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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
قيام يوم إىل  واللعنة على أعدائهم ،والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني

 الدين.
حكام( لتهيئتها للطبع )بداية األبـ ( املخطوطة املسماة استنسخت رسالة الوالد )رمحه اهللأن  منذ

جياز حول أدلة إفكر يف كتابة كتاب مستقل بأكنت   ،خالقيات وما أشبهواملذيلة لبيان احملرمات واأل
 ،أيضا  أذكر الواجبات أن  احملرمات، وحيث أتيحت يل هذه الفرصة يف احلال احلاضر بكتابة ذلك رأيت

 ما ال)إاّل أن  ،ن كان اليسمح بالتفصيل واالستدالل الذي ينبغيإالوقت و فإن  قه،وأحلق هذا الكتاب بالف
 (.يرتك كله يدرك كله ال

نام ونشر متام الكتاب، وأن جيعله سببا  هلداية األإن مينحين أفيه رضاه، و  يوفقين ملاأن  ولؤ واهلل املس
 .لني به على ذلكمويثيبين والعا ،حكاماأل

خالق املشهورة من )البداية( كتب التفسري والفقه واحلديث واألإىل   افةباإلضوقد استفدت فيه 
 .و)حدود الشريعة( و)املناهل( و)الواجبات واحملرمات( وغريها

 والكتاب يف فصلني: 
 .يف الواجبات حسب احلروف اهلجائية األولالفصل 

 .والفصل الثاين يف احملرمات
 وهو املوفق املستعان.

 قم املقدسة
 ه0211 /فر ص / 01

 احلسيين الشريازي يحممد بن املهد
 





 

 لفحرف األ

 
 جر للمرضعاتيتاء األإ :0

يتاء أجر املرضعة إأن  خيفى وال ،(0)﴾فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿
جرة يف واأل ،ء مال الغري وحقهداأيف  أيضا  جري الذي هو داخل يتاء أجر األإليس حكما  جديدا  يف مقابل 

ن إ يقال:إاّل أن  من املال املصاحل عليه وما أشبه ذلك، اللهم األعمفاملراد وإال  ،املباركة من باب املثال اآلية
 .األولباملالك، لكن الظاهر  األعماملراد هبا 

ها ذاتا  أو لبنها ألنه هو املستفاد عرفا ، فال فرق بني أن تكون األجرة للرضاع ألجل إرضاعها بلبن
عرضا  بأن شربت شيئا  سبب در اللنب من ثديها، فإنه مشمول باملالك وإن كان االنصراف االبتدائي غري 

ل الزوج عن ملك أن ميلك، فإن كل ذلك مشمول لآلية الكرمية لفظا  أو باملالك، واحلاصل ز ذلك، أو يتنا
 رفني.أنه يشمل كل أقسام املبادلة بأن يكون األمر برضى الط

يف قبال هديتها  لبنها هدية بشرط هدية الزوج هلا ماال   جتعل املرضعةأن  يصحفإنه  ،وعلى كل حال
 بل أو يتنازل  ،أو انتفاعا   أو يف قبال هدية الزوج هلا حقا  أو منفعة   ،للولد

 

                                                 

 .6اآلية  :( سورة الطالق0)



 .ميلكأن  الزوج عن ملك
ليها أو جنت أو ما أشبه ذلك غمي عأتعاقدا مث فإن  ،حال االختيار يكون الرضاع يفأن  يلزم وال

 ، إذ اإلطالق واملناط شامل لكل تلك األمور.جراءجرة كسائر األوارتضع الولد منها استحقت األ
 نعم إذا كانت أمة هي ملك لصاحب الولد مل يكن هلا أجرة الرضاع.

 ومن ذلك يعرف ما إذا كان الشرط على املرأة ذلك، ألن الشرط أيضا  يكفي يف املقام.
 
