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الػؼقه األصويل ادحؼق ادرجع الؽبرحقاة   

 ݞالسقد حمؿد هادي احلسقـي ادقالين  آية اهلل العظؿى

 (هـ 3395 - 3333)

 : والدته و كسبه

وًمد اًمسقد حمؿد هودي اعمقالين ذم اًمققم اًمثومـ مـ ؿمفر حمرم احلرام 

هـ ذم مديـي اًمـجػ إذف، ذم قموئؾي قمؾؿقي معروومي  3131قموم 

 سموًمػضؾ واًمتؼقى.

 ،يمون واًمده اعمرطمقم آيي اهلل اًمسقد ضمعػر مـ اعمجتفديـ إضمالء

  اًمسقدوىمد شمتؾؿذ قمـد آيي اهلل اًمشقخ حمؿد طمسـ اعمومؼوين وآيي اهلل

اًمقزدي وآيي اهلل اعمحؼؼ اخلراؾموين واًمػؼقف اًمـبقف  حمؿد يموفمؿ

 .ݓاًمشقخ رضو اهلؿداين وهمػمهؿ آيي اهلل صوطمى مصبوح اًمػؼقف 

 ݞأؾمتوذه اًمشقخ حمؿد طمسـ اعمومؼوين  اًمسقد ضمعػر وىمد صوهر

قمغم يمريؿتف اًمتل يموكً امرأة ضمؾقؾي وموضؾي، وىمد ىمول ذم طمؼفو 

د اهلل اعمومؼوين: هل مـ ظمػم كسوء قمٍمكو أظمقهو آيي اهلل اًمشقخ قمب

 وأكجبفـ وأقمؼؾفـ.
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ويمون مـ صمؿرات هذا اًمزواج اعمبورك هق اًمسقد حمؿد هودي اعمقالين 

، وىمد شمقذم واًمده وهق ذم ؾمـ اًمسودؾمي قمنمة مـ قمؿره ومتؽّػؾ ݥ

 .ݞ سمف ظموًمف اًمشقخ قمبد اهلل اعمومؼوين

 دراسته و أساتذته: 

 درساًمدراؾمي ذم ؾمـ اًمطػقًمي وم اًمسقد حمؿد هودي اعمقالين دأسم

ًمدى اًمسطقح طمرض و قمـد ومضالء اًمـجػ إذف، اعمؼدموت

اعمؼمزيـ مـ أؾموشمقذهو مثؾ: آيي اهلل اعمػمزا قمكم اإليرواين صوطمى 

احلوؿمقي قمغم اعمؽوؾمى، ويمذًمؽ قمـد ظموًمف آيي اهلل اًمشقخ أسمق اًمؼوؾمؿ 

 اعمومؼوين.

ًمػؼف وإصقل اًمبحٌ اخلورج ذم اهـ شمؼريبًو طمرض 3111وذم ؾمـي 

ضمفوسمذة اًمػؼفوء واعمجتفديـ وهق ذم مؼتبؾ قمؿره وطمداصمي ؾمـّف،  قمـد

 وشمتؾؿذ قمـد:

 اعمتقرم ؾمـي ؿمقخ اًمنميعي آصػفوين اعمحؼؼ آيي اهلل اًمعظؿك-3 

 هـ، طمرض ًمديف دورة يمومؾي ذم إصقل.3111

اعمتقرم ؾمـي  ضقوء اًمديـ اًمعراىمل اعمحؼؼ اًمشقخ آيي اهلل اًمعظؿك-2
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 رض ًمديف أيمثر مـ دورة ذم قمؾؿ إصقل.هـ، طم3133

آيي اهلل اًمعظؿك اعمحؼؼ اعمػمزا حمؿد طمسلم اًمغروي اًمـوئقـل -1

هـ، طمرض ًمديف أيمثر مـ دورة ذم إصقل، وذم 3111اعمتقرم ؾمـي 

ؾمـي، ويمون  31اًمػؼف قمدة أسمقاب، وىمد يمون جمؿقع طمضقره قمـده 

 يعؼّم قمـف سمـ اعمػمزا إؾمتوذ.

عمحؼؼ اًمشقخ حمؿد طمسلم اًمغروي إصػفوين آيي اهلل اًمعظؿك ا-1

هـ، طمرض ًمديف أيمثر مـ دورة ذم إصقل، وذم 3133اعمتقرم ؾمـي 

اًمػؼف قمدة أسمقاب، وسمف اظمتص وشملصمر، ويمون جمؿقع طمضقره قمـده 

 ؾمـي، ويمون يعؼّم قمـف سمـ ؿمقخـو إؾمتوذ. 21ىمراسمي 

ـ يموكو م ݒاًمسقد اخلقئل و اًمسقد اعمقالين ودمدر اإلؿمورة إمم أن

أيمثر ـمالب اعمحؼؼ إصػفوين اؿمتغوًٓ وىمرسمًو مـف وأقمزهؿ مؽوكي 

ن يمؾ واطمد اقمـدي شمؾؿقذ :مشػمًا إًمقفامًمديف، طمتك أكف يمون يؼقل 

، سمؾ كؼؾ همػم واطمد مـ مـفام ظمػم مـ أًمػ مـ اًمطؾبي اعمحصؾلم

 ف.شمالمذشم اًمسقد اعمقالين أدّق  اًمعؾامء أن اعمحؼؼ إصػفوين يمون يرى

درس  ؾموشمذشمف ذم اًمػؼف وإصقل، وأمو ذم همػمهو ومؼدهذا سموًمـسبي ٕ
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، هـ3111اعمتقرم ؾمـي  اًمػؾسػي قمـد آيي اهلل اًمسقد طمسلم اًمبوديمقيب

وأؾمتوذه اعمحؼؼ إصػفوين، وىمد يموكو ومرد رهون ذم قمؾؿ احلؽؿي 

 .ݞيمام قمؼّم اهمو سمرزك اًمطفراين 

تقرم اعم ݞ اعمػمزا قمكم اًمؼويض آيي اهلل ظمالق قمـد اعمرطمقمدرس إو

 ݞ قمبد اًمغػور اعموزكدراين آيي اهلل اًمسقد ، واعمرطمقمهـ3133ؾمـي 

 هـ.3131اعمتقرم ؾمـي 

واًمؽالم واعمـوفمرة قمـ سموًمف ومؼد أوٓهو  م اًمتػسػمققمؾومل شمغى 

 اًمعالمي اعمجوهد آيي اهلل اًمشقخ اهتاممًو وقمـويي، طمقٌ طمرض سمحقث

 هـ.3112اعمتقرم ؾمـي  ݞ اًمبالهمل حمؿد ضمقاد

اًمؼوؾمؿ  قاًمسقد أسماًمعالمي  ت قمـد اعمرطمقمريوضقودرس قمؾؿ اًمو

 .ݥ اخلقكسوري

 وهبذا ومؼد مجع اًمسقد اعمقالين سملم اعمعؼقل واعمـؼقل.

ويمون اًمسقد اعمقالين يتبوطمٌ ذم ومؽمة دراؾمتف مع سمعض زمالئف 

اعمتػقىملم يمزقمقؿ احلقزة اًمعؾؿقي اًمسقد اخلقئل، ويموًمسقد طمسـ 

ُكؼؾ قمؾؿ اًمؽالم، وممو  اًمؾقاؾموين صوطمى يمتوب كقر إومفوم ذم
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أكف يمون إذا رضمع ًمقاًل سمرومؼي اًمسقد اخلقئل يشتغؾ أصمـوء اعمٌم  واؿمتفر

سموعمذايمرة اًمعؾؿقي مع اًمسقد اخلقئل طمتك يصؾ ًمبقتف، وذم سمعض 

 إطمقون يمون يطقل هبام اًمقىمقف طمتك ىمريى اًمػجر.

 مؽاكته العؾؿقة: 

اء أؾموشمذشمف سموًمـظر ٓؾمتعداداشمف اًمؼقيي ومؼد اؾمتطوع اإلطموـمي سمآر

اًمعراىمل، اًمذيـ يموكقا حمقر احلقزة وآصػفوين و اًمـوئقـل اًمثالصمي

وهق  آضمتفوداًمعؾؿقي ذم اًمـجػ إذف آكذاك، وطموز قمغم درضمي 

اًمعؾامء واًمػضالء  اهتامم، وأصبح ومقام سمعد مقضع ذم ؾمـ مبؽرة

 وهلذا دقموه آيي اهلل اًمعظؿك ،سمسبى دىمي كظره واهتاممف سموًمتحؼقؼ

إمم احلقزة اًمعؾؿقي ذم يمرسمالء  ذهوبًمؾ ݞ لم اًمؼؿلطمس اًمسقد

وملضموب اًمدقمقة ورطمؾ إًمقفو وأىموم ، اعمؼدؾمي، ًمغرض شمؼقيي أريموهنو

هـ إمم 3131صمامكقي قمنم قمومًو، صمؿ سمعد ذًمؽ اكتؼؾ ذم ؾمـي ومقفو 

 مشفد اعمؼدؾمي وسمؼل ومقفو إمم آظمر قمؿره اًمنميػ.

يموفمؿ اًمتؼميزي وُكؼؾ قمـ اًمعالمي اًمؽبػم آيي اهلل اعمحؼؼ اعمػمزا 

أن  ݒويمذًمؽ قمـ إؾمتوذ اًمشفػم آيي اهلل اًمشقخ جمتبك اًمؾـؽراين 
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اًمسقد اعمقالين ًمق سمؼل ذم اًمـجػ إذف ًمتؼّدم قمغم أىمراكف ويمون 

 هق إؾمتوذ إقمظؿ.

 تدريسه و صالبه: 

درس قمـد اًمسقد اعمقالين يمثػم مـ اًمطؾبي، وقمغم إظمص ذم طمقزيت 

اًمػؼفوء  د أصبح يمثػم مـفؿ مـيمرسمالء ومشفد اعمؼدؾمتلم، وىم

، ويمون مشػؼًو قمؾقفؿ دائؿ اًمـصقحي هلؿ، ومـ اعمدرؾملم اًمبورزيـو

 ذم رؾموًمي سمعثفو إًمقف كصوئحف مو ذيمره حلػقده اًمسقد قمكم طمػظف اهلل

 وهل ىمقًمف:

: إول :أؿمقوء أرسمعي اًمػضقؾي مراشمى اؾمتؽامل ذم اًمعؿدة )إن

وإصقل،  اًمػؼف: ًمٌاًمتؼقى، واًمثو: اإلهلّقي، واًمثوين اعمعورف

 همويي ذم إرسمعي إريمون هذه اضمتامع إظمالق، ومننّ  مؽورم: واًمراسمع

 .وشمعومم ؾمبحوكف اعمستعون وهق إمهقّي،

 ًمقزمّ  اعمبوريمي اًمعـويي وـمؾى اًمقٓيي سمؿؼوم واًمتقؾّمؾ اًمدقموء وإنّ 

 إريمون شمؾؽ ًمـقؾ اًمعظؿك اًمقؾمقؾي هل ومداه، أرواطمـو اًمعٍم

 .شمعومم( اهللّ ؿموء إن إرسمعي
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 :مـ أيوت اًمعظوم واًمعؾامء إقمالم وممـ شمتؾؿذ قمـده

اًمسقد حمؿد سموىمر  ،اًمسقد إسمراهقؿ قمؾؿ اهلدى، اًمسقد طمسلم اًمشؿس

قطمقد اًماًمشقخ طمسلم  اًمسقد حمؿد اًمروطموين، ،اًمطبوـمبوئل يجاحل

اًمشقخ حمؿد  ،اًمسقد شمؼل اًمؼؿل اعمػمزا يموفمؿ اًمتؼميزي، اخلراؾموين،

اًمدامغوين، اًمشقخ حمؿد  اعمفدوي شقخ حمؿد رضواًم رضو اعمظّػر،

كجؾف اًمسقد قمبوس  اًمسقد كقر اًمديـ اعمقالين،كجؾف شمؼل اجلعػري، 

اًمشقخ قمبد اًمـبل  اعمقالين، كجؾف اًمسقد حمؿد قمكم اعمقالين،

اًمؽجقري، اًمسقد ضمعػر ؾمّقدان، اًمشقخ مصطػك إذذم 

قمكم  اًمسقدطمػقده اًمسقد وموضؾ اعمقالين، طمػقده اًمشوهرودي، 

احلجوزي، اًمشقخ رضمى قمكم رضو زاده، اعمقالين، اًمسقد إسمراهقؿ 

 .اًمسقد حمؿد اعمقؾمقي كجود، اًمسقد طمسـ اًمصوحلل

 خصائصه و أخالقه: 

اعمقالين متصػًو سمصػوت ضمؾقؾي وأظمالق وموضؾي، ومؼد يمون  يمون اًمسقد

متقاضعًو ممدسمًو سمشقؿمًو يتعومؾ مع اًمصغػم واًمؽبػم واًمعومل واجلوهؾ 

آطمؽمام وطمسـ اخلؾؼ، ويمون ذايمرًا هلل شمعومم ذم يمؾ  قمغم أؾموس
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أضمرى قمؿؾقي ضمراطمقي ذم ؾمـي  ݞطمول، وممو طمصؾ ًمف أكف 

هـ قمـد ـمبقى مسقحل ُيسّؿك )سمؾقن( وملؾمؾؿ هذا اًمطبقى عمو 3112

رآه مـ قمظقؿ اعمؾؽوت اًمـػسوكقي قمـد اًمسقد اعمقالين وىمقة شمقيمؾف قمغم 

 اهلل ودوام ذيمره.

 كراماته:

صؾ ًمسامطمي آيي اهلل اًمشقخ مرشمه احلوئري كجؾ مـ ذًمؽ مو طم

ممؾمس احلقزة اًمعؾؿقي ذم ىمؿ آيي اهلل اًمعظؿك اًمشقخ قمبد اًمؽريؿ 

 حمؿد سقدؿرضمع اًماحلوئري، ًمؼد يمون اًمشقخ مرشمه مصوهرًا ًمؾ

احلجي اًمؽقهؽؿري، وعمو شمقذم اًمسقد اًمؽقهؽؿري اكتؼؾً كصػ 

زوضمي اًمشقخ اًمـسخي اخلطقي مـ يمتوب وؾموئؾ اًمشقعي إمم اسمـتف 

احلوئري، ومطؾبً مـ زوضمفو أن يبقعفو، ويمون أومضؾ مؽون هلذه 

، ومذهى عمشفد ݠاًمـسخي اًمثؿقـي هق مؽتبي طمرم اإلموم اًمرضو 

وسموع اًمـسخي، إٓ أن اًمـؼقد ىمد ُُصومً سمؽومؾفو ذم شمؾؽ اًمسػرة، 

ققمرض طموضمتف وقمود ݠومتقضمف اًمشقخ احلوئري إمم اإلموم اًمرضو 

 ؼؿ اعمؼدؾمي.ًمبقتف مستعدًا ًمؾعقدة ًم
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وذم يقم اًمسػر وسمقـام يمون اًمشقخ احلوئري ذم حمطي اًمؼطور مستعدًا 

ًمؾسػر أرؾمؾ اًمسقد اعمقالين اسمـف اًمسقد حمؿد قمكم ومعف فمرف إمم 

اًمشقخ احلوئري، ومّؾام ومتحف وضمد ومقف مبؾغًو مـ اعمول ومعف ورىمي 

وىمد  ݠصغػمة مؽتقب ومقفو: )هذا اعمبؾغ ًمقس زم وإكام هق ًمإلموم 

ت سمنيصوًمف ًمؽؿ(، وشمعّجى اًمشقخ احلوئري طمقٌ يمون اعمبؾغ ُأمر

 اعمقضمقد كػس مؼدار اعمبؾغ اًمذي سموع سمف يمتوب اًمقؾموئؾ!

 قالوا فقه: 

اًمسقد طمسلم اعمعّظؿ ؾمامطمي آيي اهلل اًمػؼقف إصقزم  ىمول شمؾؿقذه اعمؼّمز

ؿمخصقي ىمقيي إؾمتوذ اعمقالين  ًمؼد يمون ًمؾسقداًمشؿس دام فمؾف: 

، ويتؿتع سمذهـقي ىمؾقؾ اًمؽالم ومطـوً  يمون يمتقموً وطمصقػي وممدسمي، و

سموًمدىمي  وً تصػم فيمون سمحثًمألمقر، وصموىمبي وشمشخقص صوئى ودىمقؼ 

يمون أيمثر شمعّرضف و ،ذم اًمػؼف وآُصقل واًمعؿؼ، ومؼد يمون دىمقؼوً 

اًمـوئقـل، ومؼد يموكً أكظورمهو  إىمقال اًمشقخ إصػفوين واعمػمز

وين، طمقٌ يمون اًمسقد  اًمشقخ إصػفقاّمحمقر اًمبحٌ ذم درؾمف ؾم

ًمديف ويمون أيمثر ىمدرة قمغم ومفؿ آرائف وسمقوهنو، ويمون هذا إمر  اً معتؿد
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 .ًمف، ويمون جيّؾف قمـد ذيمره إضمالًٓ يمبػماً  مشفقداً 

 أوالده:

شمزوج اًمسقد اعمقالين مـ اسمـي ظموًمف آيي اهلل اًمشقخ قمبد اهلل اعمومؼوين، 

واًمسقد قمبوس،  وىمد أكجى مـفو اسمـًي ووًمديـ ومهو اًمسقد كقر اًمديـ

وشمزّوج سمزوضمي أظمرى هل سمـً آيي اهلل اًمسقد طمسـ اجلزائري 

 اًمتسؽمي ورزق مـفو وًمدًا واطمدًا وهق اًمسقد حمؿد قمكم.

 آثاره العؾؿقة: 

 ،، رؾموًمي ذم أصوًمي اًمصحيشمػسػم ؾمقرة اجلؿعي واًمتغوسمــُمبع ًمف: 

طموؿمقي قمغم ذم مخس جمؾدات،  ىمودشمـو يمقػ كعرومفؿ ىموقمدة اًمقد،

خمتٍم  ،كخبي اعمسوئؾ آقمتؽوف،ًمقصمؼك إمم آظمر يمتوب اًمعروة ا

 مـوؾمؽ احلٍ.  ، إطمؽوم

 وُصبع له من التؼريرات:

ًمسقد طمػقده ا مـ مجع وشمؼرير، وهق حمورضات ذم ومؼف اإلمومقي-

ي أضمزاء: اصمـون ذم اًمزيموة، وواطمد ذم وموضؾ اعمقالين، ويؼع ذم مخس

، صمؿ ذم ؾمـي ، وواطمد ذم اًمبقعاخلؿس، وواطمد ذم صالة اعمسوومر
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هـ وذم ذيمراه اًمسـقيي ضمددت ـمبوقمي هذه اعمجؿققمي سمنضوومي 3113

وؾمتؽقن هـوك شمتؿي ًمؽتوب اًمبقع إن ؿموء ذم ظمؾؾ اًمصالة،  ضمزء

 اهلل.

 ،يمتوسموت اًمسقد اعمقالين ومقفو كؼص أن أيمثر إًمقف ؿمورةيـبغل اإلوممو 

وىمد ىموم سمذًمؽ طمػقده اًمسقد وموضؾ  ،ومتؿؿً مـ شمسجقالت دروؾمف

يمام أكف ىموم سموًمتعؾقؼ قمغم سمعض اعمقارد ووضع طمػظف اهلل، اعمقالين 

 اًمعـوويـ اًمعومي وأضمرى إصالطموت ذم اعمتـ واًمعبورة.

اخلؿس وصالة اعمسوومر يمتوب  أنوورد ذم مؼدمي يمتوب اًمزيموة: 

أيمثر وسمؼؾؿ اًمسقد اعمقالين كػسف، واًمبقع إمم آظمر مسلًمي اًمػضقزم 

ؿ ؼص ذم مؼداٍر مـف ومُتؿأيضًو ويقضمد ك ݞ يمتوب اًمزيموة سمؼؾؿ اًمسقد

 مـ شمؼرير اًمسقد وموضؾ اعمقالين.

وسمؼقتف مـ شمؼرير اًمسقد  ݞ ومثؾثف سمؼؾؿ اًمسقد اًمصالة ظمؾؾوأمو 

اًمسقد اعمحؼؼ أؾمتوذه  أسمحوث ، وًمؽـف أدظمؾ ذم متـفاعمقالين وموضؾ

 .مع اعمـوىمشي ومقفو  ݞ اخلقئل

 يمتوب اًمبقع، وهق مـ شمؼرير طمػقده اًمسقد قمكم اعمقالين، ويؼع ذم-
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مـ  ݞأضمزاء، اؿمتؿؾ قمغم يمؾ اعمبوطمٌ اًمتل دّرؾمفو ضمّده  أرسمعي

 يمتوب اًمبقع إمم ووموشمف.

دًمقؾ اًمػؼف، وهق ذم سموب اًمبقع إمم مبحٌ سمقع اًمػضقزم، وهق مـ -

 .ݥ شمؼرير اًمشقخ قمكم اًمعؾؿل إردسمقكم

 يمثػم مـ اعمخطقـموت. ݞ ؾسقدوًم

 وفاته: 

يعوين إمريـ  أصقى اًمسقد اعمقالين سمرسـمون اًمؽبد واعمعدة، وفمّؾ 

اكتؼؾ إمم رمحي اهلل شمعومم يقم اجلؿعي مـ هذا اعمرض اًمعضول، إمم أن 

هـ ذم مديـي مشفد  3111آظمر ؿمفر رضمى اعمرضمى مـ قموم 

احلزن وإؾمك هذه اعمديـي  اعمؼدؾمي، وعمو اكتنم كبل ووموشمف قمؿّ 

أىمقؿً قمؾقف صالة واًمـوس ًمؾؿشوريمي ذم شمشققعف،  اعمؼدؾمي، ومفّى 

قمغم سمعد أمتور مـ  صمؿ ُدومـ ي وًمده اًمسقد كقر اًمديـ،سمنموم اعمقً

 .ݟاعمرىمد اًمنميػ ًمإلموم اًمثومـ قمكم سمـ مقؾمك اًمرضو 
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 هذا الؽتاب

ذم آظمر صالة اعمسوومر مـ يمتوب حمورضات ذم ومؼف اإلمومقي  تُكنم

ًُ ىموقمدشمون ومؼفقتون ًمؾس  قد اعمقالين سمؼؾؿف اًمنميػ، وىمد ىمؿ

 الٕىمقا مو قمثرت قمؾقف مـ وظمّرضمًوؾمتخراضمفام مـ اًمؽتوب سم

 .أظمطوءمو وضمدشمف مـ  ًحوصح

 اًمعالمي هل مـ طمػقده واًمتل اًمتعوًمقؼ اعمقضمقدة ذم اهلومش وأسمؼقً

قمّؾؼ هبو قمغم ىمد و ،اًمسقد وموضؾ اعمقالين دام قمزه اًمديمتقر احلجي

 اًمؽتوب قمـد صدور ـمبعتف إومم.

