


46
اکبرفقه19-10-1400

(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)



3

ضابط الحکم الوالئی
الثانية•
أو«قضى »هوأميو الؤونمنينفظ و ٰ  كلماوردمنرسول الولّ•

للليسالؤ ادمنهفيانالحكمالش عي،وأمثالهاو«أمر»أو«حکم»
أريدمنهذلكاليكلناالمجازاأوإرشواداإلوحمكومالظّوه، وان
الظاه منتظكاألل اظهلانهقضحأوام أومكوممونميونانوه

المنمينانوهقاض و حاکم شرعی أومنمينانهسلطان و أمير 
اممبظغلظح اموالحال ،لؤاع  تاناألمكاماإللهيوةليتوتأمكو

هعظيهوآلهاليكلنذاأمو ونهوحوٰ  هوانهصظحاللّٰ  رسل اللّ
مكموقضاءفالنتبةإليهامقيقةفلهلمبينومبظغ،

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
مقواموامافالنتبةإلحاألمكامالصادرةعنه يمقامالقضاءأو وي•

وانالتظطنةوال ئاسةيكلنقاضياوماكؤاوآم اوناهيوامقيقوة
اكان  قفينهذينالؤقامينومواذك نوامضوا اإلوحكلنوهملا قو

مولارداسوتاؤا لظتحقيقوالظهلرالظ ظييتضحفالتتبعوالتدف  وي
 هوأميوٰ  تظكالكظؤات يال وايواتالناقظوةلقضوايارسول الولّ

.الؤنمنينوأوام همالتظطانية

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 



5

ضابط الحکم الوالئی
ئؤوةعظويهمولذاقظؤات ىورودتظكالتابي اتفالنتبةإلحسائ األ•

ضواءوالتالممينلمتكنلهمال ئاسةوالتظطنةالظاه يوةوالالق
كؤواووانأطظقنادرايكلنفاعتباركلنهمما.الحكمفحتبالظاه 
قاضيافحتباللاقع،

يهأوأمداألئؤةعظيهمالتالمفكذا وٰ  أم رسل اللّ:ورفؤايقا •
االح،هتٰ  األمكاماإللهية يكلنالحكمأواألم إرشاداإلحمكماللّ

والؤدعحانالظاه منأم  والنفكوذاأوقضوحفكوذاهولاألمو 
.الؤللليوالقضاءوالحكلمةالاإلرشادإلحأم آخ أومكمإلهي

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
الثالثة•

عونهعظيهوآلهأوٰ  قدياب  يمقاماألوام الصادرةعنهصظحاللّ•
ألل واظأمي الؤنمنينعظيهالتّالمفؤاانهؤاالتظطانوالحواكمفييو ا

ينىة قرهأوقا أمي الؤونمنينلكونٰ  قا رسل اللّ:الؤتقدمة يقا 
صولتقتضيالحؤلعظحاألم الؤللليأوالقضواءو الحال و المقام 

الخصلمة

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
يسأنوترئو: ظلوردانرسل الظّهصظحالظّهعظيهوآلهقا ل والن•

مو الجيش اذهبإلحكذا،يكلنفق ينةالؤقامظاه ا يانهوذااأل
صدرمللليامنمينانهسظطان،

قوا وللوردانرجظينتخاصؤاعنده يكذاوأقامأمدهؤاالبينة •
توبانالؤا لصامبالبينة،يكلنظواه افح:صظحالظّهعظيهوآله

لالؤقام يانهقضحفذلكويكلنقللوهذلوكهولالقضواءفالحؤو
.الشائع

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
يالحكموفالجؤظةاألل اظالؤتقدمةمعقطعالنّظ عنالق ائنظاه ة •

:واألم منه،ويؤكنانيقا 
،األمر المولوی السلطانیفكذاظاه  ي«أمر»:انقلله•
،فصل الخصومةظاه  ي«فكذاقض »و•
يحتاجإلحق ينةماينة،مردد بينهما «حکم»و•
 داللتهعظحالقضواءأواألمو الؤللولي«قال»واماماهلمنقبيل•

تحتاجإلحق ينةما أومقا ،
نامصيغاألم  يمدن توهاظواه ة وياألمو الؤللوليوكلنهوا•

.إرشاديةيحتاجإلحالق ينة

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 



9

ضابط الحکم الوالئی
ال افاة•
اظالؤتقدموةالفأسلتأييدماذك نافنقلفاضال واياتاللاردةفاألل •

ليوفاضمايكلنفق ينةالؤقامداالعظحاناألم الصادرأمو مللو
مسظطانيأومكموقضاءوانلمي دفظ و قضوحأوأمو أومكو

. أكث منانيحصححکموقض اماماوردفظ  : نقل 

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
المقوا ٰ   ؤنذلكما يالكا يعنأفيعبداللّ• ا قو:هعظيهالتوّ

وعنت توي «1»هإنؤاأقضيفينكمفالبيناتواإليؤانٰ  رسل اللّ
مهيحكوٰ  كانرسل الولّ:اإلمامعنأمي الؤنمنينعظيهالتالمقا 

«2»فينالناسفالبيناتواإليؤانالخب 
•______________________________

منأفولابكي يوةالحكومو-2الباب-كتابالقضاء-اللسائل(1)•
.أمكامالدعلى

منأفولابكي يوةالحكومو-2الباب-كتابالقضاء-اللسائل(2)•
.أمكامالدعلى

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
مَفَابُأَنَّهُلَايَحِلُّالْؤَا ُلِؤَنْأَنْكَ َمَقّاًأَوِادَّعَحفَاطِظًاوَإِنْمَك2َ«1»•

لَهُفِهِالْقَاضِيأَوِالْؤَاْصُلمُفِبَيِّنَةٍأَوْيَؤِينٍ
مُحَؤَّدُفْنُيَاْقُلبَعَنْعَظِيِّفْنِإِفْ َاهِيمَعَنْأَفِيوهِوَ«2»-33663-1•

عُؤَيْ ٍعَنْمُحَؤَّدِفْنِإِسْؤَاعِيلَعَنِالْ َضْلِفْنِشَاذَانَجَؤِيااًعَنِافْنِأَفِي
عَنْأَفِيعَبْدِ«3»(عَنْسَاْدٍيَاْنِيافْنَأَفِيخَظَفٍعَنْهِشَامِفْنِالْحَكَمِ)

