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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(382) 

 :املباين اخلمس يف الدايت الست
 وبعبارة أخرى أمشل وأدق:

 ان ادلباين واألقوال يف أنواع الدايت الست من حيث التنويع بينها أو التخيري بينها مطلقًا أو طولية بعضها مع بعض هي مخسة:
 هاتم  وإن اختلفت ِقي   ااجلاين خمري بينها مطلق -1

جااداً، وان لاه ان رتااار أي نااوع األول: ماا هااو رااهر ادل ااهور ماان ان ايااين مااري بينهااا مطلقاًا، ابتااداًت، وإن واناات قيمتهاا متفاو ااة 
 إشكال اإلجحاف السابق. قد َيرِدمنها وإن وان أقلها قيمًة، وعلى هذا 

 ها متقاربةتاين خمرير بينها إذا كانت ِقيم  اجل -2
الثااين: اناه مااري بينهاا لكان صلااو خااو بصاورة وو ااا متقارباة القيماة، ومااا وانات يف امان واادور  لاو الارواايت، وومااا هاو راااهر 

فلاو اختلفات وثارياً علاى النحاو تاري ادلتعاارف  (2)قيماة بعضاها ارخارمعااَداًل ب (1)الظااهر منهاا واون قيماة بعضاهاان ض الارواايت أي بع
 فادلرجع القيمة ادلتفاو ة ادلعهودة.
دي صلاو، وإن  اناه إصا واان أحاد الساتة بقيماة عادلاة واان للقا ال والعاقلاة ان يا  )واحلاوال:  إص قاال: وإىل صلو صهب السيد الوالد

ولهاا يف ار فااع أو اافااا خاارقني ألمار وقاهل واان ذلماا الرجاوع إىل قيماة عادلاة ألحاداها، وهاذا تاري مساأتلة القيماة الاهل   ،   توان
، ماثالً ومنه يعلم انه ليس للقا ل والعاقلاة ان يعطاى ماا  واارت قيماة ع ارة آالف درهام مسااوية دلائاة ديناار ال  اافضات قيمتاه لعاارام

صلااو أواًل: رهااور )وي يااد قااال: و  (3)الفتااوى(اع الاادينار، باال الافاااا الاادرهم، دلااا عرفاات ماان انااه خااالف ادلنصاارف ماان الاان  و الر فاا
 .(4)الرواايت يف استوات قيمة الستة ادلذوورة، ووذا صور بعض الرواايت ار ية لبعض األوناف متلفًا، مما يدل على  فاوت القيمة

 ة، وإن وات ضعيفة السند، لكنها قابلة، ألن  كون م يدة.واثنيًا: بعض الرواايت اخلاو
عان آابئاه علايهم الساالم، ا ام قاالوا:   خاذ الدياة مان وال قاوم مماا  لكاون ماان  علياه الساالممثال ماا رواا الادعائم، عان أد عباد هللا 

ب الاذهب ومان أهال الاورق، أهل اإلبل، اإلبل، ومن أهل البقر، البقر ومن أهال النانم، النانم ومان أهال احللال، احللال، ومان أهال الاذه
والديااة علااى أهاال الااذهب ألااح دينااار، وعلااى أهاال الااورق ع اارة  عليااه السااالمالاورق، وال يكلااح أحااد مااا لاايس عناادا قااال أبااو عبااد هللا 

مائتاا بقارة، قيماة وال بقارة مخساة دنناري وعلاى  البقارآالف درهم، وعلى أهل البعري مائة بعري، قيمة ول بعري ع ارة دنناري، وعلاى أهال 
 –مائااة حل ااة، قيماة واال حل ااة ع ارة دننااري، هااذا دياة الرجاال ادلساالم  ر  ألفاا شاااة قيمااة وال شاااة نصااح ديناار، وعلااى أهاال البَاا أهال الناانم