هذا، وسمعد قمؿكم اًمسوسمؼ شمنمومً سمؾؼوء اًمسقد وموضؾ اعمقالين طمػظف 

هوشملم  إظمراجهـ وأظمؼمين سملكف يعؿؾ قمغم 3111ؿمعبون  ؿمفر اهلل ذم

وهل: ىموقمدة ٓ شمعود، واًمػراغ  اًمؼوقمدشملم مع ىمقاقمد أظمرى

، مع شمعؾقؼوت قمغم واًمتجووز، ومو يضؿـ سمصحقحف يضؿـ سمػوؾمده

ًُ  سمعضفو وذٍح  أمر ـمبوقمي هوشملم  قمغم سمعضفو أظمر، ومؽميم

 .اًمرؾموًمتلم

ظمالل كنم قمؾقم أهؾ  إٓ أين رهمبي ذم احلصقل قمغم اًمثقاب مـ
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 ًمقستػقد مـف ـمالب اًمعؾؿ، بصورة الؽرتوكقةأىمّدمف  ݜاًمبقً 

 ذم ظمدمي ديـف هذا اًمؼؾقؾشمعومم ىمبقل اهلل  راضمقوً و مـفؿ اًمدقموء ـموًمبوً 

عمزيد مـ اخلػم سمؼميمي ؾمقديت ومقٓيت وموـمؿي اعمعصقمي اًمتقومقؼ و

 .ݝ

 يـ.واحلؿد هلل رب اًمعوعملم وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف اًمطوهر

 هـ.3111آظمر رضمى إصى  –حمؿد ضمعػر اًمزايمل 
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 «قاعدة أصالة الصحة » 

 ؟ن الصحة ما هيأيف  :البحث األول

 :وأظمرى .قمبورة قمـ شمرشمقى أصمر اًمٌمء قمغم اًمٌمء  هنوإشمورة يؼول: 

 .هنو قمبورة قمـ وضمقد اًمٌمء قمغم مو يـبغل أن يقضمد قمؾقفإ

وم ذم أصؾ اًمصحي ذم ومنن اًمؽالم ذم اعمؼ .واًمتحؼقؼ أهنو هل اًمثوين

  شمقصؾقوً  أو أمراً  أو قمبودةً  أو إيؼوقموً  ومعؾ اعمسؾؿ ؾمقاء يمون قمؼداً 

 ،ٕضمؾ شمرشمقى أصمور اًمقضعقي يموعمؾؽقي واًمزوضمقي واحلريي واًمبقـقكي

سمـوء قمغم أصؾ اًمصحي ذم  -أو ٕضمؾ ؾمؼقط اًمتؽؾقػ قمـ كػسف 

مـ  أو قمـ اعمـقب قمـف أو قمـ اًمقزم أو قمـ همػم اًمػوقمؾ -ومعؾ كػسف 

أو ٕضمؾ احلؽؿ سموًمتذيمقي واًمطفورة  ،اعمؽؾػلم ذم اًمقاضمى اًمؽػوئل

إمم  ،أو ٕضمؾ ضمقاز آىمتداء سمف وآيمتػوء سمؼراءة صالشمف ،سموًمغسؾ

 .همػم ذًمؽ

واًمػعؾ آظمتقوري اًمذي يليت سمف اعمسؾؿ وحيؿؾ قمغم اًمصحقح هق 

ضمزاء واًمنمائط ) اًمذي يـبغل أن يقضمد قمؾقف ( اًمعؿؾ اًمقاضمد ًمأل
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وضعقي  ٕهنو أمقر ،ومنهنو ًمقسً حتً اظمتقوره ،أصمور دون شمؾؽ

أو ؾمؼقط  ،أو أمقر اظمتقوريي ًمؾغػم يموٓىمتداء سمف ،زمومفو سمقد اًمشورع

 شمقًمقديوً  وًمقس رء مـ ذًمؽ أمراً  ،اًمتؽؾقػ قمـ كػسف أو قمـ اًمغػم

مـ ومعؾ اعمؽؾػ طمتك يؼول أكف أمر اظمتقوري
(3)

مو طمؽؿ إسمؾ هل  ،

                                           

ومنن آظمتقوري مو يصدر مـ  .( مضوومًو إمم أن هذا اًمؼقل ًمقس سمصحقح3)

ومو يؼول مـ أكف يؽػل  .واعمسببوت اًمتقًمقديي ًمقسً يمذًمؽ ،طمريمي اًمعضالت

ذم اظمتقوريتفو يمقن أؾمبوهبو حتً آظمتقور يراد سمف أكف يؽػك ذم شمعؾؼ اًمتؽؾقػ 

إذ ٓ يؾزم أن يؽقن متعؾؼ اًمتؽؾقػ سمـػسف  ،اظمتقوريي هبو يمقن أؾمبوهبو أمقرا

 سمؾ يؽػك أن يؽقن ؾمببف يمذًمؽ. ،اظمتقوريوً 

إن اعمسببوت اًمنمقمقي  :وًمتقضقح اًمػرق سملم اعمسببوت اًمتقًمقديي وهمػمهو كؼقل

 :قمغم أكحوء

 :مثول إول .مو يؽقن وضعقًو مؽمشمبًو قمغم ؾمبى اظمتقوري أو همػم اظمتقوري - 3

 .اعمؾؽقي قمـد مقت اعمقرث :ومثول اًمثوين .وزةاعمؾؽقي قمـد احلق

أو همػم  ،مو يؽقن شمؽؾقػقًو مؽمشمبًو قمغم اظمتقوري يموحلٍ قمـد آؾمتطوقمي - 2

 .اظمتقوري يموًمصالة قمـد اًمزوال

ؾمقاء يمون وضعقًو ىمد  ،مو يؽقن مسببًو شمقًمقديًو قمـ إؾمبوب ىمد أمر سمف - 1
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 .أو ٓزم مؼورن ًمف ،عمقضققمف

أن أصؾ اًمصحي قمبورة قمـ اًمتعبد سمؿقضقع إصمر ًمػمشمى  :واحلاصل

ىمد وضمد  وموٕصؾ أن ومعؾ اعمسؾؿ .ٓ سموٕصمر كػسف اسمتداء ،قمؾقف أصمره

ومـ اًمقاضح أكف إذا أطمرز اعمقضقع  .قمغم مو يـبغل أن يقضمد قمؾقف

 .يرشمى قمؾقف آصموره وأطمؽومف

 :البحث الثاين

قضقع ًمألطمؽوم اًمؽؾقي ن اًمؽالم ذم اعمؼوم راضمع إمم شمـؼقح اعمأ

دون  ،وجمرى أصؾ اًمصحي اكام هق اًمشبفي اعمقضققمقي ،اًمثوسمتي

 يأو ومر ،يمام ًمق ؿمؽ ذم أن اعمعوـموة صحقحي أم ٓ ،اًمشبفي احلؽؿقي

 ،إوداج مـ همػم آسمتداء سموحلؾؼقم صحقح ويقضمى اًمتذيمقي أم ٓ

قمراض قمـ أو اإل ،أو اًمغسؾ مرة صحقح ويقضمى اًمطفر أم ٓ

ن شمؾؽ نوم ،إمم همػم ذًمؽ ،حقح يقضمى ؾمؼقـمفو أم ٓاعمؾؽقي ص

                                           

سمـوء قمغم اهنو أمقر  - اقمتؼم سمـحق اًمتقًمقديي يموًمطفورة واًمـجوؾمي أو احلدث

اقمتبوريي همػم مـػؽي قمـ أؾمبوهبو أو يمون أمرًا واىمعقًو مرشمبًو قمؾقفو همػم مـػؽ 

 .وذم ذًمؽ يؽقن إمر سموعمسبى هق سمعقـف أمرًا سموًمسبى .قمـفو
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 .مسوئؾ ومؼفقي يمؾقي حمتوضمي إمم إدًمي اخلوصي ذم يمؾ واطمد

إن يمون اًمشؽ ذم اًمشبفي  :مـ أصؾ اًمصحي ذم اًمعؼقد فام يؼال

ومقحتوج ذم  احلؽؿقي يمام إذا ؿمؽ ذم اقمتبور اًمعرسمقي واعموضقيي مثالً 

وإن  ،سمام كحـ ومقف ال يرتبط ،وكحقه« َأْووُمقا سمِوًْمُعُؼقِد »  :إصمبوشمف إمم مثؾ

يمون ذم اًمشبفي اعمقضققمقي يمام إذا ؿمؽ ذم أن اًمعوىمد أوضمد اًمعؼد 

ومذًمؽ مـ ضمزئقوت اًمبحٌ ومقام  ،اًمقاضمد ًمالضمزاء واًمنمائط أم ٓ

 .كحـ ومقف

 :البحث الثالث

دون إقمؿ مـفو  ،اعمراد مـ اًمصحي هل اًمػعؾقي يمام هق فموهر اًمؾػظ

إلقمداديي رضورةومـ اًمصحي اًمتلهؾقي وا
(3)

أن اًمصحي سمعد أن  

ومفل صودىمي قمغم كػس  ،يموكً قمبورة قمـ حتؼؼ اًمٌمء قمغم مو يـبغل

ومؽؾ ضمزء إذا وضمد سمام ًمف مـ ظمصقصقوشمف يمون  ،أضمزاء اعمريمى

سمؾحوظ أكف  واؾمتعداداً  سمصحتف شملهالً  :واكام يؼول ،سموًمػعؾ صحقحو

 .ومػمشمى مو ًمؾؽؾ مـ إصمر ،مـ ؿملكف أن يـضؿ إًمقف همػمه

                                           

 ( هذا سمقون ًمتصقير اًمصحي اًمتلهقؾي.3)
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أكف ًمق أريد سموًمصحي يمقن اًمٌمء ممو يؽمشمى قمؾقف إصمر  :احلاصلو

وأمو قمغم مو ومرسكوهو وموًمصحي  ،ًمزم شمؼسقؿفو إمم اًمػعؾقي واًمتلهؾقي

 .ومعؾقي اعمتعبد هبو دائامً 

 :البحث الرابع

ومنن إمورة قمبورة قمـ اًمتعبد سملهنو  .ن أصؾ اًمصحي ًمقس سملمورةأ

 .مؽشقف طمؼقؼل أو اًمتعبد سملن اعمؽشقف هبو ،يموؿمػ طمؼقؼل

جلؿقع  أو سمثبقشمف واضمداً  ،أمو اًمتعبد سمثبقت رء سمعـقاكف إومم

وهق كظػم ؾموئر  ،ومؾقس مـ إمورة ذم رء ،أضمزائف وذائطف

همويي إمر طمقٌ ىمد أظمذ اًمشؽ ذم  ،احلؽقموت اعمقضققمقي

مـ هـو كؼقل ذم كظػم أصؾ و .مقضققمف يموكً طمؽقمي فموهريي

 .( أهنو ًمقسً سملمورةًمتجووزاًمصحي )أقمـل ىموقمدة اًمػراغ وا

امو سموعمطوسمؼي  ،أن آمورة هل اًمتعبد سمؽوؿمػقي اًمؽوؿمػ :واحلاصل

( أو سموًٓمتزام يملن )إذا أظمؼمك اًمعودل وملكً قمومل :يملن يؼقل مثالً 

 .(ظمؼم سمف اًمعودل هق اًمقاىمع اعمعؾقممو أ) :يؼقل

ظمؼمك اًمعودل سمٌمء وموقمؿؾ إذا أ) :وأمو جمرد اًمتعبد سمٌمء يملن يؼقل
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همويي إمر طمقٌ اكف ذم فمرف  ،( ومفق طمؽؿ عمقضققمف ـمبؼفقمغم

وسمؿؼته دًمقؾ قمدم اًمتصقيى يمون  ،فموهريوً  يمون طمؽامً  ،اًمشؽ

ماليمف اًمتحػظ قمغم اًمقاىمعقوت ًمدى اإلصوسمي وآقمذار قمـفو ًمدى 

 .اخلطل

دل  ،ًمق اؾمتظفر مـ إمر سموًمعؿؾ أكف اقمتؼم ىمقل اًمعودل يموؿمػوً  ،كعؿ

 .ذًمؽ قمغم اموريتف

قمغم مو ذيمر وسمـوءً 
(3)

 ليمون شمؼديؿف قمغم أصؾ اًمػسود )أقمـ 

( مـ سموب اًمتخصقص ٓ مـ سموب حتؽقؿ آمورة اؾمتصحوب اًمعدم

قمغم إصؾ 
(2)

. 

رضورة أن أصؾ  ،سملن اًمـسبي سمقـفام قمؿقم مـ وضمف لؽن ربام يشؽل

يمام إذا ؿمؽ ذم  ،اًمصحي رسمام جيرى ومقام ٓ يؽقن هـوك طموًمي ؾموسمؼي

                                           

 ( أي سمـوًء قمغم مو شمؼّدم مـ أن أصؾ اًمصحي ًمقس سملمورة.3)

 ري إٓ إذا يمون مقرداً جيعدم قمـد اًمشؽ ذم وضمقد رء ( وموؾمتصحوب اًم2)

ٓ ان أصؾ اًمصحي جيري ًمتؼدمف اًمرشمبل قمغم  ،إلضمراء ىموقمدة أصوًمي اًمصحي

 اؾمتصحوب اًمعدم.
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أو يؽقن يمذًمؽ وٓ جيرى  ،ًمبقع مثالً ذم ا موًمقي مو ضمعؾ قمقضوً 

 .ًمعدم إصمر ًمف ذقموً  ،آؾمتصحوب

سملن يمثرة مقارد آضمتامع شمقضمى إحلوىمفو سملصؾ  ويؿؽن اجلواب

ختصقص  سمخالف ،ومنن ختصقصف هبو ختصقص إيمثر ،اًمصحي

 .آؾمتصحوب هبو

أمو إذا  ،هذا ومقام يموكً سمقـفام اعمعورضي مـ دون اًمسببقي واعمسببقي

وضمرى آؾمتصحوب ذم اًمسبى ومقشؽؾ إمر وٓ سمد  يمون يمذًمؽ

إٓ إذا ورد اًمتعبد سملصؾ اًمصحي ذم مقرد  ،مـ شمؼديؿ آؾمتصحوب

أو اكضؿ إمم أصؾ اًمصحي مو ومقف ضمفي إموريي  ،اًمشؽ ذم اعمسبى

 ن ذم إول يستؽشػ إؾمؼوطنوم ،مـ فمفقر احلول وكحقه

آمورة  وذم اًمثوين يتـؼح طمول اًمسبى سمؾحوظ إصمبوت ،آؾمتصحوب

 .ًمقازمفو مـ سموب يمشػفو قمـفو

سمؾحوظ  -قمبودة يمون أو معومؾي  -ن اًمشؽ ذم صحي قمؿؾ اًمغػم إصمؿ 

مو أن يؽقن ذم مقرد يعؾؿ سملن اًمػوقمؾ إضمزاء واًمنمائط وضمداكف ًمأل

أو يشؽ ذم  ،أو يعؾؿ سملكف همػم قمورف ،قمورف سموحلؽؿ واعمقضقع
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 .ذًمؽ

 ،ل شمعؿده اخلالفمو مـ ضمفي اطمتامإوموطمتامل اًمػسود  :وعذ األول

 .أو مـ ضمفي همػؾتف وكسقوكف ،أو قمدم مبوٓشمف سموًمصحي

مو أن يعؾؿ أن ًمف قمودة متعورومي شمقاومؼ اًمصحقح اًمـػس إ :وعذ الثاين

 .أو يشؽ ذم ذًمؽ ،أو يعؾؿ سمخالومف ،إمري

سمؿعـك اطمتامل اًمػسود إمم اطمتامل ضمفؾف )ومتورة يستـد  :وعذ الثالث

وأظمرى  ،(ون قمؿؾف ٓ حموًمي صحقحوً يم أكف قمغم شمؼدير يمقكف قموعموً 

  :ومـؼقل .يستـد اطمتامًمف إمم اطمتامل اًمغػؾي

قمؾؿف  ومظوهر طمول اًمعوىمؾ اًمشوقمر أكف يعؿؾ قمغم ـمبؼ :ما يف األولأ

 ،واًمسػمة ىموئؿي قمغم إظمذ هبذا اًمظوهر ،وأكف مؾتػً ،ويبوزم سمف

 .وهل ممضوة

ؾقفو رشمى قمًمؽـ هؾ يثبً هبو اًمؾقازم سمعـوويـفو اًمتؽقيـقي اعم

إذا ؿمؽؽـو ذم صحي وضقئف مـ  ؟ مثالً إطمؽوم اًمنمقمقي أم ٓ

 ،ومحؽؿـو سموًمصحي سمؾحوظ فمفقر طموًمف ،طمقٌ إضوومي اعموء وإـمالىمف

إمم أن  سمف كظراً  موجيقز ًمـو اًمتقض ؟هؾ يثبً سمذًمؽ إـمالق اعموء
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أم ٓ جيقز  ،اًمصحي اًمقاىمعقي اعمتعبد هبو شمالزم أن يؽقن اعموء مطؾؼوً 

 ؟ًمـو ذًمؽ

كام يتعبد هبو ذم مقرد ىمقومفو سمؿؼدار إومنن آمورة  ؛ق هو الثاينالتحؼق

قمـ أمر آظمر ومقتحصؾ  ومنن صورت يموؿمػي أيضوً  وطمقـئذٍ  ،دًٓمتفو

هـوك أمورة أظمرى وشمؽقن هل سموٓؾمتؼالل مشؿقًمي ًمعؿقم دًمقؾ 

اًمقضقء مقرد اًمشؽ ذم صحي  لأقمـمثال ًمق يمون ذم اعمثول ) ،احلجقي

ظمبور مـ اًمعودل مع اًمتػوشمف إمم ضمفي إ( ٕضمؾ اًمشؽ ذم إـمالق اعموء

 ،ومفق ىمد أظمؼم سمنـمالق اعموء ومقمظمذ سمف ،اًمشؽ سمصحي وضقئف

سمخالف مو إذا مل شمؽـ يموؿمػي واكام يموكً هـوك مالزمي واىمعقي يمام ذم 

وإن اؾمتؾزمً  ومنن صحي اًمقضقء واىمعوً  ،مقرد أصؾ اًمصحي

ضل سمف قمـ يمقن اعموء اًمذي شمق ًمؽـ ًمقس شمقضقف يموؿمػوً  ،إـمالق اعموء

وموطمتامل إضوومتف ٓ داومع  ،ذم اخلورج وسمحسى اًمتؽقيـ موء مطؾؼوً 

 .ًمف

 ،ذم اقمتؼوده واطمتامل ظمطله ،ن اطمتامل قمدم مبوٓشمفإ :وبعبارة أخرى

ًمؽـ اطمتامل إضوومي  ،سمظوهر احلول ذًمؽ مـدومعٌ  يمُؾ  ،واطمتامل همػؾتف
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ومنن ذًمؽ أضمـبل قمـ  ،اعموء ذم اًمتؽقيـ اخلورضمل مل يـدومع سمٌمء

كام إن فموهر طموًمف أواًمرس ذم ذًمؽ  ؛سمظوهر طمول اًمعومؾاكؽشوومف 

وأصؾ اًمصحي يعّبدكو سملن  ،يؽشػ قمـ قمؿؾف قمغم ـمبؼ معتؼده

ومال قمؿؾف يالزم إـمالق  ،اًمصحقح آقمتؼودي صحقح كػس أمري

وسمنًمغوء  ،وٓ اًمتعبد سملصؾ اًمصحي يعّبدكو سمنـمالق اعموء ،اعموء شمؽقيـوً 

 :ظمبور اًمعودلإسمؾ كؼقل ذم مقرد  .اطمتامل اخلالف ومقف

كف إن مل يؽـ مؾتػتو إمم مو ؿمؽؽـو ومقف مـ طمقٌ إـمالق اعموء إ

وأظمؼمكو سمصحي وضقئف ومل حيرز مـف آًمتػوت إمم وصػ  ،وإضوومتف

ومؾؿ يؽـ هـوك ظمؼم آظمر وإمورة  ،اعموء مل يتؿ مـف آظمبور سمنـمالىمف

 .ومال يرشمى قمؾقف إصمر ،أظمرى قمغم ذًمؽ

قمغم إظمذ سمظوهر احلول وشمرشمقى أن اًمسػمة ىموئؿي  :وحاصل الؽالم

ًمؽـ فمفقر احلول ذم طمد كػسف  ،وهل يمذًمؽ ممضوة ،أصمر اًمقاىمع قمؾقف

ومـ اًمقاضح ان ذًمؽ  ،حمدود سملكف ذم معتؼده شموم آضمزاء واًمنمائط

 .وإن شمعبدكو سمؽمشمقى أصمر ذًمؽ ،ٓ يالزم يمقكف يمذًمؽ ذم كػس إمر

 :وأما يف الثاين
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ومال فمفقر  ،تعورومي أو ؿمؽ ذم ذًمؽومػقام قمؾؿ أكف ًمقس ًمف قمودة م -أ 

ًمعدم ىمقوم اًمسػمة قمغم  ،سمؾ وٓ جيري أصؾ اًمصحي أصالً  ،طمول ًمف

 .وٓ أىمؾ مـ اًمشؽ ذم ىمقومفو قمؾقف ،ذًمؽ

يمام إذا ؿمؽؽـو ذم صحي  ،وأمو ومقام قمؾؿ أن ًمف قمودة متعورومي -ب 

جلفؾف سموحلؽؿ  وضقئف مـ ضمفي اطمتامل همسؾ إقمضوء مـؽقؾموً 

وىمقوم اًمسػمة قمغم إظمذ  ، مؼته اًمعودةومظوهر احلول ضمريف قمغم

ومقؽقن أصؾ اًمصحي ذم هذه  ،سمذًمؽ سمؿالك اًمغؾبي آقمتقوديي

 .ٕن اًمسػمة ممضوة هؽذا ،اًمصقرة أمورة قمؼالئقي

وأمو ذم اًمثوًمٌ ومحقٌ ان اًمسػمة واًمتحػظ قمغم ضمفي اًمـظوم وكحق 

ومقتعبد سمذًمؽ مـ  ،وهل ممضوة ،شمؼتيض احلؿؾ قمغم اًمصحقح ،ذًمؽ

 .يؽقن هـوك ضمفي أموريي أصالً  دون أن

 .ذم اًمدًمقؾ قمغم أصؾ اًمصحي :البحث اخلامس

 :من الؽتاب :أوال

 .«وىُمقًُمقا ًمِؾـَّوِس طُمْسـًو »  :ىمقًمف ؾمبحوكف وشمعومم - 3

ومؾفذا سمـك قمغم شمػسػمه ذم )اًمؽوذم(  ،ن فموهره إمر اًمقاىمعلإوطمقٌ 
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مـف أكف ( ومقستؽشػ )وٓ شمؼقًمقا إٓ ظمػما طمتك شمعؾؿقا :ݠ سمام ىموًمف

وقمؾقف  ،مػوده إصؾ فموهريوً  ومقؽقن طمؽامً  ،كوفمر إمم مرطمؾي اًمشؽ

 ،أو ىمبقحوً  يشؿؾ إـمالق أيي عمو إذا ؿمؽ ذم أن اًمػوقمؾ قمؿؾ طمسـوً 

يمام يشؿؾ  ،ومقجى اًمؼقل سملكف قمؿؾ طمسـوً  ،أو وموؾمداً  أي صحقحوً 

أو أن  ،سمصالطمف إـمالىمف عمو إذا ؿمؽ ذم أن همػمه صوًمح أم ـموًمح يؼول

ؼبقح اًمذي صدر مـف أشمك سمف سموقمتؼود أكف طمسـ وكحق ذًمؽ اًمعؿؾ اًم

واًمؼقل سمصحي قمؿؾف يمـويي قمـ اًمتعبد سمقىمققمف قمغم مو يـبغل وشمرشمى 

 .آصموره قمؾقف

وًمعؾ مبـوه قمغم إرادة اًمظـ »  :ىمول ن اًمشقخ اعمرشمه ݞإصمؿ 

«وآقمتؼود مـ اًمؼقل 
(3)

 .صمؿ اؾمتضعػ آؾمتدٓل ذم آظمر يمالمف  

رضورة أن  ،ق اًمظـ وآقمتؼود ًمتؿ آؾمتدٓلًمق يمون اعمراد ه :أقول

ومقؽقن إمر هبو يمـويي قمـ اًمعؿؾ  ،اًمصػي اًمـػسوكقي همػم اظمتقوريي

 وهق شمرشمقى أصمر احلسـ أي اًمصحي. ،آظمتقوري

وإِْذ »  :ومؤيي وإن يموكً ذم سمـل إرسائقؾ طمقٌ ىمول شمعومموباجلؿؾة 

                                           

 .111 :1( ومرائد إصقل 3)
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َّٓ اهلل َأظَمْذكو ِمقثوَق سَمـِل إرِْساِئقَؾ ٓ شَمْعُبُدوَن  »  :إمم ىمقًمف ؾمبحوكف« إِ

يموَة  الَة وآشُمقا اًمزَّ  .«وىُمقًُمقا ًمِؾـَّوِس طُمْسـًو وَأىِمقُؿقا اًمصَّ

أن ًمػظ احلسـ  :واًمتحؼقؼ ،شمعومم ن اًمظوهر أن ذًمؽ مـ ؾمـي اهللأإٓ 

يمام ذم ىمقًمف  ،زيد قمدل :كظػم ،مصدر يستعؿؾ ذم مؼوم اًمتقصقػ

ْقـَو اإلِ »  :شمعومم و» «ًمَِدْيِف طُمْسـًو ْكسوَن سمِقاوَوصَّ َأْن  يو َذا اًْمَؼْرَكلْمِ إِمَّ

