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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
(051) 

 رّد صاحب الحدائق على األردبيلي
علىىى عىىدم تىىفة  صىىر ا  الصىى    َوابْدتَدلُدد.ا...ي ظهىىور  اللىىة اايىىة ال ر ىىة نفىىى املسىىدر األر بيلىى وقددد

كالإلىىىىه للروايىىىىا  وإ  أيىىىىدك االع بىىىىار، ل ىىىىن   ةلفىىىىخصوتىىىىا  إلىىىىو اكل ، وأ ىىىى ا عليىىىىه تىىىىاح  احلىىىىدائ    ا
 كما سيأيت.  أخرى هة  وعدم متاإلية كالم البفراين يف ج جهة  املس ظهر عدم متاإلية كالم األر بيلي يف 

 يلي: الدفع لأليتام مغاير لصحة تصرفاتهماألردب
)األوىل: ظىىىىاهر كىىىىالم مجهىىىىور  :لىىىىه احملسىىىى  االر بيلىىىىي يف  ىىىىرب اكر ىىىىا ،  سىىىى   ل ىىىىي  احلىىىىدائ  قددددا 

األتفاب أنه ال يصح بيو الص  وال  ىراهك ولىو أل  لىه الىوأ. وأنىه ال  ىرص يف الصى  بىني املميىال و ى ك. وال 
ويظهىىر إلىىن احملسىى  األر بيلىىي يف  ىىرب ... لغ مهىىا. أل  إلال ىىه أو ذ يىىأل   ىىرص بىىني كىىو  املىىال لىىه أو للىىوأ أو

اكر ا  املناقشة يف هىاا املسىام، حيىا قىال بعىدإلا نسىا هىاا ال ىالم إلىا إلل صىه: واكمجىا  إلطلسىا   ى  ظىاهر، 
ز إيسىا  ال يسى لالم عىدم جىوا ،(1)بإإلالئهموااية    ترحية الداللة، أل  عدم   و املال إليهم وعدم االع دا  
أقىول: ال ففىى أ  إلىا لكىىرك )( إىل أ  قىىال: العسىد وعىدم االع بىار ب الإلهىم، خصوتىىا  إلىو إل  الىوأ وال مييىال

وإ  كىىا  جيىىدا  إلىىن حيىىا االع بىىار بىىالنظر إىل إلىىا عىىدك إلىىن األ ىىرا ، إال أنىىه بىىالنظر إىل األخبىىار ال فلىىو إلىىن 
 مث أ  ا عليه بالروايا  كما سيأيت. (2) طرص اكيرا (

ينبغي أوال  إيضاب كالم احملس  األر بيلي مث إلناقش ه  ا فطر بالبال مث طرب إ ى ال البفىراين عليىه،  أق. :
 :لهوإلناقش نا 

 برهنة كالم المقدس األردبيلي
يرا  ا غىىىكالإلىىىه   وضىىيفه: ا    ىىو املىىىال لزي ىىام وجىىىواز  صىىر ا م )بإيسىىىا  العسىىو  وإنشىىىائها( إلفهوإلىىا  إل  أمددا

                                                           

ددد ل ُهدددَ. فدَ إ ىىىارة إىل قولىىىه  عىىىاىل:  (1) َْدددعي اْ َأْو ِ َيْسدددَت يُع َأْك يُم  َ  اْلَحدددقض َسددد يهاْ َأْو  َُ ب اْلَعدددْد   فَدددْ ْك كددداَك اللدددهِ َعَلْيددد ْلُيْمل دددْ  َول يضددد
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فهوإله عدم   و املىال هلىم إلا إلو وجه وااية الشريفة  أإلر بد و املال هلم إلا بلغوا ور دوا والنسبة بينهما هي إلن 
ذ يبلغوا )أو ذ ير دوا(  املنهي عنه يف املفهوم هو عدم   و املىال هلىم ولىيص  صىر ا م، وعليىه  يصىح لنىا ا  ال 

ل صىر ا   ى  إلنهىي عنهىا يف اايىة، إل اخصوتىا  إلىو ر ىدهم ند و األإلوال لزي ام ول ن نىأل  هلىم بال صىر ا  
إلىىن وجىىه كمىىا ويؤكىىد ال غىىاير املفهىىوإلي الواضىىح، اخ ال همىىا املصىىداقي إل النسىىبة بينهمىىا هىىي العمىىوم وا صىىوص 

