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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (78) 

 :ال فرق بين الطريحي وابن االثير -4
بكرالم الطر رري يف ع مرب الب"رررينع ألنره وقيرره ل رو، وقررد   هررد،  (1 إنّرره ذرا  رراغ ينب ري أغ  رر  ّ العقررد الندريد ذررن   يرررع علرى ذررا   رر  كماا

واحلجة هي قرول الل رو، الّصررا  رابن األ را يف عالنهايرةع، حير  اّععرى أغ املرال عنرد العررا يوطلرل علرى خصرو  الرّهو والفدرة   عّممرو  
ّّ ذررا يوق ررا ذررن األعيراغ، وا اغ ابرن األ ررا  ررالطر ي لرريً ل ويراب  رررواب بررّ هررو وقيرره  :إضرراوة إم ذررا سرربل (2 (لظرراهر أنرره ذسرر ند  رالم الطر رريلكر
يعرد ذرن الطرراأل األول ورك ا  راغ قرول الطر ري يف الل رة  لعلره ذراجعرة   ابره وانره يف وقره احلردي  عنردهم –عنردهم  –ل و،، ويدلك على وقهه 
 .بن اال ا ينب ي اغ يكوغ  ّلكنقول او غا حجة ألنه وقيه ل و،

وقيرره باحلرردي   –هررّا إضرراوة إم اغ وضررب   ابرره وولسررف ه دكهررش عررن دصررديه لهرررل املفرررعال ال  ررا هررو ل ررو،  رررا بررّ  ررا هررو ل ررو،  
ايررة يف غريررو احلرردي  النه  ابرره علررى ذالحظررة   لررش القرررائن املقاليررة واحلاليررة وراجررب ذقدذ رره املطولررة  يف  وبرراملراعال النبويررة أو نظائرهررا ، ذررب 

أويل االلبراب والعقرول، وال ارديراب عنرد  و، املعرارا وا صرول، أغ علرم احلردي  وا  رار ذرن  خرالا برني ورال، :  اذرا بعرد( ا  ورع ويهراواأل ر
فررعة ذقدذرة علرى ذعرورة وذر برة ، وذعرورة امل دنقسرم ام ذفررعة   األلفرا  : ( و...أجرراب  أشرا العلوم االسالذية قدرا، واحسرنها   ررا، وأ ملهرا

 :عام دنقسم ام قسمني: احدمها خا  واالخر املفرعةذن االوراع ، وااللفا  أاملر بة، ألغ الرت يو ورع 
شررع سرواأ أو قريرو ذرن السرواأ ، أذا العام وهو ذا يهرتك يف ذعرو ه مجهور اهّ اللساغ العريب مما يدور بينهم يف اخلطاب ، وهم يف ذعرو ه 

 لدرورة ال فاهم ودعلمو . أل  را بينهم ودداولو  ، ودلقفو  ذن حال دناقلو  ويم
اسرر جرجها ذررن  ذررن عرر  حررا وحرراو  عليهررااال ، والكلمررال ال ريبررة احلوشررية الرره ال يعروهررا يررةوأذررا اخلررا  وهررو ذررا ورع ويرره ذررن االلفررا  الل و 

فرا  أهرم ممرا سروا  ، وأوم بالبيراغ ممرا عردا ، وذقردذا يف الردبرة علرى  عرورة هرّا النروع اخلرا  ذرن االلوكاغ االه مرام  –وقليّ ذا هم  –ذظاهنا 
ّ ر  ،   والعرواغ( احلاجة اليه ضرورية يف البياغ، ال ألذة يف االيدال  إ غا  ، وذبدوا يف ال عريش ب

علررى  ةرررة عاررداعاها إ ا حاصاررل    إال أغ هررّ  الكو ورروا »وأ ْررا علرريهم:  ذررن ذوصاررنفي ال ريررو وقررال اخلاطررايب ايدررا بعررد أغ   ررر مجاعررة  : وقررال 
ررا  الك رراب الواحررد. إ   رراغا ذصررنفوها إهررا سرربيلهم ويهررا أغ ي والررْوا علررى احلرردي  الواحررد ورايراْع ارروارو  ويمررا بيررنهم،   ي اباررا راْوا يف دفسررا   رراغ ذهاو