و َأْن شَمتَِّخَذ ومِقِفْؿ طُمْسـًو  َب وإِمَّ ـْ فَمَؾَؿ صُمؿَّ »  «شُمَعذِّ َّٓ َم َل طُمْسـًو سَمْعَد  إِ سَمدَّ

 
ٍ
ْف طَمَسـًَي َكِزْد ًَمُف ومِقفو طُمْسـًو »  «ؾُمقء ـْ َيْؼؽَمِ ومفق يمـويي قمـ اًمعؿؾ « وَم

واًمظوهر أكف يمـويي  ،اعمبوريمي ىمد أؾمـد إًمقف اًمؼقل وذم أيي ،ومو يشبفف

ل سموًمظـ موومال وضمف ٕن ي ،طمسـوً  قمـ اًمؼقل أي ىمقًمقا ىمقًٓ 

 .وطمقـئذ يتقضمف مو ىمدمـوه مـ آؾمتدٓل سمنـمالىمف ،وآقمتؼود

ومنكف خيتص سمام  ،يبؼك اإلؿمؽول ذم أن اًمدًمقؾ أظمص مـ اعمدقمل ،كعؿ

طمتك  رشمى قمؾقف ىمبقحوً إذا يمون اًمعؿؾ اًمـوىمص  واًمعؿؾ اًمذي ٓ ي

 .أي يمقكف يمومال يؽمشمى قمؾقف أصمره ،حيؿؾ قمغم طمسـف

ِـّ إِنَّ »  :ىمقًمف شمعومم - 2 ـَ اًمظَّ ـَ آَمـُقا اضْمتَـُِبقا يَمثػِمًا ِم ِذي َو اًمَّ يو َأُّيه

ِـّ إصِْمؿٌ  ُسقا ،سَمْعَض اًمظَّ  .«وٓ َيْغَتْى سَمْعُضُؽْؿ سَمْعضًو  ،وٓ دَمَسَّ
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ومـ اعمعؾقم  ،ًمػسود هق فمـ اًمسقءن فمـ اأ :وتؼريب االستدالل

هق أن يؽقن  :ومعـك آضمتـوب ،دظمقًمف ذم اعملمقر سموٓضمتـوب قمـف

أو يرومعف  ،وذًمؽ سملن يؿـع قمـ طمصقًمف ،اًمشخص مـف قمغم ضموكى

واًمظوهر مـ اًمظـ هق آطمتامل  ،أو ٓ يرشمى مؼتضوه ،سمعد طمصقًمف

 .اًمذي يؼورن اطمتامل اخلالف اًمراضمح

واًمـفك قمـ  ،ٕمر سمعدم آقمتـوء سموًمظـورسمام يؽقن اعمعـك هق ا

صمؿ اًمـفك قمـ آهمتقوب طمتك مع اًمعؾؿ  ،اًمتجسس قمـ واىمع إمر

ومقتعلم  ،وقمغم هذا يؽقن اعمعـك إًمغوء اًمظـ سموًمػسود قمؿالً  .سموًمقاىمع

إذ ٓ واؾمطي سملم  ،احلؿؾ قمغم اًمصحي وشمرشمقى أصمرهو ذم مؼوم اًمعؿؾ

 .اًمصحي واًمػسود

 :ويشؽل عؾقه ،هذا

ومون اًمظـ سموًمػسود رسمام يؽقن  ،لظمصقي اًمدًمقؾ قمـ اعمدقمكسم أوالً: 

ومـ اعمعؾقم اكف ًمقس مطؾؼ اًمظـ سمـؼصون  ،فمـ اًمسقء ٓ مطؾؼوً 

 .سموٓضمتـوب قمـف قمـف وملمقراً  مـفقوً  - أو ذـموً  ضمزءً  -قمؿؾ اًمغػم 

 لًمؽـ اًمـف ،ان قمدم اًمقاؾمطي سملم اًمصحي واًمػسود مسؾَّؿ :وثاكقاً 



 33 ............................................................................................. قاعدتان فؼفقتان 

رضورة  ،زم إمر سمؽمشمقى أصمر اًمصحيقمـ شمرشمقى أصمر اًمػسود ٓ يال

 .مـفام قمغم قمؿؾ اًمغػم إمؽون أن ٓ يرشمى اعمؽؾػ ؿمقئوً 

 .ان أيي ذم مؼوم اعمـع قمـ اًمتفؿي :يؿؽـ أن يؼول :وثالثاً 

وشمؼريى آؾمتدٓل أكف وإن يمون « َأْووُمقا سمِوًْمُعُؼقِد »  :ىمقًمف شمعومم - 1

 ومعول وأيضوً أظمص مـ اعمدقمك ٓظمتصوصف سموًمعؼقد دون مطؾؼ إ

 متسؽوً  -وهق اًمشبفي اعمقضققمقي  -يمون اًمتؿسؽ سمف ذم مو كحـ ومقف 

ن أيي اكام هل راضمعي إمم طمؽؿ يمغم نوم ،سموًمعوم ذم اًمشبفي اعمصداىمقي

ًمؽـ يؿؽـ اًمتؿسؽ هبو ومقام يموكً اًمشبفي اعمقضققمقي  ،عمقضقع يمغم

يمثػم سمثؿـ سمخس ٕظمقف  إذا ؿمؽ ذم أن سمقع مول مثالً  ،لعمخصص ًمب

أو  أو ؿمؽ ذم أكف هؾ سموقمف ٕضمـبل ومقؽقن ؾمػقفوً  ؟ل أو ٓؾمػف

( ًمؾحؽؿ )َأْووُمقا ـ يؿؽـ اًمتؿسؽ سم ومقؽقن قمؼالئقوً  ٕسمقف مثالً 

ومنن يمون  ،وإومم أن يرضمع إمم مقرد كزول أيي اعمبوريمي .سمصحتف

هق ذم اًمشبفي اعمصداىمقي ومقستػود مـف رضب اًمؼوقمدة ذم مجقع اعمقارد 

 .اًمتل شمؽقن يمذًمؽ

قضمف ذم دًٓمي إجيوب اًمقوموء ًمؾصحي هق مالزمي ذًمؽ ًمؽقن واًم
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 .اًمعؼد واىمعو قمغم مو يـبغل ذم مقضققمقتف ًمؾؿؾؽقي اًمنمقمقي

ومنكف  ،واإلكصوف أن اًمتؿسؽ هبذه أيي ًمغػم اعمتعوىمديـ مشؽؾ

 :يؼقى أن يؽقن اعمراد إجيوب اًمقوموء ًمؾؿتعوىمديـ ومؽلكف ىمول شمعومم

ذم مقرد اًمشؽ ذم اعمخصص وطمقـئذ وموًمتؿسؽ سمف  ،أوومقا سمعؼقديمؿ

 .اًمؾبل أيضو ٓ أصمر ًمف سموًمـسبي إمم ؾموئر اًمـوس

 :من السـة - :ثاكقاً 

طمتك يلشمقؽ مو  ،ضع أمر أظمقؽ قمغم أطمسـف»  :ىمقًمف  ݠ  - 3

ء وأكً دمد هلو وٓ شمظــ سمؽؾؿي ظمرضمً مـ أظمقؽ ؾمق ،يؼؾبؽ قمـف

 .«ذم اخلػم ؾمبقال 

 ،د ٓ يرادف اًمؼبحن اًمػسو: أأوالً  :ويف االستدالل به كظر فإكه

 .ومتختص اًمروايي سمام يمون اًمػوؾمد ىمبقحو

ٓ ذًمؽ وًمق ،سمؼريـي ذيؾف يؽقن اعمراد مـف مو يؼوسمؾ آهتوم :وثاكقاً 

إضمزاء ٕمؽـ آؾمتدٓل سملن اًمصحقح هق اًمقاضمد جلؿقع 

واًمنمائط وموًمتعبد سمقضع أمر اعمسؾؿ وومعؾف قمؾقف هق اًمتعبد 

 .قمؾقفسموعمقضقع وذًمؽ يالزم شمرشمقى إصمر 
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ن ؿمفد نوم ،ب ؾمؿعؽ وسمٍمك قمـ أظمقؽيمذّ »  :ىمقًمف ݠ - 2

« مل أىمؾ ومصدىمف ويمذهبؿ  :وىمول ،قمـدك مخسقن ىمسومي أكف ىمول

ومنكف  ،ن شمؽذيى اًمسؿع واًمبٍم همػم معؼقلأ :وتؼريب االستدالل

ومال سمد مـ أن يؽقن  ،قمبورة قمـ كؼض اًمعؾؿ اًمقضمداين اعمحسقس

 .هنقو قمـ شمرشمقى أصمر اًمػسود

سمؾ يستحقؾ  ،سملكف ٓ يالزم شمرشمقى أصمر اًمصحي ذًمؽ لؽن يشؽل

إمم  مضووموً  ؟ذًمؽ ومنكف مع اًمعؾؿ سموًمػسود يمقػ يعؼؾ شمرشمقى أصمر ضده

إمم مو يمون  ومال سمد أن يؽقن راضمعوً  ،أن ذم ذيؾف شمؽذيى مخسلم ىمسومي

وإٓ وموًمؼسومي اًمقاطمد طمجي قمؾقف ومؽقػ  ،هـوك أصمر ذقمل

كف إسمام ذم يده وىمول ًمق ؿمفدت اًمؼسومي سملكف أىمّر  مثالً  ؟سمخؿسلم

 ٓ يؿؽـ إظمذ سمنكؽوره. ،مل أىمؾ :وىمول ،ًمزيد

سملن  ،كعؿ يؿؽـ أن يؽقن شمؼريى آؾمتدٓل سمعد ذيمر ومؼف احلديٌ

وهق معـك فمفقر  ،اًمؼقل اكام هق ذم مؼوم اًمدًٓمي اًمتصديؼقي ًمؾؽالم

ويمؾ فموهر سموإلضوومي إمم اعمراد اجلدي اًمـػس إمري حيتؿؾ  ،اًمؾػظ

ويمذًمؽ اًمؼسومي  .اكام حيصؾ سمف اًمعؾؿ هبذا اًمظوهر واًمسؿع ،ظمالومف
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يصدق سملكف مل يؽـ  ،مل أىمؾ :ومنذا ىمول إخ اعمممـ ،شمشفد قمغم ذًمؽ

ويؽذب  ،ذًمؽ لاًمؼقل ذم كػ لواؾمتعؿؾ كػ ،ًمف إرادة ضمديي

وطمقـئذ  ،اجلديي اًمؼسومي سمؾحوظ طمؽؿفؿ مـ ـمريؼ اًمظوهر سمنرادشمف

 .اًمؼسومي ومؿفام يمون إصمر اًمنمقمل ًمظوهر اًمؾػظ شمؼدم

ومفام يمون إصمر ًمإلرادة  ،ويمذا اًمسؿع اًمذي هق اًمعؾؿ اعمحسقس

وًمعؾف يؽقن مـ سموب دقمقى )مو ٓ  ،اجلديي يؼدم ىمقًمف ويمظمذ سمف

 .( ويرشمى قمؾقف إصمريعرف إٓ مـ ىمبؾف

ومؽقػ يمظمذ  ،سملن اًمظوهر طمجي قمغم اعمراد اجلدي لؽن يشؽل عؾقه 

ن يؽقن ذًمؽ ذم همػم ومال سمد مـ أ ؟سمام ىمومً احلجي قمغم ظمالومف

 .ومؾقتدسمر ،مقارد أصمور اًمنمقمقي

إذا »  :ىمول ݠ سمسـده قمـ أسمك قمبد اهلل ݞمو رواه اًمؽؾقـل  - 1

 .«اهتؿ اعمممـ أظموه اكامث آيامن ذم ىمؾبف يمام يـامث اعمؾح ذم اعموء 

اًمعؿؾ اًمصودر مـ اًمغػم ومقف ضمفوت صمالصمي راضمعي إمم اًمداقمل  :أقول

 :إًمقف

 .داقمل احلسـ طمقٌ يعتؼده يمذًمؽأن يعؿؾف سم :أحدها
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 .أن يعؿؾف سمداقمل اعمعصقي أو اًمتجري :ثاكقفا

سمؾ يليت سملمر مبوح مـ  ،أن ٓ يعؿؾف ٓ سمداقمل احلسـ واًمؼبح :ثالثفا

 .ءدون أن يؽقن ًمف همرض د

 :وضمفوت صمالصمي راضمعي إمم اًمعؿؾ

 ،واضمد ًمؽامًمف ،كف صحقح ذم كػس إمر ومل خيط اًمقاىمعأ :أحدها

 .إصمرومرشمى قمؾقف 

ويؽقن اًمعؿؾ  ،ومل خيط اقمتؼوده ،كف صحقح ذم معتؼدهأ :ثاكقفا

 .يمذًمؽ مقضققمو ًمألصمر

 .مو مل يطوسمؼ اًمقاىمع ،ًمؽـ ٓ أصمر ًمف ،ف صحقح ذم معتؼده: أكثالثفا

وٓ يبعد ؿمؿقهلو  ،اًمثوين مـ ضمفوت اًمدقمقة لواًمروايوت شمشؿؾ كػ

 .فاًمثوين مـ ضمفوت اًمعؿؾ وموٓؾمتدٓل هبو ًمذًمؽ يؽقن ذم حمؾ

مـ  مو ذيمره اًمشقخ ݞ :الثالث من األدلة عذ أصل الصحة

 .اإلمجوع اًمؼقزم واًمعؿكم

يمؾ ومعؾ مـ اًمغػم ) :ن شمؿ اإلمجوع قمغم ىمقل خمصقص مثؾإ :أقول

( ويمون ذًمؽ مـ يبـك قمغم صحتف مو مل يعؾؿ ومسوده أو مـ اعمسؾؿ
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اًمؼدموء ذم يمتبفؿ اعمعدة ًمذيمر اعمسوئؾ قمغم ـمبؼ اًمروايوت يمـفويي 

وكحق ذًمؽ ومقتحصؾ مـف أكف ىمد ورد  ،ومؼـع اًمصدوق ،خاًمشق

ومقمظمذ سمف وسمنـمالىمف قمغم طمد  سمعقـف أو سمؿضؿقكف قمـ اعمعصقم ݠ

وإٓ ومؿجرد متسؽفؿ سملصؾ اًمصحي ذم اعمبوطمٌ اًمػؼفقي ٓ  ،دًٓمتف

كام هق إمجوع قمؿكم مـفؿ ٓ يزيد قمغم اًمسػمة إو ،ىمقًمقوً  يؽقن إمجوقموً 

 .ػمضمع إمم اًمدًمقؾ أيتاًمعؿؾقي ًمؾؿسؾؿلم أو ًمؾعؼالء وم

وٓ اًمعؿكم اًمؽوؿمػ  ،كف مل يثبً اإلمجوع اًمؼقزمأ - 3 :واحلاصل

 .ًمؼقة اطمتامل أهنؿ يمغػمهؿ ذم ؾمػمهتؿ قمـ ىمقل اعمعصقم ݠ

ٓ يثبً سمف مجقع مو  -قمغم شمؼدير حتؼؼف  -أن اإلمجوع اًمعؿكم  - 2

كحـ سمصدده مـ اًمصحي ذم مجقع اعمقارد مـ اًمعؼقد واإليؼوقموت 

 .يؼتٍم قمغم متقؼـي لرضورة أكف دًمقؾ ًمب ،ودات واًمتقصؾقوتواًمعب

اكف يمون يؼرب اكعؼود واإلمجوع  ـ اًمشقخ ݞقم لهذا وًمؽـ طمؽ

ويمون ؿمقخـو إؾمتوذ اًمـوئقـل  ،أقمـل أصؾ اًمصحي قمغم أصؾ يمكم

ويؼقل سموكعؼوده قمغم يمؼمى يمؾقي ٓ يرض  ،يستظفر ذًمؽ ݞ

 .سمذًمؽآظمتالف ذم مصوديؼف مـ اًمعؾامء أو مـ همػمهؿ 
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مـ ذوي  ،سمؾ وهمػمه مـ اًمعؼالء ،فمفقر طمول اعمسؾؿ :الدلقل الرابع

ذم أن اًمػعؾ اًمصودر مـف ًمقس قمغم ظمالف مو  ،إديون وهمػمهؿ

 .يديـ سمف أو يؼيض سمف قمؼؾف

وهذا اعمؼدار وإن مل يثبً سمف إٓ قمدم اًمعؿد ذم إصدار اًمعؿؾ 

صوًمي ًمؽـ سمضؿقؿي أ ،وٓ يـتٍ ذًمؽ إٓ اًمصحي اًمػوقمؾقي ،اًمػوؾمد

يؿؽـ إصمبوت اًمصحي اًمقاىمعقي إذا يمون اًمشؽ  ،قمدم اخلطل واًمسفق

 .ومقفو مـ أضمؾ اطمتامل ذًمؽ

أن فمفقر احلول ىمد ضمرت اًمسػمة اًمعؼالئقي قمغم آقمتامد  :واحلاصل

ومل يتحؼؼ اًمردع  ،وهذه اًمسػمة مـتفقي إمم زمون اعمعصقملم ،قمؾقف

 .قمـفو

 ،طمرز فمفقر طموًمفوأ ،كعؿ خيتص هذا اًمدًمقؾ سمام أطمرز طمول اًمػوقمؾ

يمون أو  ًمػظوً  -ن اًمظوهر نوم ،امو ومقفام ٓ يؽقن يمذًمؽ ومال أصمر ًمف

 ٓ أصمر ًمف ذم وأيضوً  ،ٓ سمد مـ إطمرازه واًمؼطع سمقضمقده - قمؿالً 

 ،اًمصحي اًمقاىمعقي إذا مل يؽـ اًمشؽ مـ ضمفي اطمتامل اخلطل واًمسفق

سمؾ يمون مـ ضمفي اطمتامل آظمتالف سمحسى اًمتديـ أو سمحسى 
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 .أو اضمتفوداً  شمؼؾقداً  ،ـظرآقمتؼود واًم

 .السرة :اخلامس من األدلة

وهل شمورة يعؼم قمـفو سمسػمة اعمسؾؿلم اًمؽوؿمػي قمـ أهنو كوؿمئي مـ 

وأظمرى يعؼم قمـفو سمسػمة اًمعؼالء اعمـتفقي إمم  ،أهؾ سمقً اًمعصؿي

وقمدم ردقمفؿ مع أهنو سمؿرأى مـفؿ )صؾقات اهللَّ  ،زمون اعمعصقملم

 .ئفؿ( يؽشػ قمـ إمضووؾمالمف قمؾقفؿ

وٓ جمول ًمؾتشؽقؽ ذم اكعؼود اًمسػمة قمغم اًمبـوء قمغم صحي قمؿؾ 

إكام اإلؿمؽول ذم أن اعمتقؼـ  ،سمؾ قمؿؾ اًمغػم وإن مل يؽـ مسؾامً  ،اعمسؾؿ

مـفو ذم اعمقارد اًمتل يؽقن فموهر احلول مـ اًمػوقمؾ مؼتضقو ًمؾصحي 

ًمؾػوقمؾ  إحلوىموً  ،أو مع قمدم اًمعؾؿ سمخالومف ،مع إطمراز هذا اًمظفقر

مو ومقام أطمرز أكف همػم مبول سموًمصحقح ، أإهمؾى مـ أمثوًمفسموٕقمؿ 

أو يمون يتديـ  ،أو يمون إقمؿ إهمؾى مـ أمثوًمف يمذًمؽ ،واًمػوؾمد

أو يمون يعتؼد مو  ،سمديـ خيوًمػ اًمصحقح ومقف مع مو يعتؼم ذم اإلؾمالم

 .ومقشؽؾ إصمبوت اًمسػمة ،خيوًمػ معتؼد احلومؾ اضمتفودا أو شمؼؾقدا

ن ذم هذا مفام أظمذ سمف نوم ،ؾمع مـ ؾموسمؼفأن هذا اًمدًمقؾ أو :واحلاصل
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ًمقاىمعقي آ يؼتٍم قمغم اًمصحي قمـد اًمػوقمؾ سمؾ يبـك قمغم اًمصحي 

قمؾقف إصمر  ويرشمى ،وىمقع اًمعؿؾ قمغم مو يـبغل أن يؽقن قمؾقف لأقمـ

 .اًمقاىمعل

احلويمؿ  مـ اؾمتؼالل اًمعؼؾ مو ذيمره اًمشقخ ݞ :السادس من األدلة

 .ظمتالف اعمعوش واعمعودسملكف ًمقٓ اًمبـوء قمغم أصؾ اًمصحي ًمزم ا

اًمؼطعل ممو ورد ذم روايي طمػص سمـ  شمـؼقح اعمـوط :السابع من األدلة

واًمشفودة قمغم موًمؽقي ذي اًمقد  ،همقوث مـ شمرشمقى أصمر اعمؾؽ قمغم اًمقد

( سمعد اؾمتظفور أن )وًمقٓ ذًمؽ مل يؼؿ ًمؾؿسؾؿلم ؾمقق :سمؼقًمف ݠ

 .ؿوأن هذه اجلؿؾي ىمد ذيمرت مـوـمو ًمؾحؽ ،اًمسقق ٓ مقضققمقي ًمف

ݞ سمعد احلؽؿ سملن ىمقًمف ݠ يدل سمػحقاه قمغم اقمتبور  واًمشقخ

 :أصوًمي اًمصحي ذم أقمامل اعمسؾؿلم ىمول

ن اًمظوهر أن يمؾ مو ًمقٓه إطمقٌ  ،إمم دًٓمتف سمظوهر اًمؾػظ مضووموً » 

ومستؾزم اًمبوـمؾ  ،ٕن آظمتالل سموـمؾ ،ًمزم آظمتالل ومفق طمؼ

ذم صحي وهق اقمتبور أصوًمي اًمصحي قمـد اًمشؽ  ،ومـؼقضف طمؼ ،سموـمؾ
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«مو صدر قمـ اًمغػم 
(3)

. 