نَىاتِ وَ بَيْىنَکممْ بِالْبَيِّأَقْضِیإِنَّمَا قَا َرَسُل ُالظَّهِص:الظَّهِعقَا َ
مِىنْ بَعْى ف فَأَيَمَىا « 4»الْأَيْمَانِ وَ بَعْضمکممْ أَلْحَنم بِحمجَّتِىهِ 

هِ رَجملف قَطَعْتم لَهم مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْىتم لَىهم بِى
.قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
يعُؤَيْو ٍوَرَوَاهُالشَّيْخُفِإِسْنَادِهِعَنْعَظِيِّفْنِإِفْ َاهِيمَعَنْأَفِيهِعَنِافْنِأَفِ•

و«5»عَنْسَاْدٍوَهِشَامِفْنِالْحَكَمِ
عَنْمُحَؤَّدِفْنِهَارُونَالزَّنْجَانِيََِّرَوَاهُالصَّدُوقُ ِيمَاَانِيالْأَخْبَارِعَنْ•

.«6»نَحْلَهُرَ َاَهُعَنِالْقَاسِمِفْنِسَظَّامٍعَظِيِّفْنِعَبْدِالْاَزِيزِ

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
أمادين3 يه2الباب-(1)•
.1-414-7الكا ي-(2)•
عن-عنسادفنهشامفنالحكم،و يالتهذيب- يالؤصدر-(3)•

.سادوهشام
(2194-6-لحون-الصوحا .)ألحنفحجتوهأيأ طونلهوا-(4)•

(.هامشالؤخطلط)
.552-229-6التهذيب-(5)•
.279-ماانياالخبار-(6)•

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
الْاَتْكَ ِيُّع ِيتَ ْتِي ِهِعَنْ«1»-33665-3• فْنُعَظِيٍّ أَمِي ِالْحَتَنُ

کَانَ رَسمولم اللَّىهِ ص يَحْکمىمم بَىيْنَ النَّىا ِ:الْؤُنْمِنِينَعقَوا َ
الَبَىاتم فَکَثمىرَتِ الْممطَ-وَ الْأَيْمَانِ فِی الدَّعَاوِی-بِالْبَيِّنَاتِ

إِنَّمَىا أَنَىا بَشَىرَ وَ أَنْىتممْ -وَ الْمَظَالِمم فَقَىالَ أَيَهَىا النَّىا م
وَ -وَ لَعَلَّ بَعْضَکممْ أَلْحَنم بِحمجَّتِهِ مِىنْ بَعْى ف-تَخْتَصِممونَ

نْ فَمَنْ قَضَيْتم لَهم مِى-إِنَّمَا أَقْضِی عَلَ  نَحْوِ مَا أَسْمَعم مِنْهم
 مِىنَ فَإِنَّمَا أَقْطَعم لَىهم قِطْعَىةً-حَقِّ أَخِيهِ بِشَیْ ءف فَلَا يَأْخمذَنَّهم

.النَّارِ

 233: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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تَفْسِيرِ الْحَسَنم بْنم عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَ ع
[الط يقالثالنواألرفالن]•
ظيهؤاأفيمحؤد؛الحتنفنعظيّ؛الاتك يع(ت تي اإلمام)ون وي•

:التالم
عون(:58)عنالشيخ؛أفويجا و ؛الطلسويّ(20و19ط)فاإلسناد•

محؤودفونالقاسوم؛[132]عون:الصودوق[131]عن:الؤ يد[130]
[134]و:يلسففنمحؤدفونزيواد[133]عن:الؤ ت ؛األست آفاديّ

عة و کانا من الشي: قال الصدوق، و الطبرسی(:عظيفنمحؤدفنسيار
.أفليهؤا،عناإلمامعظيهالتالم[136و135]عن)اإلمامية

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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تَفْسِيرِ الْحَسَنم بْنم عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَ ع
لوكألنذ:وهذاالت تي ليسهلالذيطان يهفاضعظؤاءال جا •

محؤدي وىعنأفيالحتنالثالنعظيهالتالم،وهذايُ وىعنأفي
.عظيهالتالم

ندوذاكي ويهسهلالديباجي،عنأفيه،وهؤاغي مذكلرين يسو•
.هذاالت تي ،أصال

.وذاك يهأمادينمنالؤناكي ،وهذاخا منذلك•
ديونوقداعتؤدعظيهرئيسالؤحدثين،افنفافليوه، نقولمنوهأما•

،وكوذلكو ويسوائ كتبوه(كتابمناليحض هال قيه)كثي ة، ي
.الطب سي،وغي هؤامنعظؤائنا

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن
محؤود98.../أمؤدفنسهل/اليضائ يإلفنال جا /اليضائ يافن[1/1]•

.فنالقاسمالؤ ت األست آفادي
 تي اروىعنهت.ضعيف کذاب.روىعنهأفلجا  افنفافليه[1/2]•

زياد بيوسف بن محمد بنأمدهؤايا ف:رجلين مجهوليني ويهعن
الى  أبی الحسن الثعنأبيهماعنعلی بن محمد بن يسار :واآلخ 

.عظيهالتالم
ذهفأماديونمونهوسهل الديباجی عن أبيىه والت تي ملضلععن•

..المناکير
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن

فن-463510/الؤيمفاب.../الجزءالثاني/]داودافنرجا [2/1]• محؤد
القاسم

هأفولويقا افنأفيالقاسمالؤ ت األست آفاديلومروىعنو[3/1]•
.کذابجا  افنفافليه
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن
-60256/محؤوداألو الباب.../والثانيال صل/الخالصةلظحظي[4/1]•

محؤدفنالقاسم
لجا و وقيلافنأفيالقاسمالؤ ت األست آفاديروىعنهأف[5/1]•

مجهللينروىعنهت تي اي ويهعنرجظينضعيف کذاب افنفافليه
نأمدهؤايا ففيلسففنمحؤدفنزيادواآلخ عظيفنمحؤدفو

ي ملضلععظيهالتالموالت تأبی الحسن الثال  يتارعنأفيهؤاعن
.عنسهلالديباجيعنأفيهفأمادينمنهذهالؤناكي 
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن

: دالؤ ت األسوت آفادينوامشوا القاسممحؤدفن:عنلانمايار•
فافليهفنالحتينفنعظيمحؤدفن

محؤدفنعظيفنالحتوين[:2573/23/1/]2/436الشياةوسائل•
عون يعيلناألخبارو يالؤجالسعنمحؤدفنالقاسمالؤ تو 
ائهعأمؤدفنالحتنالحتينيعنالحتنفنعظيالاتك يعنآف