 هن تجر الزوجات وصدقاأيتاء إ :4

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفريَضة  قال اهلل تعاىل: ﴿ وُهنَّ فَاْنِكحُ وقال سبحانه: ﴿ ،(0)﴾َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ
 .(3)﴾نَّ ِْحَْلة  آُتوا النِّساَء َصُدقاتِِ وَ وقال تعاىل: ﴿ ،(4)﴾آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ وَ 

مل إذا  ما قرر هلا املهر، بل ويفإذا  حقوق الناس إعطاءوهو داخل يف  ،مهر الزوجة إعطاءفالواجب 
  .مع العفو وْحوه الّ إ ،أو بعضا   كال    ،من املتعة وْحوها (الفقه)يقرر على التفصيل املذكور يف 

 الأن  مسألة جعل مهرها (الفقه)يف ذكرنا  أو حقا  أو غري ذلك، وقد من غري فرق بني كون املهر ماال  
 .مثال   يتزوج عليها

وكذلك إذا كان املهر أن ال يدخل على زوجته السابقة فيما إذا مل يكن الدخول واجبا ، وكذلك عدد 
 الدخول أو ما أشبه ذلك.

 
 تيان البيوت من أبوابهاإ :3

 ْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمنْ وَ   ِمْن ظُُهورِها َولِكنَّ اْلِبَّ َمِن اتَّقى وا اْلبـُُيوتَ لَْيَس اْلِبُّ بَِأْن تَْأتُ وَ قال سبحانه: ﴿
 

                                                 

 .42اآلية  :( سورة النساء0)
 .41اآلية  :( سورة النساء4)
 .2اآلية  :( سورة النساء4)



 .(0)﴾أَْبواهِبا 
لهم كان بالنسبة إىل نسبة ذلك إىل الشرع حىت موأمرهم بدخول البيوت من أبواهبا، الظاهر أن ع

كن مشموال  يكون بدعة، أما إذا كان عمل شخص من باب حمذور أو وجه عقالئي أو ما أشبه ذلك مل ي
 لآلية املباركة.
وإال  ،خالقيةمور األاألإىل  رشادي بالنسبةإمنا هو أمر إأبواهبا  تيان البيوت منإأن  الواضحومن 

البدعة كما   كان بقصدإاّل إذا   اللهميأيت بيته أو بيت من جيوز له ذلك من غري بابه،  نسان أنفيجوز لإل
 .اجلاهلية أحرموا يفإذا  كانوا يفعلون ذلك

عليه )كما ورد يف تفسري الِبهان عن الباقر   ،وسواء كان املراد بالبيوت البيوت املسكنية أو كل شيء
 ما ظهورا  إ ،يناألمر شاملة لكال  اآليةف ،(4)مور كاناأل وجهه أيّ  من األمريأيت أن  يعين :(الصالة والسالم

 .ما مالكا  إو 
 يدخلوا بيوتم من أبواهبا، بل اذخذوا نقبا  من مل أحرموا للحجإذا  عراب اجلاهلنيوقد كان بعض األ

 .وأمرهم بدخول البيوت من أبواهبا ،فنهاهم اهلل سبحانه عن ذلك ،ظهورها ودخلوا منه
مكان جعل إعدم  (صولاأل)احتماالن، وقد ذكرنا يف  ،أو بالعكس ،تيان واجب وتركه حراموهل اإل

 .على كل حال، رشادإفالثاين منهما  ،مهاللغوية أحد ،حكمني واجب وحرام يف طريف شيء واحد
 أقول: لعدم معقولية حكمني، إال إذا كان الثاين من باب التأكيد، فليس حكما  جديدا .

 حد املنع من النقيض.إىل  خر املفسدة املنفرةويف اآل ،ولو كان يف أحدمها املصلحة امللزمة
 
 يتاء حق الحصادإ :2

َر َمْعُروشاٍت َو النَّْخَل َو الزَّرَْع ُُمَْتِلفا  ُأُكُلُه َو َو ُهَو الَّذي أَْنشَ قال سبحانه: ﴿ َأ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت َو َغيـْ
َر ُمَتشاِبٍه ُكُلوا ِمْن ََثَرِهِ   .(3)﴾أََْثََر َو آُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحصاِدهِ إذا  الزَّيـُْتوَن َو الرُّمَّاَن ُمَتشاهِبا  َو َغيـْ

وإن وردت روايات، لكنها ناظرة وجوب حق آخر غري الزكاة،  دليل على الأنه  (الفقه)وقد ذكرنا يف 
 إىل الندب ال الوجوب.