يمون إظمذ  ،سمعد اؾمتظفور أن اجلؿؾي سمقون ًمؾعؾي دون احلؽؿي :أقول

 .يؼتٍم ذم ذًمؽ محؾ ومعؾ اعمسؾؿ ومؼط ،كعؿ .سمػحقاهو ضمقداً 

أكف يؾزم مـ اًمتقىمػ وقمدم اًمبـوء قمغم صحي قمؿؾ اًمغػم مع  :الثامن

 .رجاًمعرس واحل ،وآىمتصور ذم ذًمؽ سمؿقرد اًمعؾؿ واًمقؼلم ،اًمشؽ

 ،سملكف خيتص كتقجي ذًمؽ سمؿقارد إطمؽوم اًمتؽؾقػقي :يرد عؾقه أوالً 

 .دون اًمقضعقي

ومال يػقد  ،اعمرشمػع هق اًمعرس واحلرج اًمشخيص دون اًمـققمل :وثاكقاً 

 .ذًمؽ ذم رضب ىموقمدة يمؾقي أقمـل أصوًمي اًمصحي

                                           

 .113 :1( ومرائد إصقل 3)
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 (ي أن تذكر كال مـفا عذ استؼاللهمباحث يـبغ)

سمؾ جيري ذم  ،خيتص سمعؿؾ اًمغػمن أصؾ اًمصحي ٓ أ :ادبحث األول

 مضووموً  ،ومنن اًمسػمة ٓ يبعد ىمقومفو قمغم ذًمؽ ،قمؿؾ كػس اًمشخص

وهق مو رواه اًمشقخ ذم اعمقصمؼ قمـ حمؿد سمـ مسؾؿ  ،إمم إـمالق اًمـص

يمؾ مو ؿمؽؽً ومقف ممو ىمد مه وملمضف يمام »  :ݠ ىمولضمعػر قمـ أيب

وورد ذم ظمصقص اًمصالة واًمطفقر مو رواه حمؿد سمـ مسؾؿ  ،«هق 

يمؾ مو مه مـ  :ݠ يؼقل ؾمؿعً أسمو قمبد اهلل»  :ىمول أيضوً 

« صالشمؽ وـمفقرك ومذيمرشمف شمذيمرا وملمضف وٓ إقمودة قمؾقؽ ومقف 

ممو ورد مـ  ،سمؾ سمعؿقم اًمتعؾقؾ ،ويستػود ذًمؽ أيضو سمتـؼقح اعمـوط

« ويمون طملم اكٍمف أىمرب إمم احلؼ مـف سمعد ذًمؽ »  :ىمقًمف ݠ

 .« يشؽهق طملم يتقضل أذيمر مـف طملم »  :وىمقًمف ݠ

ومهو  ،وسموًمؼوقمدة اًمتزام سمجعؾلم ،أن اًمتؿسؽ سموًمسػمة :وال يتوهم

يستؾزمون جمعقًملم مع أكف ًمقس ذم اًمبلم إٓ جمعقل واطمد أقمـل 

 .أصكم اًمصحي

يؽقن  كامإوهق  ،سملن اًمسػمة شمؽشػ قمـ اإلمضوء أوالً  :الكدفاعه
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وٓ يػقد ذًمؽ  ،قمغم ـمبؼ اعمؿه اًمذي هق اًمبـوء قمغم صحي اًمعؿؾ

سمخالف اًمؼوقمدة ومنن مػودهو اًمتعبد سمعدم  ،مـ احلجقي اعمعذرة أزيد

 .اإلقمودة امو سموًٓمتزام أو سموعمطوسمؼي

 ،ن اعمجعقل اًمقاطمد ٓ ضػم ذم أن يؼقم قمؾقف دًمقالنأ :وثاكقاً 

 .واًمتؿسؽ هبام مـ هذا اًمؼبقؾ

وهق أيمثر وموئدة  ،يؿؽـ اعمصػم إمم أن اًمؼوقمدة إمضوء ىمقزم :وثالثاً 

رضورة أكف رسمام يتقىمػ ذم إطمراز اًمسػمة ذم  ،ؿكممـ اإلمضوء اًمع

إذا يمون اًمعؿؾ اعمشؽقك صحتف سمحقٌ يسفؾ  مثالً ، سمعض اعمقارد

ٓ جمول  ،ويتقرس اًمعؾؿ سمف سمال ممكي اًمػحص ،آـمالع سمؽقػقتف

ًمعدم إطمرازهو ذم  ،ًمؾتؿسؽ سموًمسػمة اًمعؿؾقي ذم اًمبـوء قمغم صحتف

ؽشػ قمـ أقمؿقي سمخالف اإلمضوء اًمؼقزم ومنن إـمالىمف ي ،مثؾف

 .اعمؿه ذم صمبقشمف ذم مثؾف
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 :اًمصحي قمغم ىمسؿلم :ادبحث الثاين

إذ اعمؼصقد أن يرشمى  ،وهل اًمعؿدة :الصحة الواقعقة :أحدمها

 .احلومؾ مو يراه مـ إصمر

 :وهل قمغم ىمسؿلم ،الصحة عـد العامل :ثاكقفام

ومون يمون اًمصحقح قمـد اًمعومؾ متوم اعمقضقع ويمون ذا أصمر قمـد  -أ 

ومزوضمتف سمعد  -طمقٌ يرى صحتف  -مؾ يمام إذا قمؼد سمغػم اًمعريب احلو

أو صغم  ،طمالل وأوٓده وًمد ،اًمبقـقكي شمعتد ٕضمؾ اًمقـمل سموًمشبفي

ـمفورشمف ومقؼتدي سمف ومنذا ؿمؽ ذم أكف مع  ذم صمقب كجس معتؼداً 

ومقحؿؾ قمغم أكف اًمصحقح  ،سمف أم ٓ ارشمؽوسمف سمذًمؽ هؾ يمون معتؼداً 

 .إمم اًمصحقح اًمقاىمعلويرشمى قمؾقف ًمؽـ مآل ذًمؽ  ،قمـده

وإن مل يؽـ متوم اعمقضقع وموًمصحي قمـده ٓ معـك ًمؾحؿؾ  -ب 

 .ومنكف مع اًمعؾؿ هبو مل يؽـ هلو أصمر ،قمؾقفو ذم فمرف اًمشؽ
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 :مقارد اًمشؽ ذم صحي قمؿؾ اًمغػم قمغم أىمسوم :بحث الثالثاد

وصموًمثي  ،وأظمرى يعؾؿ سملكف ضموهؾ سمف ،ومنكف شمورة يعؾؿ سملكف قمومل سموحلؽؿ

 .ؽيشؽ ذم ذًم

صمؿ قمغم شمؼدير اًمعؾؿ سمعؾؿف شمورة يؽقن اًمصحقح مـ إمقر 

وأظمرى  -ؾمقاء يمون مـ إطمؽوم أو مـ اعمقضققموت  -اًمرضوريي 

 .كظريوً  يؽقن أمراً 

أو  ،أو شمؼؾقداً  ،اضمتفوداً  -وقمغم اًمثوين وملمو أن يعؾؿ سمؿقاومؼتفام ومقف 

أو يعؾؿ  -سمحسى اًمتشخقص اًمـظري ذم اعمقضقع اخلورضمل 

 .أو يشؽ ذم ذًمؽ ،ومقفسمؿخوًمػتفام 

أي  ،صمؿ ذم صقرة آظمتالف شمورة يؽقن سمقـفام اًمتبويـ مـ اًمطروملم

جلفر واإلظمػوت ذم يموقمـد إظمر ) اًمصحقح قمـد يمؾ وموؾمداً يؽقن 

( وأظمرى يؽقن مـ ـمرف واطمد يموًمتسؾقؿي فمفر يقم اجلؿعي

 اًمقاطمدة ذم آظمر اًمصالة يرى أطمدمهو ضمقاز آيمتػوء هبو مع اًمؼقل

إمم همػم  ،ظمر مبطؾقي آيمتػوء هبوتسؾقؿتلم ويرى أسموؾمتحبوب اًم

 .ذًمؽ مـ اعمقارد اًمؽثػمة
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أن اًمصحي سمحسى اًمتصودف مـ دون أن يؽقن  :ومؾخص الؽالم

جلفي قمؿؾ اًمعومؾ دظموًمي ذم ذًمؽ ٓ دًمقؾ قمغم احلؿؾ قمؾقفو ومحقـئذ 

ٓ جمول ًمؾحؿؾ  ،مع اًمعؾؿ سملن اًمعومؾ ضموهؾ سموحلؽؿ أو اعمقضقع

ًمعدم ؿمؿقل رء مـ إدًمي  ،ىمعقي سمحسى اًمصدىميقمغم اًمصحي اًمقا

 .ًمذًمؽ

 ،وموًمظوهر هق احلؿؾ قمغم اًمصحقح ،ومع اًمشؽ ذم قمؾؿف وضمفؾف

ام إذا يمون اًمعومؾ ممـ يظـ سمف ٓ ؾمقّ  ،ًمؼقوم اًمسػمة قمغم قمدم اًمػحص

ويمذا مع اًمعؾؿ سموعمقاومؼي حيؿؾ قمغم  ،ومع يمقن اعمقرد رضوريوً  ،ظمػماً 

ًمػي ومػل مقرد اًمتبويـ مـ اًمطروملم ٓ وأمو مع اًمعؾؿ سموعمخو ،اًمصحقح

 .ومنكف يؽقن سمذًمؽ مـ سموب اًمصدومي ،جمول ًمؾحؿؾ قمغم اًمصحي

ضمريون  وذم مقرد اًمتبويـ مـ ـمرف واطمد يظفر مـ اًمشقخ ݞ

 .ًمؽـف مشؽؾ إذ ٓ دًمقؾ قمؾقف ،أصؾ اًمصحي

ويليت  ،اًمؾفؿ آ أن يؽقن اًمعومؾ ممـ ٓ يعؿؾ قمودة سمام يراه جمزيوً 

ن اًمظوهر أن اًمسػمة طمقـئذ ضموريي قمغم نوم ،ق اؾمتحبوسموً سموًمزائد قمؾقف وًم

 .وإن يمون ماليمفو اًمغؾبي آقمتقوديي ،احلؿؾ قمغم اًمصحي ومقمظمذ هبو



 46 ................................................................................. ادقالين حمؿد هادي لسقدا

 :ادبحث الرابع

 :اًمشؽ سموإلضوومي إمم قمؿؾ اًمغػم ىمسامن

اًمشؽ ذم موهقي اًمعؿؾ اعمقضمقد سمام ًمف مـ اًمعـقان اعمؼصقد  :أحدمها

أو أن  ؟ي ذم قمؿؾف قمـ اعمقً أم ٓيمام إذا ؿمؽ ذم أن اًمغػم ىمصد اًمـقوسم

أو أكف  ؟اًمرايمع واًمسوضمد ىمصد سمعؿؾف اًمصالة أو شمعؾقؿ اًمغػم مثالً 

أو أكف طملم  ؟( ىمصد اإلكشوء أو آظمبورطملم اًمتؽؾؿ سمؾػظ )سمعً

إمم همػم ذًمؽ مـ  ؟ًمؾغسؾ أم ٓ دًمؽ صمقسمف ذم اعموء يمون ىموصداً 

تؽقيـل ذم إمقر اًمؼصديي اعمؼقمي ًمعـقان اًمعؿؾ سمحسى وضمقده اًم

ًمؾشؽ ذم أصؾ وضمقد  ،ومال جمول ًمؾحؿؾ قمغم اًمصحي .كظر اًمعؼالء

 .اًمعؿؾ اًمذي يؼصد أصمره

ذم شمرشمى إصمر مـ دون  إمقر اًمؼصديي اًمتل شمؽقن ذـموً  ،كعؿ

جيري أصؾ اًمصحي قمـد اًمشؽ ذم يمقن  ،دظموًمي ذم موهقي اًمعؿؾ

سمعد إطمراز أكف سمصدد اًمعؿؾ وذًمؽ مثؾ اًمؼرسمي ذم  اًمغػم ىموصداً 

 .ًمعبودةا

 :وهق قمغم أىمسوم .اًمشؽ ذم صحي اًمعؿؾ: كقفامثا
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 يمؽقكف متطفراً  ،اًمشؽ مـ طمقٌ أضمزائف وذائطف ذم طمد كػسف - 3

ويمقن اًمعؼد سمصقغي  ،طمتك مثؾ ىمصد اًمؼرسمي ،مـ احلدث وكحقه

أو مـ طمقٌ اًمزمون واعمؽون  ،وكحق ذًمؽ أو قمرسمقوً  ،اعمويض

 .مم همػم ذًمؽأو اإلطمرام مـ اعمقؼوت إ ،يموًمقىمقف سمققم قمرومي

أو يمقن قموىمد  ،سمؾحوظ ىمققده مـ طمقٌ أهؾقي وموقمؾف يمؽقكف سموًمغوً  - 2

 وكحق ذًمؽ. اًمـؽوح حمالً 

سمؾحوظ ىمققده مـ طمقٌ ىموسمؾقي مقرده يمؽقن اعمرأة ذم ـمفر همػم  - 1

ويمقن اعمبقع  ،ويمقهنو ظمؾقي قمـ اًمزوج ذم اًمـؽوح ،اعمقاىمعي ذم اًمطالق

 .ًمف اعموًمقي ذم اًمبقع إمم همػم ذًمؽ

سمؾحوظ اىمؽماكف سمام هق اجلز إظمر ذم متومقي مقضقع إصمر  - 1

 يموإلجيوب سمؾحوظ شمعؼبف سموًمؼبقل.

ويدل قمؾقف مجقع  ،أمو إول ومال إؿمؽول ذم ضمريون أصؾ اًمصحي ومقف

 .مو يؿؽـ أن يستدل سمف قمغم طمجقي هذا إصؾ

 :وأمو اًمثوين واًمثوًمٌ ومقـبغل اًمتػصقؾ ذم اًمؽالم ومـؼقل

ًمػوقمؾ إن ًمعبودات وموًمؼققد اًمراضمعي إمم اإن يمون اًمعؿؾ مـ ا -أ 
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أي اؾمتجامقمف عمو هق دظمقؾ ذم اعملمقر يموكً ذائط ًمصحي قمؿؾف )

 .( وموٕصؾ جيريأو حمدصموً  أو متطفراً  أو طمورضاً  سمف مثؾ يمقكف مسوومراً 

طمتك شممصمر  وإن يموكً ذائط ًمؽمشمقى إصمر مـ احلومؾ يمؽقكف سموًمغوً 

ذم  أو يمقكف قمودًٓ  ، مثالً صالشمف قمغم اعمقً ذم اًمسؼقط مـ اعمؽؾػلم

ًمعدم إطمراز  ؛ومال جمول ٕصؾ اًمصحي ،آىمتداء إمم همػم ذًمؽ

وهؽذا ومقام يموكً اًمؼققد راضمعي إمم  ،اعمقضقع ًمعؿؾ احلومؾ كػسف

كػس اًمعؿؾ سمؾحوظ شمرشمقى إصمر مـ اًمغػم يمؽقن مو يصؾقف ومريضي 

 .أو كوومؾي مـ طمقٌ آىمتداء

 :ؼوقموت ومػقف أىمقالوإن يمون اًمعؿؾ مـ اًمعؼقد واإلي -ب 

كام جيرى ذم إو ،قمدم ضمريون أصؾ اًمصحي ومقفو :الؼول األول

مـ طمقٌ  ،ظمصقص مقرد اًمشؽ ذم صحي اًمعؼد وومسوده

ًمؼقوم اإلمجوع قمغم أصؾ  ،ضمزاء واًمنمائط ذم طمد كػسفاؾمتجامقمف ًمأل

وأمو شمشخقص مو يعتؼم ذم اعمتعوىمديـ  ،اًمصحي ذم اًمعؼد سمام هق قمؼد

( ومفق أمر ظمورضمل ٓ يؿؽـ إدراضمف ًمعقضلما لأقمـاًمعؼد ) أو مقرد

 .ن ذًمؽ ظمورج قمـ اًمعؼد سمام هق قمؼدنوم ،ذم أصؾ اًمصحي ذم اًمعؼد
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وأصؾ اًمصحي إكام  ،إمم أن اًمصحي طمقـئذ شملهؾقي ٓ ومعؾقي مضووموً 

 .جيري ذم اًمثوين دون إول

إمم أن اًمعؼد واإليؼوع كقع مـ  ضمريوكف ومقفو كظراً  :الؼول الثاين

 .وئؿي قمغم أصؾ اًمصحي ذم قمؿؾ اًمغػمواًمسػمة ىم ،اًمعؿؾ

اًمتػصقؾ سملم مو إذا يموكً اًمؼققد ذم اًمػوقمؾ وذم  :الؼول الثالث

إمم أن أصؾ  كظراً  ؛ومال جيري إصؾ ،اعمقرد ممو اقمتؼمهو اًمعرف

اًمصحي مقضققمف مو هق اعمعـقن سمعـقان قمرذم مـ سمقع أو هبي أو همػم 

راضمعي إمم  ومال سمد مـ إطمراز اًمنمائط اًمعرومقي وإن يموكً ،ذًمؽ

وسملم مو إذا يموكً ممو اقمتؼمهو اًمنمع  ،اعمتعوىمديـ أو اًمعقضلم

 .ومبوًمتعبد سملصؾ اًمصحي حيؽؿ سمقضمقدهو

مو مـ طمقٌ أضمزائف إ أن اًمشؽ ذم صحي اًمعؼد :وحاصل الؽالم

أو مـ طمقٌ اًمعقضلم أو مـ  ،أو مـ طمقٌ اعمتعوىمديـ ،وذائطف

ي سموًمبقع وىمً طمقٌ إمؽون حتؼؼ إصمر يمام ًمق ؿمؽ ذم طمصقل اعمؾؽق

 .اًمـداء

أو  ،ن قمدم شملصمػم اًمعؼد امو ًمـؼصون ومقف كػسف ٕضمؾ قمدم اًمعرسمقيإصمؿ 
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وأمو ًمـؼصون أمر ظمورضمل  ،أو قمدم اًمتـجقز ،قمدم شمؼديؿ اإلجيوب

وأمو ًمـؼصون ذم اًمعقضلم  ،أو قمدم رؿمدمهو ،يمعدم سمؾقغ اعمتعوىمديـ

 يوأمو جلفي أظمرى يمجفوًم ،مـ ضمفي قمدم اعموًمقي أو قمدم اًمطؾؼقي

 .اًمؽقؾ واًمقزن وكحق ذًمؽ

وهل سمعدم اًمـؼص ومعؾقي سموًمـسبي إمم  ،ن اًمصحي سمؿعـك اًمتاممقيإصمؿ 

ضمزء اًمعؼد واًمظوهر أن مو يمون ذـمو قمرومقو ٓ جيرى مع اًمشؽ ومقف 

 .أصؾ اًمصحي

 :تذكقب

 :أفعال الغر عذ أقسام

يمػعؾ اإلموم  :مو يقضمى صمبقت احلؽؿ ًمؾؿؽؾػ أو ؾمؼقـمف - 3

ومقجى قمغم اعمؽؾػ آىمتداء سمـوء قمغم  ،عيومـ معف ًمصالة اجلؿ

ويمصالة اعمقً شمقضمى ؾمؼقط اًمقاضمى اًمؽػوئل قمـ  .وضمقهبو

 .اعمؽؾػ

 .أو قمـ اعمقً ،يمحٍ اًمـوئى قمـ احلل اًمعوضمز :اًمػعؾ كقوسمي - 2

يمتسبقى اًمقزم أو اًمقيص ٕن يصغم قمـ اعمقً  :اًمعؿؾ اًمتسبقبل - 1
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 .عمو وضمى قمؾقف ويصوم قمـف طمتك يؽقن ممديوً 

 .يمتقىض اًمعوضمز سمنقموكي اًمغػم قمغم أقمضوئف :أًمقي وآؾمتعوكي - 1

كام اإلؿمؽول إو ،ٓ إؿمؽول ذم احلؿؾ قمغم اًمصحي ذم اًمؼسؿ إول

إطمدامهو ضمفي  :ن اًمػعؾ ذو ضمفتلمإطمقٌ  ،ذم إىمسوم إظمر

وًمؽؾ مـفام  ،وإظمرى ضمفي إضوومتف إمم اعمؽؾػ ،صدوره قمـ اًمغػم

ٕومم أصمرهو اؾمتحؼوق إضمرة إن ومنن اًمصحي مـ اجلفي ا ،أصمر ذقمل

أصمرهو ؾمؼقط  واًمصحي مـ اجلفي اًمثوكقي ،يمون اًمعؿؾ سموٓؾمتقجور

واًمصحي مـ اجلفي إومم يؽػل ذم اًمتعبد هبو احلؿؾ قمغم  ،اًمتؽؾقػ

وًمذا اؿمؽمـمقا ذم اًمثوكقي  ،وٓ يؽػك ذًمؽ ذم اجلفي اًمثوكقي ،اًمصحقح

 .قمداًمي اًمغػم

ذم اًمؼسؿ اًمثوين هق أكف ان  وقمؿدة مو اؾمتشؽؾف اًمشقخ اعمرشمه ݞ

ًمقطمظ اًمػعؾ مـ طمقٌ صدوره قمـ اًمغػم مبوذة مع ىمطع اًمـظر 

ومال معـك  ،كف هق هقإوًمقطمظ اًمػوقمؾ مـ طمقٌ  ،قمـ ضمفي اًمـقوسمي

ن يؽقن احلؿؾ قمغم اًمصحي ومقف مقضمبو ًمسؼقط اًمتؽؾقػ قمـ ٕ

 وإن ًمقطمظ اًمػعؾ مـ طمقٌ يمقكف ومعالً  ،اعمـقب قمـف وسمراءة ذمتف
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 ومـّزًٓ  وًمقطمظ اًمػوقمؾ مـ طمقٌ يمقكف كوئبوً  ،سموًمتـزيؾًمؾؿـقب قمـف 

رضورة  ،مـزًمي اعمـقب قمـف ومذًمؽ ظمورج قمـ أصؾ اًمصحي ذم اًمغػم

وًمعؾ هذا  ،أكف هبذا اًمؾحوظ ًمقس ومعؾ اًمغػم سمؾ ومعؾ اعمؽؾػ كػسف

 .هق اًمرس ذم اؿمؽماط اًمعداًمي

أمو اقمتبورهؿ اًمعداًمي وموًمظوهر أكف ٕضمؾ اًمشؽ ذم ىمصد  :أقول

قمغم أكف ٓ ـمريؼ إمم  سمـوءً  ،ويمقكف سمصدد شمػريغ ذمي اعمـقب قمـف اًمـقوسمي

ظمبور اًمػوؾمؼ نسمـوء قمغم قمدم آقمتامد سم ،ذًمؽ إٓ مـ سموب اظمبوره

 .سمؿؼته آيي اًمـبل

وهق  سمنظمبورهأن ومعؾ اًمغػم إذا أطمرز قمـقاكف سموًمعؾؿ أو  :واحلاصل

احلؿؾ ومدًمقؾ  ،سمـوء قمغم يمػويي اإلىمرار مـ مؾؽ أمراً  أو مطؾؼوً  ،قمودل

قمغم اًمصحي يشؿؾف ويؽمشمى قمؾقف إصمر ومنكف يتعبد سمصدور اًمعؿؾ شموم 

 .ضمزاء واًمنمائط ويرشمى قمؾقف إصمرإ

 :مسللة

 ،مفام ؿمؽ ذم صحي اًمعؿؾ مـ طمقٌ أضمزائف وذائطف ومقاكعف

أو همػؾتف مـ  ،ؾمقاء يمون اعمـشل هق اًمعؿد قمغم اًمػسود مـ اًمعومؾ
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حيؿؾ قمغم   ،أو ظمطوئف ،أو ضمفؾف ،أو مسوحمتف ،ظمصقصقوت اًمعؿؾ

 :هفـو ضمفتلم وكذيمر .اًمصحي ًمؾسػمة اًمعؼالئقي اعمؿضوة

كف ومقام يؽقن هـوك فموهر احلول مـ طمقٌ أن اًمعوىمؾ ٓ أ :إحدامها

ن ًمف اًمغرض ومال سمد مـ أكف ىمد شمصدى إكف طمقٌ أأو  ،يتعؿد اًمػسود

أو فموهر احلول مـ طمقٌ آًمتػوت وقمدم  ،ًمتعؾؿ اخلصقصقوت

ورسمام ٓ يؽقن  ،طمؽؿي ًمبـوء اًمعؼالء قمغم اًمصحيوموًمظفقر  ،اًمغػؾي

ًمؽـ يظـ مـ سموب اًمغؾبي وإحلوق اًمعومؾ سموٕقمؿ  ،هـوك فموهر احلول

 .وموًمسػمة ٕضمؾ هذا اًمظـ اًمـققمل ،إهمؾى

اًمذي هق « ضع ومعؾ أظمقؽ قمغم أطمسـف » ويمذًمؽ إذا متسؽـو سمؿثؾ 

 .أصؾ قمؿكم شمعبدي طمؽؿتف اًمتحػظ قمغم اًمـظوم أو همػم ذًمؽ

شمؼدير ٓ يثبً سملصؾ اًمصحي اًمؾقازم اًمعرومقي واًمعؼؾقي  وقمغم يمؾ

رضورة أن احلؿؾ قمغم اًمصحي  ،اًمتل هلو أطمؽوم شمؽؾقػقي أو وضعقي

وسمقضمقد اًمػوىمد  ،مػوده اًمتعبد سمقضمقد اعمنموط سمام هق منموط

ومؿـ  ،ٓ سمقضمقد ذات اًمنمط وقمدم ذات اعموكع ،ًمؾامكع سمام هق يمذًمؽ

أو ذم ظموشمؿ كشؽ ذم  ،و ىمبؾفصغم وكشؽ ذم أكف سمعد دظمقل اًمقىمً أ
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حيؿؾ قمغم اًمصحقح وٓ  ،أو شمقضل سمامء كشؽ ذم إـمالىمف ،أكف ذهى

