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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

ٌٜ يف  2هٚدي افْجٍل نٔخافآيٜاهلل         1افتَٜٔ رشٚف

 أؿسٚم افتَٜٔ:

 افتَٔف يَْسؿ إػ ثالثف أؿسٚم:

ـ افتَٔف فدؾع افرضر أو آضىرار إػ ؾًؾ حرام أو ترك واجٛ أو ؽرهٚ فدؾع 1

 رضر جيٛ افتحٍظ ظِٔف مـ دون دخٚفٜ ادذهٛ ؾٔٓٚ.

هؿ مـ ٍٕس ادُِػ أو مٚ فدؾع رضر ادخٚفٍغ مـ افًٚمٜ ورّد شر ـ افتَٔف 2

 يتًِؼ بف مـ وفده وظٔٚفف ومٚفف أو مـ افنًٜٔ.

هتؿ إػ افنًٜٔ ـ افتَٔف مـ افًٚمٜ ٓ فدؾع شهؿ ورضرهؿ بؾ جلِٛ مقد  3

 ويسّك هذه بٚفتَٜٔ اددرايت.

                                                 

ًٚ. 25ؿبؾ  ؿدس رسهـتبتٓٚ مـ تَرير صٔخْٚ إشتٚذ . 1  ظٚم

أشتٚذ بحٞ اخلٚرج يف افٍَف وإصقل يف احلقزة افًِّٜٔ بّديْٜ اصٍٓٚن وصٚحٛ ـتٛ: أراء . 2

ِّٓٚ يف جمِدات  ظِٔٓؿ افسالمافٍَٜٓٔ وأجقد افبٔٚن يف تٍسر افَرآن ومقشقظٜ أحٚديٞ أهؾ افبٔٝ  ـ

 .ALNAJAFI.IRظديدة مىبقظٜ وافتٍهٔؾ يىِٛ مـ مقؿًف اإلفُسوين: 
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، بؾ ٜفٍظ افتَٔف هلٚ مًْك واحد وٓ ترد بثالث مًٚن متٍٚوت نّ أومـ افقاضح 

 هبٚ وفذا مٔزٕٚهٚ مـ ؽرهٚ. ٜأحُٚم خمته ٜتَٔ فُؾر 

 دفٜ افتَٜٔ ومؼوظٔتٓٚ:أادَٚم إّول: 

 لٍٕ ٜٓ حيتٚج إػ دفٔؾ خٚص بؾ يستٍٚد حُّٓٚ مـ أدف ٜمـ افتَٔ افَسؿ إّول:

 آضىرار وٓ رضر وٕحقهٚ.

إذا ـٚن يسب يف ظدم مراظٚهتٚ رضر  ٜوٓ اصُٚل يف وجقب افتَٔ :افَسؿ افثٚين

جيٛ افتحٍظ ظِٔف مـ افًٚمٜ وهذا أمر مسِؿ ظْد افُؾ وٓ ريٛ ؾٔف. ويدل ظذ 

 ظدة مـ افروايٚت: ٜمؼوظٜٔ هذا افَسؿ مـ افتَٔ

 1ؿٚل: افتَٜٔ ترس اهلل بْٔف وبغ خَِف. ظـ أيب ظبداهللصحٔحٜ حريز  مْٓٚ:

يَقل: مٚ ظبداهلل  صحٔحٜ هنٚم بـ شٚمل ؿٚل: شًّٝ أبٚظبداهلل ومْٓٚ:

 2بقء أحٛ إفٔف مـ اخلبٚء. ؿِٝ: ومٚ اخلبٚء؟ ؿٚل: افتَٜٔ.

ظذ مؼوظٜٔ افتَٜٔ ٓ  ؽر ذفؽ مـ افروايٚت وٓ خيٍك هذه إخبٚر تدّل  ومْٓٚ:

 ظذ وجقهبٚ.

ًٚ ظدّ  ٜظذ وجقب افتَٔ ويدّل   ة مـ افروايٚت:أيو

ظـ افَٔٚم فِقٓة.  ٔحٜ مًّر بـ خالد ؿٚل: شٖفٝ أبٚاحلسـصح مْٓٚ:

 3فف. ٜ: افتَٜٔ مـ ديْل وديـ آبٚئل وٓ إيامن دـ ٓ تَٔؾَٚل: ؿٚل أبقجًٍر

يَقل: افتَٜٔ  صحٔحٜ ظبداهلل بـ أيب يًٍقر ؿٚل: شًّٝ أبٚظبداهلل ومْٓٚ:

                                                 

 (.اً ـ جمِديظؼ يفٜ ٔ)مـ افىبًٜ اإلشالم 12، ح462، ص11ئؾ افنًٜٔ، ج. وش1ٚ

 .14، ح462، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2

 .3، ح464، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 3
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 1احلديٞ. ،ترس ادٗمـ وافتَٜٔ حرز ادٗمـ وٓ إيامن دـ ٓ تَٜٔ فف

يف افهحٔحتغ تدل « فف ٜٓ إيامن دـ ٓ تَٔ»أظْل  ةوٓ خيٍك هذه افٍَر أؿقل:

 بقضقٍح. ٜظذ وجقب افتَٔ

جيٛ أن يُقن بْحق جيٛ افتحٍظ ظِٔف  ٜافرضر يف افَسؿ إّول مـ افتَٔ ؿٔؾ:

مـ ؿتؾ ٍٕس مٗمـ أو حرمتف افذي ـدمف أو مٚل يًتد بف. أّمٚ افرضر يف افَسؿ افثٚين 

يف مقرد افرضر افَِٔؾ بؾ  كحت ٜٓ جيٛ أن يُقن ـذفؽ بؾ جيٛ افتَٔ ٜمـ افتَٔ

ىرار ل افرضر وآضٍٕيف افَسؿ إّول هق أدفٜ  ٜإؿؾ. وافقجف يف ذفؽ دفٔؾ افتَٔ

وبدون افرضر ادًتد بف ٓ يهدق آضىرار ؾال جيٛ افتَٔف أّمٚ افدفٔؾ يف افَسؿ افثٚين 

ك إذا ـٚن ضالق. حتّ ظذ وجقب افتَٜٔ بْحق اإل ٚ تدّل ّن ٖهق إخبٚر وؿد ظرؾٝ ب

 افرضر افقارد مـ ظدم مراظٚة افتَٔف ؿِٔاًل.

ًٚ إذا ـٚن افرضر ؿِٔاًل بحٔٞ ٓ  أؿقل: إمر فٔس ـذفؽ يف افَسؿ افثٚين أيو

وإخبٚر تدل ظذ  ،ٕمر جيقز افتَٜٔاجيٛ افتحٍظ ظِٔف، ٓ جيٛ افتَٜٔ بؾ ؽٚيٜ 

افروايٚت حتّدد افتَٔف بّقارد آضىرار وهذه مـ مؼوظٔتٓٚ ٓ وجقهبٚ. ّٓن يف ظدة 

 :افروايٚت حٚـؿ ظذ أدفٜ وجقب افتَٜٔ

ؿٚل: افتَٜٔ يف ـّؾ رضورة وصٚحبٓٚ  صحٔحٜ زرارة ظـ أيب جًٍر مْٓٚ:

 2أظِؿ هبٚ حغ تْزل بف.

يَقل: افتَٜٔ يف ـّؾ يشء  صحٔحٜ افٍوال ؿٚفقا: شًّْٚ أبٚجًٍر ومْٓٚ:

 3ف اهلل فف.حِّ أيوىّر إفٔف ابـ آدم ؾَد 

                                                 

 .6، ح464، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .1، ح468، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2

 2، ح468، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 3
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تؼيًٓٚ ظذ  نّ أتؼيع افتَٜٔ حلَـ افدمٚء وٓ خيٍك  نّ أظذ  مجٔع مٚ تدّل  ومْٓٚ:

 ٕحق افقجقب.

ص ممّٚ ذـرٕٚ: ظدم وجقب افتَٜٔ يف افَسؿ افثٚين إذا ـٚن افرضر افقارد مـ ؾتِخّ 

ًٚ فًّقم أدفٜ  افًٚمٜ ؿِٔؾ بحٔٞ يُّـ حتِّف، ًٕؿ: افتَٜٔ يف هذا ادقرد مؼوع أيو

 تؼيًٓٚ وفُـ افُالم يف وجقهبٚ وظدمف. ؾتٖمؾ يف ادَٚم.

فتَٜٔ يف افَسؿ افثٚين يف افرضر افذي جيٛ افتحٍظ إذا ـٚن وجقب ا إن ؿِٝ:

ظِٔف ؾَط، ؾال ٕحتٚج إػ هذه إخبٚر افُثرة افقاردة يف ادَٚم بؾ صٚر إخبٚر فٌقًا 

 مـ رأشٓٚ.

ٚ ّٕ إ :بؾ يَقفقن ٜافتَٔن إمر فٔس ـذفؽ ّٕن ـثرًا مـ افًقام ٓ يًِّق ؿِٝ:

يف أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ وُيًّد  ٜيرضقن بٚفتَٔراق دمْٚ وٓ أظٚمِقن ظذ مذهبْٚ حتّك إذا 

ودٚ ـٚن إمر ـذفؽ  ،وظدم مراظٚهتٚ مـ اإليامن وؿدرتف ٜظْدهؿ ظدم رضٚيتٓؿ بٚفتَٔ

مراظٚهتٚ ـٚن مـ اإليامن وؿدرتف  نّ أمرة بٚفتَٜٔ حتّك ظِّقا ة مـ افروايٚت أورد ظدّ 

 وينٓد ظذ ذفؽ ـثر مـ إخبٚر مْٓٚ:

: يٚ مًذ أـتؿ أمرٕٚ وٓ تذظف ؿٚل: ؿٚل أبقظبداهلل مهححٜ مًذ بـ خْٔس

ّٕف مـ ـتؿ أمرٕٚ ومل يذظف  يَقده  ةخرظّزه اهلل بف يف افدٕٔٚ وجًِف ٕقرًا بغ ظْٔٔف يف أأؾٚ

ف اهلل بف يف افدٕٔٚ وٕزع افْقر مـ بغ ظْٔٔف فّ مًذ مـ اذاع أمرٕٚ ومل يُتّف إذإػ اجلْٜ، يٚ 

افتَٜٔ مـ ديْل وديـ آبٚئل وٓ ديـ  نّ إخرة وجًِف طِّٜ تَقده إػ افْٚر، يٚ مًذ يف أ

ّٛ  نّ إيٚ مًذ  ،دـ ٓ تَٜٔ فف ّٛ  يًبد يف افّسر  ْنإ اهلل حي يٚ مًذ  ،ن يًبد يف افًالٕٜٔأ ـام حي

 1ادذيع ٕمرٕٚ ـٚجلٚحد فف. نّ أ

                                                 

 .6، ح485، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1
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 أّمٚ افَسؿ افثٚفٞ مـ افتَٜٔ ادسامة بٚددارايت:

 ٜ وفٔسٝ بقاجبٜ.بقا: هذه افتَٜٔ مستحؿٚف

يًّؾ صٚحٛ هذه  تٚرةظّدة افُالم يف مؼوظٜٔ هذا افْقع مـ افتَٜٔ،  أؿقل:

هتؿ وفُـ ٓ يرض بقاجٛ وٓ ترتُٛ حمرم مـ إظامل افتَٜٔ ظذ مذهبٓؿ جلِٛ مقدّ 

ـام صذ يف افبٔٝ ثؿ حرض صالهتؿ واؿتدى هبؿ ويف هذه افهقرة ٓ ـالم يف 

 افتَٜٔ اددارايت واشتحبٚهبٚ.مؼوظٜٔ 

ًٚ إل وتٚرة خالل بقاجٛ أو ارتُٚب حمّرم يف مذهبْٚ ويف صٚر هذه افتَٜٔ مقجب

جّقزهٚ  نّ ٘ن تْير إػ افْهقص وإخبٚر افقاردة يف ادَٚم، ؾأهذه افهقرة جيٛ ظِْٔٚ 

ّٓ ؾال، ًٕؿ يهح افتًد بًدم قارد ادنٚبٜ افتل ظِّْٚ مـ بًض إخبٚر إػ اد يؾٓق وإ

 افٍرق بْٔٓام أّمٚ يف ؽرهٚ ؾال حيُؿ بّؼوظٜٔ هذه افتَٜٔ.

وورد يف بًض إخبٚر صحٜ افهالة مًٓؿ مْٓٚ: صحٔحٜ ظبداهلل بـ شْٚن ؿٚل: 

ـتٚؾُؿ أوٓ حتِّقا افّْٚس ظذ  شًّٝ أبٚظبداهلل يَقل: أوصُٔؿ بتَقى اهلل

سِ  ُؿقُفقاـتٚبف: اهلل تبٚرك وتًٚػ يَقل يف  نّ إؾتذّفقا،  ًٚ  فِِّْٰٚ ؿٚل: ظقدوا  ، ثؿّ 1ُحْسْ

ِّقا مًٓؿ يف مسٚجدهؿ  ،مرضٚهؿ واصٓدوا جْٚئزهؿ واصٓدوا هلؿ وظِٔٓؿ وص

 احلديٞ.