 قا ...الصادقعأنهرأىرجال«*»عن
روايه41الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن•
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سيارمحمدبنبنعلی

:سوويارنووامشووا  دمحؤوودفنفوونعظووي:عنوولانمايووار•
الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن

وروىلوويمحؤوودفوونالقاسووم[:)(2586/2/]2/327ال قيووه•
ناألست آفاديعنعظيفنمحؤدفنيتارعنأفيهعونالحتونفو
نعظيفنمحؤدفنعظيفنملسحفنجا  فنمحؤودفونعظويفو
يو الحتينفنعظيفنأفيطالبععنأفيهععونآفائوهععونأم

الؤنمنينعقا قا رسل اهللص
روايه16سيارمحؤدفنفنعظي•

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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زيادمحمدبنبنيوسف
:زيووادنووامشووا  دمحؤوودفنفوونيلسووف:عنوولانمايووار•

الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن
وروىلوويمحؤوودفوونالقاسووم[:)(2586/1/]2/327ال قيووه•

فوناألست آفاديعنيلسففنمحؤدفنزيادعنأفيهعنالحتون
نعظيفنمحؤدفنعظيفنملسحفنجا  فنمحؤودفونعظويفو
يو الحتينفنعظيفنأفيطالبععنأفيهععونآفائوهععونأم

الؤنمنينعقا قا رسل اهللص

روايه16زيادمحؤدفنفنيلسف•
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
وَيَوأْتِيمَوايَودُ ُّعَظَيْوهِ«2»وَتَقَدَّمَمَايَدُ ُّعَظَحذَلِكَعُؤُلماً:أَقُل ُ•

«3».
.284-(عظيهالتالم)ت تي االمامالاتك ي-(1)•
.منأفلاباليصب1منالباب4تقدم يالحدين-(2)•
.منهذهاألفلاب3منالباب7ياتي يالحدين-(3)•

 233: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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ضابط الحکم الوالئی
انكو:وعنالكا يعنأفيعبدالظّهعظيهالتّوالمقوا •

هيقضحفشاهدوامودموعيؤوينصوامبٰ  رسل اللّ
وعنهمدثنيأفيانرسل الظّوهقودقضوح«1»الحق

إلوحغيوو ذلوكوقضوواياأميوو «2»فشواهدويؤووين
و ويفاوضال وايواتأجواز«3»الؤنمنينمشوهلرة

«4»رسل الظّهشهادةشاهدمعيؤينطالبالحق

 53: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
مونأفولابكي يوةالحكوموأمكوام-14الباب-كتابالقضاء-اللسائل(1)•

الدعلى
مونأفولابكي يوةالحكوموأمكوام-14الباب-كتابالقضاء-اللسائل(2)•

الدعلى
منأفلابكي يةالحكموأمكامالدعلى21كتابالقضاءالباب-اللسائل(3)•
مونأفولابكي يوةالحكوموأمكوام-14الباب-كتابالقضاء-اللسائل(4)•

الدعلى

 53: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
دةللكاناألم إلينواأجزنواشوها:وعنأفيجا  عظيهالتّالمقا •

ال ّجلاللامدإذاعظممنهخي معيؤينالخصم ويمقولقالنواس،
«5» اماماكانمنمقلقالظّهعزوجلأورؤيةالهال  ال

هذهال وايةتد عظحانهذاالتن يذوهذهاإلجوازةهولتن يوذولوح•
.األم والتظطان

منأفلابكي يوةالحكومو-14الباب-كتابالقضاء-اللسائل(5)•
.أمكامالدعلى

 53: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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لَوْ کَانَ الْأَمْرم إِلَيْنَا
وَفِإِسْنَادِهِعَنْمُحَؤَّدِفْنِأَمْؤَدَفْونِيَحْيَوحعَونْ«3»-33743-12•

نِعَنِالْحَتَنِفْنِمَحْبُلبٍعَنِالْاَظَاءِعَنْمُحَؤَّودِفْوعمبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ 
أَفِيجَاْ َ ٍعقَا َ هَادَةَ:مُتْظِمٍعَنْ لَلْكَوانَالْوأَمْ ُإِلَيْنَواأَجَزْنَواشوَ

لقِمَعَيَؤِينِالْخَصْمِ ِيمُقُ-إِذَاعُظِمَمِنْهُخَيْ ٌ-ال َّجُلِالْلَامِدِ
أَوْرُؤْيَةِالْهِظَا ِ- َأَمَّامَاكَانَمِنْمُقُلقِالظَّهِعَزَّوَجَلَّ-النَّاسِ
. َظَا

.«4»وَ رَوَاهم الصَّدموقم بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبموبف مِثْلَهم •
.116-33-3،واالستبصار746-273-6التهذيب-(3)•
ق.3319-54-3ال قيه-(4)•

268: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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عمبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ
-45-6202433/الاينفاب.../ذك أسؤاءفاب/الطلسيرجا [1/1]•

عبداهللفنمحؤدال ازي
[1/1.]روىعنوووهمحؤووودفووونأمؤووودفووونيحيوووح[1/2]•

-13-5574377./الاوينفواب.../جا  أفيأصحاب/الطلسيرجا 
عبداهللفنمحؤدال ازي

•[2/1]
-26238/عبوداهللالثانيالباب.../عش التادسال صل/الخالصةلظحظي

عبداهللفنأمؤدال ازي
.عندي يهتلقف[3/1]•
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لَوْ کَانَ الْأَمْرم إِلَيْنَا
ا للأنهق(عظيهالتالم)صحيحةمحؤدفنمتظمعناإلمامالباق .4•

مكاناألم إليناأجزناشهادةال جلإذاعظممنهخي معيؤينالخصو
4... يمقلقالناس

.الؤ ادمنال جلالذييا ففالخي منمتنظاه ه•

394:،ص27وسائلالشياة؛ج.4•

115،ص (مهدی الهادوی)القضاء و القاضی
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لَوْ کَانَ الْأَمْرم إِلَيْنَا
وَفِإِسْنَادِهِعَنِالْحَتَنِفْنِمَحْبُلبٍعَنِالْاَظَاءِعَونْ«7»-34039-8•