 حيؽؿ سمدظمقل اًمقىمً وسمعدم اًمذهى وسمنـمالق اعموء طمتك كرشمى

 .قمؾقفو آصمورهو اًمنمقمقي سموإلضوومي إًمقـو

أكف ٓ ومرق سملم أن كؼقل سملن أصؾ اًمصحي أمورة أو شمعبد  :واحلاصل

ام يمظمذ سمف إذا ىمومً سمتبع شمؾؽ إمورة ن ٓزم اإلمورة إكنوم ؛حمض

 .وؿمؿؾ دًمقؾ احلجي هلو ،أمورة قمغم صمبقت ذًمؽ اًمالزم

وىمومً اًمسػمة  ،قمـ إـمالىمف قمؿالً  ظمبوراً إًمق يمون شمقضقف سموعموء  ومؿثالً 

وًمقس  ،صمبً اعمطؾقب ،قمؿقم طمجقي اخلؼم قمغم إظمذ سمف أو دّل 

ٓ أهنو أمو اًمسػمة ومنن فموهر احلول يمون طمؽؿي ٓكعؼودهو  ؛يمذًمؽ

ظمبور وٓ أهنو ىمومً قمغم إظمذ سموإل ،ىمومً قمغم إظمذ سمظوهر احلول

 .وأمو دًمقؾ طمجقي اخلؼم ومفق يثبً طمجقي اًمـبل دون اًمعؿؾ ،اًمعؿكم

اعمقضقع ًمؾحؿؾ قمغم اًمصحي شمورة هق مطؾؼ اًمعؿؾ مـ  :ثاكقتفام

وأظمرى قمؿؾ اعمعـقن سمعـقان يموًمبوًمغ واعموًمؽ  ،مطؾؼ اًمعومؾ

 ،ومػل اًمثوين ٓ سمد مـ إطمراز اًمعـقان ،مم همػم ذًمؽواًمزوج واعمتقزم إ

وٓ يػقد احلؿؾ قمغم اًمصحي مع اًمشؽ ذم أضمزاء اًمعؿؾ وىمققده 
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وهؾ جيرى ذًمؽ سموإلضوومي إمم مو يتؼقم  ،سمدون إطمراز ذًمؽ اًمعـقان

يمام إذا طمصؾ اًمشؽ ذم أن اعمبقع أو اًمثؿـ  ،سمف اًمعؿؾ ويؽقن ريمـو ًمف

ف اعموًمقي أو رء ًم ،أو مخر ،مـ طمنمات إرض
(3)

ومفؾ يؼول  ،

قمغم صحي اًمعؿؾ مـ كوطمقي  إذ احلؿؾ ؟أو ٓ ،سمؾزوم إطمراز ذًمؽ

سمؾزوم اإلطمراز جمرد اًمشؽ ؼقل اًمعومؾ يغـل قمـ ذًمؽ ويؽػل ذم اًم

  .وٓ سمد ًمؾؼوئؾ سمعدم ًمزومف إصمبوت اًمسػمة ،ذم ىمقوم اًمسػمة

واًمظوهر أن إمر يمذًمؽ 
(2)

وقمغم شمؼدير اًمؼقل سمؾزوم اإلطمراز  ،

 ،وؿمؽ ذم أكف مول أو همػم مول ،ومذًمؽ ومقام وىمع اًمبقع قمغم رء معلم

ٓ ومقام وىمع اًمبقع وؿمؽ ذم أكف وىمع قمغم اخلؿر  ،مثؾ أكف مخر أو ظمؾ

 .أو قمغم اخلؾ

ن اعمحؿقل قمغم اًمصحقح هق اًمعؿؾ سمامًمف إ :إذا عرفت ذلك كؼول

ومؾق ؿمؽ ذم صحي  ،سموعمطوسمؼيوسمام هق مػوده  ،مـ اًمعـقان ذقموً 

                                           

و ًمقس سمامل عمو ًمقس سمامل ذم كظر اًمعرف وسموخلؿر ( مّثؾ سمحنمات إرض عم3)

 ًمنمع.ذم كظر ا

 ( أي ىمقوم اًمسػمة قمغم قمدم ًمزوم اإلطمراز.2)
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ريمقع اعمصغم اًمـوئى قمـ اعمقً مـ طمقٌ آكحـوء إمم طمد ظموص 

وٓ حيؽؿ سمشػوء  ،ويعطك ًمف أضمر اًمـقوسمي ،حيؽؿ سمصحتف سمام هق ريمقع

ومنكف مـ  ،طمتك يؾزم سمنقمطوء إضمرة ًمؾؿعوًمٍ ،فمفره قمـ اعمرض

 .اًمؾقازم

 ويمذًمؽ ًمق ؿمؽ ذم صحي اًمبقع حيؽؿ سمحصقل اًمتؿؾقؽ واًمتؿؾؽ

وٓ حيؽؿ سمتعقلم أطمدمهو ذم اخلورج  ،ومو ضمعؾ مثؿـوً  سمام ضمعؾ صمؿـوً 

يمام ذم اعمثول اًمذي  ،إذا اؾمتؾزم طمصقل اًمتؿؾقؽ واًمتؿؾؽ شمعققـف

ًمق ؿمؽ ذم أن اًمنماء اًمصودر »  :ىمول ذيمره اًمشقخ إكصوري ݞ

 ،أو سمعلم مـ أقمقون موًمف مـ اًمغػم يمون سمام ٓ يؿؾؽ يموخلؿر واخلـزير

شمؾؽ اًمعلم مـ شمريمتف سمؾ حيؽؿ سمصحي اًمنماء  ومال حيؽؿ سمخروج

« وقمدم اكتؼول رء مـ شمريمتف إمم اًمبوئع ٕصوًمي قمدمف 
(3)

. 

                                           

كػرض أن زيدًا اؿمؽمى يمتوسمًو مـ  :وتوضقحه. 133 :1( ومرائد إصقل 3)

قمؿرو وؿمؽؽـو ذم أكف ضمعؾ اًمثؿـ ذم هذا اًمنماء مو ٓ يؿؾؽ يموخلؿر 

ومبؿؼته أصؾ اًمصحي  .صمؿ موت ،أو قمقـًو مـ أقمقون موًمف يموًمسجود ،واخلـزير

 ،ًمؽـ ٓ كحؽؿ سموكتؼول اًمسجود مـ شمريمتف إمم اًمبوئع ،كحؽؿ سمصحي ذائف

 .ٕصوًمي قمدم آكتؼول مع اًمشؽ
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واًمرس ذم ذًمؽ مو ذيمره ؿمقخـو إؾمتوذ ݞ
(3)

مـ أن مػود اًمبقع هق  

وشمعقلم اعمبقع واًمثؿـ مـ كوطمقي إرادة اًمبوئع  ،اًمـؼؾ وآكتؼول

سمحسى إرادهتام إٓ وصحي اًمبقع ٓ شمثبً شمعقلم اعمول  ،يواعمشؽم

وهق أكف يعؾؿ  ،كعؿ يتقضمف هـو يمالم ،سموعمالزمي وهل همػم طمجي

ويعؾؿ  ،سمعدم يمقن اعمبقع وشمؾؽ اًمعلم اعمعقـي يمؾقفام ذم شمريمتف إمجوًٓ 

وٓ سمد  ،ًمؽـ ذًمؽ أضمـبل قمـ اعمؼوم ،سملن أطمدمهو مؾؽ ًمؾبوئع إمجوًٓ 

ومقف مـ اًمعؿؾ سملطمؽوم اًمعؾؿ إمجوًٓ 
(2)

. 

ومنن اًمذي طمصؾ سمف  متلم ضمداً  قخـو إؾمتوذ ݞمو ذيمره ؿم :أقول

قمغم  وشمطبقؼ اًمعـقان اعمعؾقم إمجوًٓ  ،اًمنماء أمر همػم معؾقم شمػصقالً 

ن مو أرضورة  ،أمر معلم يتقىمػ قمغم إظمذ سمالزم أصؾ اًمصحي

يؼتضقف أصؾ اًمصحي هق اًمتعبد سموكتؼول اًمعقض اعمعؾقم سموإلمجول 

يؼبالن آكتؼول ومال سمد مـ ن اخلؿر واخلـزير ٓ إوطمقٌ  ،إمم اًمبوئع

                                           

آيي اهلل اًمعظؿك يعؼّم هبذا اًمتعبػم ويريد سمف اًمسقد اعمقالين  مّر ذم اًمؽممجي أن( 3)

 .ݞاعمحؼؼ اًمؽبػم اًمشقخ حمؿد طمسلم إصػفوين 

 .11أصوًمي اًمصحي اعمطبقع ضؿـ صمالث رؾموئؾ: ( 2)
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 .معقـي هلو اعموًمقي أن يؽقن هق قمقـوً 

وقمدم اكتؼول رء معلم مـ »  :يمون إومم أن يؼقل اًمشقخ :ثم أقول

هق احلؽؿ سمعدم  ،ومنن اًمذي جيتؿع مع احلؽؿ سمصحي اًمنماء« شمريمتف 

واًمرس ذم  ؛ٕصوًمي قمدمف ،اكتؼول رء معلم مـ شمريمتف إمم اًمبوئع

 .ؽ ذم إطمؽوم اًمظوهريي وهق ومقفو همػم قمزيزذًمؽ ضمقاز اًمتػؽق

وًمق سمـحق اإلمجول ومذًمؽ يـوذم  وأمو احلؽؿ سمعدم اكتؼول رء أصالً 

ن مؼتضوهو اكتؼول اعمبقع إمم اعمشؽمى ومؼته نوم ،صحي اًمنماء

 ،احلؽؿ سمعدم آكتؼول هق ظمروج اعمول مـ مؾؽ اًمبوئع سمال قمقض

وآًمتزام سمعدم اكتؼول  يمام ٓ معـك سمصحي اًمنماء ،وذًمؽ ٓ معـك ًمف

 .ومنكف ًمغق حمض ،اعمبقع إمم اعمشؽمي

ويؾتزم سموكتؼول رء سموًمعـقان  ،أكف يتعبد سمصحي اًمنماء :واحلاصل

ًمؽـ ٓ  ،اإلمجوزم إمم اًمبوئع ذم ىمبول اكتؼول اعمبقع مـف إمم اعمشؽمي

 ،حيؽؿ سمتطبقؼف قمغم ذًمؽ اًمٌمء اعمعلم اعمردد سمقـف وسملم اخلؿر مثالً 

سمام إذا ؿمؽ ذم صحي اًمعٍم مـ طمقٌ شمرشمبف  ه اًمشقخ ݞوىمد كظَّر

وٓ  ،قمغم اًمظفر ومقحؽؿ سمصحتفو مـ طمقٌ وىمققمفو قمغم مو يـبغل
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حيؽؿ سمػعؾ اًمظفر ووضمقده ذم اخلورج ومنكف مثبً
(3)

. 

يمالمف ݞ يبتـك قمغم اًمؼقل سملكف قمغم شمؼدير شمؼديؿ اًمعٍم قمغم  :أقول

مو ٕكف إ ،قع هبووإٓ ومصحي اًمعٍم مؼط ،يؾزم اًمعدول اًمظفر كسقوكوً 

وٓ  ،وأمو ٕكف ىمدم اًمعٍم كسقوكوً  ،يمون ىمد أشمك سموًمظفر ذم كػس إمر

 .شمرشمقى سملم اًمصالشملم مع اًمـسقون

ًمق »  :هذا وذيمر اًمشقخ ݞ ذم اعمؼوم يمالم اًمعالمي ݞ طمقٌ ىمول

 ،سمؾ ؾمـي سمديـور :ومؼول ،ىمول آضمرشمؽ يمؾ ؿمفر سمدرهؿ مـ همػم شمعقلم

ن ىمدمـو ىمقل اعموًمؽ وموٕىمقى نوم .ومػل شمؼديؿ ىمقل اعمستلضمر كظر

ويمذا اإلؿمؽول ذم شمؼديؿ ىمقل  ،صحي اًمعؼد ذم اًمشفر إول هـو

أو قمقضو معقـو وأكؽر اعموًمؽ  ،اعمستلضمر ًمق ادقمك أضمرة مدة معؾقمي

« وإىمقى اًمتؼديؿ ومقام ٓ يتضؿـ دقمقى  .اًمتعقلم ومقفام
(2)

. 

 ،لمن كظر اًمشقخ ݞ ذم آؾمتشفود إمم يمال اًمػرضأاًمظوهر  :أقول

                                           

 . 133 :1إصقل ( ومرائد 3)

 . 131 :2( ىمقاقمد إطمؽوم 2)
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ذم طموؿمقتف ݞ دون اًمثوين ومؼط يمام يراه اعمحؼؼ أؿمتقوين
(3)

واًمرس  ،

ذم ذًمؽ أن ذم اًمػرع إول يؽقن وضمف اًمـظر ذم شمؼديؿ ىمقل 

اعمستلضمر
(2)

ًمؽـ  ،مـ ضمفي أن دقمقاه وإن واومؼً أصؾ اًمصحي 

 .وٓ يثبتفو إصؾ ،شمعقلم اًمسـي سمذًمؽ مـ اًمؾقازم

أي سمؾحوظ أكف يؼر قمغم كػسف « ن ىمدمـو ىمقل اعموًمؽ نوم»  :وأمو ىمقًمف

يمؾ ؿمفر  آضمرشمؽ :ومنىمراره هـو أي ذم ىمقًمف ،سمخروج اعمـػعي قمـ مؾؽف

ٓ موكع  كف قمغم مسؾؽف ݥإيمظمذ سمف ذم اًمشفر إول طمقٌ  ،سمدرهؿ

ويرى صحي اإلضمورة يمذًمؽ ذم اًمشفر إول سمخالف مو  ،ًمف ذقموً 

ومنكف  ،آضمرشمؽ مدة مـ اًمزمون سمؽذا :وىمول مثال ،ًمق أضمفؾ اعمدة أصالً 

                                           

 .113:  3سمحر اًمػقائد ذم ذح اًمػرائد ( 3)

( ويؿؽـ أن يؽقن وضمف اًمـظر هق أن اعمستلضمر يدقمك اًمصحي ويمذًمؽ 2)

 ،أي ذم اًمشفر إول ݞاعممضمر يدقمك اًمصحي ذم اجلؿؾي قمغم مسؾؽ اًمعالمي 

ىمقل اعممضمر وهق ًمؽـ طمقٌ ان هـوك ضمفي أظمرى ًمتؼديؿ  ،ومقحصؾ اًمتداقمل

امو ىمقل اعمستلضمر ٓ أصمر ًمف  ،إىمراره قمغم كػسف اًمؼوسمؾ هـو ًمألظمذ سمف ذم اجلؿؾي

ومون  :وذًمؽ مو ىموًمف ،يؽمضمح أن يؼدم ىمقل اعممضمر ،ومنكف سموًمـسبي إمم اًمسـي مثبً

 .ىمدمـو ىمقل اعموًمؽ
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ًمؽـ ٓ يمظمذ سمف ًمعدم إمضوء اًمشورع وًمعدم  ،وإن أىمر قمغم كػسف

 .صحتف سمتوشموً 

(ن شمػسػم )ضمومع اعمؼوصدأكف شمبلم ممو ذيمركوه إصمؿ 
 (3)

سملن  (هـو)يمؾؿي  

فـو ًمؽـ ه ،اعمراد هق أن اإلضمورة ًمؽؾ ؿمفر سمدرهؿ وإن يموكً سموـمؾي

ؿ طمقٌ يتػؼون قمغم أن صمؿـ اإلضمورة ذم اًمشفر إول هق اًمدره

 .ومقحؽؿ سمصحتفو وشمؼديؿ ىمقل اعموًمؽ

صمؿ أؿمؽؾ قمغم ذًمؽ سملن آشمػوق مبـك قمغم أن يؽقن ىمقؿي اًمديـور 

 .وإٓ ومال اشمػوق سمقـفام ،قمنم درمهوً  لاصمـ

 ،ن مسؾؽ اًمعالمي هق صحي اإلضمورة يمذًمؽ مطؾؼوً إ :أوالً  :أقول

 وىمد شمبعف اًمشفقد ݞ.

 ،مل يستؼؿ ذًمؽ قمنم درمهوً  لًمق ومرض أن اًمديـور يسقى اصمـ :وثاكقاً 

وشمسووى ىمقؿتف مع آصمـل قمنم ٓ أصمر ًمف ذم  ،ن اًمديـور أمر واطمدٕ

وىمول  ،سمعتؽ هذا سمديـور :وذًمؽ مثؾ مو ًمق ىمول اًمبوئع ،آشمػوق

 ؟ومفؾ يؼول سموشمػوىمفام ويمون اًمغـؿ يسقى ديـوراً  ،اعمشؽمى سمعتف سمغـؿ

                                           

 . 111 :3( ضمومع اعمؼوصد 3)
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 .يمال

ر يمؾ ؿمف صحي إضمورة -يمام قمؾقف سمعض إصحوب  -إىمقى  :تـبقه

وٓ دًمقؾ قمغم ًمزوم  ،ٓكحالهلو إمم إضمورات متعددة ،سمدرهؿ مطؾؼوً 

اًمغرر ذم مطؾؼ  لسمـوء قمغم كػ - كام اًمدًمقؾإو ،اًمعؾؿ سمعدد اإلضمورات

 ،يؼتيض شمعقلم اعمدة وإضمرة ذم يمؾ إضمورة - اعمعووضي قمغم مو يؼول

 .كام اعمجفقل قمدد اإلضموراتإو ،ومهو معقـون ذم مثؾ هذه اإلضمورة

وىمد  ،ٕمر يمذًمؽ ومقام ًمق سموع يمؾ ىمػقز مـ احلـطي سمدرهؿن اأيمام 

 .بوزمسمصحتف قمغم مو  اظمتور اًمشقخ اًمطقد ݞ

 ،ضمر ذم مثؾف ًمقس ًمف أن يؿـع اعمستلضمر ذم سمعض إؿمفرمن اعمإصمؿ 

وأمو اعمستلضمر ومقؾزم سموًمشفر  ،إٓ أن يشؽمط ًمـػسف ظمقور اًمػسخ

ؾف أن يرومع اًمقد وأمو ذم اًمشفقر إظمر وم ،إول ًمتعلم اإلضمورة ومقف

متك ؿموء ومون مػود يمؾ ؿمفر سمدرهؿ هق أكف يمؾ مو شمريد أن شمـتػع مـ 

 .ومؿتك مل يرد ومال مقضقع ًمف ،اًمعلم اعمستلضمرة ذم ـمقل اًمشفقر

وهق مو يدقمقف اعمستلضمر مـ اًمتعقلم ويـؽره  :وأمو اًمػرع اًمثوين

صمؿ  ،ذم شمؼديؿ ىمقل اعمستلضمر أوًٓ  وموؾمتشؽؾ اًمعالمي ݞ ،اعموًمؽ
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كف سمعد اًمؼضوء إ :واًمذي يـبغل أن يؼول ذم ذح ذًمؽ ،ؼديؿفى شمىمقّ 

اعمدة اًمتل ادقموهو اعمستلضمر يؽقن اًمؽماومع سمقـفام مـ طمقٌ إضمرة 

أو ذم شمعقلم  ،ؾمقاء يمون اظمتالومفام ذم شمعقلم يمؾ مـ اعمدة واًمعقض

 .ًمؾػسود لاعمدقم ضمرموموعمستلضمر ًمف أصؾ اًمصحي ذم ىمبول اعم ،أطمدمهو

ن إصؾ ٓ يثبً شمؾؽ إعمستلضمر طمقٌ ًمؽـ يشؽؾ شمؼديؿ ىمقل ا

ًمؽـ يؼدم ىمقل اعمستلضمر مـ  ،اعمدة اخلوصي وٓ اًمعقض اخلوص

 .ضمفي أظمرى إذا مل يتضؿـ دقمقى

ن اًمعقض اًمذي يدقمقف اعمستلضمر إن يمون أزيد مـ أضمرة أ :بقان ذلك

ومؼدار أضمرة اعمثؾ  ،وملصؾ اًمصحي يثبً إضمرة إمجوًٓ  ،اعمثؾ

 ،يمظمذ اعمستلضمر سمنىمراره قمغم كػسف ،ؾقفوواًمزائد قم ،يتقاومؼون قمؾقف

وإن يمون  ،طمقٌ ٓ يتضؿـ دقمقى مـ اعمستلضمر يؼدم ىمقًمف وطمقـئذٍ 

اًمعقض اًمذي يدقمقف أىمؾ مـ أضمرة اعمثؾ ومتؾؽ دقمقى ٓ يقاومؼ 

 ،قمؾقفو اعمقضمر طمقٌ يطوًمبف سملضمرة اعمثؾ اًمزائدة قمغم مو يدقمقف هق

 .وأصؾ اًمصحي ٓ يثبً مو ادقموه هق

ٕضمرة اعمثؾ سمال زيودة  اًمذي يدقمقف مطوسمؼوً وإن يمون اًمعقض 
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وأصؾ اًمصحي طمقـئذ يثبً أصؾ  ،ومال كزاع سمقـفام أصالً  ،وكؼقصي

( يعقـف وىموقمدة )مو يضؿـ سمصحقحف يضؿـ سمػوؾمده ،إضمرة إمجوًٓ 

 .ذم أضمرة اعمثؾ

قمغم يمؾ  -وًمق يمون اًمؽماومع سمقـفام ىمبؾ اكؼضوء اعمدة ومؼقل اعمستلضمر 

شمؼدير 
(3)

اؾمتحؼوق آكتػوع إمم آظمر اعمدة اًمتل  يتضؿـ دقمقى - 

وًمق مـ كوطمقي  ،واعموًمؽ يـؽره طمقٌ يدقمك سمطالن اإلضمورة ،يدقمقفو

 .قمدم شمعقلم إضمرة

سمام إذا  يـحٍم شمؼديؿ ىمقل اعمستلضمر ذم يمالم اًمعالمي ݞ :واحلاصل

 .ومؾقتدسمر ضمقداً  ،يمون اًمـزاع سمعد اكؼضوء اعمدة قمغم اًمـؿط اًمذي ذيمركوه

                                           

مم مو مه مـ ( أي ؾمقاء شمضؿـ اًمدقمقى مـ كوطمقي إضمرة سموإلضوومي إ3)

 .أو مل يتضؿـ ،اعمدة
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 «صحة مع االستصحاب تعارض أصل ال» 

ؾمقاء  - أو شمؽؾقػقوً  وضعقوً  - ىمد يؽقن آؾمتصحوب طمؽؿقوً  - 3

يمون اًمشؽ ذم طمدوث احلؽؿ ويمون مؼتضوه قمدم طمدوصمف يمام إذا 

ؿمؽ ذم مؾؽقي اعمبتوع ًمؾؿبقع مـ أضمؾ اًمشؽ ذم صحي اعمعومؾي ويمذا 

أو يمون ذم ارشمػوع احلؽؿ  ،اًمشؽ ذم وضمقب شمسؾقؿ اًمثؿـ طمقـئذٍ 

أو  ،سمؼوءه يمام إذا ؿمؽ ذم زوال اعمبقع قمـ مؾؽ اًمبوئع ويمون مؼتضوه

وملصؾ  ،ؿمؽ ذم ؾمؼقط اًمتؽؾقػ ٕضمؾ اًمشؽ ذم صحي اًمعؿؾ

ٕكف أصؾ مقضققمل ذم رشمبي  ،اًمصحي يؼدم قمغم آؾمتصحوب

 .وذاك أصؾ طمؽؿل ذم رشمبي اعمسبى ،اًمسبى

سمعد إن يمون أصؾ اًمصحي قمبورة قمـ أصوًمي وضمدان  :وبعبارة أخرى

ومون يمون آؾمتصحوب  ،وومؼداكف ًمؾامكع ،ًمنمطاًمعؿؾ ًمؾجزء وا

ن أصؾ إكعؿ ًمق ىمؾـو ، طمؽؿقو وملصؾ اًمصحي ذم رشمبي اًمسبى دائامً 

 ،ومتؼديؿف قمؾقف ًمؼقوم اًمسػمة ،اًمصحي قمبورة قمـ اًمتعبد سملصمر اًمصحي

 .وإجيوهبو ًمتخصقص آؾمتصحوب ذم هذا اعمقرد
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 :وإن يمون آؾمتصحوب مقضققمقوً  - 2

ًمصحي واًمػسود مـ أضمؾ اًمشؽ ذم حتؼؼ ومتورة يؽقن اًمشؽ ذم ا -أ 

أو  ،مـ اًمنمائط اعمؼوركي يموًمصالة إمم اًمؼبؾي أو ذم يمقػقتف ،اجلزء

وموؾمتصحوب قمدم  ،وكحق ذًمؽ ،اعمقآة سملم اإلجيوب واًمؼبقل مثالً 

اجلزء واًمنمط واؾمتصحوب سمؼوء اعموكع يعورض أصؾ اًمصحي ذم 

 .رشمبي واطمدة ًمعدم شمسبى أطمدمهو قمـ إظمر

يؽقن اًمشؽ ومقفام مـ أضمؾ اًمشؽ ذم وضمقد اًمنمط وأظمرى  -ب 

 أو ذم ارشمػوع اعموكع وىمد يمون مسبقىموً  ،سموًمعدم ويمون مسبقىموً  ،اخلورج

وموٓؾمتصحوب ذم رشمبي اًمسبى وأصؾ اًمصحي ذم رشمبي  ،سموًمقضمقد

 .اعمسبى

ومنن  ،مو ومقام يموكو ذم رشمبي واطمدة وملصؾ اًمصحي مؼدم قمغم يمؾ طمولأ

وأدًمي أصؾ اًمصحي مـ اًمسػمة  ،اعمعورضي ذم هذه اًمرشمبي دائؿي

 .وهمػمهو ىموئؿي قمغم حتؽقؿف قمؾقف

ن أ وأمو ومقام يمون آؾمتصحوب ذم رشمبي اًمسبى ومؼد ذيمر اًمشقخ ݞ

( أصؾ اًمصحي إن يمون مـ اًمظقاهر )أي إمورات اًمتل هل طمجي
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ن نوإن مل يؽـ يمذًمؽ وم ،ومقؼدم يمام هق اًمشلن ذم يمؾ أمورة وأصؾ

 قحعبد سملصمر اًمصحىمؾـو سملن معـك أصؾ اًمصحي هق اًمت

وموٓؾمتصحوب اعمقضققمل اًمسببل يؼدم ٕكف مزيؾ ًمؾشؽ ذم شمرشمقى 

ن معـك إصؾ هق اًمتعبد سمتاممقي اًمعؿؾ مـ إؾـو وإن ىم ،إصمر شمعبداً 

 .ضمزاء واًمنمائط وومؼدان اعموكع ومقشؽؾ إمرطمقٌ إ

وإن طمؽؿ سمجريون  ،ح ضمريون أصؾ اًمصحيرضّم  ًمؽـف ݞ

سمؾحوظ آصمور أظمر آؾمتصحوب
(3)

. 