أخّؾ افهالة مًٓؿ صحٔحٜ حتّك إذا  نّ أظذ  ضالؿٓٚ تدّل ٘هذه افهحٔحٜ ب أؿقل:

 جزاء.ظذ اإل تدّل و برــ ظْدٕٚ،

ن أٚـؿ يَقل: أيّ  شًّٝ أبٚظبداهلل :صحٔحٜ هنٚم افُْدي ؿٚل ومْٓٚ:

وٓ  ِف، ـقٕقا دـ إَىًتؿ إفٔف زيًْٚ ّوافده بً ّن وفد افسقء يًر٘بف ؾ تًِّقا ظّاًل ًٕر

                                                 

 .83افبَرة، أيف شقرة . 1
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ِّقا يف ظنٚئرهؿ وظقدوا مرضٚهؿ واصٓدوا جْٚئزهؿ وٓ  ،ًٚ ْتُقٕقا ظِٔف صٔ ص

ّٛ إفٔف مـ  اهلُل دَ بِ يسبَقُٕؿ إػ يشء مـ اخلر ؾٖٕتؿ أوػ بف مْٓؿ واهلل مٚ ظُ  بقء أح

 1ؿِٝ: ومٚ اخلبٚء؟ ؿٚل افتَٜٔ. ،اخلبٚء

ًٚ تدّل  أؿقل: ــ أخؾ بر افهالة مًٓؿ صحٔحٜ وفق نّ أظذ  وهذه افهحٔحٜ أيو

ظٚش مًٓؿ يف ظنرهتؿ فزمف وضقئٓؿ، وٓ بٖس بف وؿد  ـْ وهُذا مَ  ،مـ إرـٚن

تًديْٚ مـ افهالة وافقضقء بٚفىٓٚرة وافْجٚشٜ وأحُٚمٓٚ وإـؾ وافؼب مًٓؿ 

وظِّْٚ بًدم افٍرق بغ افهالة  ،ٓ يُّـ بٌر ذفؽّٕن تًٚيش مًٓؿ ويف ظنٚئرهؿ 

اددارايت  ٜٔوافقضقء وافىٓٚرة وافْجٚشٜ وإـؾ وافؼب. ؾال بٖس بّؼظٜٔ افتَ

ّٓ ؾال.  واشتحبٚهبٚ يف هذه ادقارد أّمٚ يف ؽرهٚ ٕحتٚج إػ افْص ان ـٚن ؾٓق وإ

* * * 

خرى مـ مؼوظٔتٓٚ. ومـ ادقارد مـ وجقب افتَٜٔ ومقارد أُ  وؿد اشتثْقا مقارد

 افتل اشتثْك مـ مؼوظٔتٓٚ:

 ـ افتَٜٔ يف افدمٚء1

 :مـ إخبٚرة ظذ ظدم مؼوظٜٔ افتَٜٔ يف افدم ظدّ  ويدّل 

د بـ مسِؿ ظـ أيب جًٍر مْٓٚ: ّّ افتَٜٔ فٔحَـ هبٚ  َؾ ًِ ام ُج ّٕ إؿٚل:  صحٔحٜ حم

 2افدم ؾ٘ذا بِغ افدم ؾِٔس تَٜٔ.

 دٓفتٓٚ ظذ ادراد واضحٜ. أؿقل:

ّٓ وؾٔٓٚ مّْٚمقثَٜ أيب محزة افثاميل ؿٚل: ؿٚل أبقظبداهلل ومْٓٚ:  : مل تبؼ إرض إ

                                                 

 .2، ح471، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .1، ح483، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2
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ّٕام ُج  ،رف احلّؼ مـ افبٚضؾًظٚمل ي ُٜ  ْٝ َِ ًِ وؿٚل: إ فٔحَـ هبٚ افدم، ؾ٘ذا بٌِٝ افتَٜٔ  افتَٔ

وفُٕٚٝ افتَٜٔ  ، فَِتؿ ًٍٕٓؾ إٕام ٕتَليؿ اهلل فق دظٔتؿ فتْكوٕٚأو ،افدم ؾال تَٜٔ

ّٛ إفُٔؿ مـ آبٚئُؿ وأمٓٚتُؿ وفق ؿد ؿٚم افَٚئؿ مٚ احتٚج إػ مسٚئِتُؿ ظـ ذفؽ  أح

 1ّد اهلل.وٕؿٚم يف ـثر مُْؿ مـ أهؾ افٍْٚق ح

إذا تٖمِْٚ يف ادقثَٜ وإوّْٚ صدرهٚ بذيِٓٚ يذهٛ طٓقرهٚ يف مرادٕٚ  أؿقل:

بٚفْك وافَتٚل وإذا أمر بٚفَتٚل ؾال تَٜٔ  وطٓر يف اّن افتَٜٔ مٚدام ظدم أمر اإلمٚم

 ّٓ راؿٜ افدمٚء ؾال مًْك فقجقب افَتٚل وحٍظ إحّتك إذا بِغ حد افدم بؾ افَتٚل فٔس إ

فدم وظذ مٚ ذـرٕٚ فٔسٝ فِّقثَٜ طٓقر يف مراظٚهتٚ يف ا أو ٜفتَٔافٍْس ووجقب ا

د بـ مسِؿ وفُـ طٓقر صحٔحٜ  ،مرادٕٚ ّّ ـام ـٚن بٚق بحٚهلٚ وٕتّسؽ يف هذا حم

وفُـ تًديْٚ مْٓٚ إػ افَسؿ  ٜآشتثْٚء بيٓقرهٚ وإن ـٚن طٓقرهٚ يف افتَٜٔ مـ افًٚم

 ٍْس وافدم.إّول مـ افتَٜٔ فًدم افٍرق بْٔٓام وحلرمٜ اف

ًٚ حديٞ افرؾع ،ًٕؿ افذي ظّد مـ إدفٜ فَِسؿ  2ؿد دّل ظذ هذا آشتثْٚء أيو

إّول مـ افتَٜٔ ّٓن افرؾع ؾٔف امتْٚيٌن وٓ امتْٚن يف ؿتؾ افٍْس ادحسمٜ ظذ ادَتقل 

 ؾال ينِّٓٚ احلديٞ افرؾع. ؾال يرؾع وٓ تَٜٔ ؾٔف.

ن يَٚل: فُِِّػ تٍُِٔٚن، إّول: ٖبرّبام ّٕزل بّقارد بٚب افتزاحؿ  إن ؿِٝ:

وٓ ترجٔح بْٔٓام، ؾٔخر ادُِػ  ،وافثٚين: افتحٍظ ظذ ٍٕس افٌر ،افتحٍظ ظذ ٍٕسف

 بْٔٓام.

د بـ مسِؿ  ؿِٝ: ّّ ًٕؿ إمر ـذفؽ بًْٚء ظذ افَٚظدة افتزاحؿ، فق ٓ صحٔحٜ حم

                                                 

 .2، ح483، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

، 15: وَٕؾ ظْٓام يف وشٚئؾ افنًٜٔ، ج24، ح353: افتقحٔد، ص9، ح417، ص2اخلهٚل، ج. 2

 ٖيت تتّٜ مهٚدره.مـ أبقاب جٓٚد افٍْس مـ ضبًٜ مٗشسٜ آل افبٔٝ وي 56، افبٚب 1، ح369ص
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 ادذـقرة ومًٓٚ ٓ تهؾ افْقبٜ إػ هذا آشتدٓل.

 ظْقانٌ  َض رِ ظُ  نْ إؿتؾ افٍْس ادحسمٜ فُـ  هٓ جيّقز آضىرار وآـرا تْبٔف:

مل يُّـ  نْ إأراد ؿتؾ اإلٕسٚن،  ـْ ؿتؾ افسٚرق أو افزاين أو مَ  :ٕحق أن جيّقزهيُّـ  خرُ آ

دؾًف بدون افَتؾ ؾال بٖس بَتِف وهُذا إذا إوؿ ؽريؼ إػ ؽريؼ آخر وٓ يُّـ 

ريؼ افثٚين وٓ يُّـ افْجٚة مـ ٌوٓ يدظف اف ،ـٜريؼ إّول ٕجٚة ٍٕسف مـ اهلالٌفِ

ّٓ بَتِف ؾال بٖس بَتِف فْجٚة ٍٕسف، ًٕؿ  دون ؿتِف ؾال جيقز  مـن ـٚن فف دؾًف إافثٚين إ

ضبٚء أو ومـ هذا افَبٔؾ افتزاحؿ بغ حٔٚة إم وجْْٔٓٚ، ؾال جيقز فٌرهٚ مـ إ ،ؿتِف

 تَتؾ جْْٔٓٚ بٖير  نْ أؾَط  مّ سمٜ، ًٕؿ فأُ ف ؿتؾ ٍٕس حمّٕ ؽرهؿ ؿتؾ اجلْغ فْجٚة إم ٕ

اجلْغ يف افرحؿ وصٚر  ٝن ؿتِإٔحق ـٚن مثؾ شب داوء خٚص أو ؽرهٚ ثّؿ بًد 

ًٚ فتحديداجل خيرج اجلْغ ادٔتف  نْ ٖؾال بٖس فِىبٔٛ ب مّ ٕحٔٚة ا ْغ ادٔتٜ يف افرحؿ شبب

ف. ؾٚدٓؿ هْٚ ظدم جقاز ؿتؾ اجلْغ مّ أُ ف شبٛ فْجٚة ّٕ مـ افرحؿ بؾ رّبام وجٛ ٕ

ًٚ أم ؽره واففِنخص   ّن اجلْغ حيددهٚ.إل مّ ـٚن جٚيزًا فأُ  نْ إثٚفٞ شقاء ـٚن ضبٔب

  نْ ٖٓ بٖس ب ،ًٕؿ
ٍ
ؽره حتك صٚر  خٚص أو ظّؾٍ  يرصدهٚ افىبٔٛ يف شب دواء

ًٚ هلالک  اجلْغ وتٖمؾ يف ادَٚم. شبب

 ـ ادسح ظذ اخلٍغ2

ي اشتثْك مـ افتَٜٔ، ادسح ظذ اخلٍغ وؿد اشتنٓد فذفؽ فذافثٚين مـ مقارد ا

 ة مـ إخبٚر:بًدّ 

ّٜٔ؟ ؾَٚل: ثالثٜ ٓ أتَك  مْٓٚ: صحٔحٜ زرارة ؿٚل: ؿِٝ فف: يف مسح اخلٍغ تَ

ـ   أحدًا: شب ادسُر ومسح اخلٍغ ومتًٜ احلٟ، ؿٚل زرارة: ومل يَؾ افقاجٛ  ؾٔٓ



9 

ـ  أظُِٔؿ   1أحدًا. ن تتَقا ؾٔٓ

ضامر يف افروايٜ ّٓن ٓ خيٍك ظذ ادتٍَٜ ظدم اإلصُٚل مـ وجقد اإل أؿقل:

ّٓ ؾّٓف وهق حجٜ ّٕ موّّرهٚ زرارة وظدم اظتبٚر ؿقل زرارة يف ختٚمٓٚ، ٕ ف فٔس إ

 ظِٔف ٓ ظِْٔٚ.

: يف صحٔحٜ أخرى فزرارة ظـ ؽر واحد ؿٚل: ؿِٝ ٕيب جًٍر ومْٓٚ:

ـّ  ،يف ثالثٜ َك  ت  ٓ يُ  :ادسح ظذ اخلٍغ تَٜٔ؟ ؿٚل أو  ،ؿٚل: شب اخلّر ؟ؿِٝ: ومٚه

 2]شب[ ادسُر وادسح ظذ اخلٍغ ومتًٜ احلٟ. :ؿٚل

ًٚ واحدًا ٕتهٚتٚن افهحٔح ؿٔؾ: ّٓ حديث ًٚ ّن ٚن فزرارة فٔستٚ إ ام فزرارة ومتْٓام أيو

ّٔام مع َٕؾ افٍٔض يف واؾٔف ؾهٚرًا  «َك  ت  ٓ يُ »بدل  «لٓ ٕتَ»َٕاًل مـ افُٚيف  3واحدًا ش

وافروايٜ ظذ هذا  «لٓ ٕتَ»و «لٓ أتَ»واحدًا حّتك مـ حٔٞ ادٙ ّٕن ٓ ؾرق بغ 

 ؾّٓف زرارة يف افهحٔحٜ امٓ ؽره ـ إشٚس خيتص بحُؿ اإلمٚم ادًهقم

 إوػ.