داو الكالم يف شيأ مل يروفاسَّْر قبلره علرى شراا لة ويدخّ بعدهم على بعض. ومل يكن ذن شرط املسبوق أغ يروفارِّج للسابل عما أْحراألا ، وأغ يْق ا 
ْنهراج   شريأابن ق يبة و نيعه يف   ابه الّى عّقو به   اب أيب عبيد.   إنره لريً لواحرد ذرن هرّ  الك رو الره   رناهرا أغ يكروغ  ذنهرا علرى ذا

رْوعاة االسر نباط و ةررة الفقره، وال أغ يكرو  غ ذرن جرنً   راب ابرن ق يبرة يف إشرباع ال فسرا وإيرراع   اب أيب عبيد يف بياغ اللف  و "ة املعرا وجا
 ( املعايناحلوجة و  ر النظائر وختليص 

: لقد أحسنا اخلطرايب رةرة اهلل عليره وأنصرش، عرراا احلرل وقالره، وصررَّى الصردق ونطرل بره، وكانر  هرّ  الك رو الةال رة يف قلت   : وقال  
أيد، الناس واله يروعاوِّلو عليهرا علمراأ األذصرار، إال أهنرا وغاهرا ذرن الك رو املصرنفة الر   غريو احلدي  واأل ر أذَّهالا الك و، وهي الدائرة يف

ّ رها مل يكن ويها   اب  نش ذردَّباب وذوقفَّى يرجب اإلنساغ عند طلرو احلردي  إليره إال   راب احلرريب، وهرو علرى طولره وع سرر   رناها أو مل ن
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ناأ. وال خفاأ  ا يف  لك ذرن املهرقة والّنصرو ذرب ذرا ويره ذرن  روغ احلردي  املطلروب ال يوعررا يف درديبه ال يوجد احلدي  ويه إاّل بعد دعو وع
أّ، واحد ذن هّ  الك و هو، وي" اج طالروو غريرو حردي  إم اع برار مجيرب الك رو أو أ ةراهرا حر   رد غرضره ذرن بعدرها. ولمرا  راغ ألذرنو 

ل الل ويرةا ال ريبرة ذرن أذا نهرا وأ ب هرا يف حرووهرا و  رر ذعانيهرا  إ   راغ ال رر و واملقصرد واس جراجا الكلمرا ...أيب عبيد أةد بن حممد ااارو، 
، ال ذعروررةا ذو ورروغ األحاعيرر  وا  ررار واطورررق أسررانيدها وأ رراأ روواا ررا، ورركغ  لررك علررم  ذررن هررّا ال صررنيش ذعروررةا الكلمررة ال ريبررة ل ررةب وإعرابرراب وذعرراب

 ...ذس قّ بنفسه ذههور بني أهله
رررداها يف حروهرررا ب رررا داعرررو، إال أنررره جررراأ احلررردي  ذوفارَّقررراب يف حرررروا  لمادررره حيررر   ررراغ هرررو املقصررروعا وررر    ك ا أراع اإلنسررراغو  لمرررةب غريبرررةب وجا

، وان هر   ابهو حّا ال سهيّ وال يسا يف البالع واألذصار  (وال ر ا
ررررَّعا ذرررن غريرررو ال : وقرررال   ررريش  رررّ  لمرررة إم أخ هرررا يف باحرررا دسرررهيال لكوْلفرررة ورأيررر و أغ أمجرررب ذرررا ويهمرررا ذرررن غريرررو احلررردي   و قررررآغ، وأضا