كف ذم مريمز واطمد يتقهؿ شمعورض أ ومؾخص يمالمف ݞ

وسملصوًمي اًمصحي  ،ن اًمبقع مـ همػم اًمبوًمغأآؾمتصحوب طمقٌ يثبً 

ن ذًمؽ مـ اًمنمائط اًمتل يتعبد سموٕصؾ نوم ،ن اًمبقع مـ اًمبوًمغأيثبً 

ًمؽـ هذا اًمتقهؿ يـدومع سملن أصؾ اًمصحي ًمف أصمر ذقمل  ،سمتحؼؼفو

ًمقس ًمف أصمر وضمقدي وٓ  واًمبقع اًمصودر مـ همػم اًمبوًمغ ،يموعمؾؽقي

ن قمدم اعمؾؽقي مـ اًمعدمل ومأل وأمو ،أمو اًمقضمقدي ومقاضح ،قمدمل

 ٓ مـ آصمور صدوره مـ همػم ،آصمور قمدم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ

                                           

 . 131 :1( ومرائد إصقل 3)
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وقمدم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ  ،وإصمبوشمف سموعمالزمي أصؾ مثبً ،اًمبوًمغ

 ،ومقف آؾمتصحوب ًمعدم طموًمي ؾموسمؼي هلذا اًمبقع يٓ جير

دم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ سمـحق اًمؽؾقي ٓ يثبً أن واؾمتصحوب قم

ن قمدم ٕ»  :ݞ وهذا معـك ىمقًمف ،هذا اًمػرد اخلورضمل يمذًمؽ

كف أوإن ومرضـو  ،اعمسبى مـ آصمور قمدم اًمسبى ٓ مـ آصمور ضده

«يؽمشمى قمؾقف آصمور أظمر 
(3)

. 

ن اًمصحي قمبورة قمـ أيمام  ،اًمػسود قمبورة قمـ قمدم شمرشمى إصمر :أقول

ومال سمد مـ أن يستـد اًمػسود  ،دت اًمصحي إمم رءومنذا اؾمتـ ،شمرشمبف

وموًمصحي أصمر اًمبقع مـ اًمبوًمغ واًمػسود أصمر  ،ٓ إمم ضده ،إمم كؼقضف

كف أصمر صدوره مـ همػمه اًمذي هق ضد أٓ  ،قمدم صدوره مـف

 .صدوره مـف

وقمدمفو  ،اعمؾؽقي أصمر ًمؾعؼد اًمتوم آضمزاء واًمنمائط :وبعبارة أخرى

وٓ يعؼؾ أن يؽقن  ،كف أصمر ًمؾعؼد اًمـوىمصأٓ  ،أصمر ًمعدم اًمعؼد اًمتوم

ومنن اًمقضمقد يستحقؾ مصداىمقتف  ،ًمعدم اًمتوم اًمعؼد اًمـوىمص مصداىموً 

                                           

 .131: 1( ومرائد إصقل 3)
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 .ًمؾعدم

يمؾ مـ اعمتـوىمضلم سمديؾ قمـ إظمر ومقؽقكون ذم مرشمبي  :واحلاصل

ومهو  ،وقمدم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ سمديؾف صدور اًمبقع مـف ،واطمدة

وصدور اًمبقع اخلورضمل مـ  ،يمؾقون ٓ جيري أصؾ اًمصحي ذم اًمثوين

وإصؾ جيري ذم إول وٓ  ،اًمبوًمغ سمديؾف قمدم صدوره مـ اًمبوًمغ

 .جيرى آؾمتصحوب ذم اًمثوين

أن اؾمتصحوب قمدم اًمبؾقغ اًمذي  ال يتوهم :وبعبارة أخرى كؼول

 ،شمؿ معف صدور اًمبقع اخلورضمل مـ همػم اًمبوًمغ وإن مل يؽـ ًمف أصمر

قمدم  لآصمور قمدم اًمسبى )أقمـعمؽون أن قمدم اًمـؼؾ وآكتؼول مـ 

( ًمؽـ صدوره مـ اًمبوًمغ( ٓ مـ آصمور ضده )وهق صدوره مـ همػمه

قمدم إطمراز صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ سموإلضوومي إمم اًمعلم اخلورضمقي 

ومقـتٍ  ،ضمراء اؾمتصحوب قمدم صدوره مـف سموإلضوومي إًمقفإيقضمى 

 .اًمتعبد سمعدم اكتؼول شمؾؽ اًمعلم إمم اعمشؽمي

ًمالكتؼول  ؾمتصحوب مػوده أكف مل يقضمد مؼتضٍ سملن هذا آ :الكدفاعه

 .ومال يعورض أصوًمي اًمصحي اًمتل مػودهو وضمقد اعمؼته ًمف



 71 ................................................................................. ادقالين حمؿد هادي لسقدا

ن هذا آؾمتصحوب وإن ىمؾـو سمجريوكف ذم طمد ذاشمف أ :وبتؼريب آخر

وإن  ،قمغم قمدم اًمسبى ن قمدم إصمر اًمنمقمل اعمؽمشمى قمؼالً أسمؾحوظ 

طمقٌ  ،فو سمعدم احلؽؿضموز اًمتعبد سمف يمام ذم ؾموئر اعمقارد اًمتل يتعبد ومق

ًمؽـ ومسود اًمبقع اخلورضمل ًمقس  ،اؾمتصحوب قمدم اعمقضقعي جير

 ،قمـ قمـقان قمدم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ سموإلضوومي إمم اًمعلم مسببوً 

واؾمتصحوب  ،سمؾ مهو متالزمون ،وٓ صحتف مسببي قمـ صدوره مـف

وأصؾ اًمصحي  ،ٓ يثبً ومسود اًمبقع اخلورضمل ،قمدم صدوره مـف

 .يثبتف

 :كرعام ذُ  أجاب شقخـا األستاذ ݞكه إثم 

طمقٌ طمؽؿ سمعدم إصمر ًمؾتعبد  سملن ىمقل اًمشقخ إكصوري ݞ :أوالً 

ٕضمؾ ان قمدم اعمسبى سمعدم  ،سمصدور اًمبقع اخلورضمل مـ همػم اًمبوًمغ

ًمؽـ ًمسـو كريد سموؾمتصحوب قمدم سمؾقغ  ،ؾمببف ٓ سمقضمقد ضده متلم

طمتك  ،اًمبوئع شمقصقػ اًمبقع اخلورضمل سملكف صودر مـ همػم اًمبوًمغ

سمؾ كريد أن كـػل  ،يؼول: اًمبقع اعمؼقد سمعدم صدوره مـف ٓ أصمر ًمف

اًمنمط يقضمى اًمتعبد سمـػل  لوكػ ،وهق اًمبؾقغ ،ذط اًمصحي
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وٓ  .اًمسبى يقضمى اًمتعبد سمـػل اعمسبى لن كػأيمام  ،اعمنموط

طموضمي إمم اًمتقصقػ اعمذيمقر واًمتعبد سموعمؼقد سمعدم اًمنمط
(3)

. 

شؽ ذم وضمقد اًمنمط وقمدمف هق أن اًم يتقضمف قمغم يمالمف ݞ :أقول

إذ اًمصحي قمغم مو  ؛قمبورة أظمرى قمـ اًمشؽ ذم صحي اًمبقع وومسوده

وموًمشؽ ومقفو قملم اًمشؽ  ،ىمدمـوه قمبورة قمـ متومقي آضمزاء واًمنمائط

 ݞ وىمد ضمعؾ اًمشقخ ،ذم وضمقد اجلزء ٓ أكف مسبى قمـف

 يـشل مـف اًمشؽ ذم صحي ؾمببقوً  اؾمتصحوب قمدم سمؾقغ اًمبوئع أصالً 

 .متومقتف مـ طمقٌ وضمدان اًمنمط لـاًمبقع أقم

ٓ متومقي  ،ن اًمصحي قمبورة قمـ شمرشمى إصمرأًمق ومرضـو  :بل أقول

ومؽام يؼدم  ،يمون اًمشؽ ذم اًمنمط سمؿثوسمي اًمشؽ ذم اجلزء ،اًمعؿؾ

أصؾ اًمصحي قمغم اؾمتصحوب قمدم اجلزء يمذًمؽ قمغم اؾمتصحوب 

 .قمدم اًمنمط

 ݥ كصوريسملن مو ذيمره اًمشقخ إ ثاكقاً  وأجاب شقخـا األستاذ ݞ

كام يتؿ ذم اًمعدم إ ،مـ أن قمدم اعمسبى سمعدم ؾمببف ٓ سمقضمقد ضده

                                           

 .311أصوًمي اًمصحي اعمطبقع ضؿـ صمالث رؾموئؾ: ( 3)
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ن حتؼؼفام سمقضمقد نأي ومقام كشؽ اًمـؼؾ وآكتؼول وم ،اعمؼوسمؾ ًمإلجيوب

أمو ذم اًمعدم اعمؼوسمؾ ًمؾؿؾؽي ومؾقس إمر  ،اًمسبى وقمدمفام سمعدمف

وًمذا  ،ن اًمعؼد اخلورضمل هق اًمذي يقصػ هبذا اًمعدمنوم ،يمذًمؽ

 .ةاًمـوىمصي مـ طمقٌ اجلزء أو اًمنمط اهنو وموؾمديؼول ًمؾعؼقد 

وًمق يمون اعمؾحقظ هق اًمعدم اعمؼوسمؾ ًمإلجيوب ًمؾزم أن ٓ شمقصػ 

وقمغم ذًمؽ ومحقٌ  ،اًمعؼقد اًمـوىمصي سموًمػسود يمام ٓ شمقصػ سموًمصحي

كتعبد سموؾمتصحوب قمدم اًمبوًمغ سملن اًمبقع اخلورضمل ىمد صدر مـ همػم 

وهذا اًمـحق مـ  ،اًمبوًمغ ومـتعبد سمعدم صحتف سمـحق اًمعدم واعمؾؽي

اًمعدم ىموسمؾ ًمؾتعبد
(3)

. 

يمام هق  ،اًمػسود سمؿعـك اًمعدم واعمؾؽي ىموسمؾ ًمؾتعبد ذم كػسف :أقول

إمم همػم  ،وسمقع اًمؽوزم سموًمؽوزم ،وسمقع اًمرضر ،يمذًمؽ ذم سمقع اًمرسمو

ًمؽـ  ،ن اًمبقع يمون يؼبؾ أن حيؽؿ قمؾقف سموًمصحي ومؾؿ حيؽؿنوم ؛ذًمؽ

كام إاًمشورع  ننوم ،ذـموً  أو ذًمؽ أضمـبل قمام يقضمد اًمبقع اًمـوىمص ضمزءً 

ومقضمقد هذا  ،يمون جمعقًمف مقضققمقي اًمبقع اًمؽومؾ ٓقمتبوره اعمؾؽقي

                                           

 .311أصوًمي اًمصحي اعمطبقع ضؿـ صمالث رؾموئؾ: ( 3)
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وكؼقضف اًمؼوسمؾ ًمؾتعبد هق قمدمف سمعدم  ،آقمتبور سمقضمقد مقضققمف

 ،وهذا اًمعدم يؿؽـ اًمتعبد سمف سمؿؼته آؾمتصحوب ،مقضققمف

وإظمر اًمبقع اًمـوىمص  ،أطمدمهو قمدم اًمبقع أصالً  :ًمؽـ ًمف مصداىمون

 .وذًمؽ سموعمالزمي ،صداق ٓ يؼبؾ اًمتعبد إٓ سمتطبقؼ اًمؽغم قمؾقفواعم

إمم مو شمؼدم مـ قمدم شمسبى اًمشؽ ذم صحي اًمبقع  هذا مضووموً 

سمؾ سموًمدىمي  ،قمـ اًمشؽ ذم حتؼؼ اعمقضقع وقمدمف ،اخلورضمل وومسوده

 .هق هق سمعقـف

اًمعدم واعمؾؽي ذم مرطمؾي حلوظ احلؽؿ اًمقضعل  :وبعبارة أخرى

ذم  مثالً  ،ر اًمقضع ذم اعمقرد اًمؼوسمؾ ٓقمتبورهقمبورة قمـ قمدم اقمتبو

أمو شمقصقػ اًمبقع سملكف مل يمصمر  ،اًمبقع اًمرسمقي مل يعتؼم اعمؾؽقي ًمؾؿبقع

ومنن مو مل يرشمى قمؾقف  ،ومذًمؽ أمر قمؼكم ،أو ؾمؾى وصػ اًمتلصمػم قمـف

واًمذي يدور ذم إًمسـ مـ  ،طمؽؿ ذقمل ٓ يؽقن مقضققمو ىمفراً 

أو ضمعؾ اًمبقع اًمؽذائل  ،ؾمببوً  أن اًمشورع مل جيعؾ اًمبقع اًمؽذائل

ومنهنو شمـتزع  ،ومذًمؽ مسوحمي ذم اًمتعبػم ومون اًمسببقي همػم جمعقًمي ،ؾمببو

ومال وضمف إلؾمـود اجلعؾ  ،قمؼال مـ اقمتبور اعمؾؽقي ذم مقضقع ظموص
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 .أو قمدمف إمم اًمشورع

 ،إذا ٓطمظـو اًمعدم واعمؾؽي ذم اًمشبفوت احلؽؿقي :وقمغم هذا اًمؼقل

 وموعمتعبد سمف هق قمدم اقمتبور ،اًمػضقزميمام ًمق ؿمؽ ذم صحي اًمبقع 

وأمو اًمتعبد سمعدم اشمصوف اًمبقع  ،اًمشورع ًمؾؿؾؽقي ذم هذا اعمقضقع

ومذًمؽ أمر قمؼكم مـ سموب أن مو مل يرشمى قمؾقف  اًمػضقزم سمؽقكف ممصمراً 

 .احلؽؿ ٓ يؽقن مقضققمو ًمف ىمفراً 

ن اًمعدم واعمؾؽي اًمذي يتعبد سمف هق اًمسؾى اعمؼوسمؾ أ :واحلاصل

 .وذًمؽ يسووق مطؾؼ اًمسؾى واإلجيوب ،عمقرد اًمؼوسمؾًمإلجيوب ذم ا

ومذًمؽ أمر قمؼكم  ،أمو شمقصقػ اعمعومؾي سموًمعدم واعمؾؽي أي سموًمػسود

 .مـ سموب اشمصوف رء سموعمقضققمقي ومقام مل يرشمى قمؾقف احلؽؿ

ومنكف شمورة يشؽ ذم حتؼؼ  ،ويمذًمؽ كؼقل ذم اًمشبفوت اعمقضققمقي

 ،ويتعبد سمعدم إصمر ضمزء اعمعومؾي أو ذـمفو اًمداظمكم ومقتعبد سمعدمف

ويؽقن ذًمؽ مـ سموب اًمتعبد سمعدم احلؽؿ مـ أضمؾ اًمتعبد سمعدم 

 ،أمو شمقصقػفو سملهنو مل شممصمر ذم إصمر ومذًمؽ أمر قمؼكم ،اعمقضقع

ومؾق  ،وأظمرى يشؽ ذم وضمقد اًمنمائط أو ومؼدان اعمقاكع اخلورضمقي
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اؾمتصحى قمدم اًمنمائط أو وضمقد اعموكع يتعبد سمعدم حتؼؼ إصمر 

وٓ وضمف ٓن يتعبد  ،اعمؼوسمؾ ًمإلجيوب ذم اعمقرد اًمؼوسمؾوهق اًمسؾى 

يمام ٓ وضمف سملن  ،سموشمصوف اعمعومؾي سملهنو همػم ممصمرة ومنكف أمر قمؼكم

يتعبد سمعدم اشمصوومفو سموًمتلصمػم ومنكف مـ سموب قمدم آشمصوف 

 .سموعمقضققمقي ومقام ٓ يؽقن هـوًمؽ احلؽؿ

 ،اًمنمط أكف سموؾمتصحوب قمدم سمؾقغ اًمعوىمد يتعبد سمعدم :لفتحص  

ًمؽـ ٓ يتعبد سمعدم شمقصقػ اًمبقع سموًمتلصمػم  ،ومقتعبد سمعدم حتؼؼ إصمر

أو سمتقصقػف سمعدم اًمتلصمػم ومنن ذًمؽ أمر قمؼكم مالزم وقمؾقف ومال 

ًمتؼدمف قمؾقف  ،معورض ٕصؾ اًمصحي ومقام يؼتضقف مـ اًمتعبد سموٕصمر

 .ذم هذه اًمرشمبي

ن كػس آقمتبور اًمنمقمل يمسوئر إمقر كسبتف أ :وحاصل ما تؼدم

ًمؽـ اإلضوومي ٓ شمؽقن إٓ إمم  ،كؼقضف كسبي اًمسؾى واإلجيوب إمم

ن أوسموإلضوومي إًمقف يؽقن مـ ىمبقؾ اًمعدم واعمؾؽي يمام  ،ىموسمؾ مقردٍ 

ًمؽـ ٓ يضوف أطمدمهو إٓ إمم  ،كؼقضف قمدم اًمبٍم اًمبٍم مثالً 

 .احلققان ومقؼول هق سمصػم
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ضعل يموعمؾؽقي ذم ىمد اقمتؼم اًمشورع احلؽؿ اًمق :كؼول وحقـئذ  

أي اقمتؼم مؾؽقي اعمبقع ومقام قمؼد قمؾقف سمـحق ظموص قع اخلوص )اعمقض

( ومل يعتؼم احلؽؿ اًمقضعل ومؾؽقي اًمثؿـ ومقف ًمؾبوئع ،ًمؾؿشؽمي

ومػل هذا اعمؼوم وإن يمون شمصقر  ،عمقضقع آظمر يموعمبقع سمـحق اًمرسمو

سمؾ هق قمدم اجلعؾ وقمدم  ،ًمؽـف ٓ معـك جلعؾف ،اًمعدم واعمؾؽي ممؽـوً 

 ،صقػ اعمبقع اًمرسمقي سملكف ىمد ضمعؾ همػم ممصمروٓ معـك ًمتق ،آقمتبور

سمؾ عمو يموكً اًمسببقي وقمدمفو أمريـ مـتزقملم مـ ضمعؾ احلؽؿ ذم 

يمون اًمصحقح اؾمـود قمدم اجلعؾ  ،مقضقع وقمدم ضمعؾف ذم مقضقع

 سملكف مل جيعؾ ؾمببوً  إمم كػس احلؽؿ دون أن يقصػ اًمبقع اًمرسمقي مثالً 

يمام إذا  -شبفوت احلؽؿقي وقمؾقف ومػل اًم ،إٓ سمـحق اعمسوحمي ذم اًمتعبػم

ٓؾمتصحوب  ٓ معـك -ؿمؽؽـو ذم شمرشمى إصمر قمغم اًمبقع اًمػضقزم 

سمؾ اعمستصحى قمدم ضمعؾ احلؽؿ اًمقضعل ذم  ،قمدم ضمعؾف ؾمببوً 

 .مقرده ٓ ًمؾؿبقع وٓ ًمؾثؿـ

أمو ذم اًمشبفوت اعمقضققمقي إذا ؿمؽؽـو ذم وضمقد اجلزء أو اًمنمط 

ذم مقرده مـ سموب ومقستصحى قمدمف ويتعبد سمعدم احلؽؿ اًمقضعل 
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وهذا وإن يمون  ،اًمذي يـػك سمف احلؽؿ ،اؾمتصحوب قمدم اعمقضقع

ًمؽـ أصؾ  ،مـ ىمبقؾ اًمعدم واعمؾؽي اًمؼوسمؾ ٕن يتعبد سمف ذقموً 

ويتعبد سموحلؽؿ وهق مؼدم قمغم  ،اًمصحي يثبً اجلزء أو اًمنمط

 .آؾمتصحوب

كف إذا يموكً اًمشبفي اعمقضققمقي مسببي مـ اًمشؽ ذم اًمسبى إصمؿ 

 ،أو يموًمشؽ ذم سمؼوء اعمبقع قمغم مخريتف مثالً  ،سمؾقغ اًمعوىمد يموًمشؽ ذم

 ،وموؾمتصحوب قمدم اًمبؾقغ يـتٍ أن هذا اًمبقع مـ همػم اًمبوًمغ

وٓ أصمر هلذا  ،ن اًمبقع وىمع قمغم اخلؿرأواؾمتصحوب اخلؿريي 

اعمؾؽقي ذم مقرد  لن كػنوم ،آؾمتصحوب سموإلضوومي إمم هذه اًمـتقجي

ن نوم ،ـػل مقضققمفهذا اًمبقع ًمقس مـ ىمبقؾ كػك احلؽؿ سم

وٓ قمدم وىمقع  ،آؾمتصحوب مل يـتٍ قمدم صدور اًمبقع مـ اًمبوًمغ

سمؾ إكام أكتٍ ضد  ،طمتك يؽقن مـ ذًمؽ اًمؼبقؾ ،اًمبقع قمغم اخلؾ

 .واكتػوء احلؽؿ مـ اًمضد مـ اًمؾقازم اًمعؼؾقي ،مقضققمف

عمـ حيؿؾ ومعؾف قمغم اًمصحقح يموًمبوًمغ  مو إذا يمون اًمنمط قمـقاكوً أ

 ،ًمزوج واعمتقزم واًمقيص واًمقيمقؾ إمم همػم ذًمؽواًمعوىمؾ واعموًمؽ وا
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ن فموهر نمـ اًمظقاهر وم ٓ أصمر ٕصوًمي اًمصحي وإن يموكً ،ومام مل حيرز