افراوي يف إّول  نّ ام متًددًا ّٕن أوفُـ طٓر فْٚ بًد افتٖمؾ يف افهحٔحغ  أؿقل:

وفًؾ  «َك  ت  ٓ يُ »ـٚن زرارة ويف افثٚين ؽر واحد ٓ ٍٕسف وادقجقد يف ٕسخ افُٚيف 

يف افقايف شٓقًا صدر مـ ؿِؿ صٚحبف افًئؿ، وافًّدة يف ادَٚم ظدم  «لٕتَ ٓ»روايٜ 

ؿٚل  نْ ٖف ؿٚفف يف جقاب شٗال افسٚئؾ وٓ مًْك بّٕ ٕ إحهٚر احلُؿ بٚإلمٚم

 ،وشٚير ادٗمْغ تفوطٍٜٔ ٍٕسف ؾَط يف جقاب شٚئؾ يسئؾ ظـ وطٍٔ اإلمٚم

ة يف مَٚم بٔٚن وطٍٜٔ افْٚس ٓ يَْؾ وطٍٜٔ ٍٕسف ظدّ  فذفؽ أظْل اّن اإلمٚموينٓد 

                                                 

 .643، ص24افقايف، ج. 1

 .رمحف اهللمـ ضبًٜ ادرحقم إشتٚذ ظع أـز افٌٍٚري  12، ح415، ص6ُٚيف، جاف. 2

 .2، ح483، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 3
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 .مـ افروايٚت

د بـ افٍوؾ اهلٚصّل ؿٚل: دخِٝ مع  مْٓٚ: ّّ  خقيت ظذ أيب ظبداهللإخز حم

يف افتّتع  لَت  ٚ ٓ َٕ ّٕ ٘ؾَٚل: ظُِٔؿ بٚفتّتع ؾٚ ٕريد احلٟ وبًوْٚ رصورة ؾَِْٚ: إّٕ 

ًٚ واجتْٚب ادسُر وادسح ظذ اخلٍغ.  1بٚفًّرة إػ احلٟ شِىٕٚ

شْٚد فًدم ورود تقثٔؼ دحّد بـ ؾوؾ وٓ يرد ظِْٔٚ بّٚن افروايٜ ضًٍٜٔ اإل

ًٚ بؾ يثبٝ هبٚ ظّقمٜٔ احلُؿ يف مَٚم افسٗال و فق اهلٚصّل ْٕٕٚ ٓ يثبٝ هبٚ حُاًم خٚص

ّٕف« ٓ ٕتَك»ـٚن اجلقاب بٚفٍِظ   «.ظُِٔؿ بٚفتّتع»ؿٚل يف افروايٜ:  ٓ

َٕؾ روايتغ  ـٔػ يُّـ فزرارة وهق مـ ؾَٓٚء أصحٚب افبٚؿريـ إن ؿِٝ:

 ؾردٍ  افتَٜٔ وطٍٜٔ ـّؾ  نّ ٖحدمهٚ افتَٜٔ خيتص بٚإلمٚم ويف إخر بأمتًٚرضتغ، ؿٚل يف 

 ه هبذا ادَٚل.مـ ادٗمْغ. صٖن زرارة يًّْْٚ مـ افتٍق

فُـ وطٍٜٔ زرارة  مـ ؾَٓٚء أصحٚب افهٚدؿغ ًٕؿ ـٚن زرارة ؿِٝ:

ّٓ َِٕٓٚ بٖير  يَْؾ  نْ ٖٕحق ـٕٚٝ وفذا ٕنٚهد ب يف مَٚم َٕؾ افروايٚت فٔس إ

مـ  ههتٚ وفُـ يًّؾ زراره وؽري واحد مـ َِٕٜ احلديٞ ورواادتًٚرضٚت راو

 افرواة ظذ مٚ خيتٚرهٚ مـ إخبٚر.

ادُِػ بام هق وطٍٔتف مـ  تك  أظذ اخلٍغ صقرة ثّؿ  َح َس مَ  نْ إ ٓ إصُٚل ،ًٕؿ

 ف اتك بًٍؾ مبٚح وهق ادسح ظذ اخلٍغ ـام ٓ خيٍك.ّٕ وضقئف ٕ

 ثالثٜ: يفوافيٚهر إحهٚر آحتامٓت افقاردة يف إخبٚر 

 نّ يتحؼ افتَٜٔ مـ افًٚمٜ يف هذه افثالثٜ أظْل ادسح ظذ اخلٍغ ٕٓ إّول:

وشب اخلّر ّٓن إمجٚع ادسِّغ ظذ حرمتٓٚ وٓ  ،افًّٚمٜ يَقفقن بجقازهٚ ٓ بتًْٔٓٚ

                                                 

 .14، ح293، ص4ـٚيف، ج. 1
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احلٟ افتّتع  ، وافتّتع يف احلٟ ّٕن أؾًٚليَْؾ مـ أحد مـ افًٚمٜ افَقل بجقازهٚ

 َِ ّٓ يف افْٜٔ واخلروج مـ ارينسك مع حٟ اف حرام افًّرة ثّؿ آحرام إن يف ظّدهتٚ إ

يف افْٜٔ ّٕنٚ أمر ؿِبل وهُذا يُّـ مراظٚة اخلروج مـ  ة افتَٜٔفِحٟ ويُّـ مراظٚ

 آحرام ثؿ افتِبس هبٚ ـام ٓ خيٍك.

يتهقر افتَٜٔ يف  نْ أيف هذه افثالثٜ ٓ يتهقر افتَٜٔ مـ افًٚمٜ فُـ يُّـ  ،ًٕؿ

ِر   ٓٚ أو بًوٓٚ بٚفَسؿ إّول ـام هق واضح.ـ

 ويرد ظذ هذا اإلحتامل:

طٚهر إخبٚر، ّٓن فسٚنٚ ٍٕل حُؿ افتَٜٔ يف ادقارد افثالثٜ ٓ ف خالف ّٕ أ أّوًٓ:

 ٍٕل مقضقظٓٚ.

:ًٚ افًٚمٜ جيقزون شب بًض اخلّقر ٕحق افْبٔذ وافٍَٚع وؽرمهٚ ـام ٓ  ثٕٚٔ

صحٔحٜ حْٚن بـ شدير ؿٚل: شًّٝ رجالً  ادتتبع يف أؿقاهلؿ وينٓد ظِٔفخيٍك ظذ 

ؽ أمرتف أبٚمريؿ يؼبف ويزظؿ إّٕ  نّ ٘افْبٔذ ؾ: مٚ تَقل يف وهق يَقل ٕيب ظبداهلل

ف حالل ومل يسٖفْل ظـ ّٕ أبؼبف؟ ؾَٚل: صدق أبقمريؿ شٖفْل ظـ افْبٔذ ؾٖخزتف 

ًٚ وٓ ؽره ؿٚل أادسُر مٚ اتَٔٝ ؾٔف  نّ إ: ادسُر، ؿٚل: ثّؿ ؿٚل حدًا شِىٕٚ

ثره ؾَِِٔف حرام، ؾَٚل فف افرجؾ: ُر ـأش: ـّؾ مسُر حرام و مٚ اهلل رشقل

 ذٕٝ ٕيب مريؿ يف شبف أّي يشء هق؟ ؾَٚل: أّمٚ أيبأجًِٝ ؾداك هذا افْبٔذ افذي 

ًٚ ثّؿ جيًِف بٚفّٕ ٘ؾ ّٔ ًٚ ويٌسِف ؽساًل تَ داة ٌف ـٚن يٚمر اخلٚدم ؾٔجٔلء بَدح وجيًؾ ؾٔف زبٔب

ـْتؿ  نْ ٘أيٚم ـٔال يٌتِؿ ؾثالثٜ  ٕٚء يف ـؾر وـٚن يٖمر اخلٚدم بٌسؾ اإل كويؼبف بٚفًن

 تريدون افْبٔذ ؾٓذا افْبٔذ.

حدمهٚ مسُر وهق حرام ظْدٕٚ أّن فِْبٔذ مهٚدؿٚن، أطٓر مـ افهحٔحٜ  أؿقل:

ٔر ضّع ادٚء وهق حالل وؿد اختِقا ٌوجيقزه افّْٚس وثٕٚٔٓام ؽر مسُر ويًّؾ فت
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 ٚشؿ افْبٔذ هذا.أبقمريؿ ادذـقر يف افهحٔحٜ بْٔٓام. ؾٚفًٚمٜ جيقزون شب مسُر ب

ـ افُِْٔل ظـ ظع بـ إبراهٔؿ ظبسْده مٚ رواهٚ صٚحٛ افقشٚئؾ  وتدل ظِٔف

ظـ أبٔف ظـ محٚد بـ ظٔسك ظـ إبراهٔؿ بـ ظثامن ظـ شِٔؿ بـ ؿٔس اهلاليل ؿٚل: 

ؿد ظِّٝ افقٓة ؿبع أظامًٓ خٚفٍقا ؾٔٓٚ  :ؾَٚل خىٛ أمرادٗمْغ

ُٝ  اهلل رشقل افْٚس ظذ ترـٓٚ فتٍرق ظّْل جْدي،  متًّديـ خلالؾف وفق محِ

ُٝ دأرأيتؿ فق أمرت بَّٚم إبراهٔؿ ؾرد  تف إػ ادقضع افذي ـٚن ؾٔف )إػ ان ؿٚل(: وحّرم

بٚفتُبر ظذ  حالل ادتًتغ وأمرُت ٘ب ظذ افْبٔذ وأمرُت  ادسح ظذ اخلٍغ وحددُت 

 ُٝ ؿ )إػ ان ؿٚل(: إذا افرحٔ ـافْٚس اجلٓر ببسؿ اهلل افرمح اجلْٚئز مخس تُبرات وأفزم

 1احلديٞ. ،فتٍرؿقا ظّْل

ادراد ب٘براهٔؿ  نّ أطٚهر شْد افروايٜ صحٔح وفُـ بًد افتٖمؾ ؾٔف، طٓر  أؿقل:

ّٓ بقاشىتغ ا بـ ظثامن هق أبقأيقب اخلزاز وأبقأيقب هذا ٓ يَْؾ مـ شِٔؿ بـ ؿٔس إ

 .ؾٍل افسْد شَط بّغ. وبٚجلِّٜ ٓ يتؿ آحتامل إّول يف إخبٚر

 ٜادراد مـ إخبٚر ظدم مؼوظٜٔ افتَٜٔ يف ادقارد افثالثيُقن ن أيُّـ  افثٚين:

ًٚ واختٚر هذا إافتل مْٓٚ ادسح ظذ اخلٍغ أو ظدم  جزائف يف افقضقء أو ـالمهٚ مً

ظراض إصحٚب مـ افًّؾ إوفُـ ذـر  2آحتامل افنٔخ إظيؿ يف رشٚفتف يف افتَٜٔ

 مؼظٜٔ افتَٜٔ يف مجٔع افثالثٜ.هبذه إخبٚر. وذهٛ إػ 

 ظِٔف ظّؾ إصحٚب. ك  وادظ

ّٓ ضرح إخبٚر ٓ ؿبقهلٚ وتقجٔٓٚ ؾتٖمؾ. أؿقل:  ٓ خيٍك ظذ ادتٖمؾ فٔس هذا إ

                                                 

 .3، ح322، ص1وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

، ؿؿ، 1414ؾَٜٓٔ، ٚئؾ إٕهٚري، ادىبقظٜ ضّـ رش ، فِنٔخ إظيؿ94يف افتَٜٔ، صرشٚفٜ . 2

 .ضبًٜ ادٗمتر
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 ادراد بًدم مراظٚة افتَٜٔ يف افثالثٜ بٔٚن افٍتقى مـ اإلمٚم نّ أافيٚهر  افثٚفٞ:

ّن مدرـٓٚ ؾًؾ ٚبرة وافسالضغ ٕبووجقب بٔٚنٚ مـ ؽره ظْد افًٚمٜ وؽرهؿ مـ اجل

ًٚ. ؾٚدراد بًدم مراظٚة  ،افْبل أو ؿقفف ادَبقٓن وادرويٚن مـ ضرق افًّٚمٜ أيو

افتَٜٔ بٔٚن افٍتقى واحلُؿ يف هذه افثالثٜ وظذ مٚ ذـرٕٚ مـ آحتامل ٓ تْٚيف بْٔٓٚ أو 

 .يتبغ خز أيب افقرد أ

 دوؿِْٚ بًدم مؼوظٜٔ افتَٜٔ يف افثالثٜ، تَّٔ ثّؿ فق ؾرضْٚ متٚمٜٔ آحتامل افثٚين 

 ىف رأأبٚطبٔٚن حدثْل إّٔ  نّ : إٔيب جًٍر إخبٚر خز أيب افقرد ؿٚل: ؿِٝ

 ًٚ  ؽ ؿقل ظعٌؾَٚل: ـذب أبقطبٔٚن أمٚ بِ ،اراق ادٚء ثّؿ مسح ظذ اخلٍغ ظِٔ

ّٓ مـ ظدو تتَٔف أو  :، ؾَِٝؾُٔؿ شبؼ افُتٚب اخلٍغ ؾٓؾ ؾٔٓام رخهٜ؟ ؾَٚل: ٓ إ

 1ثِٟ ختٚف ظذ رجِٔؽ.

وافروايٜ ضًٍٜٔ بٖيب افقرد فًدم ورود تقثَٔف فُـ تهِح فِتَٔٔد بًْٚء ظذ جزان 

.  ضًٍف بًّؾ إصحٚب وفُـ ٓ خيٍك مٚ يف ادبْك 

 ـ ظدم وجقد خقف ؾًع أو اشتَبٚيل3

فًّؾ ظذ ضبؼ افتَٜٔ يْىبؼ ظذ افتَٜٔ اددارايت ٕحق افٔقم يف أـثر بالد افًٚمٜ، ؾٚ

 دفتٓٚ وبحثٓٚ ؾراجع مٚ حررٕٚه هْٚك ئٍُؽ إن صٚء اهلل تًٚػ.أادذـقر 

 ظِٔف صِقات ادهِغـ افتزى مـ مقٕٓٚ أمرادٗمْغ 4

 ؿد اضىر اإلٕسٚن بجٚئر أو شِىٚن أو خٚرجل أو ٕٚصبل أمره بٚفتزى مْف

 :ة مـ افروايٚتٝ ظذ ظدم جقازهٚ ظدّ أم ٓ؟ ؿد دفّ  ؽؾٓؾ جيقز ذف

د ظـ أبٔف ظـ جده مْٓٚ: ّّ د بـ مّٔقن ظـ جًٍر بـ حم ّّ ؿٚل: ؿٚل  خز حم

                                                 

 .5، ح322، ص1وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1
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ل ؾّدوا افرؿٚب مّْ  افزاءة: شتدظقن إػ شّبل ؾسبقين وتدظقن إػ أمرادٗمْغ

 1 ظذ افٍىرة.ؾٖيّن 

ظـ ظع بـ مقشك افرضٚ خز ظع بـ ظع أخل دظبؾ بـ ظع اخلزاظل  ومْٓٚ:

 نْ ٘رضقن ظذ شبل ؾتًُؿ شّٕ إف ؿٚل: ّٕ أ ظـ أبٔف ظـ آبٚئف ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ

 ظذ قا ؾٖيّن ًِل ؾال تٍمّْ  افزاءةرضقن ظذ تًخٍتؿ ظذ إٍٔسُؿ ؾسبقين، أٓ وإُٔؿ ش

 2افٍىرة.

