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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
؟ ســتل ع  ــن الــدراهم المحمــو   لي ــا))هااي الروايااة االو  ف، افع ااي ااوهم اامااا   اادقااد السااابني ني والل ااني  الاارواي نيكاااا الب اال حااول 

ُُ  نْنـدأ بأبـنَ  أْبـدن الل ـعن )): وا ا الرواياة الاايياة فهاي، ((بإنفاق اال بتس : )  ليع السالم (فقا   ـُم  )  ليـع السـالم (ُكْنـ َأرأاهن دْـعن  َأ بـأـْينأ دأدأ فـأتُْلقن
نـْ أا فـأ  ْرهأماً من َن   َ ُُ سأ ُّوٌق، فـأقأا أ فأتأْلقأى إنلأ ا؟ فـأُقْل : بأْدٍش هأذأ ـاٍس )  ليع السالم (قأا أ ـْن ُنحأ : قأبـأقأ ـأـْينن فنض ـًة وأقأبـأقأـًة من ُُ : وأمأـا الس ـ ُّوُق؟ فـأُقْلـ
ا وأالأ إننـْفأاقُعُ )  ليع السالم (وأقأبـأقأًة منْن فنض ٍة. فـأقأا أ  لُّ بـأْيُع هأذأ ْرهأا فأإنن ُع الأ دأحن  .  (1)((: اْكسن

بنيرينااة الروايااة ذي ساااقه الخاايط الطوسااي حياال ذهااي ا  ال فصااي  لااوذكريااا عاادة ولااوع لل مااو بااني الاارواي ني كاااا  اان اف االها هااو الولااه ا
 .عد هبني املفصلة بني )إذا بنين ذلك( و 

( هاو ا اارة بإيفاقهااال باا  ) ) علياه الساالم (قاول اال اام اذ ، واضفنا بعد ذكار الولاوع اسمساة ولهاا سالساا لل ماو باملولوياة واالر االية
) علياه ( فهاو ا اارة  ناه )أكسارها ) علياه الساالم (وا ا قولاه ، ال حر ة يف هذع الدائرة وايه اإلباحة وايها  احلكم املولوي  ) عليه السالم ( نه 

 .و عه فال تنايف يف املنيام، الي الوضعي ا  احلكم االر  السالم (
( واا )أكسارها اإذ اسا ظهر السايد اساوئي  عاي  عينا، (2)اهة ذكر كال ا يف املنيام ينبغي ال وقف عندع وبينا اي ا باا صاحي  صباح الفني

إذ  ؛(وهاو )فاياه ال  ا  بياو هاذا وال ايفاقاه، ال عليا هاو ولليله على ذلاك ، لة واملعاوضة باطلة اا املعا واا  عناها:، ر اليةإ ولوية ب  ليست 
وعلياه ، –كماا بيناا   – ولاي لعا  اإل اام األخاز الز ااع ل عام، الزم باطا  وهاو   او حلااع عل اه فاياه يل  اه لوياملعل  لو بنيي على الظاهر املو 

   .املولوية كي ال يل م الالزم الباط  لواعلى االر الية  لليالع  ) عليه السالم ( ذكرع اال ام تفريعا على  ا فيكوا اال ر بالكسر
 ة؟الجواب األو : )اكسرها( إرشاَ بو كناد

 : صياغة ملا ا كلنا به على السيد اسوئي فننيول وبإعالةملا بيناع  و تطوير اكار  وإكماالع 
، (3)إلا ام فيهااال  وهاياالر االية بااملعي املصاطله وهاو النصا ية باه ا ا اا يريد : ال خيلو  ن )ب  هو إر ال...( ) قد  سرع (ذكرع  اا  ا

ذ اياه إ؛ فيماا للاز باهينياولع ا  اا ينياو يف يفا  اال اكال  (ا اال ر ار اليا فرارا  ن اال كالكو  ا ذهي اليه السيد اسوئي  ن  ولكنه )أي 
يصا يا فااا اال ار لاو كااا ، يارل علياه اي اا  اابنفساه هاو اس دل على االر الية ويفي املولوياة بكاوا االعام ال يصاه اا يسا ل م االخاز وهاذا 

بل ااع  ل خازهاو اسا ل ام االعام  (ايصا ك بااا تكسارها)ال    بيعاه وال ايفاقاه ف م () عليه السالار اليا فكذلك يكوا  عي قول اال ام 
 .اال ر االر الي