و"ينئّ أْذعاْن و النظر وأانْرعاْم و الفاكرر يف اع برار الك رابني وا مرب برني ألفا همرا، وإضراوة  رّ ذنهمرا إم  ...الطلو، ومتاعل يب األيام يف  لك 
وَّنررة املصررنفة يف أول ال ذرراغ وأوسررطه وآخررر . ، و"يرر  عرورر و  لررك دنبهرر و الع بررار غررا هررّين الك ررابني...نظررا  يف بابرره  ذررن   ررو احلرردي  املدا

ررانيد وا رراذيب اسا
و  ررو الَسررنان وال رائرروا قرردثها وحررديةها، و  ررو الل ررة علررى  و  بع هررا واْسرر راْقراْي و ذررا حاداررراين ذنهررا، واْس راْقصاررْي و ذوطالاع هررا ذررن امل

ذررا  اخ الوهررا، ورأيرر و ويهررا ذررن الكلمررال ال ريبررة ممررا وررال الك ررابني  ةرراا، واصاررداْو و حينئررّ عررن االق صررار علررى ا مررب بررني   ابراْيهمررا، وأضررف 
 (4 ا وأذةااا(نظائره عاةارلو عليه وواجددوه ذن ال رائو إم ذا يف   ابيهما يف حرووها ذب

 احلدي  وذالحظة  مّ املراع ذنه يف صديد ذعا الكلمة. وقهوذن الواضح املصرل به يف  الذه االع ماع على االس نباط وعلم  
 : (3 اغ العقد النديد أشكّ على السيد احلكيم بكشكاالل أربب وهي  ما

 :المنافع ال تقربواو ال تَْأك ل والما شملت  باألعياناالشكال إن المال لو اختص 
(5) َوال تَاْقَرب وا ماَل اْلَيِتيم، ذةّ قوله:  ا يالأغ يل  م باغ  لمة  املال( الوارعة يف    ورابعاب: عليه

 : وقوله ، ال تَاْأك ل وا ََْماواَلك ْم
َنك م ...بَاياْ

 . (7 العني(   صة بالعني، وال أ ن اغ يل  م به وقيه ، الغ املال اعم ذن (6)
 :لجواب : بل تشمل ألن اكل المنفعة اكل للمالا

للمناوب ال ي وقرش علرى االل ر ام بكروغ املرال أعرم ذرن األعيراغ واملنراوب  ري يهركّ عليره  ي نيهّا اإلشكال غا وارع عليه إ  عموم ا  :َقول
ومل دهررمّ ا يررة ،  نرره غصررباب إعار  ب را أ ررّ ذنراوب أذرروال ال ررا بالباطررّ   سرركا أنرك حيرر  خصصرر  املررال باألعيراغ مل دهررمّ ا يررة الةانيررة 

عررن القرررب إم عررني ذالرره ال القرررب إم  –علررى هررّا  –ك غ الررويّل ألغ ا يررة د "ررد   رراألوم القرررب إم ذنرراوب ذررال الي رريم برردوغ  رروأل شرررعي  
 ذناوب ذاله.

 :الكرث ني ا ي نييف  قربوا( و دأ لوا( د ام  لم ني اس ناعابّ ا ي اغ عاذ اغ للمناوب وإغ قلنا باخ صا  املال بالعني و لك 
 :ال تقربواتوضيح الحال في آية 

علرى  أ، –قررب ذرن عينره وصردق  عليره  ذالره اذا قوله دعام  ال دقربوا ذال الي يم إال باله هي أحسرن( ور غ القررب ذرن ذنراوب توضيحه:
عار الي يم ذن فعاب حا، وإغ مل يصاعر عينها بّ أبقى سرندها  مرا هرو  يف أال درى السا ن  ا ية ألنه قرب ذن العني حقيقة –القرب ذن ذناوعه 
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واعرتا بانه ذلك للي يم ومل يبعه ومل يهبه وال غا  لك مما هو دصرا بالعني بّ دصررا بالسركن واملنفعرة و"سرو، انره يصردق عليره انره قررب 
 ذال الي يم؟ 