ف ف ؿٚل: أمٚ إّٕ ّٕ أ ظـ أمرادٗمْغ 3مٚ ذـره افؼيػ افريض يف افْٟٓومْٓٚ: 

افبىـ، يٖـؾ مٚ جيد ويىِٛ مٚ  حؼُٔؿ بًدي رجؾ رجٛ افبًِقم، مْدشٔيٓر ظِ

قين ب  ُس ؾَ  َٛ ٚ افس  مّ ٖل ؾمّْ  افزاءةف شٖٔمرـؿ بسبل وّٕ أ وأٓجيد ؾٚؿتِقه وفـ تَتِقه، ٓ

إػ  ُٝ َْ بَ ظذ افٍىرة وَش  ُت دْ فِ  وُ ل ؾٖيّن ؾال تزأ وأمّْ  افزاءةف يل زـٚة وفُؿ ٕجٚة وأمٚ ّٕ ٘ؾ

 4اإليامن واهلجرة.

ف ؿٚل: ّٕ أ اشتٍٚض ظـ أمرادٗمْغ :5يف إرصٚده مٚ ؿٚفف ادٍٔد ومْٓٚ:

 نْ ٘ؾ فُ ََ ُْ ظُ  دْ دُ ّْ َٔ ِْ مْل ؾَ  افزاءةقين ؾّـ ظرض ظِٔف ب  ل ؾُس بر شتًرضقن مـ بًدي ظذ َش 

 6مّْل ؾال دٕٔٚ فف وٓ آخرة. أزّ ت

افروايٜ إوػ ضًٍٜٔ وهُذا افثٕٜٚٔ وأّمٚ مٚ ذـره افؼيػ افريض يف افْٟٓ  أؿقل:

                                                 

 .8، ح477ص، 11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .9، ح478، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2

 .57نٟ افبالؽٜ، خىبٜ . 3

 .14، ح478، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 4

 .322، ص1اإلرصٚد، ج. 5

 .21، ح481، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 6
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 مجٔع مٚ بغ دؾتل افْٟٓ صدر مـ مقٕٓٚ أمرادٗمْغ نّ أٓ يسٚظدٕٚ افدفٔؾ ظذ 

ّٓ فأمرّن ٖهلٚ ؿرائـ باهٚ أخرون أو ـٚن فبًوٓٚ شْد أو رو نْ إو وفُـ  ،ٚ فٔسٝ إ

ّٓ روايٜ مرؾقظف.  ؽ،فٔس مجًٔٓٚ ـذف وبٚجلِّٜ فٔسٝ افروايٜ افتل ذـرهٚ افريض إ

ًٚ حيتّؾ  ٚر هذه بخادراد بٕٚ نّ أوأّمٚ مٚ ذـره صٔخْٚ ادٍٔد يف إرصٚده مرؾقع أّوًٓ وثٕٚٔ

 افروايٚت ادذـقرة ـام ٓ خيٍك ؾجّٔع أخبٚر افبٚب ِضًٚف.

ًٚ ؽر واضحٜ ؽّوْٚ افْير مـ شْدهٚ، دٓفتٓٚ ظذ حرمٜ افتزأ نْ إوفُـ  ى أيو

ـام يزظّٓٚ افًقام ؾال ظْد افتَٜٔ  افزاءةّن مجًٔٓٚ وردت يف مَٚم تقهؿ خىر وجقب ٕ

مـ مقٕٓٚ  افزاءةز ظدم ظذ جقا أزيد مـ اجلقاز، أظْل افروايٚت برمتٓٚ تدّل تدّل ظذ 

بـ صدؿٜ ٓ ظذ وجقهبٚ ويٗيد هذا ادَٚل مًتزة مسًدة  ظِٔف صِقات ادهِغأمرادٗمْغ 

ًٚ  نّ أافْٚس يروون  نّ إ: ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظبداهلل  افُقؾٜ: أاهٚ زؿٚل ظذ مْ ظِٔ

ل ؾال تزؤا مّْل ؾَٚل: مّْ  افزاءةُؿ شتدظقن إػ شبل ؾسبقين ثؿ تدظقن إػ ّٕ إافْٚس 

قين ثّؿ بُؿ شتدظقن إػ شبل ؾسّٕ إام ؿٚل: ّٕ إثّؿ ؿٚل:  مٚ أـثر مٚ يُذب افْٚس ظذ ظعي 

دمّْ  افزاءةتدظقن إػ  ّّ ل ؾَٚل فف ومل يَؾ: وٓ تزءوا مّْ  ل وإيّن فًذ ديـ حم

ّٓ مٚ  واهلل مٚ ذفؽ ظِٔف ومٚ :ؾَٚل ؟افزاءةاختٚر افَتؾ دون  نْ إافسٚئؾ: أرأيٝ  فف إ

 مىّئـ بٚإليامن ؾٖٕزل اهلل ؟ـرهف أهؾ مُٜ وؿِبفأمٙ ظِٔف ظامر بـ يٚرس حٔٞ 

ـْ  إِّٰٓ ؾٔف:  ِرهَ  َم ـْ ِْبُفُ  وَ  ُأ ـ   َؿ
ئِ َّ نِ  ُمْى يام  ّٓ مـ اـره وؿِبف مىّئـ بٚإليامن. ؾَٚل فف 1بِٚإْلِ إ

ؾَد إٔزل اهلل ظذرك وأمرك ان تًقد إن  ،ظْدهٚ: يٚ ظامر إن ظٚدوا ؾًد افْبل

 2ظٚدوا.

                                                 

 .146شقرة افْحؾ، أيٜ . 1

 .2، ح476، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2
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افسْد إػ مسًدة بـ صدؿٜ صحٔح واّمٚ مسًده ظٚمل مـ ادًٚريػ ومل  أؿقل:

ّٓ مذهبف ؾَٔبؾ ؿقفف وفذا ظزٕٚ ظـ افروايٜ بٚدًتزة ودٓفتٓٚ ؽر خٍٜٔ يرد ؾٔف ؿدح  إ

ظرض ٍٕسف  نْ ٖيًْل فٔس ظِٔف تُِٔػ ب« مٚ ذفؽ ظِٔف هللاو»ؿٚل:  ّٓن اإلمٚم

 :خرفَِتؾ وٓ يَقل مٚ ذفؽ فف يًْل فٔس فف هذا ويٗيدهٚ بًض إخبٚر إُ 

: رجالن مـ أهؾ افُقؾٜ خز ظبداهلل بـ ظىٚ ؿٚل: ؿِٝ ٕيب جًٍر مْٓٚ:

خر ؾخّذ شبٔؾ أ كء واحد مْٓام وأبىؾز بريٚ ظـ أمرادٗمْغأؾَٔؾ هلام:  اُاخذ

 أء ؾرجؾ ؾَٔف يف ديْف وأمٚ افذي مل يزىؾَٚل: أّمٚ افذي بر ،خرتؾ أء وؿُ ىافذي بر

 1ؾ إػ اجلْٜ.ؾرجؾ تًجّ 

ٓ  ظِٔف صِقات ادهِغمـ مقٕٓٚ أمرادٗمْغ  اؾتحهؾ إػ هْٚ جقاز ظدم افتز

 وجقهبٚ.

بٖن مراظٚة افتَٜٔ أؾوؾ مـ ظدم مراظٚهتٚ واشتدفقا بّهححٜ أو  :وؿد يَٚل

د بـ مروان ؿٚل: يل أبقظبداهلل ّّ ؟ ؾق اهلل فَد ٜمـ افتَٔ : مٚ مْع مٔثؿمًتزة حم

ـْ  إِّٰٓ  ّن هذه أيٜ ٕزفٝ يف ظامر وأصحٚبف:أظِؿ  ِرهَ  َم ـْ ِْبُفُ  وَ  ُأ ـ   َؿ
ئِ َّ نِ  ُمْى يام   2.بِٚإْلِ

د بـ مروان تدّل  أؿقل: ّّ يف  «مْع»ظذ أؾؤِٜ مراظٚة افتَٜٔ ان ؿرأ  مًتزة حم

ّن مٔثؿ مْكف ؾقجٛ ٕهبف افروايٜ بهٌٜٔ ادًِقم، فُـ ٓ يهح هذه افَرائٜ ٕ

وان ؿٔؾ: ـٕٚٝ افٍِيٜ دًٍقفٔتف أظْل مٔثاًم وادقجقد يف افروايٜ مٔثؿ بدون افْهٛ 

ؿ، صٚرت افروايٜ جمِّٜ ٓ يتؿ آشتدٓل هبٚ وفُـ ثمٔثاًم يف إصؾ فُـ صحػ بّٔ

تًريػ مٚ ومدح مٚ مـ  ظذ ف ادجٓقل وظذ ذفؽ تدّل ٌبهٔ «مْع»افهحٔح ؿرائٜ 

                                                 

 .4، ح476، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .3، ح476، ص11افنًٜٔ، جوشٚئؾ . 2
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 :مٔثؿ ٓ ظذ ؿدح مٚ ؾٔف ويٗيد مٚ احتِّْٚه

واين يَقل: دظٚين ؿٚل: شًّٝ مٔثؿ افْٓرخز يقشػ بـ ظّران ادٔثّل 

ذا دظٚك دظك بْل أمٜٔ إوؿٚل: ـٔػ إٔٝ يٚ مٔثؿ  أمرادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ

ٕٚ واهلل ٓ أبرء مْؽ! ؿٚل: إذًا أمّْل؟ ؾَِٝ: يٚ أمرادٗمْغ  افزاءةظبٔداهلل بـ زيٚد إػ 

يف  لواهلل يَتِؽ ويهِبؽ، ؿِٝ: أصز ؾداك يف اهلل ؿِٔؾ ؾَٚل: يٚ مٔثؿ اذا تُقن مً

 1احلديٞ. ،درجتل

وظدم مراظٚهتٚ يف افتزى ظـ  ،ؾتحهؾ ممّٚ ذـرٕٚ جقاز افتَٜٔ ومراظٚهتٚ

، هذا بٚفْسبٜ إػ إؾراد افًٚمل أّمٚ بٚفْسبٜ  أمرادٗمْغ وفًؾ ظدم مراظٚهتٚ أوػ 

ف، يًرؾف افْٚس بؾ آجتامع وافًٚمَل بٚفتنٔع أو افذي ظّد مـ ذإػ رجؾ صًٔل ظري

ورجٚل ادذهٛ ؾال جيقز افتزى بؾ وجٛ ظدم مراظٚة افتَٜٔ هْٚ وإطٓٚر  أئّٜ افديـ

ًٚ فتنْٔع افقٓيٜ ٕ ًٚ يف افديـ وشبب ّن مراظٚة افتَٜٔ بٚفْسبٜ إػ هذا افٍرد صٚرت وهْ

ادخٚفٍغ ـام ٓ خيٍك ظذ أوػ إبهٚر. وهذا متٚم افُالم يف مقارد آشتثْٚء وبف متٚم 

 ل.افُالم يف ادَٚم إوّ 

 جزاء وظدمٓٚادَٚم افثٚين: اإل

 افبحٞ إّول: إدفٜ افًٚمٜ

 أم ٓ؟ يافتَٜٔ جمز وبٕٚمر آضىراري أ بف هؾ آتٔٚن بٚدٖمقر

افتَٜٔ ـٕٚٝ يف مقارد ظدم ادْدوحٜ أّمٚ مع وجقدهٚ ؾال  نّ أٓ خيٍك ظذ ادتٖمؾ 

دفٔؾ ظذ مؼوظٜٔ  م، ومع وجقد ادْدوحٜ ٓبًٍؾ حمر  جيقز ترك واجٛ أو اتٔٚن 

 افتَٜٔ.

                                                 

 .7، ح477، ص11وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1
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ًٚ جيقز افتَٜٔ ؾال  دل   نْ إًٕؿ  دفٔؾ وٕص خٚص ظذ أن مع وجقد ادْدوحٜ، أيو

ًٚ فدؾع رضر مـ ٍٕسف أو مـ ؽره ـام ورد  بٖس هبٚ ظّالً بٚفْص. ٕحق افّٔغ ـٚذب

. ...ًٚ  1إمر بف يف افروايٜ: احِػ بٚهلل ـٚذب

 َؾ ل مُحِ فتدْدوحٜ، رؾًٝ افتَٜٔ أثٚر اومع افًّؾ بٚفتَٜٔ يف مقارد ظدم وجقد ا

بًض ادًٚيص أو ـٍٚرة صٔٚم ظذ افًٍؾ بام هق واجٛ أو حرام ٕحق رؾع احلدود يف 

ؾ ظذ ذات افًٍؾ ٕحق افوامن إن تِػ رموٚن وؽرهٚ وفُـ ٓ ترؾع أثٚر افتل مُح 

ـٚن  ٕحقٍ  تالف بٖير مٍٚل أو افَوٚء يف افهٔٚم وؽرهٚ. ّٕن مقضقع افوامن هق اإل

 ـٚن. ٕحقٍ  وهُذا مقضقع افَوٚء هق افٍقت بٖير 

خالل بٚفقاجٛ ظذ ٕحق افتَٜٔ أظْل مع اإل جزاء يف مقارد ُايتويَع بحٞ اإل

ة افسقرة يف افهالة أو ءتٔٚن ببًض ادقإع ـسك ؿراببًض إجزاء أو افؼائط أو اإل

 ؾٔٓٚ. ٜفبس ادٔت

 :وبًد حترير حمؾ افْزاع جيٛ تَديؿ أمقر

ـ ادًٕٜٚٔ افؼظٜٔ ٕحق فبس مٚ ُصْع مـ 1ادًٕٜٚٔ يَْسؿ إػ افَسّغ،  إّول:

 احلرير أو أجزاء مٚ ٓ يٗـؾ حلّف يف افهالة.