هَادَةَلَلْكَانَالْأَمْ ُإِلَيْنَالَأَجَزْنَاشَ:مُحَؤَّدِفْنِمُتْظِمٍعَنْأَفِيجَاْ َ ٍعقَا َ
مِ ِويمُقُولقِالنَّواسِ-إِذَاعُظِمَمِنْهُخَيْو ٌ-ال َّجُلِ مَوعَيَؤِوينِالْخَصوْ
.الْحَدِينَ

.3319-54-3ال قيه-(7)•

394: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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ضابط الحکم الوالئی
هعظيهوآلوهفؤواانوهٰ  هصظحاللّٰ  ومؤاوردمنقضايارسل اللّ•

انالنبيصظح«6»سظطانوسائسما يالكا يعنعقبةفنخالد
انيكولنالنخظوةو«7»هعظيهوآلهقضح ويهولائ النخولٰ  اللّ

 قضوحالنخظتانلظ جل يمائطاألخ  يختظ لن يمقولقتظوك
 يهاانلكلنخظةمنأولئكمناألرضمبظغج يودةمونج ائودها

.مينفادها
-10الباب-كتابإمياءالؤلات-اللسائل(6)•
.متقطثؤ تها(7)•

 53: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرَ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
فَابُأَنَّمَ ِيمَالنَّخْظَةِالْؤَؤَ ُّإِلَيْهَاوَمَدَىجَ َائِدِهَا10«3»•
مُحَؤَّدُفْنُيَاْقُلبَعَنْمُحَؤَّدِفْنِيَحْيَحعَنْمُحَؤَّودِ«4»-32267-1•

نَّ أَعمقْبَىةَ بْىنِ خَالِىدففْنِالْحُتَيْنِعَنْمُحَؤَّدِفْنِعَبْدِالظَّهِفْنِهِظَا ٍعَونْ
النَّخْىلِ أَنْ تَکمىونَ النَّخْلَىةم وَ « 5»فِىی هَىوَائِرِ النَّبِیَّ ص قَضَ 

قِ ذَلِىََ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجملِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَيَخْتَلِفمونَ فِىی حمقمىو
رِيىدٍَف فَقَضَ  فِيهَا أَنَّ لِکملِّ نَخْلَةف مِنْ أمولَئََِ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَ

.«6»( حِينَ يمعِدَهَا)مِنْ جَرَائِدِهَا 
.«7»وَرَوَاهُالشَّيْخُفِإِسْنَادِهِعَنْمُحَؤَّدِفْنِيَحْيَحمِثْظَهُ•
(.هامشالؤخطلط)،(281-5النهاية.)هلائ ،الهارالتاقط-(5)•

424: ، ص25وسائل الشيعة؛ ج 
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عمقْبَةَ بْنِ خَالِدف
عقبةفنخالداألسدي-814299/الاينفاب/النجاشيرجا [1/1]•
 نوالوهكتوابأخب.كل يروىعنأفيعبداهللعظيوهالتوالم[1/2]•

 و مودثناأفولجا:مدثنامحؤدفنعظيفنتؤامقوا :الحتينقا 
نأمؤدفنمحؤدفنالمقعنأمؤدفنالحتنفنعظيفن ضا ع

.أفيهعنعظيفنعقبةعنأفيهعقبةفنخالدفالكتاب
عقبوةفون-533339/عقبوةفواب/الاينفاب/الطلسي ه ست[2/1]•

.خالد
أخب ناعدةمنأصحافناعونمحؤودفونعظويفون.لهكتاب[3/1]•

حؤودالحتينعنأفيهومحؤدفنالحتنعنسادفنعبداهللعنم
.فنالحتينعنمحؤدفنعبداهللفنهال عنعقبةفنخالد



34

عمقْبَةَ بْنِ خَالِدف
-3713261/الاوينفواب.../عبودأفويأصحاب/الطلسيرجا [4/1]•

عقبةفنخالداألسدي-622
.كل ي[5/1]•
فن45.../عبدأفيأصحاب.../عبدأفيأصحاب/الب قيرجا [7/1]• عقبة

خالدأفلعظي
.فنعقبة[8/1]•
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عمقْبَةَ بْنِ خَالِدف
636344/الجزءال افوع/الجزءاألو /الكشيرجا [6/1]•

نمدثنيمحؤدفنمتالدقوا مودثنيعبوداهللفو-
قا أبيهمحؤدعناللشاءقا مدثناعظيفنعقبةعن

نإنلناخادماالتا فموانحو(ع)قظتألفيعبداهلل
التالق:عظيه إذاأذنبتذنباوأرادتأنتحظففيؤين

هلل رحمکىم ا:ومقالذيإذاذك تؤلهفكيتمقا  قوا 
.  من أهل البيت



36

حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرَ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
ولم :مُحَؤَّدُفْنُعَظِيِّفْنِالْحُتَيْنِقَوا َ«8»-32268-2• قَىالَ رَسىم

.اللَّهِ ص حَرِيمم النَّخْلَةِ طَوْلم سَعَفِهَا
أَفِويوَرَوَاهُالْحِؤْيَ ِيُّ ِيقُ ْبِالْإِسْنَادِعَنِالتِّنْدِيِّفْونِمُحَؤَّودٍعَونْ•

«9»عَنْجَاْ َ ٍعَنْأَفِيهِعَنْرَسُل ِالظَّهِصالْبَخْتَ ِيِّ
.«10»وَتَقَدَّمَمَايَدُ ُّعَظَحذَلِكَ ِيأَمْكَامِالْاُقُلدِ:أَقُل ُ•

424: ، ص25وسائل الشيعة؛ ج 
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حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرَ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
.منأفلابعقدالبيعوش وطه22منالباب1تقدم يالحدين-(1)•
.منهذهاألفلاب7تقدم يالباب-(2)•
. يهمديثان10الباب-(3)•
.4-295-5الكا ي-(4)•
(.هامشالؤخطلط)،(281-5النهاية.)هلائ ،الهارالتاقط-(5)•
يحتؤظهخطاالصول،وهول(مينفادها)كتب يهامشالؤصححةاالولح-(6)•

.الؤلجلد يالؤصدر،و يالتهذيبمتحفادها
.641-144-7التهذيب-(7)•
.3418-101-3ال قيه-(8)•
.26ق باالسناد-(9)•
.منأفلابأمكامالاقلد30تقدم يالباب-(10)•

424: ، ص25وسائل الشيعة؛ ج 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
فَابٌجَامِعٌ ِيمَ ِيمِالْحُقُلقِ-150•
عَونْ:عَظِيُّفْنُإِفْ َاهِيمَ،عَنْأَفِيهِ،عَنِالنَّلْ َظِيِّ،عَنِالتَّكُلنِيِّ.9324/1•