 ،طمول اًمبوًمغ اًمعوىمؾ اعموًمؽ أو اًمزوج وهمػم ذًمؽ ممو يثبً اًمصحي

هذا  لوصدور اًمعؿؾ مـ هذا اًمعـقان مشؽقك وآؾمتصحوب يـػ

 .ومال مقضقع شمعبداً  ،اعمقضقع

ن نوم ،آؾمتصحوب ذم سمؼوء ضد هذا اعمقضقع ويمذًمؽ إذا ضمرى

وإن مل  ،قمدم إطمراز اعمقضقع ٕصؾ اًمصحي يموف ذم قمدم ضمريوكف

 .يـػف آؾمتصحوب مـ أضمؾ أكف سموإلضوومي إمم كػقف مثبً

وىمد أطمرزكو  ،ومنذا ؿمؽؽـو ذم ومسود اًمطالق مـ أضمؾ ؾموئر اجلفوت

 ،صحيوًمأو سمؼوقمدة مـ مؾؽ كحؽؿ سم ،ومبلصؾ اًمصحي يمقكف زوضموً 

أمو إذا ؿمؽؽـو مـ أضمؾ اًمشؽ ذم زوضمقتف ومال إطمراز ًمعـقان و

 .ى اؾمتصحوب قمدم زوضمقتف أو مل جيرؾمقاء ضمر ،اًمعومؾ
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 القد قاعدة

 ذلك غر إىل عؾقفا يعتؿد ما ومؼدار وأماريتفا حجقتفا يف الؽالم

 .أحؽامفا من

 قمغم اًمداًمي همقوث سمـ طمػص سمروايي أموريتفو قمغم يستدل رسمام - 3

 وصػمورشمف مـف ذائف وضمقاز اًمقد اًمٌمء ًمذي سملن اًمشفودة ضمقاز

 .ذًمؽ قمغم وطمؾػف ًمـػسف مؾؽو

 ؿمقئوً  رأيً إذا رضمؾ ًمف ىمول»  :ىمول ݠ اهلل قمبد أيب قمـ روي ومؼد

 :اًمرضمؾ ىمول ،كعؿ :ىمول ؟ًمف أكف أؿمفد أن زم جيقز ،رضمؾ يدي ذم

 اهلل قمبد أسمق ومؼول ،ًمغػمه ومؾعؾف ًمف أكف أؿمفد وٓ ،يده ذم أكف أؿمفد

 .كعؿ :ىمول ؟مـف اًمنماء حؾأومق :ݠ

 شمشؽميف أن ًمؽ ضموز أيـ ومؿـ ًمغػمه ومؾعؾف :ݠ اهلل قمبد أسمق ومؼول

 وٓ ،قمؾقف وحتؾػ زم هق :اعمؾؽ سمعد شمؼقل صمؿ ،ًمؽ مؾؽو ويصػم

 قمبد أسمق ىمول صمؿ  ،إًمقؽ ىمبؾف مـ مؾؽف صور مـ إمم شمـسبف أن جيقز

 .« ؾمقق ًمؾؿسؾؿلم يؼؿ مل هذا جيز مل ًمق :اهلل

 ،(ًمغػمه أكف اطمتامل أي) اخلالف اطمتامل إًمغوء ايياًمرو هذه ومظوهر
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 سملكف اًمنماء سمعد طمؾػف قمغم ىمرره ݠ ومنكف ،شمعبداً  اًمقاىمع إصمبوت ويمذا

 اًمقد. ًمذي مؾؽوً  يمقكف ًمف مؾؽقتف وٓزم ،مؾؽف

  اًمروايوت ذم مو قمغم - الشفادة   فإن   سموًمتعبد قمؾامً  اًمقد ضمعؾ ويمذا

 يمػؽ شمعرف يمام ومفوشمعر طمتك سمشفودة شمشفدن ٓ»  ݠ ىمقًمف ومـفو

 ال -«  دع أو وموؿمفد هذا مثؾ قمغم اًمشؿس شمرى هؾ»  ىمقًمف ، ومـفو«

 اًمقد ضمعؾ سمجقاز اًمروايي هذه ذم طمؽؿ وعمو ،قمؾؿل سمؿدرك إٓ جتوز

 آىمتضوء سمدًٓمي اًمـتقجي حتصؾ مدريموً 
(3)

 اًمقد ضمعؾ اًمشورع أن 

 .أموريتفو شمثبً اجلفوت اًمثالث وهذه ،مـزًمتف وكّزهلو قمؾامً 

 إمم إمورة اؾمتـود يعؼؾ وٓ ،أمورة اًمشوهد أظمبور أن إمم وً مضووم

 اعمؼدمتلم أظمس شمتبع اًمـتقجي ومنن ،أمورة شمؽـ مل وإٓ ،إصؾ

 .أمورة اًمقد أن اًمقد إمم اؾمتـودهو ضمقاز سمعد ومقستؽشػ

                                           

 ،( دًٓمي آىمتضوء هل أن شمؽقن اًمدًٓمي مؼصقدة ًمؾؿتؽؾؿ سمحسى اًمعرف3)

 .قمؾقفو -قمؼاًل أو ذقمًو أو ًمغًي أو قمودًة  -أو صحتف  ويتقىمػ صدق اًمؽالم

وٓ  ،(حتف قمؼاًل شمتقىمػ قمغم شمؼدير ًمػظ )أهؾومنن ص« واؾْملِل اًْمَؼْرَيَي »  :مثوًمف

 .موكع مـ أن يسؿك جموزًا ذم اإلؾمـود ذم اصطالح اًمبالهمي
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( ؾمقق ًمؾؿسؾؿلم يؼؿ مل هذا جيز مل وًمق) اًمروايي ذيؾ ذم ورد :أقول

 إمم دقمً آضمتامع ًمـظوم احلوومظي اًمنمقمقي اًمسقوؾمي أن يعطل وهذا

 اعمـوط هق اًمذي اًمقاىمعقي اعماليموت قمغم اًمتحػظ دون ،طمجقتفو ضمعؾ

 .أمورة إمورة ضمعؾ ذم

 شمصػما مل اًمؾتلم اًمػراغ وآؾمتصحوب يمؼوقمدة إٓ اًمقد ومؾقسً

 يمؿصؾحي أظمر عمصوًمح إٓ اًمظـل اًمؽشػ مـ مو هلام مع طمجي

 اعمصوًمح قمغم ًمؾتحػظ ٓ ،ذًمؽ وكحق ،إمر واكضبوط ،اًمتسفقؾ

 ذم اعمػروض هق مو ذم آطمتقوط جلعؾ مؼتضقي يموكً اًمتل اًمقاىمعقي

 ضمفي هلو ذواهتو سمؾحوظ اًمقد ويمذًمؽ ومفام ،اًمشؽ أقمـل مقضققمفام

 شمؽقن اًمقاىمع قمغم ًمؾتحػظ ًمقسً طمجقتفو أن وسمؾحوظ اًمؽشػ

 .وإمورة إصؾ سملم سمرزظموً 

 اًمعدل ظمؼم أن :فػقه ،اًمشوهد إظمبور أموريي مـ ذيمر مو وأما

سملمورة ًمقس اعمقضققموت ذم واًمعدًملم
(3)

سمف  إظمذ وضمى وإكام ،

                                           

وهق متقضمف  ،( وأمو ذم إطمؽوم ومحقٌ ان اًمعودل خيؼم قمـ ىمقل اعمعصقم3)

 شمعبد سمثبقت شمؾؽ اًمؾقازم. ݠوموًمتعبد سمصدوره قمـف  ،م يمالمف ىمطعوً إمم ًمقاز
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 ًمألموريي أقمؿ وٓزم احلجقي معـك وذًمؽ قمؾقف إصمر وشمرشمقى

 ٕضمؾ سمؾ اًمقاىمعقي اعماليموت قمغم ًمؾتحػظ ًمقسً طمجقتفو إن وطمقٌ

 قمؾقف ىمومً مو سمؾقازم يمظمذ ٓ وهلذا ،سملمورة ومؾقسً اًمعومي اعمصوًمح

 أصوًمي أي) إصؾ سمؿعقكي وًمق - اعمخؼم أن إصمبوت سمعد إٓ اًمبقـي

 أظمؼم ومؼد رء قمـ أظمؼم ومـ ،ًمؾقازم مؾتػتوً  يمون -( اًمغػؾي قمدم

 وهـوك قمـفام أظمؼم ىمد أمران ومفـوك ،قمؾقف وؿمفد ،ٓزمف قمـ

 ًمقازم إمم مؾتػتوً  يؽـ مل اًمشوهد أن قمؾؿ ومؾق ذًمؽ وقمغم ،ؿمفودشمون

 اعمالزمي سموب مـ إٓ هبو ًمتعبدا قمغم دًمقؾ ًمـو يؽـ مل قمؾقف اعمشفقد

 .صموسمً همػم اًمظوهريي إطمؽوم ذم وذًمؽ ،اًمتػؽقؽ وقمدم

 واًمشورع يمشػ ضمفي ذاهتو ذم هلو يمون مو آمورة أن :واحلاصل

 اعماليموت دقمً ومقام إٓ يتحؼؼ ٓ وهذا ،يمشػفو ضمفي اقمتؼم ىمد يؽقن

 ضمفي ٓقمتبور يؽـ مل يمذًمؽ يؽـ مل مو ومنكف ،ذًمؽ إمم اًمقاىمعقي

 .دًمقؾ شػاًمؽ

 ومؼد ،يعؼقب سمـ يقكس سمروايي اًمقد أموريي قمغم يستدل ورسمام - 2

 ىمبؾ متقت امرأة ذم»  ݠ اهلل قمبد أيب قمـ قمـف سمنؾمـوده اًمشقخ روى
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 ومفق اًمـسوء متوع مـ يمون مو :ىمول ،اعمرأة ىمبؾ رضمؾ أو ،اًمرضمؾ

 اؾمتقمم ومـ ،سمقـفام ومفق واًمـسوء اًمرضمول متوع مـ يمون ومو ،ًمؾؿرأة

 .« ًمف ومفق فمـ رء قمغم

 وهمويي( ًمف ومفق مـف رء قمغم اؾمتقمم ومـ) :ݠ اًمشوهد ىمقًمف وحمؾ

 ،ًمف مؾؽو يمقكف قمـ آؾمتقالء يمشػ مػوده إن: شمؼريبف ذم يؼول مو

 اعمعصقم إن وطمقٌ ،قمودل ومفق ؾمػمشمف طمسـً مـ :ىمقًمؽ كظػم

 .إموريي سمـحق طمجي واًمقد وموٓؾمتقالء ،اًمؽشػ هبذا قمّبدكو ݠ

 اًمقاىمعقي اعمؾؽقي سمثبقت يعبدكو عصقماعم أن :أخرى وبعبارة

 ومفق رء قمغم اؾمتقمم مـ) ىمضقي أن ٓ قمؾقفو، اًمقد سملموريي ًمؾؿستقمم

 ًمف ومفق ؿمقئو أشمؾػ مـ) كظػم ًمؾتوزم اعمؼدم ؾمببقي إلومودة مسقىمي( ًمف

 مثؾ ذم ؾمقام ٓ سموعمبوطموت خيتص ٓ اًمقد ذم مو أن رضورة( ضومـ

 ؾمببوً  آؾمتقالء ضمعؾ صحي طمتك ،اًمدار متوع أقمـل اًمروايي مقرد

 يؽقن ٓ وطمقـئذ إًمقف همػمه مـ اكتؼوًمف مثؾف ذم اًمغوًمى سمؾ ،ًمؾؿؾؽقي

 .اعمؾؽقي قمغم اًمقد سملموريي اًمتعبد إٓ اعمعـك

 احلؽؿ ومنن ،اًمظوهريي سموعمؾؽقي ًمؾتعبد مسقىمي اًمؼضقي ًمقسً وأيضوً 
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واًمقاىمعل اًمظوهري إمم يـؼسؿ ٓ اًمقضعل
(3)

 سمثبقت يثبً وإكام 

 ،ًمؾؿؾؽقي آؾمتقالء ؾمببقي إلومودة مسقىمي شمؽـ مل ومؾام ،أمري كػس

 .إمر كػس ذم ًمثبقهتو أمورة ضمعؾف شمعلم

 رء ذم شمعقـفو يعؼؾ وٓ ،احلؽقمي ًمسون ًمسوهنو اًمؼضقي هذه :أقول

 عمو - اعمقرد سمؼريـي وًمق - شمعؿ ومنهنو ،اًمسببقي وإومودة إموريي مـ

 أو ،سموًمصقغي اًمٌمء قمغم اعمعومؾي يمؿقارد اعمؾؽقي حتؼؼ سمعد شمسؾؿف

 ؾمببوً  يؽقن اؾمتقالء قمؾقف اؾمتقمم وعمو ،ذًمؽ وكحق سموًمقراصمي متؾؽف

 اًمذهى معومؾي وذم ،واهلديي اهلبي ذم يموًمؼبض اعمؾؽقي ًمتحؼؼ

 ًمإلجيوب( اًمؼبقل سمؿثوسمي هق اًمذي) اعمعوـموة ذم ويموٕظمذ واًمػضي

 .اعمبوطموت مـ طمقز وعمو( اًمٌمء إقمطوء هق اًمذي)

 قمؾقف اؾمتقمم مو قمغم اعمؾؽقي آصمور سمؽمشمقى اًمتعّبد هق اًمروايي ومؿعـك

                                           

وًمقس يموحلؽؿ اًمتؽؾقػل  ،وهق ىموئؿ سمـػس اعمعؼم ،( ومنن طمؼقؼتف آقمتبور3)

كعؿ رسمام يعؼم ذم إًمسـ سموعمؾؽقي اًمظوهريي واًمزوضمقي  .اعمتقضمف إمم اعمؽؾػ

أطمؽومفو ويراد مـ ذًمؽ اًمتعبد سمآصمورهو و ،اًمظوهريي واًمطفورة اًمظوهريي

 .اًمنمقمقي
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 ،أمورة اًمقد ضمعؾ ودون ،اعمؾؽقي اقمتبور دون طمجي، اًمقد وضمعؾ

 ،أطمدمهو شمعلم قمـ يؿـع اعمتعددة إكحوء ًمتؾؽ قمؿقمفو إن طمقٌ

 .واطمدة ىمضقي ذم سمقـفام اجلؿع يعؼؾ وٓ

 ػظاًمتح سمؾحوظ أهنو قمغم دًمقؾ ٓ اًمقاىمعقي اعمصوًمح أن إمم مضووموً 

 أن ضمداً  اعمحتؿؾ مـ ومنكف ،طمجي اًمقد جلعؾ ؾمببوً  صورت قمؾقفو

 .آظمتالل قمـ آضمتامع كظوم حلػظ طمجقتفو شمؽقن

 صحقح سمطريؼ إسمراهقؿ سمـ قمكم شمػسػم ذم ورد سمام يستدل ورسمام - 1

 ذم ݠ اهلل قمبد أيب قمـ مجقعوً  قمثامن سمـ ومحود قمقسك سمـ قمثامن قمـ

 سمخالف ومقـو حتؽؿ أ :سمؽر يبٕ ىمول اعمممـلم أمػم أن»  ومدك طمديٌ

 اعمسؾؿلم يد ذم يمون ومنن :ىمول ،ٓ :ىمول ؟اعمسؾؿلم ذم شمعومم اهلل طمؽؿ

 يمـً إيوك :ىمول ؟شمسلل اًمبقـي مـ ،ومقف أكو ادقمقً يؿؾؽقكف رء

 رء يدي ذم يمون ومنذا :ىمول .اعمسؾؿلم قمغم شمدقمقف مو قمغم اًمبقـي أؾملل

 ذم مؾؽتف وىمد ديي ذم مو قمغم اًمبقـي شمسلًمـل اعمسؾؿقن ومقف ومودقمك

 يمام قمكمّ  ادقمقا مو قمغم اًمبقـي شمسلل ومل وسمعده ݕ اهلل رؾمقل طمقوة

 رؾمقل ىمول وىمد - ىمول أن إمم - قمؾقفؿ ادقمقً مو قمغم اًمبقـي ؾملًمتـل
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 .« أكؽر مـ قمغم واًمقؿلم ادقمك مـ قمغم اًمبقـي - :اهلل

 أهنؿ اعمسؾؿلم يد ذم مو وصػ ݠ كفأ  ًأوال :االستدالل تؼريب

 همػم ومنن ،موًمؽقتفؿ إمم أمورة يدهؿ أن يعطل وهذا يؿؾؽقكف

 .اًمقد سمقاؾمطي إٓ اًمتقصقػ هذا إمم ًمف ـمريؼ ٓ اعمعصقم

 ،إصمبوشمف قمؾقف ًمزم ؿمقئوً  ادقمك مـ يمؾ أن اًمروايي مـ يستػود :وثاكقاً 

 وهق معف مثبتي ٕن اعمؾؽقي مـ يدقمقف مو إصمبوت ذم اًمقد ذو حيتوج وٓ

  .ؾمقاهو ًمف مثبً ٓ طمقٌ إًمقفو حيتوج همػمه واكام ،يده

 ادقمك ًمق يمام ؿمقئوً  يدقمك ٓ ومتورة ،ىمسؿلم قمغم اعمـؽر :أخرى وبعبارة

 يرشمبط وٓ ،اًمقؿلم إٓ قمؾقف ًمقس وهذا ،وملكؽر مديقن سملكف قمؾقف أطمد

 ًمزمف يده ذم ذًمؽ يؽـ مل إن وطمقـئذٍ  يدقمقف وأظمرى ،سمغػمهو أو سموًمقد

 ويمػوه ،ذًمؽ إمم حيتٍ مل يده ذم يمون وإن ،دقمقاه قمغم اًمبقـي يؼقؿ أن

 .يدقمقف مو إصمبوت ذم يده

 هق ذًمؽ وأن ،سموًمقد شمثبً اعمؾؽقي أن اًمروايي مـ يستػود كعؿ :أقول

 ًمؽـ ،اًمشورع ًمدى ممضوة ويموكً ،اًمعؼالء ؾمػمة قمؾقف ضمرت اًمذي

 اعمصوًمح قمغم ًمؾتحػظ اإلمضوء أن قمغم ؿموهد اًمروايي ذم ًمقس
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 ودومع ضمتامعآ كظوم طمػظ ٕضمؾ ذًمؽ أن اطمتامل ًمؼقة ،اًمقاىمعقي

 أن مـ أزيد قمغم دًمقالً  اًمروايي شمؽقن ومال ،ذًمؽ وكحق ،واعمرج اهلرج

 .طمجي اًمقد

 اًمدار يموكً ومقام اًمقد مقرد ذم اًمروايوت ذم سمام يستدل ورسمام - 1

 .هلؿ هق ومقفو يقضمد مو أن معؿقرة

 أيب قمـ مسؾؿ سمـ حمؿد قمـ صحقح سمسـد اًمؽؾقـل رواه مو ومؿـفو

 إن :ومؼول ،اًمقرق ومقفو يقضمد ًمدارا قمـ ؾملًمتف » :ىمول ݠ ضمعػر

 قمـفو ضمال ىمد ظمرسمي يموكً وإن .هلؿ ومفل أهؾفو ومقفو معؿقرة يموكً

 .« سمف أطمؼ اعمول وضمد وموًمذي أهؾفو

 قمـ أيضوً  مسؾؿ سمـ حمؿد قمـ صحقح سمسـد اًمشقخ رواه مو ومـفو

 ،دار ذم يقضمد اًمقرق قمـ وؾملًمتف: » ىمول طمديٌ ذم ݟ أطمدمهو

 أطمؼ وملكً ظمرسمي يموكً ومنن ،هؾفوٕ ومفل معؿقرة يموكً إن :ومؼول

 .« وضمدت سمام

»  ىمول: صوًمح سمـ مجقؾ قمـ صحقح سمسـد اًمؽؾقـل رواه مو ومـفو

 يدظمؾ :ىمول .ديـوراً  مـزًمف ذم وضمد رضمؾ: ݠ اهلل قمبد ٕيب ىمؾً
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 ذم وضمد ومرضمؾ :ىمؾً .ًمؼطي هذا :ىمول .يمثػم كعؿ :ىمؾً ؟همػمه مـزًمف

 ومقف يضع أو همػمه صـدوىمف ذم يده أطمد يدظمؾ :ىمول ،ديـوراً  صـدوىمف

 .« ًمف ومفق :ىمول ،ٓ :ىمؾً  ً؟ ؿمقئو

 سمؿثوسمي ٓ ًمؽـ أمورة شمؽقن وقمؾقف ،سموًمقاىمع اًمتعبد هق ذلك ومعـى

 سمؿثوسمي يؽقن سمؾ اًمقاىمع قمغم ًمؾتحػظ هبو شمعبد اًمتل إمورات ؾموئر

 مع شمتعورض اًمتل هل احلؼقؼقي إمورة أن ذًمؽ ذم واًمرس ؛إصؾ

 إذا يؽقن إكام وذًمؽ ،ًمقازمفو وشمثبً ،هبو حمؽقمي شمؽقن وٓ آمورة

 يموًمسقوؾمي أظمرى طمؽؿي دون ،هبو اًمتعبد إمم اًمقاىمعقي اعمصؾحي دقمً

 .مثالً  اًمنمقمقي

 أو ،واىمعل أمر اًمٌمء هذا سملن يعّبدكو أن سملم ومرق يمؿ واحلاصل

 هذا هق اًمثوسمً اًمقاىمع أن أو اًمثوسمً، اًمقاىمع هق سملكف يعّبدكو
(3)

 . 

 ومنذا ،كػسف اًمشخص يعؿ أو ،اًمغػم سمقد خيتص اًمقد دًمقؾ هؾمسللة: 

 ؟ٓ أم ًمف يمقكف قمغم يبـك هؾ ،ًمـػسف أو ًمغػمه يده ذم مو أن ؿمؽ

                                           

( وموٕول هق شمعبد سموٕموريي وأن ممدى ذًمؽ هق اًمقاىمع وإظمػمان ًمسوهنام 3)

 ومال يػقدان أيمثر مـ شمرشمقى إصمر. ،احلؽقمي
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 ذم طمجقتفو ويمذا اًمشخص كػس عمؾؽقي طمجقتفو قمغم سمـوء وأيضو

 اكحصور أضمؾ مـ اًمظـ سمؿقرد ذًمؽ خيتص هؾ اًمغػم عمؾؽقي

 ؟ذًمؽ وكحق اخلالف اطمتامل يقضمى عمو اًمغؾبي وقمدم اًمتٍمف

 :أمور تؼديم من بد ال البحث يف وضاخل قبل

 يمقكف مـ إقمؿ آؾمتقالء اخلورضمل اًمقد مـ اعمراد :األول األمر

 اًمؽقس ذم أو ،سموجلورطمي حموـمو يمؽقكف وضمقد هلو ظمورضمقي مؼقًمي

 اًمشخص اظمتقور حتً يمقكف ومـ ،ذًمؽ وكحق ،اجلقى ذم اًمذي

 فوومق يتٍمف أن ًمف ،اإلكسون اظمتقور حتً اًمتل يموٕرايض ،زمومف

 .يشوء يمقػ

 ،ٕهؾف اًمدار ذم مو سملن اًمقاردة اًمروايوت إقمؿقي هذه قمغم ويشفد

 اظمتقور حتً هل واكام ،سمف حموـمي ٓ سموإلكسون حمقطي اًمدار ومنن

 .اإلكسون

 ويموؿمػي اعمؾؽقي قمغم طمجي اًمنمقمل سموًمتعبد اًمقد : أنواحلاصل

قمـفو
(3)

 يمذًمؽ هق يمام ،معؾقهلو قمـ اًمعؾي يمشػ سمـحق يموكً ؾمقاء 

                                           

وًمذا  ،( وإن يمون كققمًو مـ اًمؽشػ اًمذي يؼتٍم قمغم كػسف دون ًمقازمف3)
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اعمـؼقٓت قمغم احلقوزة ذم
(3)

 ذم يمام مؾزومف قمـ اًمالزم يمشػ أو 

 أو وراصمي اًمقارث أو ،اعمشؽمي يمتسؾؿ ،اًمقد وضع قمغم اعمؾؽقي ؾمبؼ

 .ذًمؽ همػم إمم ،ًمف اعمقهقب

 يؼطع مل مو ظموص مقرد ذم ورد مطؾؼ دًمقؾ يمؾ أن :الثاين األمر

 اًمعوم قمـ يػؽمق وهبذا ،سمعؿقمف يمظمذ ٓ اعمقرد ظمصقصقي سمعدم

 إضمراء أمؽـ اعمقرد ىمريـي ذم ؿمؽ وًمق ،طمجي اًمعؿقم ومنن ،ًمؾػظلا

 ذًمؽ ذم ؿمؽولإ قمغم ،اًمتخصقص قمدم قمغم واًمبـوء اًمعدم أصوًمي

 أصؾ ذم سموًمشؽ ختتص اًمؼريـقي قمدم أصوًمي نإ طمقٌ مـ أيضوً 

 وموعمقرد طمول يمؾ وقمغم ،اعمقضمقد ىمريـقي ذم اًمشؽ يعؿ وٓ وضمقدهو

 ومنكف سموإلـمالق إظمذ يؿؽـ ٓ ًمؽـ ،اًمتؼققد يقضمى سملكف كؼؾ مل وإن

 .قمـف ًمؾصورومقي يصؾح ممو

                                           

 ًمقسً سملمورة سمؾ سمرزظمًو سمقـفو وسملم إصؾ.