  .(5)اخلرب(
ان ال اة والبقرة اللتني ال  سوى قيمتهما مائة من اإلبل ال  نفع وقد  قدم محل ما راهرا ألفا شاة على ماا إصا  )نعم الظاهر وقال: 

ئة من اإلبل، مجعااً باني األدلاة، ولعمجااع ادلقطاوع باه يف ادلساأتلة، ولاو اختلفات قايم اإلبال، وماا هاو النالاب، خصووااً وانت بقيمة ما
 .(6)لعطالق(فيما إصا وانت صات سنام، أو صات سنامني، جاا األقل قيمة 

                                                             

 اة.وال   (1)
 واإلبل.  (2)
 .19، و99/1بريوت، ج –السيد دمحم احلسيين ال ريااي، موسوعة الفقه وتاب الدايت، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والن ر  (3)
 يف العدد ليساوي القيمة(الرواية )لذا اادت  (4)
 )الطبعة احلديثة(. 1ح 1الباب  295و 18ادلستدرك: ج (5)
 .16، و99/1بريوت، ج –يين ال ريااي، موسوعة الفقه وتاب الدايت، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والن ر السيد دمحم احلس (6)
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ما صور  فراد تري ادلتعارفة ولذلو فانووجهه ان ألفاظ ال ارع حتمل على ادلتعارف وان ألفاظ ادلوضوعات ال إطالق ذلا لت مل األ
َقِن َوَمااا َداَرَت َعَلَيااِه اإَلِ ماان ان  َاااِدِر َشااَعِر الااذن َِ ااَعِر ِإىَل  بَاَهااامء َواَلوءَسااَطى...(َحاادِ  اَلَوَجااِه يف اَلوءضءااوِت َوأَننااهء ِمااَن قءَصاااِو ال ن

حيماال علااى  (1)
عاارف )واالقطبني( إىل األفاق ادلتعاارف واأتفق مكاة وادلديناة وواربالت والن اح.. ادلتعارف منهما ووذا )الدلوك( فريجاع صو األفاق تاري ادلت

 أي   فصيل صلو إبصن هللا  عاىل.لعله و 
 انه خمري بينها إال إذا كان األقل متفاواتً تفاواتً فاحشاً  -3

وإلياه صهاب السايد السابيواري  ،ائرها بينها لكن ب ارا ان ال يكاون صو القيماة األقال متفااووً  فااووً فاح ااً ماع ساالثالث: انه مري  
و كن أن يقال: إن التخيري بني األوول الستة حكم من األحكاام األولياة الاهل يتناري بواساطة عاروا العنااوين اخلارجياة، ) :يف ادلهذب

إىل األطااراف األخاار اسااب ادلاليااة، أو  نيااري األامنااة واألعصااار،   اان أن يقااال فاااصا وااار أحااد األطااراف يف حااد  األقاال جااداً ابلنظاار 
عن طرف التخيري، في ون التخيري بني بقياة األطاراف حين،اذ، ألن حلااظ اخلصووايات الاواردة فا   -الذی اختارا القا ل -خبروج األقل

، ايااث يصااري اختيااار األقاال اً فاح اا ا ال مااا إصا ناااناألطااراف نااان يسااري الاارواايت، ومالحظااة امااان ال ااارع هااو أن التفاااوت بااني هااذا 
ابلنساابة إلااا  األنثاار لنيلاااة الااثمن أو الع ااار أو أقاال منهماااا، وال اااو يف مشااول أدلاااة التخيااري دلثااال هااذا الصاااورة ي فينااا يف عااادم واااحة 

لدياة مائااة إبال، ولوحظاات األوال فاا  اان ي اهد دلاا صناارن ماا ورد ماان صلاو قااد يوجاب اياارأة علا  القتاال، و التمساو إبطالقاااا، فااان 
واّلل  العااااق اقاااائق  ماليتهاااا ابلنسااابة إلااا  ماااا ورد مااان األطاااراف، فاااال باااد مااان مراعااااة هاااذا ايهاااة، ول ااان األحاااوا التصاااا  وال اضااا 