ادٖمقر بف مَٔد بًدم يشء  ن  ٖافًَؾ حٚـؿ ب نّ أ :ـ ادًٕٜٚٔ افًَِٜٔ وادراد هب2ٚ

ؿ جٕٚٛ افْٓل ٕحق ومْٓٚ مقارد اجتامع إمر وافْٓل ظذ افَقل بٚٓمتْٚع وتَدي

 ؽر افٌهبل.قب إيَٚع افهالة يف ادُٚن جقوافًَؾ حيُؿ ب« ٓ تٌوٛ»و « صّؾ »

فثٚين مْٓٚ وافَسؿ إّول مـ ادًٕٜٚٔ يِحؼ بٕٚجزاء وافؼائط وفُـ افَسؿ ا

                                                 

مًتزة افسُقين مـ ضبًٜ مٗشسٜ آل افبٔٝ يف ثالثغ  4، ح225، ص23وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .68، ص3جمِدًا، ويف جمٚل مسقؽٚت افُذب راجع ـتٚيب أراء افٍَٜٓٔ، ج
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يف مقارد افتَٜٔ وآضىرار. وظِٔٓذا ـٕٚٝ افهالة يف افدار يرؾع افًَؾ حُّف 

 احلبس وؽره صحٔحٜ. ادٌوقبٜ مع آضىرار ٕحق

افًَِٜٔ يف حٚل آضىرار بتَريٛ: يف رؾع ادًٕٜٚٔ  1واشتنُؾ افنٔخ إظيؿ

فٔسٝ تٚبًٜ هلٚ حتّك ذهبٝ بذهٚهبٚ بؾ ًٕؿ، ذهٛ احلرمٜ يف آضىرار وفُـ ادًٕٜٚٔ 

 ضٜٔ افًّؾ وٓ يرؾًٓام آضىرار ـام هق واضح.قادًٕٜٚٔ تٚبًٜ فٍِّسدة ومبٌ

ك مٚ يف اشتدٓفف ّٕن مع ضرو آضىرار افذي هق مـ وفُـ ٓ خيٍ أؿقل:

 افًْقان احلرام وصٚرت حالًٓ ومع حِٔتف مـ أيـ ُحُؿ افًْٚويـ افثٕٚقيٜ تٌر  

يَٚل يف ؿبٚهلٚ مهِحٜ راجحٜ وفذا جّقزهٚ  نْ أوأّمٚ ادٍسدة افقاؿًٜٔ يُّـ  ،ٜٔضبٚدبٌق

 افنٚرع وبٚجلِّٜ ٓ يتؿ مَٚل افنٔخ.

ـ ـٚن يؿٔؾ: حمؾ افُالم يف بحٞ اإلجزاء  يف إجزاء وافؼائط افِذ افثٚين:

ّٓ بىٓقر أ ّٓ بٍٚحتٜ افُتٚب أّمٚ يف ٕحق  ودفِٔٓام مىِؼ ٕحق ٓ صالة إ ٓ صالة إ

ّٕف دفٔؾ فبّل ٓ يرد بحٞ  آشتَرار افذي ـٚن دفِٔف اإلمجٚع وفٔس فف إضالق ٕ

 .ؿىًًٚ  ئجزاء ّٕن افهالة بدوٕف تَٜٔ جمزاإل

ًٚ يف مجٔع أ أؿقل: : ان ـٚن آضىرار مـ افَسؿ إّول مـ افتَٜٔ وـٚن مستقظب

مجٚع وفٔس فف إوؿٝ افهالة واضىرار ادُِػ إػ ظدم آشتَرار وان ـٚن دفِٔف 

ٓ ضالق وفُـ حيتّؾ دفٔؾ اصساضف ٕحق دفٔؾ اصساط افقضقء ومع هذا آحتامل إ

افقاجٛ ظِٔف أّمٚ  نّ ٖفُِِّػ ظِؿ إمجٚيل بافهالة مع ظدم آشتَرار، ّٕن  يجيز

افقؿٝ أو افَوٚء يف خٚرج افقؿٝ  تٔٚن بٚفهالة مـ دون رظٚيٜ آشتَرار ؾًاًل ويفاإل

يٖيت بٚفهالة مـ دون  نْ ٖمع رظٚيٜ آشتَرار ووجٛ ظِٔف مراظٚة هذا افًِؿ اإلمجٚيل ب

                                                 

 .، ادىبقظٜ ضّـ رشٚئؾ ؾ76َٜٔٓيف افتَٜٔ، صرشٚفٜ . 1
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وهذا ظغ ظدم  مع رظٚيٜ آشتَرار.ار ؾًالً وافَوٚء يف خٚرج افقؿٝ آشتَر

 جزاء ـام هق واضح.اإل

ب: وان ـٚن آضىرار مـ افَسؿ افثٚين مـ افتَٜٔ أظْل افتَٜٔ يف ؿبٚل ادخٚفٍغ 

ًٚ يف مجٔع افقؿٝ، يْحؾ افًِؿ آمجٚيل يف افٍرض افسٚبؼ ٕ ّن افقاجٛ وـٚن مستقظب

ومع آتٔٚن هبذا  ،ظذ ادُِػ آيتٚن بٚفهالة مع ظدم آشتَرار بدفٔؾ وجقب افتَٜٔ

ف تُِٔػ حديٞ بٖمر جديد حيُؿ ّٕ افقاجٛ فْٚ صٌؽ بدوٌي يف أصؾ وجقب افَوٚء ٕ

 جزاء بؾ ٍٕسف.ة افذمٜ مـ افَوٚ وهذا ظغ اإلءبزا

ج: وان ـٚن آضىرار مـ افَسؿ إّول يف بًض افقؿٝ، ومل يُـ فدفٔؾ 

ًٚ يُقن ا نْ أضالق، حيتّؾ إافؼضٜٔ أو اجلزئٜٔ أو ادًٕٜٚٔ  فهالة مع آشتَرار واجب

ًٚ وحيتّؾ  ًٚ ختٔرًا، وًِٕؿ  نْ أمًْٔ افَٚظدة يف دوران إمر بغ افتخٔر  نّ أيُقن واجب

وافتًٔغ تَتيض تَديؿ افتخٔر ّٕن يف افتًٔغ مٕٜٗ زائدة وظِٔٓذا ؾٚدُِػ خمرًا بغ 

شتَرار يف آخر دون آشتَرار أو اإلتٔٚن هبٚ مع آ ـآتٔٚن بٚفهالة آضىراري م

 ظـ ؽرهٚ. يوؿتٓٚ، ؾهالتف مع آضىرار جمز

 نّ أد: وان ـٚن آضىرار وافتَٜٔ مـ افَسؿ افثٚين وـٚن يف بًض افقؿٝ، ًِٕؿ 

افًّؾ ظذ ضبؼ افتَٜٔ واجٛ وترـف حرام، ؾٚفهالة مثاًل دراظٚة افتَٜٔ واجبٜ إّمٚ 

سَط هذا افقجقب وحيتّؾ فقجقب ٍٕس افهالة أو فقجقب افتَٜٔ ومع آتٔٚن هبٚ ي

ًٚ، ٕرجع ؾٔٓٚ إػ  ف تُِٔػ بدوي ٓ ًِٕؿ ّٕ ٕ افزاءةوجقد تُِٔػ آخر فِهالة وجقب

 جزاء يف ادَٚم.مْف ويْتٟ اإل افزاءةوجقده ؾٔجري 

 ِّ  ضالق.إف إذا مل يُـ فدفٔؾ افؼضٜٔ أو اجلزئٜٔ أو ادًٕٜٚٔ هذا ـ

ًٚ ٕحق افىٓٚرة يف افهالة إًٕٜٚٔ وأّمٚ إذا ـٚن فدفٔؾ افؼضٜٔ أو اجلزئٜٔ أو اد ضالؿ

ّٓ بىٓقر» فَقفف ويف هذه افهقرة ٓ ؾرق بغ افتَٜٔ بٚفَسؿ إّول «. ٓ صالة إ
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أظْل آضىرار وافتَٜٔ بٚفَسؿ افثٚين أظْل يف ؿبٚل ادخٚفٍغ وٓ ؾرق بغ أن يُقن 

ًٚ يف مجٔع افقؿٝ أم ٓ.  .. .مستقظب

 ن يتّسؽ بٖمقٍر:أيُّـ  جزاء يف هذه افهقرةاإل كومـ ادظ

 .1«رؾع ظـ أمتل مٚ اضىروا إفٔف...:  »بَقفف إّول: حديٞ افرؾع:

وهذا احلديٞ رؾع اجلزء وافؼط ومًٕٜٚٔ ادٕٚع يف صقرة آضىرار، وافًٍؾ 

 ن  ٕ ئبف مـ دون اجلزء أو افؼط أو مع ادٕٚع صحٔح وجمزادوىر افذي أتك 

 بٚحلديٞ ادذـقر. دمٓام ـقجقدمهٚوجقدهٚ ـًدمٓٚ وظ

ن ـٚن افبحٞ يف آضىرار بًّْٚي افًٚم أظْل افَسؿ إّول مـ افتَٜٔ إ: أ أؿقل:

ًٚ يف مجٔع افقؿٝ، ٓ يتؿ افتّسؽ بحديٞ افرؾع، ّٓن افؼضٜٔ وادًٕٜٚٔ  وـٚن مستقظب

ٜٔ ضًواجلزئٜٔ ـٕٚٝ مـ إحُٚم افقضًٜٔ وٓ تهؾ يد اجلًؾ إػ إحُٚم افق

ْتزع مـ إحُٚم افتٍُِٜٔٔ بًْٚء ظذ مٚ ذـره افنٔخ إظيؿ يف تٚ ّن أمستَٔاًم بؾ 

                                                 

، 15وشٚئؾ افنًٜٔ ج : وَٕؾ ظْٓام يف24، ح353: وافتقحٔد 9، ح417، ص2اخلهٚل ج. 1

، 1مـ أبقاب جٓٚد افٍْس، مـ ضبًٜ مٗشسٜ آل افبٔٝ: وافٍَٔف، ج 56، افبٚب 1، ح369ص

وٕقادر  2، ح249، ص8وج 2، ح293، ص7: وَٕؾ ظْف يف وشٚئؾ افنًٜٔ، ج132، ح59ص

د بـ ظٔسك، ص ّّ : 3، ح237، ص23: وَٕؾ ظْف يف وشٚئؾ افنًٜٔ ج157، ح74أمحد بـ حم

ّٕف: ووصٍف افنٔخ آ  (.347، ص3)ادُٚشٛ، ج« اخلز ادتٍؼ ظِٔف بغ ادسِّغ»ظيؿ بٖ

، ؾتح 84، ص6: افسْـ افُزى فِبَٔٓل، ج2445و  2443، ح659، 1راجع شْـ ابـ مٚجف، ج

، 16: صحٔح ابـ حبٚن، ج161، ص8: ادًجؿ إوشط فِىزاين، ج478، ص11افبٚري، ج

، 1: اجلٚمع افهٌر فِسٔقضل، ج14347و  14346، ح232، ص4: ـْزافًامل، ج242ص

 .1849، ح277
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ًٚ إفٔٓٚ ؾال يهح افتّسؽ  1افرشٚفٜ وّدٚ مل تهؾ يد اجلًؾ إفٔٓٚ مل تهؾ يد افرؾع أيو

 بٚحلديٞ افرؾع فرؾًٓٚ.

ًٕؿ: يرؾع احلديٞ ادذـقر افتُِٔػ يف حٚل آضىرار برمتٓٚ ويسَط افتُِٔػ 

ٚ ٓ تسَط بحٍٚل. وفذا َٕقل يف دفٌٔؾ خٚص بّٖن  مقرد افهالة دّل مـ رأشف. ًٕؿ يف 

افهالة بٚٓتٔٚن بسٚئر إجزاء أّمٚ يف ؽرهٚ مـ افتُِٔػ ٕحق افهقم يسَط احلديٞ 

 خٚص يف افٔقم مثاًل ؾٔسَط 
ٍ
افرؾع افتُِٔػ بف إذا ـٚن اإلٕسٚن موىرًا إػ شب دواء

افبغ دفٔؾ خٚص يدل ظذ ظدم شَقط افتُِٔػ بٚفهقم مـ رأشف، ًٕؿ إذا ـٚن يف 

افؼب وامره  فز فخذ بف ـهقم افًىنٚن ّٕن افنٚرع جقّ افتُِٔػ مـ رأشف أُ 

 بٚٓمسٚك يف بَٜٔ نٚره وصقمف.

ؾىٚره حرام وجيٛ ظِٔف آمسٚك يف إـؾ، ؾُؾ ىر ظّدًا بٕٚأؾظل و نْ إًٕؿ: 

 بَٜٔ يقمف ـام هق واضٌح وخٚرٌج مـ حمؾ بحثْٚ.

جزاء يف افَسؿ اخلٚص ويف شٚئر ادقارد حيُؿ بسَقط قرة حيُؿ بٚإلويف هذه افه

 افتُِٔػ مـ رأشف.

