرترترتى ان البرترترتاب ابب البرترترتعاحم ال البعرترترتارض، إب اببمرترترتع يف الواليرترترتة ألبرترترتل القيرترترتام 
ابلواببرترترتات وادلسرترترتب بات مالكرترترتانأ مرترترتال  الوبرترترتوب لكوهنرترترتا مقدمرترترتة لفعرترترتل يعرترترتض الواببرترترتات ودفرترترتع يعرترترتض احملرمرترترتات، ومرترترتال  

لفعرترتل يعرترتض ادلسرترتب بات ودفرترتع يعرترتض ادلكروىرترتات، يرترتل القرترتول ابالسرترتب باب نفسرترتو دليرترتل أيضرترتاً وهنرترتا مقدمرترتة االسرترتب باب لك
 على وبود ادلال  فيو. فبدير وممل.
 و  لْ حال سائر الرواايت

 أوك ل  حال سائر الروا ت فاهنا ااىرة يف الوبوب
َِْْمنِر اَّللِ  َعنز  َوَمْن تَنَوىل  ِعَراَهَة قَنْوٍم ُاِتَ يَنْوَم اْلِقَْا)) أعليو السالمكقولو  ِْ  هَنِنْن قَناَم ِهنِْهْم  َُْلولََتاِن ِإىَل ُعُنِقن َمِة َوَيَداُو َم

ن ُ  َِ ِْ يف َ ِر َجَهنن َم َوبِنْ َم اْلَم ُ  َوِإْن َ ناَن ظَاِلمناً ُهنِوَي بِن ُْ اَّلل  فانرتو واضرت  يف ان ادلسرتبب  ىرتو القيرتام  مرتر  (2)((َوَجل  َاْطَلَق
َوِإْن  لرتو )ديعرتدىا يف قسرتيمو وع   عليرتو السرتالمولمن ش  فيو فان قولو  ، ب لظهور أمر هللا يف الواببهللا الوابب ال ادلسب

 ( يفيد االفممنان ابن الكالم عن العدل والظلم ال عن ادلسب بات.َ اَن ظَاِلماً 
ِر الن نناِس َمننْن تَننَوىل  َاْمننراً ِمنْن ُاُمننو ))أ عليرترتو السرتالموقولرتو يف صرت ي ة صيرترتد الّشرت ام احملكيرترتة عرتن األمرترتايل عرتن أ  عبرتد هللا 
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ََُر يف ُاُموِر الن ناِس َ ناَن َحّقناً َعلَنى اَّللِ  َعنز  َوَجنل  َاْن يُننْ مِ  َرُو َوَِ ُْ َورََهَع ِستنْ ُْ هَنَعَدَل َوهَنَتَح َحَب لَن ِْ ُْ يَننْوَم اْلِقَْاَمنِة َوُيْد َن َرْوَعتَن
ُْ َورَهَنَع ِسن( واما )هَنَعَدلَ فالحع صراحة ) (1)((اجْلَن ة َرُو( َوهَنَتَح َحَب فهرتو ليصرتل لرتو ادلظلومرتون فيمكنرتو إقرترار العرتدل.. سرتّلمنا تنْ

لكنرترتو كمرترتا سرترترتبق رلمرترتل ال يعلرترتم ان ادلرترترتراد يرترتو فرترترتب  ابيرترتو ألبرترتل إقامرترترتة العرترتدل أو ألبرترترتل إقامرترتة اإلحسرترتان، وإن قيرترترتل ابنرترتو أعرترترتم 
 فاجلواب ما سبق.

ََ ِمنْن َحناِلٍث هَنَُتَنَق  َع ِقْ َعنًة هَنَقاَل ِم اَي زاَِيُد أَلَْن اَ ))أ عليو السالمورواية ص د ين ا  سلمة عن موسى ين بعفر  ْسنُق
نناَ  َاَحننِدِهْم ِإال  ِلَمنناَذا ََ ُهْم َعَمنناًل َاْو َاطَننَُ ِب   !قُنْلننُ : اَل َاْدِري ُجِعْلننُ  ِهننَدا َ  ؟ِقْ َعننًة َاَحننبْي ِإَم  ِمننْن َاْن َاتَنننَوىل  أِلََحننٍد ِمننننْ

ُِ ُ ْربَنننٍة َعننْن ُمنننْ ِمٍن َاوْ  ِْ  هَنَقنناَل: ِإال  لِتَنْفننرِي ِّْ َاْسنننرِِو َاْو َقَضنناِِب َديْنِنن )الكريرترتة( الوابرترترتب  ان ادلرترترتراد والظرترترتاىر كمرترتا سرترتبق (2)((هَنن
عكرترتم مرترتا أفسرترت  لرترتو الرترتدائن يف ادلرترتدة وأ يقرترتع يف ضرترترر أو  – السرترتعي لرترتدفعها واألسرترتر المرترتاً وأيضرترتاً )الرترتدين( ادلرترتمبي لصرترتاحبو

 في ب على الوايل دفعو، ولو أريد األعم فاجلواب ما سبق. –حرج يو 
يف اخلرتروج مرتن عمرتل السرتلطان  عليرتو السرتالمدمحم ين عيسى ين يقطني قالأ كبب علرتي يرتن يقطرتني إىل ا  احلسرتن  عنو 

َبْننَواِب اجْلَبَناِبَرِة َمنْن يَندْ ))فؤبايوأ  ِْ ْل َاِن هَِنن  َّلِلِ  َعز  َو َجنل   َْي َْ اْْلُُروَج ِمْن َعَمِل ال ِْ َو ِإّّنِ اَل َاَرى َل َهُع ِِبِنْم َعنْن َاْوِلَْائِن
َْ هُ  َواِِ ْْ َ يف ِإ َْ ُعتَنَقاُِب اَّللِ  ِمَن الن ارِ ))وقال الصدوق ويف خ  آخر  (((3) ْم ُعتَنَقاُؤُو ِمَن الن اِر هَات ِث اَّلل    (4)((ُاولَِ 

ننَوانِ ))أ عليرترتو السرتالموقرتال اإلمرترتام الصرترتادق  ْْ ُِ اْ ِ ننْل َاِن َقَضنناُِب َحننَواِئ َْي والكفرترتارة ارترتاىرة يف عملرترتو  (5)((َ ف ننارَُة َعَمننِل ال
إال إبا وبرتب عليرتو يعنرتوان عرتارض وال اكرتن ان يصرتب  مسرتب باً لعنرتوان عرتارض دلرتا سرتبق مرتن بل  زلرماً وال يص  لو  عمالً 

 فبؤمل.ولو قيل اعامحبو فإ ا ىو لباب البعاحم ال البعارض، وىو ادلطلوب.  ،قبضائيإان االقبضائي ال يعامحو الال
 وصلى هللا على دمحم وآلْ ال اهرين

 
ُْ بَننْيَ َيَدْي ُ لِّ ))ما مع  أبعل صلوايت كلها ل   فقالأ  عليو السالملأ سؤلم أاب عبد هللا عن أ  يصري قا ُم يُنَقدِّ

َ َعز  َوَجل  َ ْْ اً َحَّت  يَنْبَدَا ِحلن ِبِّ  َُُل اَّلل  َْ ُْ  صلى هللا علْْ والْ وسلمَحاَجٍة َهاَل َي ََ ََُل اَّلل َ َحَواِئ َْ ِْ  ُ  َي ََلَِّي َعَلْْ ُْ   ((  هَن
 .(492ص 2الكايفأ ج)
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