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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(449) 
 تصوير تعلق اخلمس مبا اشرتاه معاطاة  

ومللق  إملا ررضقنايف يف لال قرا    ،صوير تعلق  اممقاب ابملقذخومل ابملعا قاة واضق  سقها ال ىل قام إن ء قم عنقا : ان توصفوة الكالم
عكققاب  ققا لققو ررضققنايف يف لالبيققص  حسققبما تصققوريف والقق ي هققو  ققاهر الننققني النققائيو والوالققد و عقق  آخققر،   1لأي شققرا  شققي  ابملعا ققاة

ل ربيقق ي  ن ققو فلقق  ركققان ا ققا أفققالت  ققن النفققا وتبعيققدات للمسققارة أو اب ققالت يف  فسققه وامققوئي  ن ققو آخققر وا االصققفهاب  ن ققو  الننققون: 
 ىحمقا الب ق  لوحمقا الب ق  هقو فقون املعقا  عمقا ملفقريف وعقنفاشف الغطا  أ دات  ا فقان خرواقات   اإلشكال  ه علىمبعىن عدم ص ة 

 للخماب  وتوضي  ملل : نات للخماب  إن غرييف لوهو فون اململوك حمالت غري الداخا يف املل    عل  
ومللق  فمقا إملا حصقا  ،ان ررض تعلق  اممقاب ابملقال املعا قال سقها اقدات إملا ررضقنايف يف شقرا   لقاعة لفالسقيارة  قةالت  ابملعا قاة

 لهببة  أو فقان راتبقه ال قهري  راشقه   قه سقيارة قبقا رأ، السقنة،  عا قاةت  ولكنقه   يسق عملها إن أن  قر  عليهقا احلقول لرأ، على  ال  
حمقا اسق بعاك فاشقف الغطقا : ا قه فيقف تعلق  هبقا اممقاب  قص ا قا    ، رينقصران امماب ي عل  هبق يف السقيارة املقذخوملة  عا قاةت   2لالسنة 

  رقنن قلقا ا قه ي علقق  وان السقيارة ابقيقة علقى  لق  البقائص ال صققررااب ابملعا قاةلقه رنق  تقدخا يف  لكقه لحسقمل امل قهور  قن ا قه تبقا  
 د البائص أل ه ابق على  ل  امل هي رهو غريمل أيلات إمل هو خالف السرية النطعية يف األمخا، وغريها، ه ا.  ل  املال ال ي  ي

 وإشكاله (3)تصوير االصفهاين تعلق اخلمس بربح التجارة
  قكا اسق بعاكيف أبوض  واه ويوض  واقه ولكن الن  االصفهاب حي  غفا عن ه ا الفرض ال ي يصو ر فالم فاشف الغطا  

ان عقن حاول تصويريف  واه آخر وحي  ان ه ا الواه اآلخر فان يقرك عليقه إشقكال ققوي أشقكا علقى فاشقف الغطقا   قه غفلقة ها، س
  ا  ا ملفرانيف. أصالت  اإلشكال على  ةاله هو ال على فاشف الغطا  إمل   ينصد فاشف الغطا  ه ا املةال

ابل كسقمل وال صقرف يف املقال،  رال حمالقة يكقون حصقول القر    سقبوقات  قال االصفهاب: لا ا مخاب ر   ال جارة ابملذخومل ابملعا اة،
رالحق  ا قه رقرض الكقالم يف لال جقارة ابملققذخومل   4لآخقر ايدكة علقى غرا قة لل كيقة ال صقرف  ات ريكقون لل ككقات لقه وألصقله، ولقياب هق ا غريبق

لرالحق  ا قه  ةقال لبيقص املقذخومل ابملعا قاة، عكقاب  ةالنقا  رقر   أي ان ل قا أخق يف ابملعا قاة  إملا  اقر  قه وابعقهوالر    ق ل  ابملعا اة  
ال ي هو شرا  شي  ابملعا اة و نائه إن رأ، السنة  رذشكا عليه ا ه إملا ابعه، والبيقص  قن ال صقررااب الناقلقة، رنقد كخقا يف  لكقه آانت 

لق  لقه رلقم ي علق  اممقاب مبقا هقو  بقا   ا وخرم  نه ردخا الةمن يف  لكه ريكون تعل  امماب ابلةمن لالر    على الناعدة إمل هقو  
 وغري للوك له.له 

 اجلواب عن اإلشكال
                                                             

 فما يص  ررضه يف مثنه أيلات ال ي لد  البائص.   1ل

ديف، حىت وإن   يس عملها، فالك مل اليت ي هيها ويلعها يف املك بة وفان  ن شذ ه مللق  را قه ال مخقاب ريهقا وإن   يطالعهقا وال فان  ن شذ ه  ناؤها عن  2ل
 ابلفعا حسبما ملهمل إليه السيد الوالد و ع  آخر وهو املنصور.