 و للي يم )أو   ك( املال  ي و  حتت يدك و وز ه ول ن ال يسمح له بال صرف  يه )كمىا لىو كىا  دي   سد سب : 
 يىد و إليىه  ،راءفظ املال إلىن السىرقة إلى ال  ل نىه كىا   ى  ر ىيد ال حيسىن البيىو والشىالي يم بطال  ضر اإلا    نه ح

إلالىه لي ىىو  بيىدك ول ىىن ال يسىمح لىىه بىالبيو والشىىراء و  مهىا(، وقىىد يع ىص بىىا  يسىمح لىىه بىالبيو والشىىراء ول ىىن 
ال إلىىن السىىرقة أو إلىىو عىىدم  سىىليم األإلىىوال لىىه )كمىىا لىىو كىىا  را ىىدا  يف البيىىو والشىىراء ول ىىن ال   نىىه حفىىظ املىى

 الضيا ( وااية ال ر ة   فدث عن )  و املال له، وعدم   عه( ال عن )جواز  صر ا ه وتف ها وعدإله(.
إلىن اح فظنىا بأإلوالىه عنىدنا وذ نىد عها لىه ول ىن     إ ىو  ن  أكيد كالإلىه بصىفة السىل  وتىفة احلمىا، 

، يصىح سىل  الىد و لىه بىا  يسىال )ذ نىد و يىدكوإ  ذ   ن يف حياز ه وحتت له بأ  جيري عليها العسو   ِلن اأ
 .با  يسال )  عنا له األإلوال(عليه له أإلواله( وإلن أعطيناك األإلوال وذ نأل  له بال صرف يصح احلما 

 تفة االس  ناء )  عنا له األإلوال ول ن ذ نأل  له بال صرف(. على ال غايرويدل 
 يالمناقشة: المعنى الك نائي ه. المراد ِ الحرف

والنسىىبة بينهمىىا إلىىن وجىىه ويصىىح سىىل   نير إلنىىاقف  يىىه إل املفهوإلىىا  وإ  كانىىا إل غىىاي كالإلىىه   لكددنّ و 
ْم َأْمدد.اَلُهمْ إلا أريىىد إلىىن ا مىىإمنىىا يصىىح  يللىىك كلىىه  إال ا كمىىا إلضىىى،   هلىىالىىد و وم إلعنىىاك  اْدفَدُعدد.ا ل لَددْيه 

ْم َأْمد.اَلُهمْ  اْدفَدُعد.ااك الِ نىائي وا  عنإلاحلريف، ول ن الظاهر ا  العرف يفهم إلنه  يعى  الىد و بلوازإلىه  ل لَدْيه 
 م املفسرو  والبلغاء والفسهاء إلن ااية للك ال املعىن احلريف.هِ    إلن ال صر ا ، ولالك 

 البحراني: الروايات ترد ق.  األردبيلي
  .اْدفَدُعدد.ا..بىىا  إلعىىىن إلىى ال  احملسىى  البفىىراين حيىىا ذ ي وقىىف عنىىد  سىىه اايىىة ال ر ىىة، لي يىى   ولكددنّ 

عىد  إلىن الفسهىاء  وإلىن االسى طرا  املهىم ا  نشى  إىل ا   أبان سا إىل الروايا ،  كما سب ،  نائي ال حريفكِ 
هني كصىاح  شىا   خاتىة باملال  ىاب ألهنم يرو  ظىواهر ال ر ة إإلا عند  سه اايا   جرى على عدم ال وقف

كما ا  بعض الفسهاء  فا عن ال مسك ني،  ال نفهم السرآ  إال باألحا يا كاالخباريلسوهلم باننا السوانني أو 
الىىاي ذ يف هىىاا املبفىىا إلىىن امل اسىى  الشىىيخ  والظىىاهر ا  ،باايىىة الىىوار ة يف احل ىىم واق صىىر علىىى الروايىىا 
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 كا  ألجا للك.  عن  سه ااية ال ر ة بينما أسه  يف  سه الروايا  ه ييبفا 
ان سىا إىل  ،األر بيلىيقف هبىا اسى دالل وعلى أي  ا  تاح  احلدائ  حيا ذ يبفا عىن  سىه اايىة لينىا