صظحاهللعظيهو«14»قَضَحالنَّبِيُّ»:هِعظيهالتالم،قَا َٰ  أَفِيعَبْدِاللّ
لَوهُٰ  ، َقَضوح«2»نَخْظَةً«1»عَظَيْهِٰ  آله ِيرَجُلٍفَاعَنَخْظًا،وَاسْتَثْنح

،«3»هِصظحاهللعظيهوآلهفِالْؤَدْخَلِإِلَيْهَا،وَالْؤَخْ َجِمِنْهَاٰ  رَسُل ُاللّ
«5».««4»جَ َائِدِهَاٰ  وَمَدى

486: ، ص10؛ ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
.«هٰ  رسل اللّ»:واللا يوالتهذيب«فخ،فف،جن» ي(.14)•
.«عظيه»-:وال قيه«فف» ي(.1)•
.«عظيهنخظة»فد «غظّةنخالت»: ياللسائل(.2)•
.«منها»-:والتهذيب«ط» ي(.3)•
:يودوالج .جؤعالج يدة،وهيوامدةالج يد، ايظةفؤانوحم اللوة:الج ائد(.4)•

ورقالنخل،واليتوؤّحج يوداًموادامعظيوه:والخلص.الذييُجْ َدُعنهالخُلص
(.ج د)455،ص2الصحا ،ج:راجع.الخلص،وإنّؤايتؤّحسا اً

،3ال قيوه،ج.،ماظّقاًعنعظيّفنإفو اهيم640، 144،ص7التهذيب،ج(.5)•
ه،ماظّقاًعنإسؤاعيلفنمتظم،عنجا  فنمحؤّد،عنآفائ3416، 101ص

، 91،ص18؛اللسائل،ج18809، 1055،ص18عظيهمالتالماللا ي،ج
23219.

486: ، ص10؛ ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
هْلِفْونِزِيَوادٍ،عَونْمُحَؤَّودِفْونِ.9325/2• عِدَّةٌمِنْأَصْحَافِنَا،عَنْسوَ

مِّ،عَونْٰ  هِفْونِعَبْودِالو َّمْمٰ  الْحَتَنِفْنِشَؤُّلنٍ،عَنْعَبْدِاللّ نِالْأَصوَ
:مِتْؤَعِفْنِعَبْدِالْؤَظِكِ

أَفِيعَبْدِاللّ• هِصوظحاهللٰ  قَا َرَسُل ُالولّ»:هِعظيهالتالم،قَا َٰ  عَنْ
أَرْفَاُولنَ«7»فِئْو ِالْؤَاْطِونِٰ  إِلح«6»مَافَيْنَفِئْ ِالْؤَاْطِنِ:عظيهوآله

سِتُّلنَذِرَاعواً،«9»فِئْ ِالنَّاضِحِٰ  النَّاضِحِإِلح«8»ذِرَاعاً،وَمَافَيْنَفِئْ ِ
ا َّ«10»وَمَافَيْنَ ؤِائَةِذِرَاعٍ،وَالطَّ ِيوقُإِذَاتَشوَ الْاَيْنِإِلَحالْاَيْنِخَؤْتوُ

«1».«سَبْاَةُأَذْرُعٍ«12»عَظَيْهِأَهْظُهُ َحَدُّهُ«11»

 487: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
وامداألعطانوالؤاواطن،وهويمَبواركاإلفولعنودالؤواء؛:والاَطَنوالؤَاْطِن.«الاطن»: يالجا  يّات(.6)•

.ألظؤاء إذااستل تردّتإلحالؤ اعيوا-وهلالش باألوّ -ونَهَظًا-وهلالش بفادالش ب-لتش بعَظَظًا
.«والؤ ادالبئ التييتتقحمنهالش باإلفل»:و يالؤ آة(.عطن)2165،ص6الصحا ،ج

.«الاطن»:و يالجا  يّات.«الاطين»:«جن»وماشية«ط» ي(.7)•
.«فئ »-:«فخ» ي(.8)•
وفئو .اضحمؤظهمننه أوفئ لتقيالزرع، هلن:نضحالباي الؤاء»:قا ال يّلمي.«ناضح»:«جت» ي(.9)•

(.نضح)609الؤصبا الؤني ،ص:راجع.البئ الذييتتتقحاإلفلعظيهالظزرعوغي ه:الناضح
.«فئ »:+«ط،جن» ي(.10)•
هؤايتشامّانعظحأم ،إذاتنازعاه،الي يدكلّوامدمنهؤاأني لته؛منالشوحّ،وهولالبخولموع:يقا (.11)•

(.شحح)495،ص2لتانالا ب،ج:راجع.م ص
.«هظه، حدّهوالط يقإذاتشا ّعظيهأ»فد «والط يقإلحالط يقإذاتضايقعظحأهظه»: يالجا  يّات(.12)•
،فتندآخ عنأفيعبود15الجا  يّات،ص.،ماظّقاًعنسهلفنزياد642، 144،ص7التهذيب،ج(.1)•

؛570، 130،ص7التهوذيب،ج:راجوع.ه،عنآفائهعظيهمالتالمعنالنبويّصوظحاهللعظيوهوآلوهٰ  اللّ
،ص25؛اللسائل،ج18819، 1058،ص18اللا ي،ج60، 13،الؤجظس377واألماليلظطلسي،ص

426 ،32274.

 487: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
عَظِيُّفْنُإِفْ َاهِيمَ،عَنْأَفِيهِ،عَنِافْنِأَفِويعُؤَيْو ٍ،عَونْأَفِوي.9326/3•

:الْؤَيْ َاءِ،عَنْمَنْصُلرِفْنِمَازِمٍ
فَيْنَدَارَيْنِ، َزَعَمَ«2»هِعظيهالتالمعَنْمَظِي َةٍٰ  أَنَّهُسَأَ َأَفَاعَبْدِاللّ•

مِونْقِبَظِوهِ«4»لِصَامِبِالدَّارِالَّذِيٰ  أَنَّعَظِيّاًعظيهالتالمقَضح«3»
«6».«5»الْقِؤَاطُ

 488: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
ليقيهؤواالؤلضعالذييحاطعظيهلتأويإليهالينمواإلف:الحظي ة ياألصل(.2)•