يف كااال  (4)والباادائ  األخاار  لي ه لولااول اسيااارا ا اافكااذلك هااو اعاام  اان ار  (اكساارها)ولويااة كمااا اا ال علياا  اعاام  اان  : وبعبااارة اخاار 
علااى كااال تنيااديري العاام اعلااى ( تفريااو االخااز )اكساارها)فايااه ال  اا  بيعااه..( يساا ل م  سااالم () عليااه الاا قااول اال ااام : وب عبااا اخااا، الخاانيني
 . رالع  ن االر الي هو املعي االصطالحي: اا يكوا ههذا هو االح مال االول يف كال ف. ف دبر ةواالر الي املولوية 

؛ ا  املعاي الكناائي لإلر اللواقو خروج عن املعي االصطالحي فايه يف ا –والذي ذي  كال ه  اهد عليه  –وا ا االح مال الااين لكال ه 

                                                           

 .101ص 7ال هذيي ج (1)
 ذلك ايه كلما  رن املسار االس داليل باية او رواية فالبد  ن ال وقف وال ا   وال دبر يف فنيه ذلك إذ مها  نهج املعرفة االساسي (2)
 إذا ال  ين هبا أو لفعها للظامل للصاع  نه.فيكوا املعي ايص ك بكسرها،  ن غا إل ام، فيصه  (3)
 كما ورل يف رواية أخر ، الدفن، ال  يني، الدفو للظامل... اخل  –بدائ  الكسر: اإللنياء يف البالوعة  (4)
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 .(1)ولي  عرفياع أبداع يف اللغة  ال ولول لههكذا  عي كنائي لكن ، عدم ص ة املعاوضة عليهاهو على  ا صرح به  ن اكسرها  املرال إذ املعي
   االح ماالت فَ الروادة اربعة: الجواب الثانَ

 : السيد اسوئي فهو كالم  وا ا اجلواب الاايية على
 فقع حددث )اكسرها فانع ال دحل...(
 : ذكرع السيد اسوئي وهذع الولوع هي ايه تولد اح ماال  اربعة يف الرواية غا  ا

 احد افراَ الواجب ال خييري وجوب الكسر لكونع ( هو المراَ من )اكسرها: الوجع االو 
بصاادل  ) علياه الساالم ( اال اام ولااي ؛ احاد افارال الوالاي ال ييااي ولاوب الكسار لكويااه ا اا الولاه االول فهاو اا املارال  اان اكسارها هاو

 .وهذا عريف، ذكر احد االفرالاك فى بب  ، حصر خيارا  الوالي
الطبياي الفاالين فاياه ال يارل اياه  ان اسا ل ام رالاو اذا  فألاباه:اياا  اريمب ضارط خطاا  –لصادينيه او  اوالع  –لو قال احدهم : ودوضحع

وكذلك لاو ارال احادهم اا ين نيا   ان لارع ، الوالي ال يياي فرال ن باب بياا احد األذكر الطبيي املعني هو  وذلك ألا ،(2)ل خزعم اال
ال لل صاار، وكااذا لااو ذكاار أي  احااد االفاارال أليااهاذ ذكاار البيااو هنااا ؛ اي ااافاااا اال ااكال ال ياارل  ،اذا بعهااا: ا  اخاار فنيااال لااه صاادينيه او  ااوالع

   . ن اهلبة او االجيار او غاها، بدي  آخر
اذ الكااالم هااو ؛ ل ال ياارلاذا اطعاام عخاارة  ساااكني فاااا اال ااكا :فلااو يااذر املكلااف يااذرا واخلفااه فنييا  لااه، خصااال الكفااارةهااو و ااال اخاار 

نيااء يف البالوعاة لاال ا:وساائره، هو الكسر ا    و الدرهم امل ور احدهال عتولد طرق عدة ل حيل،  ا حنن فيه فهو  ن هذا النيبي و ، (3)الكالم
فهااو عااريف  ااو اينااا بااذلك ، يااذكر احااد افاارال الوالااي ال يياااي وقرينااة هااذا الولااه هااي اا العاار  كااااا  ااا، او غاهااا الاادفو للظاااملاو ال اا ين او 

 .(5)النيرينة  هذع ولولبربكة  (4)امليالفة للظاهراالر الية  وهو أو   ن الل وء إ ال ر يف املولوية ا ظهورحنفظ 
 : الوجوب فَ )اكسرها( مقدمَالوجع الثانَ