ًٚ يف مجٔع افقؿٝ بؾ  ب: وإذا ـٚن آضىرار بٚفَسؿ إّول وفُـ مل يُـ مستقظب

افهالة وٕحقهٚ مـ  نّ أحديٞ افرؾع دٚ ذـرٕٚ مرارًا مـ ـٚن يف بًوف ٓ جيري 

بٚفىبًٔل بغ احلديـ وٓ يريد افنٚرع مْف افٍرد افقاجبٚت ادقشًٜ، فُِِّػ أن يٖيت 

أن يٖيت بٚفهالة بًد رؾع آضىرار يف اخلٚص، ويف هذه افهقرة جيٛ ظذ ادُِػ 

ـام هق  يافقؿٝ بْحق متٚمٜٔ إجزاء وافؼائط. وآتٔٚن هبٚ يف حٚل آضىرار ٓ جيز

 افقاضح.

                                                 

 ومٚ بًدهٚ. 125، ص3ؾرائد إصقل، ج. 1
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ًٚ يف مجٔع افقؿٝ ج: وإذا ـٚن آضىرار بٚفَسؿ افثٚين مـ افتَٜٔ ومل  يُـ مستقظب

خر وجقب افتُِٔػ ٕحق فُِِّػ تٍُِٔٚن، أحدمهٚ وجقب افتَٜٔ وأؾحْٔئذ 

ويَتيض آضالق يف افدفٔؾ افؼضٜٔ واجلزئٜٔ وادًٕٜٚٔ، آتٔٚن بٚفتُِٔػ افهالة 

ًٚ وحيُؿ بًدم اإل ًٚ وتٚم ًٚ صحٔح جزاء ظّالً ـام ٓ خيٍك. وان ـٚن افًّؾ بٚفتَٜٔ أيو

 وفُـ ٓ جيزي ظـ افًّؾ بٚفتُِٔػ افقاؿًل ٕحق افهالة وؽرهٚ. واجبًٚ 

.ًٚ  ٓ يَٚل: ظِّْٚ بًدم وجقب صالتٚن فِيٓر ؿىً

خر بٚفتُِٔػ حدمهٚ بٚفتَٜٔ وأأٚ َٕقل: ٓ جيٛ صالتٚن افقاؿًٔٚن فِيٓر أمٚ ّٕٕ 

 ؾال بٖس بف.

 د: شٖٔيت بحثف يف إمر افثٚين ؾٕٚتير إن صٚء اهلل تًٚػ.

و « مٚ مـ يشء يوىر إفٔف ابـ آدم ؾَد احِف اهلل» نّ أظذ  روايٚت افتل تدّل  افثٚين:

جزاء ظذ اإل 1مر ذـر بًوٓٚ يف ادَٚم إّول مـ هذه افرشٚفٜ وؿد متسؽ هبٚ افنٔخ

احلالل ؿد يىِؼ ظذ احلالل افتٍُِٔل يف ؿبٚل احلرام افتٍُِٔل وؿد يىِؼ  نّ أبتَريٛ: 

حلرام افقضًل وادراد بٚحلِٜٔ واحلرمٜ افقضًٔتٚن مهٚ ظذ احلالل افقضًل يف ؿبٚل ا

ظذ حِٔٝ مٚ اضىر إفٔف ابـ آدم واحلِٜٔ يف افروايٜ  افهحٜ وافٍسٚد. وافروايٜ تدّل 

ّٓ مىَِ ؾتدل ظذ صحٜ افًٍؾ ادٚيت بف ظذ  ٜوافقضًٔ ٜتنّؾ احلِٜٔ افتٍُِٔٔ ٜفٔسٝ إ

بام بَل مـ إجزاء وافؼائط افتَٜٔ وٓزم احلِٜٔ افقضًٜٔ وهل افهحٜ هق إمر 

ّٓ اإلجزاء ٕ ؾىٚبؼ ادٚيت بف  بف ادُِػ ؾًؾ وأتك بٚدٖمقر ن  وٓزمٜ إمر بام بَك فٔس إ

ّٓ افهحٜ واإل بف ادٖمقر  جزاء.وفٔس هذا إ

                                                 

، مـ افىبًٜ ادِحَٜ 15، افسىر 323ص]، ادىبقظٜ ضّـ رشٚئؾ ؾَٜٓٔ 89صيف افتَٜٔ،  ٜرشٚف. 1

 .[بخط ادرحقم ضٚهر خقصْقيس ،بٚدُٚشٛ
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 صقر ادسٖفٜ ظذ أربًٜ أؿسٚم: أؿقل:

ًٚ أ يف مجٔع : تٚرة يىِؼ ظذ آضىرار ادًْك إّول مـ افتَٜٔ وفٔس مستقظب

بغ احلديـ ؾال يهح افًٍؾ آضىراري حتّك  بف افقؿٝ، ؾٚدُِػ ؿٚدر ظذ ادٖمقر

 بًْٚء ظذ متٚمٜٔ مٚ ذـره افنٔخ.

ًٚ يف مجٔع افقؿٝ، افروايٜ ـٕٚٝ بْحق افَؤٜ احلََٜٔٔ  ب: وان ـٚن مستقظب

ظذ  وافَوٚيٚ احلََٜٔٔ فٔسٝ يف مَٚم بٔٚن مقضقظٓٚ وتًْٔف وظِٔٓذا ؾٚفروايٜ تدّل 

بف وفُـ فٔسٝ يف مَٚم بٔٚن آضىرار وحمِف وـٍٔٔتف ويف افقاؿع  ك  حِٔٝ افًٍؾ ادتَ

ن ـٚن دٚ بَل مـ إجزاء وافؼائط أمرًا وادٍروض ظدمف إجزاء دفٝ افروايٜ ظذ اإل

جزاء بٚٓشتٍٚدة مـ جزا يدظل إُنٚف إمر مـ افروايٜ ثّؿ حيُؿ بٚإلوافَٚئؾ بٚإل

 ؾ٘شتدٓفف دورٌي.افروايٜ، 

ضالق إدفٜ اجلزئٜٔ إوافنٚهد ظذ ظدم وجقد إمر بام بَل مـ إجزاء، 

 جزاء.إوادًٕٜٚٔ وافؼضٜٔ ؾال أمر دٚ بَل وٓ 

ًٚ يف يىِؼ افتَٜٔ بٚدًْك افثٚين و ج: وتٚرة هل افتَٜٔ مـ ادخٚفٍغ وفٔسٝ مستقظب

ام آتٔٚن بف واجٛ وفذا مؼوع بؾ ربّ بف  ك  افًّؾ ادتَ نّ أافقؿٝ، ترصدٕٚ افروايٜ ظذ 

ًٚ: بًد رؾع  ك  ادُِػ أّوًٓ: آتٔٚن بٚفًّؾ ادتَ ٓ جيقز فُِِّػ ترـف ؾًذ بف. وثٕٚٔ

ف ؿٚدٌر ظذ ّٕ جزاء وافؼائط ٕخالل بٕٚتٔٚن بٚفًّؾ افهحٔح بدون اإلافتَٜٔ اإل

ّٓ ظدم اإلاإل  جزاء.تٔٚن بف. وهذا فٔس إ

ًٚ  نْ إد: و ضالق يف أدفٜ اجلزئٜٔ يرصدٕٚ ظذ يف مجٔع افقؿٝ، اإل ـٕٚٝ مستقظب

مقضقع افَوٚء هق افٍقت  نّ ؾقت افقاجٛ افقاؿًل وبًد افٍقت جيٛ افَوٚء ٕ

ًٚ ؾال تدّل  صُٚل ويف مجٔع افهقر إربًٜ وهذا جزاء بنُؾ مـ إظذ اإل وـٚن حمََ

 افدفٔؾ ظَٔؿ.
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 افروايٚت:ة مـ جزاء بًدّ ظذ اإل 1وؿد متسؽ افنٔخ افثٚفٞ:

د مْٓٚ: ّّ  نّ : إصحٔحٜ أيب افهبٚح افُْٚين ؿٚل: واهلل فَد ؿٚل يل جًٍر بـ حم

ِّّف رشقل اهلل ّٔف افتْزيؾ وافتٖويؾ ؾً ِّؿ ٕب ًٚ  اهلل ظ ِّّْٚ واهلل ،ظِٔ ثّؿ  ،ؿٚل: وظ

 2ؿٚل: مٚ صًْتؿ مـ يشء أو حٍِتؿ ظِٔف مـ يّغ يف تَٜٔ ؾٖٕتؿ مْف يف شًٜ.

ًٚ تنّؾ  تدّل  «ٚم»افٍِيٜ  نّ أبتَريٛ:  ظذ افًّقم تنّؾ مجٔع إمقر وافسًٜ أيو

ظذ  وهل افهحٜ ؾٚفهحٔحٜ تدّل  ٜٔضًوهل احلِٜٔ وافسًٜ افق ٜافسًٜ افتٍُِٔٔ

 جزاء.ظذ اإل بف ؾتدّل  كصحٜ افًٍؾ ادتَ

 ؿد يىِؼ إدفٜ اجلزئٜٔ وؿد ٓ يىِؼ ؾِِّسٖفٜ صقرتٚن: أؿقل:

ترك  نْ ٘تٔٚن بٚجلزء أو افؼط أو ترك ادٕٚع ؾإن ـٕٚٝ إدفٜ مىَِٜ، جيٛ اإل ـ1

ًٚ صقرتٚن:  اجلزء أو أتك بٚدٕٚع فِتَٜٔ فف أيو

ـٕٚٝ افتَٜٔ يف بًض افقؿٝ، ترك ادُِػ افًٍؾ افهحٔح يف بًض افقؿٝ  نْ إ :أ

تٔٚن بف وٓ ينِّف ظّقم مٚ صًْتؿ ـام ٓ خر ؾٔجٛ اإلوفف آتٔٚن بف يف بًوف أ

 خيٍك.

ف ظّؾ ظذ ّٕ مجٔع افقؿٝ، ٓ يشء ظذ ادُِػ فسك افقاجٛ ٕوإن ـٕٚٝ يف  ب:

ؼ هْٚ ؾٔجٛ افتَٜٔ، فُـ افهحٔحف ٓ َّ  ترؾع افَوٚء، ٓن مقضقظف افٍقت وهق حم

 جزاء.آتٔٚن بف ؿوًٚء. وهذا ظدم اإل

وإن ـٕٚٝ أدفٜ اجلزئٜٔ ؽر مىَِٜ وٓ تنّؾ مقارد افتَٜٔ، افًّؾ افهٚدر مـ  ـ2

 ًٚ ّٓ ؾال ّٕن افنٚرع إن  نْ إافتَٜٔ ـٚن صحٔح ـٚن دٚ بَك مـ إجزاء وافؼائط أمرًا وإ

                                                 

 .[324و  323ص]ّـ رشٚئؾ ؾَٜٓٔ، ومٚ بًدهٚ، ادىبقظٜ ض 89صرشٚفٜ يف افتَٜٔ، . 1
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تٔٚن بذفؽ واحلُؿ بٚفهحٜ ٓ اظٚدة تٔٚن بف ومع اإل، جيٛ ظذ ادُِػ اإللأمر بام بَ

جزاء. وفُـ دون اثبٚت إمر بام بَل خرط ؿتٚد. ؾٚفهحٔحٜ اإلهق وٓ ؿوٚء وهذا 

ل وادٍروض اشتٍٚدة هذا إمر مـ افهحٔحٜ ن ـٚن إمر بام بَإجزاء ظذ اإل تدّل 

.ًٚ  ؾٚٓشتدٓل دورّي وٓ ئٍد صٔئ

 افنٔخ إظيؿ يف رشٚفتف يف افتَٜٔ. لاشتدٓمٚ ورد يف افرّد ظذ هذا تَريٛ 

 وهق: 1وؿد اجٔٛ ظـ اشتدٓل افنٔخ بقجف وجٔف آخر

وفْٚ تُِٔػ وظْقان افتَٜٔ ىرف ترؾع بَادقارد افؤ نّ أظذ  طٚهر افهحٔحٜ تدّل 

حتّك  فتَٜٔ فٔس يف هذان افتٍُِٔٚن ضٔؼظٚدة أو افَوٚء ومع ظدم ابقجقب اإل

 ٚن افتَٜٔ.يظٚدة وافَوٚء بٚق ظذ حٚفف حتّك ظذ ضرترؾًٓام افتَٜٔ. ؾٚفتُِٔػ بٚإل

ام مـ ن يتًبد بٚفهحٜ وافٍسٚد مع ـقنام ؽر جمًقل فف ّٕن إًٔؿ: فِنٚرع 

ًٚ فِّٖمقرإحُٚم افًَِٜٔ، ؿد حُؿ افً وفُـ فِنٚرع  بف َؾ هبام ان ـٚن ادٖيت بف مىٚبَ

 ن يتًبد بٚفهحٜ وفُـ فٔس هذا افتًبد مدفقل افهحٔحٜ ـام ٓ خيٍك.أ

ف ؿٚل: ٓ ديـ دـ ّٕ أيف حديٞ  خز أيب ظّر إظجّل ظـ أيب ظبداهلل ومْٓٚ:

  ٓ تَٜٔ فف وافتَٜٔ يف ـؾر 
ٍ
ّٓ يف افْبٔذ وادسح ظذ اخل يشء  2ٍغ.إ

افتَٜٔ ترؾع احلُؿ افقضًل ـام ترؾع  نّ أظذ  بتَريٛ: آشتثْٚء يف اخلز تدّل 

ًٚ وأ قأحد ادستثْغ شب افْبٔذ وه نّ ُؿ افتٍُِٔل ٕاحل خر ادسح ظذ حرام تٍُِٔ

ًٚ أي ٓ يهح افقضقء مًف. وهذا آشتثْٚء تدّل  ظذ ظّقمٜٔ  اخلٍغ وهق حرام وضً

 
ٍ
ّٓ ؾال يهح  لحُّيف افروايٜ ظذ ٕحق تنّؾ  ـّؾ يشء ًٚ وإ افتٍُِٔل وافقضًل مً

                                                 

، 5مـ افىبًٜ إوػ بٚفْجػ إشف ]ج 279، ص4افقثَك، جافتَْٔح يف شح افًروة . 1
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 آشتثْٚء.