 مث إنه لو نذر الزكاة املعينة صار األمر واجبا  جبهتني،
 

 بالوجوب األصلي والوجوب النذري.
                                                 

 .011اآلية  :( سورة البقرة0)
 .0ح 01ص 0ج ( تفسري الِبهان:4)
 .020اآلية  :( سورة األنعام4)



اليمني والعهد، نعم إذا نذر الزكاة املندوبة صار األمر واجبا  بوجوب النذر، واملراد بالنذر أعم منه ومن 
 .(0)املؤمنون عند شروطهموهكذا إذا شرط، فإن 

فيجب يف الواجب  ،جيب فيه الزكاة ذكر ما النه إ من الوجوب، حيث األعم اآليةبوهل املراد 
احتماالن،  ،خصوص الزكاة الواجبة ويكون من ذكر اخلاص بعد العام اآليةويستحب يف غريه، أو املراد ب

 أقرب. ولاألل ن كان االحتماإو 
وعدم املؤاخذة به والتشبيه بالبذر  وا،عدم التقدير وعدم الوجوب لو مل حيضر فإن ) قال يف اجلواهر:

 كما نسب  ،وغري ذلك مشعر بعدم الوجوب منه واالختالف يف الغاية عطاءل أحد بوجوب اإلقالذي مل ي
إالّ  ُمالف صريح أجده الالتذكرة، بل هو املشهور نقال وحتصيال، بل  يأكثر العلماء يف حمكإىل 

 .(4)(الشيخ
املباركة  اآليةمانع من محلها على الندب، وتفصيل الكالم يف  ال اآليةو  ،بل السرية املستمرة على عدمه

 املفصالت.إىل  موكول
 
 القربى ييتاء ذإ :5

 .(3)﴾اإْلِْحساِن َو إيتاِء ِذي اْلُقْرىباْلَعْدِل وَ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِ قال سبحانه: ﴿
يتاء أعم من فاإل ،الواجب لواجيب النفقة عطاءمن اإل األعميكون املراد أن  الكرمية احتمال اآليةويف 

يبعد  يتاء واجب، لكن الواستعمل يف اجلامع بينهما، وحيتمل خصوص الواجب فاإل ،الواجب واملستحب
 ، ألنه أقرب إىل الفهم العريف.األول

 .(2)﴾اْبَن السَّبيلِ َحقَُّه َواْلِمْسكيَن وَ   َوآِت َذا اْلُقْربى﴿ ومنه يعرف الوجه يف قوله سبحانه:
  إعطاءيتاء مام ومن اإلاملراد من ذي القرىب اإلأن  يف بعض الروايات من أما ما

 

                                                 

 .470ص 7التهذيب: ج( 0)
 .04ص 01جواهر الكالم: ج( 4)
 .11اآلية  :( سورة النحل4)
 .46اآلية  :سراء( سورة اإل2)



 ، حيث إن يف الروايات ذكرت املصداق كثريا .(4)من باب املصداقأنه  فالظاهر ،(0)اخلمس
لولد الشبهة، وال يبعد أن يشمل ولد الزنا، حيث ـ باملعىن األعم ـ ( مث ال إشكال يف مشول )ذي القرىب

 قال بعض الفقهاء إنه ولد شرعا  وعرفا  ولغة ، هذا يف غري ما استثين قطعا ، مثل اإلرث، وحمله )الفقه(.
 