.بماأماطفالشيء،وهيتكلنمونقصوبوخشو:والحظي ةأيضاً.الب دوال يح
(.مظ )203،ص4؛لتانالا ب،ج404،ص1النهاية،ج:راجع

.« ذك »: ياللا يوال قيه(.3)•
.«التي»:«ط» ي(.4)•
هيالشُّ ُطالتييشدّفهاالخُوّّويلثوقمونليوفأوخولصأو:«القِؤاط»(.5)•

يشدّفهاالخ قةالتي:والقِؤاطأيضاً.البيتالذيياؤلمنالقَصَب:والخُّّ.غي هؤا
(.قؤط)516؛الؤصبا الؤني ،ص108،ص4النهاية،ج.الصبيّ يمهده

،ماظّقاًعنمنصلرفنموازم،موعاخوتالف3412، 100،ص3ال قيه،ج(.6)•
الم،،فتندآخ عنأفيجا  ،عنآفائه،عنعظيّعظيهمالت3412و يه، .يتي 

،454،ص18؛اللسوائل،ج18832، 1065،ص18معاختالفالولا ي،ج
.24027ذيل 

 488: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 



44

بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
فْنُيَحْيح.9327/4• الْحُتَيْنِ،عَنْمُحَؤَّدِفْونِٰ  مُحَؤَّدُ فْنِ ،عَنْمُحَؤَّدِ

:«7»هِفْنِهِظَا ٍ،عَنْعُقْبَةَفْنِخَالِدٍٰ  عَبْدِاللّ
أَنْتَكُولنَ«8» ِيهَلَائِ ِالنَّخْلِٰ  أَنَّالنَّبِيَّصظحاهللعظيهوآلهقَضح•

قُولقِالْوخخَ ِ، َيَخْتَظِ ُولنَ ِويمُالنَّخْظَةُوَالنَّخْظَتَانِلِظ َّجُلِ ِويمَوائِطِ
نَخْظَةٍمِنْأُو ٰ  لِكَ، َقَضحٰ  ذ لِكُلِّ الْوأَرْضِمَبْظَوٰ   ِيهَاأَنَّ غَئِكَمِنَ

«2».«1»جَ ِيدَةٍمِنْجَ َائِدِهَامِينَفُاْدِهَا

 488: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
هفونهوال عونٰ  تك ّرت ياألسنادروايةمحؤّدفنعبداللّ(.7)•

:هعظيوهالتوالم،منهواالحوديثانٰ  عقبةفنخالدعنأفيعبودالولّ
التادسوالتافعمنالبابالتوافق،والحودينالتوادسمونن وس

عبودوقدعدّالشيخوالنجاشيعقبةفنخالدمنأصحابأفي.الباب
وهعظيهالتالم، اليخ حموا ويالتوندمونوقولعالتوقطأٰ  اللّ

؛رجووا 814،الوو قم299رجووا النجاشووي،ص:راجووع.اإلرسووا 
،ص11؛ماجمرجا الحودين،ج3713،ال قم261الطلسي،ص

448-449.

 488: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
.« يم يمالنخل:والصلاب»:و ياللا ي.«هذاالنخل»:و يالتهذيب.«ه ائ النخل»: ياللا ي(.8)•
رفؤانوح يهلائ ، يأكث النتخفالهاء،ثمّاللاو،ثمّال اءالؤهؤظوة؛مونالهول:قللهعظيهالتالم»:و يالؤ آة•

.التقلط،أي يمتقطالثؤارلظشج ةالؤتتثناة،أو يالشج ةالتياسقطتمنالؤبيع
حفاوض؛قتظهموكبّفاضهمعظو:مؤظهعظيه؛والقلم:ص  ه؛وعظحالشيء:هارهعنالشيء:وقا ال ي وزآفادي•

.االةوقع ياألم فقظّوةمبو:وتهلّرال جل.هدمه:والبناء.ص عه،كهلّره:م زه؛و الناً:غشّه؛والشيء:وال جل
.انتهح

فوال اءينوفاضتظكالؤاانياليخظلمنمناسبةوإنكانالكلّفايداً،و ويفاوضنتوخالكتوابوالتهوذيب•
كلر،و ويالؤهؤظتين،ولاظّهمنه ي الكظبكنايةعنر عاألصلاب يالؤنازعاتالناشئةمناالسوتثناءالؤوذ

.عننخظتهفاضهافتقديمالزايالؤاجؤةعظحالؤهؤظةمنالهزرفؤانحالط دوالن ي،أيط دالؤشت يالبائع
حيحلتظك يالنتخ يهذاالؤلضعاختالف امش،ولمأقفعظحمانحص:أقل :وقا ال اضلاإلست آفادي•

ينالتوافق يثنياالنخل،وهلاسممناالستثناء،وينيّدذلكالحود:األل اظ،والظاه أنّهناتصحي اًوصلافه
(.هلر)690،ص1القاملسالؤحيط،ج:وراجع.«آخ ه؛ إنّهت تي لؤاقبظه«أنيكلنالنخل»:وتاقيبهفقلله

منتهحأي:مينفادها،قا اللالدالاظّامةرمؤهاهلل:قللهعظيهالتالم»:و يالؤ آة.«يادّها»: يالتهذيب(.1)•
اليجلزوالظاه أنّهليسفؤظكلصامبها، .طل أغصانها يالهلاءومحاذيه ياألرضلتقلطالثؤ ةأوهؤا

.«فياهمن  داً،فلهلمقّيجلزالصظحعظيه
،ص18،ماظّقاًعنمحؤّدفونيحيوح،موعاخوتالفيتوي الولا ي،ج641، 144،ص7التهذيب،ج(.2)•

.32267، 424،ص25؛اللسائل،ج18811، 1055

 488: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
عِدَّةٌمِنْأَصْحَافِنَا،عَنْأَمْؤَدَفْنِمُحَؤَّدٍ،عَنِالْبَ ْقِويِّ،عَونْ.9328/5•

:عَنْمَؤَّادِفْنِعُثْؤَانَ،قَا 5/296َ،ٰ  مُحَؤَّدِفْنِيَحْيح
«3»ةِمَو ِيمُالْبِئْو ِالْاَادِيَّو»:هِعظيهالتالميَقُل ُٰ  سَؤِاْتُأَفَاعَبْدِاللّ•

.«4«»أَرْفَاُلنَذِرَاعاًمَلْلَهَا
•______________________________

 489: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
أنّها إذاشج ةعاديّة،أيقديؤة،ك: يمدينقسّ»:قا افناألثي (.3)•