هذا آشتدٓل ـٚن مـ خمتهٚت هذه افروايٜ وشٚئر افراويٚت  نّ أؾيٓر ممّٚ ذـرٕٚ 

ظذ هذا آشتدٓل  ٓ يدّل « ٓ ٕتَل»أو « ك  ٓ يتَ»ادذـقرة يف افبٚب ادرويٚت بٚفٍِظ 

. فًدم ورود آشتثْٚء ـّ  ؾٔٓ

ف ـٚن جمٓقل احلٚل وفٔس فف يف ّٕ اخلز ضًٔػ بٖيب ظّر إظجّل ٕ وؾٔف: أّوًٓ:

ّٓ هذه افروايٜ.  افُتٛ إربًٜ إ

:ًٚ ؼ اخلقئل وثٕٚٔ َّ ظذ  : افروايٜ بٍرض متٚمٜٔ شْدهٚ ٓ تدّل مدطِف 1ؿٚل ادح

ـٚن آشتثْٚء مـ افرؾع احلُّل وفُـ آشتثْٚء يف  نْ إآشتدٓل يتؿ  نّ جزاء، ٕاإل

افروايٜ ـٚن مـ افرؾع ادقضقظل، أظْل ظدم مقضقع افتَٜٔ يف ادستثْك ٓ ظدم 

يف هذه افرشٚفٜ يف ادَٚم إّول ويف افبحٞ ظـ ادسح  مدطِفحُّٓٚ بتٍهٔؾ ؿد مّر ظْف 

 اخلٍغ ادستثْك مـ مقارد افتَٜٔ.ظذ  

 ظذ مٚ مّر مّْٚ ؾراجع مٚ حررٕٚه هْٚك. ك  متٚمٜٔ هذا ادبْظدم  وؾٔف: أؿقل:

:ًٚ : طٚهر افروايٜ تدل ظذ احلُؿ افتٍُِٔل ؾَط وافنٚهد ظذ ذفؽ ؿقفف وثٚفث

  يف ـؾر »وؿقفف « ٓ ديـ دـ ٓ تَٜٔ فف»
ٍ
افروايٜ ظذ  ًؿ هذا احلُؿ افتٍُِٔل ؾتدّل ت« يشء

ّٓ يف ادقر  .أصالً جزاء ظذ اإل ديـ ادستثْٔغ ؾال تدّل وجقب افتَٜٔ يف مجٔع ادقارد إ

اإلمٚم وؿد صذ ؾخرج  مقثَٜ شامظٜ ؿٚل: شٖفتف ظـ رجؾ ـٚن يهع ومْٓٚ:

ًٚ ظدٓ ؾِٔهؾ أُ  ويْكف  خرى  افرجؾ رـًٜ مـ صالة ؾريوٜ ؿٚل: إن ـٚن إمٚم

ًٚ وفٔدخؾ مع اإلمٚم يف صالتف ـام هق و  ن مل يُـ إمٚم ظدل ؾِٔبـ ظذإوجيًِٓام تىقظ

ّٓ اهلل وحده  صالتف ـام هق ويهذ رـًٜ أخرى وجيِس ؿدر مٚ يَقل: أصٓد أن ٓ إفف إ

                                                 

 .ضبًٜ مقشقظٜ اإلمٚم اخلقئل 247، ص5راجع افتَْٔح يف شح افًروة افقثَك، ج. 1
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دًا ظبده ورشقفف ثّؿ فٔتؿ صالتف مًف ظذ مٚ اشتىٚع ؾ ّّ ّن ٘ٓ شيؽ فف وأصٓد أن حم

ّٓ وصٚحبٓٚ مٖجقر ظِٔٓٚ إن صٚء اهلل.  1افتَٜٔ واشًٜ وفٔس يشء مـ افتَٜٔ إ

يف ادقثَٜ، مٚ اشتىٚع مـ افقاجبٚت افهالتٜٔ  «تىٚعمٚ اش» ـادراد ب نّ أبتَريٛ: 

مـ إجزاء وافؼائط وترك ادقإع ؾٚفًّؾ افهٚدر مـ افتَٜٔ يف ؿبٚل ادخٚفٍغ وفق 

افهالة اجلامظٜ تَٚم يف أّول وؿٝ افٍؤِٜ ظْدٕٚ وظْد افًٚمٜ  نّ ـٚن يف بًض افقؿٝ ٕ

ظذ صحٜ  ؾٚدقثَٜ تدّل « تىٚعفٔتؿ صالتف مًف ظذ مٚ اش»ؿٚل:  اإلمٚم نّ صحٔح ٕ

 جزاء.تٔٚن بٕٚجزاء وافؼائط وهذا هق اإلاإلمـ  افهالة مًٓؿ مع مٚ اشتىٚع ادهع

 ختتص ادقثَٜ ببٚب افهالة ؾَط ؾال تنّؾ ؽرهٚ مـ ادقارد. ٓ يَٚل:

ِّ تورد يف ادقثَٜ تًِٔؾ  ٕٕٚ َٕقل: ٜ تًّؿ وختهص وهق ًؿ مجٔع ادقارد وافً

ّٓ وصٚحبٓٚ مٖجقر ظِٔٓٚ إن صٚء ؾّٚن »: ؿقفف افتَٜٔ واشًٜ وفٔس يشء مـ افتَٜٔ إ

 .«اهلل

، بام اشتىٚع مـ «مٚ اشتىٚع»مٚ افدفٔؾ ظذ محؾ  :فُـ يرد ظذ هذا افتَريٛو

افقاجبٚت افهالتٜٔ يًْل إجزاء وافؼائط وترك ادقإع؟ وافيٚهر مـ ادقثَٜ بَريْٜ 

تٔٚن بهالتف ؾرادى  بؾ ٓ ريٛ ر مع مجٚظتٓؿ واإليف افيٚه صدرهٚ وذيِٓٚ تبًٜٔ ادهع

ّٓ وصٚحبٓٚ مٖجقر : »ؾٔف وفذا ؿٚل اإلمٚم افتَٜٔ واشًٜ وفٔس يشء مـ افتَٜٔ إ

جزاء أصاًل. وفذا جًؾ صٚحٛ ادقثَٜ ظذ اإل . ؾال تدّل «ظِٔٓٚ إن صٚء اهلل

وإـامل بٚب اشتحبٚب َٕؾ ادٍْرد ٕٔتف إػ افَْؾ »ظْقان بٚبف هُذا:  افقشٚئؾ

طٓٚر ادتٚبًٜ حْٔئذ يف أثْٚء إرـًتغ إذا خٚف ؾقت اجلامظٜ مع افًدل واشتحبٚب 

 .«افهالة مع ادخٚفػ فِتَٜٔ و...
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ّٔام ّن ٖصُٚل يف ادقثَٜ بوأّمٚ اإل ّن موّره شامظٜ وهق أٚ موّرة ؾال ظزة هبٚ ش

د بـ مسِؿ ؽر تٚم، ّٕن ـثرأفٔس مـ  ّّ ضامر يف روايٚت شامظٜ اإل ةرضاب زرارة وحم

أـثرهٚ مٖخقذ مـ ـتٚبف وـٕٚٝ ؽر موّرة  نّ أتدفْٚ ظذ ؿبقهلٚ ظْد إصحٚب مع 

 ؾِام إتَؾ إػ شٚئر افُتٛ صٚرت موّرة ـام ٓ خيٍك ظذ أهِف.

ادٗمـ إذا  إنّ  :يف حديٞ مًتزة مسًدة بـ صدؿٜ ظـ أيب ظبداهلل ومْٓٚ:

ّٓ أطٓر اإليامن ثّؿ طٓر مْف مٚ يدّل ظ ًٚ إ ذ َٕوف خرج ممّٚ وصػ وأطٓر وـٚن فف ٕٚؿو

ن تُقن أن ـٚن فٔس ممّٚ يُّـ ٘ام ظّؾ ذفؽ تَٜٔ ومع ذفؽ يْير ؾٔف ؾّٕ إف ّٕ أ لن يّدظأ

ّن فِتَٜٔ مقاضع مـ أزاهلٚ ظـ مقاضًٓٚ مل تستَؿ فف ذفؽ، ٕ فافتَٜٔ يف مثِف مل يَبؾ مْ

ٓؿ ظذ ؽر حُؿ احلؼ وؾًِف، ًِن يُقن ؿقم شقء طٚهر حُّٓؿ وؾأوتٍسر مٚ يتَل 

  ؾُّؾ 
ٍ
 1.زف جٚئّٕ ٖيًّؾ ادٗمـ بْٔٓؿ دُٚن افتَٜٔ ممّٚ ٓ يّٗدى إػ افٍسٚد يف افديـ ؾ يشء

ٜ ّٕن افرجؾ مـ وظزٕٚ ظْٓٚ بٚدًتزة مع ظدم ورود تقثٔؼ مسًدة بـ صدؿ

 .جزاءومل يرد ؿدح ؾٔف، ؾًّتز ظذ مبْٚئْٚ يف افرجٚل. وؿد اشتدل هبٚ فإلادًٚريػ 

اجلقاز يف ٕحق شب ادسُر ومثِف هق اجلقاز افتٍُِٔل ويف ٕحق  نّ أ بتَريٛ:

سؾ وافقضقء وافهالة هق اجلقاز افقضًل واجلقاز افقضًل هق ظغ اإل ٌُ جزاء اف

ًٚ ّٕن  حُّل ضالق بْحق تنّؾظذ اجلقاز بٚإل وادًتزة تدّل  افتٍُِٔل وافقضًل مً

  ـّؾ »ؿٚل ؾٔٓٚ:  اإلمٚم
ٍ
 «.ف جٚئزّٕ ٖادٗمـ بْٔٓؿ دُٚن افتَٜٔ... ؾيًّؾ  يشء

ٓيِتزم  نّ يٗخذ أحد هبذا افًّقم مع شًتف حتّك افنٔخ إظيؿ، ٕٓ وؾٔف: أّوًٓ:

أحد بهحٜ افىالق مثاًل ظْدهؿ مع ظدم حوقر افًدفغ دُٚن افتَٜٔ وٕحق ذفؽ ؾال 

 يُّـ إخذ بٚفًّقم.
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:ًٚ ًٚ إذا ٓ ثٕٚٔ طٓر ظدم ارتبٚضٓٚ بٕٚمقر افقضًٜٔ حظ صدر ادًتزة وذيِٓٚ مً

 نّ إ»ؿٚل ؾٔٓٚ:  ٚ ـٕٚٝ يف مَٚم افتُٚفٔػ وأمقرهٚ وختتص هبٚ ّٕن اإلمٚمّن أو

ظذ َٕوف خرج ممّٚ وصػ وأطٓر وـٚن  ادٗمـ إذا أطٓر اإليامن ثّؿ طٓر مْف مٚ يدّل 

... ّٓ ًٚ إ  احلديٞ. ،ٕٚؿو

دفٜ افًٚمٜ ادستدل هبٚ ظذ وؿد طٓر ممّٚ ذـرٕٚ وحررٕٚ إػ هْٚ ظدم متٚمٜٔ إ

ؾْؼع  جزاءافبحٞ إّول مـ ادَٚم افثٚين يف اإل جزاء يف مجٔع مقارد افتَٜٔ وهبٚ تؿّ اإل

بًقن اهلل تًٚػ يف افبحٞ افثٚين أظْل إدفٜ افتل ختتص بّقرد خٚص دون مقرد 

 واحلّد هلل إحد افٍرد افهّد.