 .(2)أح امه(
 )ألن حلاظ...( مبين على ان اإلطالقات حتمل على ادلوضوعات ادلتعارفة وما سبق. :وقوله
ما عدم انعقاد اإلطالق لعادم إحاراا واون ادلاوىل يف مقاام البياان مان هاذا ايهاة، إلى أحد وجوا ثالثة: )وال و...( مبين ع :وقوله

وال أقل مان وو اا مان ِتمال القرينياة  (3)حافة متنع انعقاد اإلطالق وهي القرينة ادلقامية الهل أشار إليها على اخلالف، ما لوجود قرينةإو 
  مقام التخاطب وهو ما صورا وتريا.ما لوجود القدر ادلتيقن يفإادلتصل، و 
 الدايت الست هي للتنويع ال للتخيري -4
نعاام، عاان راااهر ادلقنااع وادلقنعااة والنهايااة واخلااالف وادلبسااوا ) :قااال يف ايااواهر ،: ان الاادايت الساات هااي للتنويااع ال للتخيااريالرابااع

ا على التنويع، بل يف و ح اللثام: نسب ته إىل عبارات وثري من األوحاب، دلا يف عد ة من األخباار مان وادلراسم والوسيلة والقاضي: أ  
 أن  اإلبل على أهلها والبقر على أهلها... وهكذا.

 كاان محلهاا علااى إرادة التسااهيل علااى القا ال، ومااا أومااأت إليااه ماا  عتااه ماان قااول  –بقرينااة تريهااا مان النصااوو والفتاااوى  –ولكان 
ولكاان عاان القاضااي: )فهااي: ناا  عبااارة القاضااي مااا أو  (4)(النصااوو مجيعاااً  يف وااحيا اباان عتيبااة، وحين،ااذ  ت فااق عليااه السااالمالباااقر 

فدية العمد احملض إصا وان القا ل من أوحاب الذهب ألح دينار جياد، وإن وان مان أواحاب الفضاة فع ارة آالف درهام جيااد، ))
لبقار إن واان مان أواحاب البقار قيماة  وإن وان من أوحاب اإلبل فمائة مسن ة قيمة ول واحد منها ع رة دننري، أو مائتا مسن ة مان ا

ول واحدة منها مخسة دننري، أو ألح شاة إن وان من أوحاب الننم قيماة وال واحادة منهاا ديناار واحاد، أو مائتاا حل اة إن واان مان 
 وللبحث ولة إبصن هللا  عاىل. (5)(...وراهرا اعتبار التساوي يف القيم ((أوحاب احللل قيمة ول حل ة مخسة دننري

 هللا على دمحم وآله الطاهرينوصلى 
مْر   بم ْعمد  أ ْن يم ْقمِدر  ع  )): عليه السالماإلمام الكارم قال  ْْ جِ  ل ْيمِه فم ق مْد م ْن ق ص د  ِإل ْيِه ر ج ٌل ِمْن ِإْخو اِنِه م ْست ِجريًا ِبِه يف بم ْعِض أ ْحو اِلِه فم ل م

ي ة  اَّللِه ع زه و ج له   (366و 2الكايف: ج) ((ق ط ع  و ال 
                                                             

 .54و 1طهران، ج –ال يخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 .75و 29قم، ج – السيد عبد األعلى ادلوسوي السبيواري، مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام، دار التفسري (2)
 بقوله )عروا العناوين اخلارجية( و) نيري األامنة واالعصار( و)مالحظة امان ال ارع...(. (3)
 .24و 44ها ج1434قم،  –ال يخ دمحم حسن الن في، جواهر الكالم، م سسة الن ر اإلسالمي  (4)
 .32و 44ها ج1434قم،  –ال يخ دمحم حسن الن في، جواهر الكالم، م سسة الن ر اإلسالمي  (5)