بقرب العني والنهي عنه شاذّ اما، ذن غا وررق برني اغ يقرال اغ املرراع بقررب  ال يكوغ إال –عيناب وذنفعة  –واحلا ّ اغ قرب ذال الي يم 
القررب ذرن ذناوعره وركغ ل قردير لأو املعا احلقيقري أ، القررب املراع، ا  ررايف ا سروس، وانره علرى  رّ  –وهو احلل  –ذال الي يم املعا الكنائي 

 انه ال ينفك عنه. عينه. إ قرب ذن 
 : ال تَْأك ل وا توضيح الحال في اية  

ااَنك مقولرره دعررام:  وامااا أ ررّ ذنرراوب ذررال  ذررن باحلمررّ الهررائب الصررناعي عرورراب علررى  رراعقةورر غ دررأ لوا  بِاْلباِطاالِ  ال تَااْأك ل وا ََْمااواَلك ْم بَاياْ
 ال ا.

لعرررا برراغ املررراع برره ه ال يهررك اإال انرر –بنرراأب علررى اغ املررال هررو العررني وقرر   –وبعبررارة أخرررى أ ررّ املنفعررة وإغ مل يكررن أ ررالب للمررال حقيقررة 
واحلا رّ: اغ أ رّ املنفعرة هرو أ رّ املرال ، وذناسربال احلكرم واملوضروع ال دارْأ ولووا املعرا ا راأل، األعرم ذرن أ رّ املنفعرة بقرينرة قولره دعرام:

 عرواب وال يهك العرا يف  هور  يف  لك. و أذّ
 م واملوضوع وشبهها.للقرينة وهي ذناسبال احلك   وقد  اب باغ ا ي ني أعم

 (1 باغ الظاهر اس فاعة العموم ذن ا ي ني بدوغ عناية ودعمّ أو قرينة. و أذّ وقد يرعّ 
 :كالم ابن االثير بغيرهبمعارضة  االشكال 

ن  ررحوا  ويررع عليره أوالب: اغ  رالم ابرن اال را ذعرار  بكلمرال غرا  ذرن الل رويني الرّي على السيد احلكريم بررد النديد أشكّ يف العق كما
 .(9 ثلك( شيأ باغ املال هو  ّ

 :كالم لسان العرب
 ينب ي أوالب نقّ  لمال بعض الل ويني يف املقام لي دح واقب احلال  َقول:

: ذعروا ذا ذالاْك اه ذن مجيب األاشرياأ، ويف احلردي : هنرى عرن إاضراعة املرال  قيرّ: أاراع برهقال ابن ذنظور يف لساغ العرب    احليرواغ أا، املالو
ْسرراا وإاغ  را غ يف حارالل ذوبرال. قرال  وْسان إاليه وال يهماّ، وقيّ: إاضاع ه إانفاقه يف احلرام واملعا ي وذا ال  به اهلل، وقيّ: أاراع به ال بّير واإلا

لك ذن الّهو والفدة   أوطلال على  ّ ذا يروْق رااا وثلاك ذن األاعيراغ، وأا  ةرر ذرا يوطلرل املرال عنرد العررب علرى ابن األا ا: املال يف األا ّ ذا ثو
بررّ ألاهنررا  انرر  أا ةررر أاذررواام. ررّ قراْينررة ويقررال: اإلا رروِّل ذرراالب وغررا ذو اأا ِّررّ ذرراالب  وذنرره قررول النرر ،  متاارروَّل وررالغ ذرراالب إا ا اختَّ ّْ ذنرره غررا ذو اما رر  : وليْأ و

ّولرره أا، اجعلرره لررك ذراالب.ويف احلرردي : ذررا جرراأاك ذنرره وأانرر ا غراو ذوْهررراا عل ذ قاربرراغ واملعنيراغ ّْ  ومتا قررال ابررن األا ررا: وقررد دكررّرر   ررر   ..يرره واْجرر
املال على اخ الا ذوسامَّياداه يف احلدي  ويوفراق ويها بالقارائن(
 10) 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرينوللبحث صلة 
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