 افبحٞ افثٚين: إدفٜ اخلٚصٜ

 جزاء هْٚ تَع يف ثالثٜ مقارد:ٜ يف بحٞ اإلإدفٜ اخلٚص

 جزاء يف افتَٜٔ.إذا دّل دفٔؾ خٚص وٕص رصيح ظذ اإل ادقرد إّول:

افتَٜٔ  دّل دفٔؾ ظذ افتقشع يف آمتثٚل بْحق ينّؾ آمتثٚل يف حٚل ادقرد افثٚين:

 جًؾ افبدل.وآضىرار وؿد ظز ظْف ب

ع يف آمتثٚل شجزاء وٓ دفٔؾ ظذ افتقإذا مل يُـ ٕص ظذ اإل ادقرد افثٚفٞ:

إظهٚر ومٙ إزمٚن يف ذفؽ  افنًٜٔ ظذ ممرّ  وفُـ افقاؿًٜ وادقرد ظذ ٕحق ابتذ

آتٔٚن بف جمددًا أداًء يف  ظذ   ظذ افتَٜٔ وفٔس يف افْهقص مٚدّل  نبٚفتَٜٔ ويًِّق

شرة ؿوًٚء يف خٚرجف وإذا مل يُـ دفٔؾ ـذفؽ ُٕنػ مـ ظدمف و وافقؿٝ أ

جزاء يف افًّؾ ٕحق حُؿ ، اإلإصحٚب ظذ افتَٜٔ وادتهِٜ إػ زمـ ادًهقمغ

هذا احلُؿ احلٚـؿ افًٚمٜ ظذ ثبقت اهلالل يف صٓر ذي احلجٜ واتٔٚن ادْٚشؽ ظذ ضبؼ 

ًٚ تدّل ًرٕحق افقؿقف يف اف فسْٜ جزاء ويًز ظْف يف إظذ اإل ؾٚت وؽرهٚ وهذا أيو

 ضالق ادَٚمل.بٚإل
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 ٚ ادقرد إّول:أمّ 

 ٜيف صحٔح وؿد مّر يف أّول افرشٚفٜ يف افبحٞ حقل افتَٜٔ اددارايت ؿقفف

يف صحٔحٜ هنٚم افُْدي:  وؿقفف «صِقا مًٓؿ يف مسٚجدهؿ»ظبداهلل بـ شْٚن: 

جزاء يف افهالة وافقضقء وافىٓٚرة وافْجٚشٜ وؿِْٚ ثبقت اإل «صِقا يف ظنٚئرهؿ»

 حررٕٚه هْٚك.ـؾ وافؼب ؾراجع مٚ وإ

تٔٚن بف مـ إجزاء جيٛ يف افتَٜٔ مراظٚة مٚ يُّـ فُِِّػ مـ اإل وَٕقل هْٚ:

وافؼائط وترك ادقإع مع مالحيٜ افتَٜٔ أظْل ظدم ادْدوحٜ حٚل افًٍؾ ٕحق 

ة احلّد وافسقرة يف افهالة ءافسجقد ظذ احلهر أو إحجٚر ٓ ظذ افٍرش وؿرا

ّٔد افٔزديوظدم افتُتػ وٕحق ذفؽ وأصٚر  ًٕؿ فق »يف افًروة بَقفف:  إػ هذا افس

هتؿ ادسح ظذ اخلػ ـ مثالً ـ ؾٕٚحقط ءأمُْف ـ وهق يف ذفؽ ادُٚن ـ ترك افتَٜٔ وأرا

 .1«بؾ إؿقى ذفؽ

 ة مـ افروايٚت:ظذ ظدم ادْدوحٜ حٚل افًٍؾ ظدّ  وتدّل 

ثّؿ فٔتؿ »ؾٔٓٚ:  مقثَٜ شامظٜ ادذـقرة يف إدفٜ افًٚمٜ حٔٞ ؿٚل اإلمٚم مْٓٚ:

ؾراجع مٚ حررٕٚه  «مٚ اشتىٚع»تٍسر ٚ يف ظذ مٚ مّر مّْ  2«صالتف مًف ظذ مٚ اشتىٚع...

 هْٚك.

بف ٕحق صحٔحٜ احلِبل  ىظذ وجقب افَرأة خِػ مـ ٓ يَتد مٚ تدّل  ومْٓٚ:

بف ؾٖؿرأ خٍِف شًّٝ ؿراءتف  ىؿٚل: إذا صِٔٝ خِػ إمٚم ٓ يَتد ظـ أيب ظبداهلل

 3.أو مل تسّع

                                                 

 مـ ؾهؾ أؾًٚل افقضقء. 35، مسٖفٜ 255، ص1افًروة افقثَك، ج. 1

 .6، ح458، ص5وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2

 .9، ح429، ص5وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 3
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: أـقن مع اإلمٚم ؾٖؾرغ مـ مقثَٜ زرارة ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظبداهلل هٚ:وٕحق

 1آيٜ وجمّد اهلل واثـ ظِٔف، ؾ٘ذا ؾرغ ؾٖؿرأ أيٜ وأرـع. أن يٍرغ ؿٚل: أبؼافَراءة ؿبؾ 

: مـ ٓ صحٔحٜ أيب بهر يًْل فٔٞ ادرادي ؿٚل: ؿِٝ ٕيب جًٍر ومْٓٚ:

ن ؾرغ ؿبِؽ ؾٚؿىع افَراءة ٘ؽ يف حهٚر ؾّٕ ٘ؾ ن يٍرغأأؿتدي افهالة، ؿٚل: أؾرغ ؿبؾ 

 2وأرـع مًف.

جزاء يف افهالة مع مراظٚة ظدم ظذ اإل ؽر ذفؽ مـ إخبٚر افتل تدّل  ومْٓٚ:

وفذا محؾ إصحٚب إخبٚر افتل ورد يف مَٚم  ،ادْدوحٜ حٚل افًٍؾ حّتك اإلمُٚن

مع طٓقر بًوٓٚ يف  تٔٚن بٚفهالة ؿبؾ حوقر مجٚظتٓؿ أو بًدهؿ ظذ آشتحبٚباإل

 واحلّؾ صحٔح. ،افقجقب

 ة مـ افروايٚت:ظِٔف ظدّ  وإمر يف افقضقء ـٕٚمر يف افهالة وتدّل 

ظـ افقضقء ؾَٚل يل:  صحٔحٜ داود بـ زريب ؿٚل شٖفٝ أبٚظبداهلل مْٓٚ:

ًٚ، ؿٚل: ثؿ ؿٚل يل: أفٔس تنٓد بٌداد وظسٚـرهؿ ؿِٝ: بع ؿٚل:  ًٚ ثالث تقضٖ ثالث

ًٚ أتق ين بًوٓؿ وإٔٚ ٓ أظِؿ بف ؾَٚل: ـذب مـ زظؿ آضٖ يف دار ادٓدي ؾرؾُْٝ يقم

 إٔؽ ؾالين وإٔٝ تتقضٖ هذا افقضقء ؿٚل: ؾَِٝ هلذا واهلل أمرين.

 يف افهالة ومل يتًرض اإلمٚم جزاء يف افقضقء ثؿّ ظذ اإل وافهحٔحٜ تدّل 

 هذا. ،بَوٚء افهِقات

 تْبٌٔف:

 أم ٓ؟ ئصحٔح وجمزؾٓؾ ظِّف فق ترك افتَٜٔ يف مَٚم افًّؾ، 

                                                 

 .1، ح432، ص5وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 1

 .1، ح434، ص5وشٚئؾ افنًٜٔ، ج. 2
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ف مـ صٌريٚت ظدم اؿتوٚء إمر ّٕ أبهحٜ ظّؾ تٚرك افتَٜٔ بدظقى  ؿد يَٚل:

بٚفقء، افْٓل مـ ضده اخلٚص أو مـ صٌريٚت ـزى  افستٛ. ؾحٔٞ ٓ يَتيض 

ؿٚظدة افستٛ، ؾتٚرك خلٚص ويهح افًٍؾ ادٚيت بف ظذ إمر بٚفقء افْٓل مـ ضده ا

ًٚ ؾًِف صحٔح وجم  ف صٌرى  أحدي افُزيغ.ّٕ ٕ ئزافتَٜٔ أيو

افُزيٚن صحٔحٚن وفُـ مٚ ٕحـ ؾٔف فٔس صٌرى أحدمهٚ وتٚرك افتَٜٔ  أؿقل:

ّٓ مـ   حدى افثالث:إٓ خيِق ؾًِف إ

مع يشء زائد ظِٔف وتٚرـٓٚ، تٔٚن بٚفقاجٛ افقاؿًل تٚرة تَتيض افتَٜٔ اإل إّول:

حلّد يف افهالة وفُـ أتك ترك افقء افزائد ٕحق ترك افتُتػ وآمغ بًد ؿرأة ا

 ئبٚفقاجٛ افقاؿًل بتاممف مـ إجزاء وافؼائط ويف هذه افهقرة ظِّف صحٔح وجمز

فُـ ترك إمر بٚفتَٜٔ ومًٚؿٛ فسـف وظل رّبف. وٓ ختتص هذه افهقرة بٚفتَٜٔ بؾ 

 تٖيت يف افْذر وافًٓد ومٚ صٚهبٓام.

تٔٚن وتٚرة يْىبؼ ترك افتَٜٔ وخمٚفٍتٓٚ ظذ ٍٕس افقاجٛ افقاؿًل ٕحق اإل افثٚين:

ويف هذه افهقرة  ،فنقالابٚفهقم يف افٔقم افذي حُؿ حٚـّٓؿ بُقٕف أّول يقم مـ 

نك افنٚرع مـ صٔٚم هذا افٔقم فِتَٜٔ وأوجٛ ؾىره ومع تًِؼ افْٓل بف ٓ يهِح 

وجقب مراظٚة افتَٜٔ ؾِق ظل وصٚم يتَرب بف ؾال يهح افهٔٚم يف ؾىرهؿ مع  نْ ٕ

مـ افقاجٛ افقاؿًل وظِّف ـٚن بٚضاًل ووجٛ ظِٔف ؿوٚء ذفؽ  ئوترك افتَٜٔ ٓ جيز

يف  افٔقم. وٕحق افهٔٚم، ترك افتَٜٔ يف افقضقء وٕحقه وفذا ؿٚل افسّٔد افٔزدي

فق ترك افتَٜٔ يف مَٚم وجقهبٚ ومسح ظذ افبؼة ؾٍل صحٜ افقضقء »ظروتف: 

 .1«صٌُٚل إ

                                                 

 .مـ ؾهؾ أؾًٚل افقضقء 36مسٖفٜ ، 256، ص1جافًروة افقثَك، . 1
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ُٛ وٓ يهحح  ، وٓ ـنػ ادالك وٓ آشتحبٚب أو افهٔٚمَ  افقضقءَ افست

فِقضقء ّٓن فٔس يف افبغ ؾًالن وواجبٚن أحدمهٚ وجقب افتَٜٔ وافثٚين  افٍْيس

ًٚ ظذ ٕحق  وجقب افهٔٚم أو افقضقء بحٔٞ فق ترك إّول وأتك بٚفثٚين ـٚن صحٔح

ٜ وترـٓٚ ظْٔٓام ؾٍل افقاؿع فٔس يف ظغ ترك افتَٔ بؾ هْٚ افهٔٚم وافقضق ،افستٛ

ّٓ ؾًؾ واحد ؾال يهححف افستٛ، وٓ ـنػ ادالك ٕ ـنٍف حيتٚج إػ  نّ افبغ إ

ـٚصػ وهق إمر بف وافٍرض ؾَدان إمر ؾِٔس فْٚ ـٚصػ مـ ادالك وٓ 

 ضالق حتّك ينّؾ ادَٚم وتٖمؾ.إفٔس يف دفِٔف  نّ فِقضقء ٕ آشتحبٚب افٍْيس

ذا ـٚن افًٍؾ ظذ ٕحق احلٟ افذي اظتز افنٚرع ثبقت اهلالل يف إٚ وأمّ  افثٚفٞ:

ًٚ إػ افقاؿع ؾِق ترك افتَٜٔ وترك افىريؼ افذي جًِف  أّيٚمف بَقهلؿ وجًؾ حُّٓؿ ضريَ

ؾال حيُؿ ببىالن مٚ أتك بف وفُـ حيُؿ بًدم  ؟ف أتك بٚفقاؿع أم ّٕٓ أافنٚرع ؾال يًِؿ 

 ؾًِف. يؾال جيز ؟أم ٓف ٓ يًِؿ أتك بٚفقاؿع ّٕ جزائف ٕإ

ًٚ فُـ مع ظدم خقف  ًٕؿ: فق مجع بغ أظامهلؿ وإظامل فِقاؿًل يهح ؿىً

 افرضر وظدم وجقد افتَٜٔ ـام ٓ خيٍك.

ٍٓٚ وـٚتبٓٚ افًبد اجلٚين وإػ هْٚ متٝ هذه افرشٚفٜ افؼيٍٜ يف افتَٜٔ ظذ يد مٗفر 

ادرزا جقاد مـ تَرير بحٞ صٔخْٚ إشتٚذ آيٜاهلل افًيّك  هٚدي افْجٍل

آل  ببِدة ؿؿ ادَدشٜ ظّش  1412يف افسٚبع وافًؼيـ مـ أّول افربًٔغ  1افتزيزي

                                                 

هذا افتَرير يف  ٜهذه افبحقث بًد ميض مٚ يَرب مـ ظؼيـ شْٜ مـ ـتٚب إشتٚذوؿد ضبع . 1

وافْسبٜ بغ مٚ ـتبتف مـ تَرير أبحٚثف ومٚ ـتبف  ،437-467، ص 4ـتٚبف تَْٔح مبٚين افًروة، ج

بَِّف افؼيػ وجًِف يف ـتٚبف ظّقم وخهقص مـ وجف، وفذا ٓ خيرج هذه افرشٚفٜ ظـ افٍٚئدة 

، وؿد تؿ تهحٔحٓٚ يف صبٔحٜ يقم اجلًّٜ ظِٔٓؿ افسالم حؼه اهلل مع إئّٜ إضٓٚرإشتٚذ بًد ٕؼ ـتٚب 

د بـ ظع بٚؿرافًِقم 1437افسٚبع مـ ذي احلجٜ احلرام  ّّ ـ بّديْٜ  ـ يقم اشتنٓٚد اإلمٚم حم
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د ّّ د وآفف افىٔبغ  حم ّّ ًٚ وصذ اهلل ظذ حم واحلّدهلل أّوًٓ وآخرًا وطٚهرًا وبٚضْ

 افىٚهريـ ادًهقمغ.

                                                                                                                   

مٚضٔف  اصٍٓٚن ظذ يد مٗفرٍٓٚ افٍٚين افًبد هٚدي افْجٍل ـٚن اهلل فف وجًؾ مستَبؾ أمره خرًا مـ

 واحلّدهلل.