 يتاء الزكاة إ :6

 .(3)﴾آُتوا الزَّكاةَ يُموا الصَّالَة وَ أَققال سبحانه: ﴿
مور املالية قامة األاخلمس والزكاة واخلراج واجلزية كافيات إلأن  كيف  (االقتصادالفقه )وقد ذكرنا يف 

 .طالقا  إبعدها  سالمضريبة يف اإل الإذ  ية،سالماملرتبطة بالدولة اإل
 ،املال زكاة إعطاءن املال مطلقا ، أل إعطاءن احتمل إاملباركة الزكاة الواجبة، و  اآليةواملنصرف من 

 الواجب واملستحب.تكون أعم من  اآليةف
قالوا: بأنه يشمل اخلمس  أشهد أنك قد أقمت الصالة وآتيت الزكاةوهكذا ذكروا يف الزيارات: 

أيضا ، ألن اخلمس واجب عليهم )عليهم الصالة والسالم( مع توفر الشرط، وقد ذكر مجع أن قوام اإلسالم 
إن أية حكومة تقوم حتتاج إىل أمرين: هباتني الكلمتني، فالصالة جلمع الرجال، واملال لتمويلهم حيث 

 الرجال واملال.
 
 يتاء المكاتبين من مال اهلل سبحانه وتعالىإ :7

آُتوُهْم ِمْن ْمُتْم فيِهْم َخرْيا  وَ َعلِ  نْ إ الَّذيَن يـَْبتَـُغوَن اْلِكتاَب ِمَّا َمَلَكْت أمَْياُنُكْم َفكاتُِبوُهمْ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(2)﴾مْ ماِل اللَِّه الَّذي آتاكُ 

 .للمكاتب من املال واجب أو مستحب عطاءاإلأن  استحباب الكتابة، وهل (الفقه)وقد ذكرنا يف 
 ذلك أعم من كون أن  كما  ،من الرجل واملرأة األعم (الذينـ )املراد بأن  ومن الواضح

 
 

                                                 

 .201ص 6ج ( جممع البيان:0)
 أي املصداق األظهر أو األهم أو األكمل أو ما أشبه ذلك.( 4)
 .71اآلية  :( سورة احلج4)
 .44اآلية  :( سورة النور2)



 غري ذلك من الفروع.إىل  ،املكاتب صغريا  يتوىل املوىل الكتابة عن قبله أو كبريا  
خيفى أن الصغري واجملنون وما أشبه، وإن مل يكونوا ِمن يبتغون الكتاب، إال أن املالك شامل  وال
 للجميع.

 نْ إ :نعم ال يبعد أن يكون من يبتغي الكتاب أوىل يف االستحباب، وال يبعد أن يكون قوله سبحانه
ما أنه إذا حرر يكون شرا  على أنه ال يستحب بدون علم اخلري، بل بعلم الشر، ك ْمُتْم فيِهْم َخرْيا  َعلِ 

 الناس، وإن كان الظاهر أن القيد من باب املستحب يف املستحب.
 
 موال اليتامىأيتاء إ :8

 .(0)﴾أَْمواهَلُمْ   آُتوا اْلَيتامىوَ قال سبحانه: ﴿
اليتيم اليتمكن من الطلب بنفسه، وان متكن فالغالب عدم قدرته على الويل أن  وهذا تأكيد من جهة

 الناس أمواهلم، وهل هو أعم من احلقوق أو خاص باملال والتعدي إعطاءفهو من أفراد وإال  اذ مالهيف انق
 غريه من باب املالك؟ احتماالن.إىل 

 
 يتاء النصيب إ :9

ْم َفآُتوُهْم الَّذيَن َعَقَدْت أمَْياُنكُ  ِمَّا تـََرَك اْلواِلداِن َواأْلَقـَْربُوَن وَ ِلُكلٍّ َجَعْلنا َموايلَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾َنصيبَـُهمْ 

                                                 

 .4اآلية  :( سورة النساء0)
 .44اآلية  :( سورة النساء4)



املرياث، فاملراد باملوىل من له والية على أخذ املرياث، واملراد بالذين  اآليةيكون املراد بأن  يبعد وال
 .زواج والزوجاتعقدت أميانكم هم األ