 :وا ا الوله الااين فننيول فيه
والغا  فاا ر اال اام بالكسار كاي ال ينياو الخايز يف  للوقاو  يف احلارامالادراهم املغخو اة ولول طرينيية و نيد ية هو ل( األ ر با)اكسرهااا  

اكسارها كاي ال  ) علياه الساالم (وعلياه فمارال اال اام ، (6)  ياداا احلر اةيادخ  يففأو غااع البنياال  ا  لائرة وسوسة الخيطاا فيعطيها بعد ذلاك
لاو ا  لاك احادهم ساالحا يف بي اه  اا و االاه ، فاال جياي الكسارلل رام  ن هنا لو مل يكن ذلك  نيد ة ، يف احلرام وهو غ  الطر  االخر تنيو

ملناو املفسادة  ببياو الساالح أو إخفائاه فااا ذلاك طرينياي  نياد ي زول ه فيأ راالطفال لعلهم يعباوا به فيخك  ذلك خطورة عليهم  مث ولد اا
   .احمل ملة

ا هنااا فاالولوب غاااي ااااوا ، اع وبه يفساايااااوول االوالاي ليايااوا اااااكه االول  اااالولر اااااظاهذ ا؛ ه االولااااااااه عاان الولاااااااااااااااذا الولااااااى فارق هوال خيفا
الوقاو  يف     العباد عاناااااااملنيد ية الا  هباا  ني بنيية االفرال ااااملكلف خميا بأي  ،لياي اي ا ملنيد يوهنا ينيول اا الولوب اوالوالي  نيد ي 

                                                           

ك  اا املنياام هاو  ان احلصار وهو ص يه ومل  صر طرينياا حاي يس خا فايه فر  أ راع على أص و و هذا االح مال ال يرل اال كال السابق أليه على الكناية  (1)
 باألخز رغم ولول طرق أخر . ف دبر 

 إذ االب الء باملرط ال يل م  نه ولوب خصوص الرلو  للطبيي الفالين. (2)
 .تدرجيياع  ة، إال اا  رز كويه تعليمهذا لو كاا يف  نيام الف يا ا ا لو كاا يف  نيام ال عليم فاا عليه بياا ك  أفرال الوالي ال يياي (3)
 واحلاص : لوراا األ ر بني رفو اليد عن ظهور األ ر يف املولوية أو رفو اليد عن ظهورع يف كويه تعيينياع ورفو اليد عن الااين أو . (4)
 هذا هو الوله االول وسيأيت  ا يكمله اا  اء اهلل تعا   (5)
 غ  فايه لي  ك  النا  هلم حال  ال نيو  املايو هلم  ن ارتكاب احلرام وال (6)
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 .(1) س ظهرهذا الوله قريي و  احلرام.
 نَيوالوجوب نفسَ تعي (2)حكمةهو قو  االمام ليس بعلة وانما : الوجع الثالث

 :ويف الوله الاالل ينيول
علااى  ياا م بناااء إمنااا (4)ا ااكال الساايد اسااوئيو ، (3)حكمااةهااو لااي  بعلااة باا   ()ال  اا  بيااو هااذا وال ايفاقااه سااالم () عليااه الاا قااول اال ااام  

 املدار.العلية وكواا 
  .له املوضوعية -على هذا  –اا احلكمة  ن اال ر بكسرها هو ايه ال    بيو هذا وال ايفاقه فيكوا الكسر واال ر به  واحلاص :

وهاذا الكااالم هااو لسااي الظاااهر إال اا ، (5)وال عيينياة وينيااول بااأا )فايااه...( حكمااة جنمااد علاى ظاااهر اال اار  اان النفسااية اينااا: وب عباا اخاار
طرينيياة ال علاى اياه لل (اكسارها)فهم الفنيهاء على  د  االعصار  ن  يرلعاو إ  املنيد ية يرلع االرتكاز العنيالئي بصر  هذا اللفظ عن ظاهرع 

     وللكالم ت مة. ا سيأيتأو غا ذلك مم لموضوعيةل
 وصلى اهلل  لى محمد والع الطاهردن

 

                                                           

 وس أيت النيرائن االلة عليه. (1)
 وهذا الوله ص يه يف حد ذاته ولكن لي  ضس ظهر يف املنيام.  (2)
 حيل اس ظهريا سابنيا باا االص  الاايوي يف عل  الخار  بااا ِحَكم فال يدور احلكم  دارها. (3)
  ن عدم االحنصار. (4)
 سبباع لإلل ام بالالزم األخز. وعليه: فال يرل إ كال ايه كيف كاا املل وم األعم (5)