 ابملذخومل  عا اةت.  3ل
 .121ص 1إلحيا  الهاث: م صلى هللا عليه واله وسلماملصطفى  ال يخ حممد حسني االصفهاب، حاشية ف اب املكاسمل، صف وإخرام: كار  4ل
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 قا إمل اشقه  ابملعا قاة شقيمثات ع  ابعقه واشقه   ةمنقه شقيمثات آخقر وهكق ا إن  قد، سريفول ا أشكا عليه السيد اموئي  قلولياب  راكيف 
  اخينا الن نني  ن أ  ه حينمثق  يصقري  الكقات  ملفريف  ع  آخر السنة رهناك رأ  أن   نارعه أفةر  ن  ؤو ة سن ه، وعليه رال يرك عليه  ا

قا للوفقة لقه، وققد عررقا أن   ما  قن ال صقررااب اململ كقة حسقمل الفقرض وال  قا ص  قن أن ي عل ق  هبقا اممقاب أل   للمنارص  بيعه وشرائه أل  
خقققر السقققنة...  ايدكة علقققى فقققالم علقققى ان ققققول ال ننقققي  لوهكققق ا إن آ  1ل  قققاملا وال يقققرك عليقققه مللققق  االشقققكال أ قققدات  ققققد، سقققريف قققراكيف 

 . رر    ه  قلإملا ابع املذخومل ابملعا اةاالصفهاب   ينا هبا وال كاعي هلا إمل قوا
 تصوير اخلوئي لتعلق اخلمس ابلربح

حي  ان السيد اموئي تبعات الس امليف االصفهاب غفا أيلات عن ال صوير البسي  اآل ف ال فر ال ي  ىن عليقه النقائيو والوالقد ا ه ع 
 تفسري فاشف الغطا ، ل ا ال جذ إن تصوير تعل  امماب ابملال املعا ال لابلبيص  أيلات لكن  واه آخر وهو: يف وغريمها 

وال فققوااب  ققه  ققص أ  ققه غققري للققوك لققه، رال ققد  يف توضققي  احلققال ريققه أن  صققو ريف أو ال و بققني  حكمققه  عققد  لوأ  ققا الواققه يف تعل قق  األمخققا،
أبلقف كينققار ابملعا قاة  ققص أ  قه يسققو  يمسقمائة كينققار واقعقات، وحينمثقق  رنصقف مللقق  األلققف رأ،   2لفمقا إملا ابع  الققه  :مللق ، وتصققويريف

مخا، ريما إملا اياكاب عن  ؤو ة سن ه، وه ا هو  راك فاشف الغطا  ابلنن ، وأ  ه  قص  اله و صفه اآلخر  ن األراب  اليت ت عل   هبا األ
  3ل ...ررض عدم فو ه  الكات للر   املفروض ركيف ي عل    ه امماب، ولياب  راكيف

 املناقشة
 تصققوير ر قق   نققدر رققان  ةالققه يققرك عليققه: ا ققه ال حااققة إن ،أقققول: إضققارة إن ان  ةالنققا السققا   البسققي  واف  ابلغققرض وهققو أوضقق 

أي  نفاب النيمة را قه إملا   تكقن  ،مخسمائة أخر ،  ا يكفي جمرك  يص  لاع ه اليت تسو  مخسمائة كينار يمسمائة كينار، ابملعا اة
 اب  و  تكن لا يصدق عليها  ا ىل ام إليه يف  ؤو ة سن ه.اب ال خيم  سة لإمل املخم  ه يف اممسمائة خمم  

 ققة سققن ه  يف تعلين ققه علققى ا إملا فققان رأ، املققال لققا ىل ققام إليققه يف  ؤو مققا ققه لال يبعققد عققدم الواققوب ري ألن راي السققيد امققوئي هققول
مخاب رأ، املال إملا فان  ن أراب   كاسبه، رنملا   يكن له  ال  ن أو ل األ قر راف سقمل أو   5لإخرام  4ل: األحوط59العروة ل سذلة 

قار  قه   6لارة وي  جر  ه جيمل إخرام مخسه على األحوطاس فاك  ندارات وأراك أن جيعله رأ، املال لل ج ، رقان ريهقا اممقاب لقو   7لع االء 
ان امماب فيف ي عل   ه  ص ا ه غقري للقوك لقه لإمل الفقرض ا قه  :فان البيص ابلصيغة و راب رأ، السنة، ولو فان ابملعا اة رينص الكالم

 ؟ وللب   صلة إبملن هللا تعان.أخ يف ابملعا اة 
  على دممو وهله الهايرينوصلى هللا

 
َْغُفوٍل َعْنكَ لل: عليه السالمأ ري املؤ نني  قال َا، َواَل تَ ْغُفْل فَ َلْسَت مبي ُ َعْورَاِتي ْرَك اَّلله نْ َيا: يُ َبص ي  ج البالغة: احلكمة ل    اْزَيْو ِفي الوُّ

                                                             

 .91-90ص 1ال يخ  ريايا علي الغروي / تنرير حب  السيد أ و الناسم اموئي، ال نني  يف شر  املكاسمل،  ؤسسة إحيا  آفر اإل ام اموئي: م  1ل

 أي  لاع ه أي املةمن.  2ل
 .90ص 1ل نني  يف شر  املكاسمل،  ؤسسة إحيا  آفر اإل ام اموئي: مال يخ  ريايا علي الغروي / تنرير حب  السيد أ و الناسم اموئي، ا  3ل
  ا ال خيلو عن قوة لالكلبايكاب .  4ل

 .إال يف املندار ال ي ال  د   نه  ن و يكون  دو ه يف  ها ة وخالف شذ ه أو ال ي مكن حتصيا  ندار  ؤو  ه يف سنة رحبه رال جيمل لالنمي   5ل

 ما إملا فان رأ، املال لا ىل ام إليه يف  ؤ ة سن ه لاموئي .ال يبعد عدم الواوب ري  6ل

 .259ص 2السيد حممد فا م الي كي، العروة الوثنى،  ن ورااب  ؤسسة األعلمي للمطبوعااب ق  ريواب: م  7ل
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391.  