ومنن  ،حمؾ كظر« ًمؾقد مو أظمذت »  ݠقف سمؼقًمف ( وإن يمون آؾمتدٓل قمؾ3)

واحلوصؾ  .ٓ أن اًمقد طمجي قمغم أكف ًمف ،مػوده أن إظمذ ؾمبى ٕن يؽقن ًمف

وسملم اًمؼقل سملن اعملظمقذ يؽقن أظمذه طمجي  ،ومرٌق سملم اًمؼقل سملن إظمذ ؾمبى

 .قمغم أكف مسبقق سموعمؾؽقي
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 حمضًو عمصوًمح شمعبداً  احلؽؿ ًمقس اًمقد مقرد ذم أن شمؼدم :الثالث األمر

 ذم وذًمؽ ،اًمعؼالئل اًمـؿط قمغم سمؾ ،واحلؾقي اًمطفورة ذم يموًمشؽ

 سمتتؿقؿ أو احلؽقمي سمؾسون طمؽؿف اًمشورع أن همويتف ،اًمظـ مقرد

 ذم هل أمورة سمؾ ًمقسً واًمقد ،قياًمقاىمع اعمصوًمح ودقمقة اًمؽشػ

 .أمورة سمـػسف ومنكف اًمعدل ظمؼم سمخالف ،إمورة مقرد

 أن معـوه«  أظمذت مو ًمؾقد»  ݠ ىمقًمف يمون ًمق :فـؼول هذا متفد إذا

 يعؿ ويمذا ،واًمغػم اًمـػس يعؿ يمون ،ًمؾقد ومفق قمؾقف اًمقد اؾمتقًمً مو

 أن معـوه أن اًمظوهر ًمؽـ ،وقمدمفو اًمغؾبي ومقرد ،وهمػمه اًمظـ مقرد

 قمغم طمجي يؽقن ومال ًمؾقد اعملظمقذ يؽقن ٕن ؾمبى إظمذ طمدوث

 .ذًمؽ ذم ؿمؽ إذا كػسف اًمقد ذي مؾؽقي

 :مخسة صوائف عذ وباجلؿؾة الروايات

 .« أظمذت مو ًمؾقد»  ݠ ىمقًمف :إحداها

 اًمعومرة سملم سمعضفو ذم اًمتػصقؾ قمغم اًمدار متوع ذم ورد مو :ثاكقفا

 .واخلراب

 ،اًمدار ذم اًمقارديـ يمثرة قمغم ًمؼطي ضمديق مو أن ذم ورد مو :ثالثفا



 92 ................................................................................. ادقالين حمؿد هادي لسقدا

 .سمف أطمؼ اًمقاضمد أو يؽقن سموًمؾؼطي حمؽقم وأكف

 وهذه ؾمقق ًمؾؿسؾؿلم يؼؿ مل ذًمؽ ًمقٓ أكف شمضؿـ مو :رابعفا

 يمذًمؽ يمون مو أن رضورة ،اًمقارديـ يمثرة هـوك يؽقن ٓ سمام ختتص

 .اًمسقق ًمؼقوم سموًمقد إظمذ قمدم يرض ٓ

 ؿمقئو ومقف همػمه يضع مل إذا أكف قمغم اعمشتؿؾي اًمصـدوق روايي :خامسفا

 .ًمف يؽقن ومقف يقضمد ومام

 .أصالً  سمف ًمالؾمتدٓل وضمف ٓ أكف قمرومً ومؼد األوىل الطائػة أما

 :روايوت ومفل الثاكقة الطائػة وأما

 يقكس روايي وهل ،واخلراب اعمعؿقرة سملم ومقف يػصؾ مل مو ومؿـفو - أ

 أو ًمرضمؾا ىمبؾ متقت امرأة ذم ݠ اهلل قمبد أسمك قمـ يعؼقب سمـ

 يمون ومو ،ًمؾؿرأة ومفق اًمـسوء متوع مـ يمون ومام :ىمول اعمرأة ىمبؾ رضمؾ

 ومفق مـف رء قمغم اؾمتقمم ومـ ،سمقـفام ومفق واًمـسوء اًمرضمول متوع مـ

 .« ًمف

 ،واعمرأة وسموًمرضمؾ ،اًمدار سمؿتوع آظمتصوص سمعدم اًمعؾؿ سمعد :أقول

 شمردد ظمصقصقي شمبؼك ًمؽـ .مـفام سمٌمء آقمتبور قمدم مـ سمد ٓ
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 .اعمـوؾمبي اإلضوومي مراقموة وظمصقصقي ،ؿمخصلم سملم مرإ

 مو أن ذم ؿمؽ متك ًمصوطمبفو اًمقد طمجقي قمغم سموًمروايي وآؾمتدٓل

 إومم اخلصقصقي إًمغوء قمغم يتقىمػ ًمغػمه أو ًمف هق قمؾقف اؾمتقمم

 .اخلصقمي ًمرومع وارد احلؽؿ ان ٓطمتامل ذًمؽ ذم اإلؿمؽول ويؿؽـ

 إؾمؼوط سمعد«  ًمف ومفق رء قمغم اؾمتقمم مـ»  مجؾي أن اإلكصوف ًمؽـ

 .اًمقد ذا شمعؿ يمؾقي ىموقمدة ،اًمدار متوع إمم اًمراضمع(  مـف)  يمؾؿي

 مـف واًمغوًمى ،اجلفؾ صقرة ذم هق اكام آطمتجوج سملن :يؼول أن إٓ

 مو إمم سموإلضوومي كػسف ًمؾؿؽؾػ وأمو ،اًمغػم يد مو إمم سموإلضوومي يؽقن

 سمحسى خيػك ممو مثؾف ذم ًمف سملكف احلؽؿ وؿمؿقل ،ضمداً  كودر يده ذم

 .اًمدٓزم اًمظفقر هق اكام اًمطريؼ ومنن ،إصمبوشمف إمم ـمريؼ ومال ،اًمدًٓمي

 موًمؽ اًمقد وذا اعمستقزم ان قمغم يبـك ٕن اعمقضقع :أخرى وبعبارة

 يمون إذا اًمقد ذي ًمـػس وؿمؿقًمف اخلورضمل اًمٌمء سمامًمؽ اجلوهؾ هق

 .ضمفؾف ًمـدرة ظمػل ضموهالً 

 اؾمتقمم مو يمون ومقام يتؿ اكام ذًمؽ قمغم هبو آؾمتدٓل شمؼدير قمغم إكف صمؿ

 مو مؾؽقي قمغم أن يبـك يؿؽـف ومال ،ًمف مـوؾمبي إضوومي ًمف اًمقد ذو قمؾقف
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 ؿملكف يـوؾمى ٓ
(3)

 ذم واردة اًمروايي إذ اؾمتقالئف طمقطي ذم يمون وإن 

 .اعمتـوؾمبي اإلضوومي مـ ظمورضمقي أمورة ضمفي هـوك يمون مو

 وًمذا ،طمجي هل سمام اًمقد أن قمغم داًمي اًمروايي سملن ُذيمر مو يـدفع لؽن

 إذا احلجقي قمـ شمسؼط وإكام ،سمقـفام ومفق يـوؾمبفام ممو اعمتوع يمون ًمق

 حتً اًمدار ذم يمون وإن اًمـسوء ومؿتوع ،خموًمػي أمورة هـوك يموكً

 قمـ متـع خموًمػي أمورة آظمتصوصقي اإلضوومي ًمؽـ معو اؾمتقالئفام

 .اًمرضمؾ يد طمجقي

 صحقحي وهل ،واخلراب اًمعؿران سملم ومقف ومصؾ مو - ومـفو - ب

 يقضمد اًمدار قمـ ؾملًمتف»  :ىمول ݠ ضمعػر أسمك قمـ مسؾؿ سمـ حمؿد

 اًمقرق ومقفو
(2)

 وإن هلؿ ومفل أهؾفو ومقفو معؿقرة يموكً إن :ومؼول 

                                           

 .ًمؽقمغم هذا ٓ يؿؽـ ذاء رء ممـ ٓ يـوؾمى ؿملكف ذ :ال يؼال( 3)

مثؾ أكف )ًمقٓه مل  ،سملن طمجقي اًمقد سموًمـسبي إمم يد اًمغػم هلو أدًمي أظمر :الكدفاعه

 ( وكحق ذًمؽ.يؼؿ ًمؾؿسؾؿلم ؾمقق

وسمؽرس اًمراء اًمؽثػم  ،اًمدراهؿ اعمرضوسمي -حمريمي وسمػتح اًمراء  -( اًمقرق 2)

اعمشتؿؾ قمغم شملكقٌ اؾمؿ اإلؿمورة « سمَِقِرىِمُؽْؿ هِذِه »  ::وًمعؾ ىمقًمف شمعومم .اًمقرق

 .مـ ذًمؽ
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 .« سمف أطمؼ اعمول وضمد وموًمذي أهؾفو ضمال ىمد ظمرسمي يموكً

 هبذا اعمضؿقن أظمرى اًمقؾموئؾ روايي ذم مسؾؿ سمـ عمحؿد وذيمر

 .« وطمدت سمام أطمؼ كًومل»  ݠ ىمقًمف مثؾ يسػم سموظمتالف

»  ݠ اعمممـلم أمػم قمـ اإلؾمالم دقموئؿ قمـ اعمستدرك ذم مو ومـفو

 ومفل قمومرة يموكً إن :ومؼول ،اًمدار ذم شمقضمد اًمقرق قمـ ؾمئؾ أكف

 .« اًمؾؼطي ؾمبقؾ ومسبقؾفو ظمراسموً  يموكً وإن ،ٕهؾفو

 ،ٕهؾفو ومفل قمومرة ويموكً ،دار ذم ًمؼطي وضمدت إن»  :وقمـ اعمؼـع

 .« ًمؽ ومفل ظمراسموً  يموكً وإن

 اًمقد ذم هق ومو سموًمػعؾ آؾمتقالء سملم اًمتػصقؾ اًمروايي مػود :أقول

 ،اًمقد سمؿؼته إول ذم واحلؽؿ ،آؾمتقالء زوال وسملم ،ومعالً 

 اإلـمالق سمـحق اًمقد طمجقي اؾمتػودة قمغم مقىمقف هبو وآؾمتدٓل

 أن اعمراد يؽقن أن قمغم يبتـك وذًمؽ ،كػسف اًمشخص يد طمتك

 أكف قمغم يبـك ؿمخص اؾمتقالء حتً يمون ومقام اًمٌمء سمامًمؽ اجلوهؾ

 هق أو اًمغػم هق اجلوهؾ يمون ؾمقاء ،موًمؽقتف أصمر قمؾقف ويرشمى ،مؾؽف

 أن اًمروايي مسوق ومنن مشؽٌؾ  اإلـمالق هذا ًمؽـ .كػسف اًمشخص
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 حتً يؽـ مل إذا مو سمخالف ،اًمغػم اؾمتقالء ذم يمون ومقام ذًمؽ

 ،اًمؾؼطي أصمر قمؾقف سمف ويرشمى أطمؼ هق يؽقن طمقـئذ ومنكف ،آؾمتقالء

 .ومقف ويتٍمف

 :ىمقؾ ًمق أكف مثال يمام ،ذًمؽ ذم اًمتػؽقؽ اعمؿؽـ مـ :أخرى وبعبارة

 كػسف اًمشخص يعؿ ٓ اًمعداًمي قمغم أمورة أو طمجي اًمظوهر طمسـ سملن

 .ؿمويموً  يمون ًمق

 ذم ؿمقئو وضمد مـ ان :ًمؼؾـو اًمروايي وهذه كحـ يمـو ًمق اكف :واحلاصل

 .طمؽؿفو وًمف ،ًمؼطي يمقكف غمقم يبـك قمؾقف يد ًمغػمه يؽـ ومل كػسف يد

 سمقون مـ سمد وٓ ،صوًمح سمـ مجقؾ صحقحي ومفل الثالثة الطائػة وأما

إًمقفو سموًمـسبي احلديٌ ومؼف
(3)

 :أرسمع مجال شمضؿـً وىمد ،

 مـزًمي اًمغػم دظمقل قمـ ݠ اعمعصقم اؾمتقضوح :األوىل اجلؿؾة

 .دظمقًمف وقمدم دظمقًمف ذم احلول يتػووت أكف يعطل

 اىمتضوؤهو ويمذا ،سموًمقطمدة مـقـمي اشموذ اًمقد أموريي ضمفي وهؾ (أ)

 يموكً إذا وقمؾقف ،احلجقي هلو اًمقطمدة سمؼقد وموًمقد ؟هبو مـقط ًمؾحجقي

                                           

 ( ومـ ظمالهلو يتضح احلؽؿ ذم اًمطوئػي اخلومسي، وهل مو يتعؾؼ سموًمصـدوق.3)
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 ًمقاطمد طمجقي ٓ ومقف يشؽميمون ٓ أهنام يعؾؿ ومقام رء قمغم يدان هـوك

 ؟أصالً  مـفام

 اعمثول ومػل ،معورضي اًمثوكقي واًمقد ،واحلجقي إموريي هلام أن أو (ب)

 ؟احلجتون شمتعورض

 واًمقد آؾمتقالء مـف يتحؼؼ مل وإن سمؿجرده اًمغػم دظمقل أن أو (ج)

 سمحقٌ مثالً  ضمقبف مـ ؾمؼط ىمد أكف اطمتامل شمطرق يقضمى ىمبؾف مـ

ومتؽقن  اًمشؽ ومقحصؾ اًمقد، ًمذي أكف اطمتامل مع اطمتامًمف يسووي

 ومقام يؽقن اكام وذًمؽ ،اًمقد ًمذي سملكف اًمظـ سمصقرة مؼصقرة طمجقتفو

 ؟اًمغػم يدظمؾ مل إذا

 ويبؼك ،سموًمرضورة ؾموىمط مـفو إول ًمؽـ ،صمالصمي توموعمحتؿال

 .أظمران

 إومم اجلؿؾي مـ اعمتقؼـ وموعمستػود وقمؾقف ،اًمثوًمٌ رضمحون يبعد وٓ

 .سمف يعتـك قمؼالئل اطمتامل هـوك يتطرق مل ومقام اًمقد طمجقي هق

 هذه سملن ،يمثػم كعؿ :اًمراوي ىمقل سمعد ݠ ضمقاسمف :الثاكقة اجلؿؾة

 .ًمؼطي
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 مـفؿ يتحؼؼ مل وإن اًمقارديـ أن ًمؼطي يمقهنو ذم اعمالك ومفؾ (أ)

 مـ ؾمؼط ىمد ،هلؿ سملهنو اًمظـ شمقضمى يمثرهتؿ ًمؽـ ،واًمقد آؾمتقالء

 يؽقن ٓ أن قمغم طمجقتفو ًمتقىمػ ،اًمرضمؾ سمقد يعتدّ  ومال ،مـفؿ واطمد

 وجمفقل ًمؼطي سملهنو طمقـئذ وحيؽؿ ،مقهقكوً  ـمبؼفو قمغم آطمتامل

 ؟اعموًمؽ

 ومعورضتفو ،اعمـزل قمغم متعوىمبي ودأي هلؿ شمؽقن اًمقارديـ أن أو (ب)

 أي هلؿ اًمديـور ومقؽقن احلّجقي قمـ ؾمؼقـمفو شمقضمى اًمرضمؾ ًمقد

 ؟ًمؼطي ومتؽقن ،مـفؿ ًمقاطمد

 يؿؽـ ٓ طمقٌ ًمؽـ ،حمػقفمي يمؾفو اًمقارديـ ويد يده أن أو (ج)

 جلؿقعفؿ وٓ - مردداً  وٓ معقـوً  ٓ - اجلؿقع مـ ًمقاطمد احلؽؿ

ىمبقؾ  مـ ًمقس ومنكف اًمتخقػم حقسمـ وٓ ،سمعدمف ًمؾعؾؿ ،سموٓؿمؽماك

 اًمسببقي ٓ اًمطريؼقي مقرد ذم طمجقتفو اًمقد ننوم اعمؼتضقلم شمزاطمؿ

 ؟همػمه وسملم كػسف سملم مرددة ًمؼطي ومتؽقن

 ٓ - أوالً أكف:  رضورة ،ؾموىمط أوؾمطفو اًمثالصمي اعمحتؿالت وهذه

 اًمقد طمجقي ذم اعمـوط :وثاكقاً  .اًمقرود سمؿجرد واًمقد آؾمتقالء يتحؼؼ
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 .واًمثوًمٌ إول سملم إمر ومقدور مـفو مه مو دون تفوومعؾق قمغم

 اًمؾؼطي أن سمؿالطمظي ًمؼطي سملهنو احلؽؿ مـ إول شمرضمقح أمؽـ ورسمام

 أن سملم إمر شمردد ومع ،يعرف ٓ ًمؽـ ًمؾغػم أكف يعؾؿ ممو هبو يعؼّم 

 ؟ًمؼطي سملهنو سمّتوً  حيؽؿ يمقػ ًمؼطي أو كػسف ًمف اًمديـور

 حيتوج ًمؽـ ،احلؽقمي سمؾسون ؽسمذًم اًمتعبػم يؽقن أن يؿؽـ ،كعؿ

 .اًمبلم ذم وًمقسً اًمؼريـي، إمم اًمؾسون هذا

 ،يده اًمغػم إدظمول قمـ اًمصـدوق ذم ݠ اؾمتقضوطمف :الثالثة اجلؿؾة

 .اعمـزل ذم ىمدمـوه مو ذًمؽ ذم وجيري

 اًمغػم إدظمول قمدم مقضقع ذم ًمف سملكف ݠ طمؽؿف :الرابعة اجلؿؾة

 هق قمؾقف اؾمتقمم مو سملن يعؾؿ مل إذا اًمقد ذا أن اعمتحصؾ ومقؽقن .يده

 اًمظـ مع ،سمذًمؽ ًمف وحيؽؿ كػسف مؾؽقي أصمر قمؾقف يرشمى ًمغػمه أو ًمف

 مع أمو .سمف يعتدّ  اطمتامٓ ًمغػمه أكف اطمتامل قمدم ضمفي مـ ،ًمف سملكف

 .سمذًمؽ حيؽؿ ومال مسوويوً  اطمتامًٓ  ًمغػمه اكف اطمتامل وشمطرق اًمشؽ

 :تذكقب

 ًمـػسف سملكف حؽؿاًمقد ًمؾ طمجقي قمغم اًمدًمقؾ هذا ىمقوم قمدم حتصؾ ىمد



 311 .............................................................................. ادقالين حمؿد هادي لسقدا

 يضع يمون مـ ومحقـئذٍ  ـمبؼف قمغم اًمظـ مـ سمد وٓ ،اعمحض اًمشؽ مع

 ،واًمدٓل يموٕملم اًمـوس أمقال وطمجرشمف مـزًمف ذم أو صـدوىمف ذم

 ،ذًمؽ وكحق يموعمتقزم اًمقىمػ مول أو ،يموحلويمؿ اًمنمقمقي اًمقضمقه أو

 .ًمف اكف قمغم يبـك أن ومقف وؿمؽ وضمده ومقام ًمف ًمقس

 ݠ ىمقًمف همقوث سمـ طمػص روايي شمضؿـً ومؼد الرابعة الطائػة وأما

 أن :االستدالل وتؼريب ،« ؾمقق ًمؾؿسؾؿلم يؼؿ مل هذا جيز مل ًمق» 

 أضمؾ مـ ًمف اعمتوع سملن اًمغػم مـ اًمنماء ذم حيؽؿ مل ًمق أكف هق اعمـوط

 ،اعمعوش كظوم قمؾقفو اعمتقىمػي اعمعومالت اؾمتؼومي قمدم يؾزم ،قمؾقف يده

 ًمـػسف سملكف حيؽؿ مل ومؾق ،يده ذم مو اًمشخص سمقع ذم ضمور اعمـوط وهذا

 .ذًمؽ مـف ويؾزم ًمبقعف يتصدى أن جيقز ٓ

 إمر وإكوـمي ،اًمغػم يد ذم مو ذاء قمـ اإلمسوك أن :واجلواب

 ،ذًمؽ يعؾؿ ٓ كفأ اًمغوًمى إذ ،اعمحذور مـف يؾزم ،ًمف سملكف سموًمعؾؿ

 ،ًمف اكف يعؾؿ ومقام إٓ اًمبقع قمـ أمسؽ ومؾق ،كػسف اإلكسون يد سمخالف

 ًمـدرة ،اعمحذور يؾزم مل ذًمؽ كحق أو ورصمف أو ًمف وهى أو ؽماهاؿم ىمد

 ،ذقمل همػم سمطريؼ سمقده طمؾ ىمد أكف اطمتامل أضمؾ مـ ذًمؽ ذم اًمشؽ
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 .ومقفو اًمصحي أصؾ إضمراء يؿؽـ ٓ وموؾمدة سمؿعومؾي أو

 يؽثر اًمشؽ رسمام ًمف واعمقضمبوت اعمؾؽ أؾمبوب ظمصقصقوت ،كعؿ

 ذم يعؾؿ اًمذي اعمسبى قمغم يؽمشمى إصمر واكام هلو أصمر ٓ ًمؽـ ،ومقفو

 .ًمف أكف اًمغوًمى

 ؾمؿعتف»  :ىمول ݠ اهلل قمبد أيب قمـ صدىمي سمـ مسعدة روايي ومـفو

 مـ ومتدقمف سمعقـف طمرام أكف شمعؾؿ طمتك طمالل ًمؽ هق رء يمؾ :يؼقل

 وهق اؿمؽميتف ىمد قمؾقؽ يؽقن اًمثقب مثؾ وذًمؽ ،كػسؽ ىمبؾ

 ،اً ىمفر ومبقع ظمدع أو كػسف سموع وىمد طمر ًمعؾف قمـدك واعمؿؾقك ،رسىمي

 هذا قمغم يمؾفو وإؿمقوء ،رضقعتؽ أو أظمتؽ وهل حتتؽ امرأة أو

 .« اًمبقـي سمف شمؼقم أو هذا همػم ًمؽ يستبلم طمتك

 طمالل هق يدك وحتً ًمؽ يموئـ رء يمؾ :اعمعـك أن :والتؼريب

 .طمرام أكف شمعرف طمتك

 طمالل هق مقضمقد اخلورج ذم رء يمؾ اعمعـك أن أوالً  :واجلواب

 يمؾؿي سمؿػود متعؾؼي اًمصؾي ٓم اًمالمو .يدك حتً يؽـ مل وإن ،ًمؽ

 .آظمتصوص ٓم ٓ ،طمالل
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 وكحق مـف يشؽمى اًمذي اًمغػم يد ٓقمتبور مسقىمي اًمروايي أن وثاكقاً 

 .كػسف يد دون ،ذًمؽ

ص  يظـ سمحقٌ وـمبعفو ظمؾقً ىمد يموكً ًمق طمجي اًمقد : أنفتؾخ 

 سمف اعمعتـك اًمشؽ طمصؾ إذا مو شمعؿ وٓ ،ًمذُّيو ومقفو مو سملن كققمو

 .ًمف أكف ٓطمتامل ًمؾغػم أكف اطمتامل اعمسووي