: )وإلىا رواك الصىدوص يف ا صىال بعىد ا  لكىر روايىة مىرا  قال ،إلهاس عراض الروايا  النا ية،  يما يراك، ل ال
د.ُُ َأْمدُرُ   قىال:  عن عبد اهلل بن سنا ، عن اكإلىام الصىا ص  َُ درن َعدن  اْلَيت ديم  َمتَدى َي  ْ َُ أَب دي َوأَنَدا َحا َسدَََل

: قَدْد َيُكد.ُك اْلغُداَلُم ابْدَن َثَمداكَ قَا َ  َُ ََُ قَداَ : قُدْلد ُلَغ َأُشدلُ . قَاَ : َوَما َأُشددضُ   قَداَ  اْحت اَلُمد َعْشدَرََ  : َحتلى يَدبدْ
َ  الشلدديْ  َُ أَ  َسدَنْة َأْو َأقَدد ل َأْو َأْكثَدددَر َولَددْم َيْحددَتل ْمَ قَدداَ : ل َ ا بَدلَددَغ وَُكت دَب َعَلْيدد ْمددُرُ  ل ِل َأْك َيُكدد.َك َسدد  يهاْ َأْو ُء َجددا

 (1)َْع ي اْ 
وال سري   يها: أ  املرا  جبواز أإلرك هو ال صرف يف إلاله بالبيو والشراء وحنومها، كما أ صح عنه يف حديا 
مىىرا  امل سىىدم، وقىىد أنىىاا )عليىىه السىىالم( للىىك بىىالبلوه، وهىىو ظىىاهر يف أنىىه إلىىا ذ يبلىى   إنىىه ال جيىىوز أإلىىرك و ال 

 ه  يه بوجه إلن الوجوك، إال إلا  ل  ليىا إلىن خىارج علىى اسى  نائه،  ىالسول بأنىه ال إلنا ىاة بىني تىفة بيعىه  صر 
  ا ى  املىاكور  ل إكما يظهر إلن كالم احملس  األر بيلي امل سدم لكرك ال إلعىن له،   ليهإوبني عدم   و املال 

لنسىىا  إلوجبىىا     كىىا  تىىفيفا  إد الواقىىو إلنىىه علىىى عىىدم جىىواز أإلىىرك، يعىى   صىىر ه جبميىىو أنىىوا  ال صىىر ا ، والعسىى
ال يىيمل  الىوأ وال إال  هىو لغىو ال عى ة بىه وال تىرة  رت ى  عليىه، و إامللك  هو ال صىرف الىاي إلنىو إلنىه ا ى ، و 

 .(2)(يف الصفة إلو قيام الدليا، وليص  ليص منا ي و  إلؤثرا  إ
ر   فصىىيا األر بيلىىىي هبىىاك الروايىىىة هىىىاا املسطىىو، وإلىىىا سىىبسه ويلفسىىىه أيضىىا ،  انىىه يىىىيظهىىر إلىىن وكمىىىا  أقدد. :

يف إلفىر ة )جيىوز( حيىا  و  ها، ول ن سب  اك  ال على االس دالل هباك الرواية عنىد  وقىف الشىيخ 
َُ.ُُ َأْمُر ُ ا   ر  ك  رها بى) ضي( ول   س   جتاوز  ا مسىة،  كما اس دللنا بوجوكال ي ناىف إلو اجلواز باكل ،   َِ َي

بالروايىىىة إلسىى دال   علىىى األر بيلىىي  ه إ ىى ال واحلاتىىا: ا يىىدا  لىىه، إلنهىىا وجهىىا السىىيد احل ىىيم،  أي
 .    ام بأ لة مخسة سبست على ا  الرواية ال  نفي اجلواز باكل حس   فسهه يف إلفر ة )جيوز( 

 وعدم ال ُر بين العناوين الثالثةَ م.ق ع في ال.هم
ثىة، حيىا الروايىة لىو ه كالإلىه  يهىا  هىي بىني عنىاوين ثال ك بوضوبعدم  رز   انه ير  عليه إىل للك، لْافة