لنهإلوحنتبتإلحعاد،وهمقلمهلدالنبيّعظيهالتالم،وكلّقديمينتوب
(.عدا)195،ص3النهاية،ج.«عادوإنلميدركهم

حنتبةالبئ إلحالااديّةإشارةإل»:412،ص12و يمتالكاأل هام،ج•
إمداثالؤلات؛ألنّماكانمنزمنعادوماشوافهه هولمولاتغالبواً،

بوخّّعادفالذك ألنّها يالزمناألوّ كانلهاآفار وياألرض،ونتو
.«إليهاكلّقديم

ال قيوه،.،ماظّقاًعنأمؤدفنمحؤّد645، 145،ص7التهذيب،ج(.4)•
ه،م سظًامندونالتص يحفاسمالؤاصولمعظيو3873، 238،ص3ج

؛اللسائل،18821، 1059،ص18التالم،معاختالفيتي اللا ي،ج
.32269، 425،ص25ج

 489: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
عَطَونٍ،ٰ  إِلح«1»خَؤْتُلنَذِرَاعاًإِلَّاأَنْيَكُلنَ»:ٰ  وَ ِيرِوَايَةٍأُخْ ى•

 إِلَحالطَّ ِيقِ مِونْذ«3»، َيَكُلنُ«2»أَوْ إِلوحٰ  أَقَولَّ ةٍٰ  لِوكَ خَؤْتوَ
«4».«وَعِشْ ِينَذِرَاعاً

 490: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
•______________________________
لتاءفا«جن»و ي.«أنتكلن»:واللسائل«ط،فخ،فس،فف،جت،جد» ي(.1)•

.والياءمااً
.«ط يق»:واللا يوال قيهوالتهذيب«فف» ي(.2)•
.« تكلن»:«ى،جد،جن» ي(.3)•
،موعزيوادة وي526، 146؛و يوه،ص172، 53ق باإلسناد،ص(.4)•

،و يكظّهافتندآخ عنجا  فنمحؤّد،3417، 101،ص3آخ ه؛ال قيه،ج
،فتوندآخو 60، 377األماليلظطلسوي،ص.عنأفيه،عنعظيّعظيهمالتالم

ااديّوةومو يمالبئو ال»:هصظحاهللعظيهوآله،وتؤامال واية يهٰ  عنرسل اللّ
،و يه646، 146،ص7التهذيب،ج.معزيادة يأوّلهوآخ ه«خؤتلنذراعاً

،18معاختالفيتي الولا ي،ج«..و يروايةاخ ىخؤتلنذراعاًإلّا»:هكذا
.32270، 425،ص25؛اللسائل،ج18821، 1059ص

486: ، ص10؛ ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
فْنُيَحْيح.9329/6• الْحُتَيْنِ،عَنْمُحَؤَّدِفْونِٰ  مُحَؤَّدُ فْنِ ،عَنْمُحَؤَّدِ

:هِفْنِهِظَا ٍ،عَنْعُقْبَةَفْنِخَالِدٍٰ  عَبْدِاللّ
اللّ• أَفِيعَبْدِ الْبِئْو َيْنِ»:هِعظيهالتالم،قَا َٰ  عَنْ فَيْنَ إِنْ-«5»يَكُلنُ

أَرْضاًصُظْبَةً«6» أَرْضواًرِخْولَةً-كَانَتْ كَانَوتْ ذِرَاعٍ،وَإِنْ ؤِائَةِ خَؤْتوُ
«7».« َأَلْفُذِرَاعٍ

 490: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
.«القناتين»:3871 يال قيه، (.5)•
.«إذا»:واللسائلوالتهذيب«فخ،فف» ي(.6)•
،ماظّقاًعونمحؤّودفون644،صدر 145،ص7التهذيب،ج(.7)•

،م سوظًاموندونالتصو يح3422، 102،ص3ال قيه،ج.يحيح
،م سوظًاعون3871، 238فاسمالؤاصلمعظيهالتالم؛و يوه،ص

لا ي،جهصظحاهللعظيهوآله،و يهؤامعاختالفيتي الٰ  رسل اللّ
.32271، 425،ص25؛اللسائل،ج18816، 1057،ص18

486: ، ص10؛ ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
:عَظِيُّفْنُإِفْ َاهِيمَ،عَنْأَفِيهِرَ َاَهُ،قَا َ.9330/7•
«10».«9»وَمَايَظِيهَا«8»مَ ِيمُالنَّهَ ِمَا َتَاهُ•

 490: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
هاية،الن:راجع.ناميةالؤلضعوجانبه:والحا ة.جانباه:«ما تاه»(.8)•

(.ملف)462،ص1ج
اومو»:«فوف»و ي.«ومايظيهؤا»:واللا ي«فخ،فس،جن» ي(.9)•

.«فينهؤا
،ص25؛اللسوائل،ج18823، 1060،ص18الولا ي،ج(.10)•

426 ،32272.

486: ، ص10؛ ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
:عَظِيُّفْنُإِفْ َاهِيمَ،عَنْأَفِيهِ،عَنِالنَّلْ َظِيِّ،عَنِالتَّكُلنِيِّ.9331/8•
يوهوهِصظحاهللعظٰ  أَنَّرَسُل َاللّ»:هِعظيهالتالمٰ  عَنْأَفِيعَبْدِاللّ•

أَرْفَاُلنَذِرَاعاً،«2»فِئْ ِالْؤَاْطِنِٰ  إِلح«1»مَافَيْنَفِئْ ِالْؤَاْطِنِ:آلهقَا َ
الْاَويْنِفِئْ ِالنَّاضِحِسِتُّلنَذِرَاعواً،وَمَوافَويْنَٰ  وَمَافَيْنَفِئْ ِالنَّاضِحِإِلح

«4»خَؤْتُؤِائَةِذِرَاعٍ،وَالطَّ ِيقُيَتَشَا ُّ-يَاْنِيالْقَنَاةَ-«3»الْاَيْنِٰ  إِلح
«6».«أَذْرُعٍ«5»عَظَيْهِأَهْظُهُ، َحَدُّهُسَبْاَةُ

 491: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
اب،وهذاالحدينمثلالحدينالثانيمنهذاالب.«الاطن»:«ط» ي(.1)•

.وقدش مناالؤ  داتهناك
.«الاطن»:«ط» ي(.2)•
.«ومافينفئ الاينإلحفئ الاين»:«فئ »:+«ط» ي(.3)•
.«إذاتشا ّ»:والتهذيب«ط،فخ،فف» ي(.4)•
.«سبع»:«جت»وماشية«جد،جن» ي(.5)•
،ماظّقاًعنعظيّفنإف اهيماللا ي،643، 145،ص7التهذيب،ج(.6)•

؛و32273، 426،ص25؛اللسائل،ج18820، 1059،ص18ج
.«والط يقيتشا ّ»:،منقلله24030، 455،ص18ج

 491: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
انَأَفُلعَظِيٍّالْأَشْاَ ِيُّ،عَنْمُحَؤَّدِفْنِعَبْدِالْجَبَّارِ،عَنْصوَ ْلَ.9332/9•

:،عَنْمَنْصُلرِفْنِمَازِمٍٰ  فْنِيَحْيح
أَلْتُهُعَونْخُوٍّّ:هِعظيهالتالم،قَوا َٰ  عَنْأَفِيعَبْدِاللّ• فَويْنَ«7»سوَ

رِفِهِلِصَامِبِالدَّاٰ  عظيهالتالمقَضح«9»أَنَّعَظِيّاً«8»دَارَيْنِ، َزَعَمَ
«12».«11»مِنْقِبَظِهِوَجْهُالْقِؤَاطِ«10»الَّذِي

 491: ، ص10، ج (دار الحدي -ط )الکافی 
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بَابَ جَامِعَ فِی حَرِيمِ الْحمقموقِ -150
يخِصاصوأخصاص،سوؤّ:وجؤاه.فيتيُاْؤَلمنالخشبوالقصب:الخُّّ(.7)•

(.خصوّ)37،ص2النهايوة،ج.فهلؤا يهمنالخصاص،وهيال ُ َجواألنقاب
لودارين،ويتت ادمنال قيهأنّالخُّّهلالحائطمنالقصوبفوينا»:و ياللا ي

.«وهلأو قفالحدين
.« ذك »: ياللا ي(.8)•
.«أمي الؤنمنين»:واللا ي«فخ،فف» ي(.9)•
.«الذي»-:«ط» ي(.10)•
ا وقو»:و يالؤو آة.مضحمانحالقؤاطذيلالحدينالثالنمنهذاالباب(.11)•

اب،وهلإنّالقؤاطهلالحج الذيياظّقمنهعظحالب:وقدقيل:الصدوق يال قيه
.«غي ما وف

،ماظّقاًعنأفيعظيّاألشا يالولا ي،ج649، 146،ص7التهذيب،ج(.12)•
.24027،ذيل 454،ص18؛اللسائل،ج18831، 1065،ص18
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ضابط الحکم الوالئی
ظيهوآلهقضحالنبيصظحالظّهع:وعنأفيعبدالظّهعظيهالتّالمقا •

هفالؤدخل يرجلفاعنخالواستثنحعظيهنخظة قضحلهرسل الظّ
«8»إليهاوالؤخ جمنهاومدىج ائدها

.منأفلابأمكامالاقلد-30الباب-كتابالتجارة-اللسائل(8)•

 53: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 



60

مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَ  نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتف
لَيْهَوافَابُأَنَّمَنْفَاعَوَاسْتَثْنَحنَخْظَةًأَوْنَخَظَاتٍ َظَهُالْؤَدْخَلُإ30ِ«3»•

وَالْؤَخْ َجُمِنْهَاوَمَدَىجَ َائِدِهَاإِلَّامَعَالشَّ ْطِ
نِ«4»-23218-1• مُحَؤَّدُفْنُالْحَتَنِفِإِسْنَادِهِعَنْمُحَؤَّدِفْونِالْحَتوَ

كَ ِيَّع ِويكَتَبْتُإِلَيْهِعيَاْنِيالْحَتَنَفْنَعَظِيٍّالْاَتْ:يَاْنِيالصَّ َّارَقَا َ
لَوهُمَؤَو  رَجُلٍفَاعَفُتْتَاناًلَهُ ِيهِشَجَ ٌوَكَ ْمٌ َاسْتَثْنَحشَجَ َةًمِنْهَاهَلْ
شَّجَ َةِالَّتِويإِلَحالْبُتْتَانِإِلَحمَلْضِعِشَجَ َتِهِالَّتِياسْتَثْنَاهَاوَكَمْلِهَذِهِال

اِهَاالَّوذِيهِويَ«5»اسْتَثْنَاهَاإِلَح مَلْلِهَافِقَدْرِأَغْصَانِهَاأَوْفِقَودْرِمَلْضوِ
كَ َظَوايَ تَاَودَّىثَافِتَةٌ ِيهِ َلَقَّعَلَهُمِنْذَلِكَعَظَحمَتَبِمَافَاعَوَأَمْتوَ

.الْحَقَّ ِيذَلِكَإِنْشَاءَالظَّهُ

90: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَ  نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتف
.381-90-7التهذيب-(4)•
. يالؤصدرمناألرضالتي-(5)•

90: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَ  نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتف
أَفِيوهِ«1»-23219-2• عَونْ إِفْ َاهِيمَ فْنِ عَظِيِّ عَنْ يَاْقُلبَ فْنُ مُحَؤَّدُ

بِیَ ص قَضَ  النَّ:عَنِالنَّلْ َظِيِّعَنِالتَّكُلنِيِّعَنْأَفِيعَبْدِالظَّهِعقَا َ
لَىهم وَ اسْتَثْنَ  غَلَّىةَ نَخَلَىاتف فَقَضَى -فِی رَجملف بَاعَ نَخْلًا
بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَىدَى -رَسمولم اللَّهِ ص

.جَرَائِدِهَا
دُوقُ«2»وَرَوَاهُالشَّيْخُفِإِسْنَادِهِعَونْعَظِويِّفْونِإِفْو َاهِيمَ• وَرَوَاهُالصوَّ

وَيَأْتِيمَوا:أَقُل ُ«3»فِإِسْنَادِهِعَنْإِسْؤَاعِيلَفْنِمُتْظِمٍعَنِالصَّادِقِع
.«4»يَدُ ُّعَظَحذَلِكَ ِيإِمْيَاءِالْؤَلَاتِ

 91: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَ  نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتف
.1-295-5الكا ي-(1)•
.640-144-7التهذيب-(2)•
.3416-101-3ال قيه-(3)•
.منأفلابإمياءالؤلات10ياتي يالباب-(4)•

 91: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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