ال ر ة يف ااية  اْدفَدُع.اال دبر يف  سه  ا  ظاهرة يف الشمول للعنوانني األولني،  و  ال الا، وأإلا ال الا 
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 يفيد تفة إلعاإلال ه باكل .الشريفة والروايا  
الروايىة بسوهلىا  ا اللىاا   شىملهما  مهىأإلا العنوانا  األوال   هما )  و املال للي يم( و)تفة  صر ا ه( وهاا

 ُ َأْمُر ُُ.َُ َهدا َماُلَهدا و َواْلُغاَلُم َِ َي  ال ر ىة هلمىااايىة  مشوليىةاألر بيلىي  ر  يى ىبينمىا ذ  اْلَيت يَمة  َمتَدى يُدْدَفُع ل لَيدْ
 .اموأجاب البفراين با  الرواية  عمه كناية   عمهما ألهناوأجبنا باهنا 

بسولىىه:  )قىىدر سىىرمها( البفىىراين لزر بيلىىي ر    ىىا   وهىىو تىىفة بيىىو الصىى  بىىإل  الىىوأ وأإلىىا العنىىوا  ال الىىا
 السول بأنه ال إلنا اة بني تفة بيعه وبىني عىدم   ىو املىال إليىه كمىا يظهىر إلىن كىالم احملسى  األر بيلىي امل سىدم )

ال صىىر ا ، والعسىىد  لكىىرك ال إلعىىىن لىىه،  ىىإ  ا ىى  املىىاكور  ل علىىى عىىدم جىىواز أإلىىرك، يعىى   صىىر ه جبميىىو أنىىوا 
الواقو إلنه إ  كا  تفيفا  إلوجبا  لنسا امللك  هو ال صرف الاي إلنو إلنه ا  ، وإال  هو لغو ال ع ة به وال 

 ترة  رت   عليه( أجن  عنه.
 فَاْدفَدُع.ا تعالى والدلي  على كالم األدربيلي ق.لَ

ْم َأْمد.اَلُهمْ فَداْدفَدعُ وهاا العنوا  ال الا هو الاي اس دللنا عليه إلفصىال  بىا   ظىاهر بىا نى  يف  .ا ل لَدْيه 
مو عليه لدى الفريسني انىه يىد و إلىيهم اسى سالال  )بعىد البلىوه والر ىد( اجملو بديهي أل  إلن الالد و االس سالأ 
 ،ل إلىىيهم اسىى سالال  الظىىاهر عر ىىا  يف تىىفة الىىد و آليىىا  وبىىاك يىىد ولشىىرا اهنىىم إ  ذ يبلغىىوا ذ  ي ىىو  إلفهىىوم ا

لىىدليا يف هىىاك اايىىة ول لىىف الروايىىا  الىىل ور   يهىىا الىىد و إليىىه بعىىد البلىىوه والر ىىد، علىىى تىىفة  هىىاا هىىو ا
إلعاإلال ىه بىاكل ،  ىال يصىح قىول البفىراين بىى)وإل  الىوأ وال ميىال إمنىا ي ىو  إلىؤثرا  يف الصىفة إلىو قيىام الىدليا، 

 ا   مة وتلة بإل  اهلل  عاىل.وللبف ، ا  ااية والروايا  الوار   يها )الد و(  ليا الصفة وليص  ليص(
 وصلى اهلل على محمد وآلَ ال اهرين

 
 :قَا َ   يَا َرُس.َ  الللَ  َما اْلع ْلمُ  :فَدَقا َ  َجاَء رَُج ن ل َلى َرُس.   الللَ  عن آبائه قال:  عن أيب عبد اهلل 

ْنَصاتُ  َْ  :قَا َ  َاْْل  ْست َماعُ  :قَا َ   ثُمل َم َْ  :قَا َ  َاِ  ْ ظُ  :قَا َ   ثُمل َم َْ  :قَا َ  َاْلح   َاْلَعَمُ  ب َ   :قَا َ   ثُمل َم
َْ يَا َرُس.َ  الللَ   :قَا َ   قَاَ  َنْشُر ُ   ثُمل َم

 (58ص 1ال ايف: ج)
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