من بيده إىل  واخلطاب متوجه ،مامة ووالء العتقليه والء ضمان اجلريرة ووالء اإلإيضاف أن  وميكن
قربني والزوجني وغريهم يتاء نصيب األإفيجب على من ينفذ كالمه  ،ملال أو االختيار أو احلاكم الشرعيا

 .رثحسب ما بني يف كتاب اإل
)عليهم السالم( ئمة منا عىن اهلل بذلك األإ: (عليه السالم)ما يف رواية االمام الكاظم أن  والظاهر

يات كما هو كثري يف الروايات حول اآل  ،(4)اب املصداقفهو من ب ،(0)ميانكمهبم عقد اهلل عز وجل أل
 الكرمية.
 

 نفقه الزوج الكافر على زوجته المسلمةأيتاء ما إ :01
 إنْ فَ  جاءَُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعَلُم بِإمياِِنِنَّ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿

ال ا أَنـَْفُقوا وَ ال ُهْم حيَِلُّوَن هَلُنَّ َوآُتوُهْم مَ  اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ هَلُْم وَ  ىَل إِ  ُهنَّ ُمْؤِمناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ َعِلْمُتُمو 
 .(3)﴾آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ا ذَ إِ  تـَْنِكُحوُهنَّ  أنْ  ُجناَح َعَلْيُكمْ 

كل والشرب وما ما أنفق الزوج عليها من األ ال ،املهركون املراد بالنفقة خصوص   اآليةوالظاهر من 
 .ما أنفقه الزوج عليها إعطاءجيب  ،الزوج الكافر بعد املهاجرةإىل  رجاع املؤمنةإذا حرم إأشبه ذلك، ف

 األولاحتماالت، و  ،وهل الوجوب متعلق باحلاكم الشرعي أو باملؤمنني كفاية أو مبن يريد التزوج هبا
 .أقرب

طالق الدليل إو  ،مث التزوج هبا، بل ذلك واجب غري مرتبط بالتزويج النفقة أوال   إعطاءلزم ي الأنه  كما
 .احلال احلاضرإىل  يقتضي بقاء احلكم

سلمت املرأة يف البلد عن أمل تكن هجرة، بل إذا  ولو باملالك ما اآليةوهل للهجرة خصوصية فتشمل 
 ، فإناألول اآليةان ظاهر ن كإو  ،قرب الثاين فتوى  واأل ،احتماالن ،زوج كافر

                                                 

 .0ح 466ص 0ج ( تفسري الِبهان:0)
 أي املصداق األظهر أو األهم أو األكمل أو ما أشبه ذلك.( 4)
 .01اآلية  :( سورة املمتحنة4)



، ولذا كان اجملاز هو املقصود ال الظاهر فيما إذا (0)الكالم يؤخذ حسب القصد ال حسب الظهور
 أتى املتكلم الكالم جمازا ، وكذلك حال املشرتك فيما إذا قصد أحدمها، وإن كان املقصود أحد املعنيني.

 
 لكافرةيتاء مثل ما أنفقه الزوج المسلم على زوجته اإ :00

اْلُكفَّاِر َفعاقـَْبُتْم َفآُتوا الَّذيَن َذَهَبْت أَْزواُجُهْم ِمْثَل إىل  ٌء ِمْن أَْزواِجُكمْ  فاَتُكْم َشيْ  نْ إوَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ما أَنـَْفُقوا

من  ذهب منكم مهرن إ :اآليةالسابقة، فمعىن  اآليةاملراد بالنفقة املهر كما تقدم يف أن  والظاهر
إىل  بب حلوقهن بالكفار فأصبتم غنيمة منهم يف احلرب فأعطوا املؤمنني الذين ذهبت أزواجهمزوجاتكم بس

 .الكفار مثل ما أنفقوا
الزوج من احلاكم الشرعي، وهل هو كل إىل  املهر إعطاءلزوم  اآليةيكون املستفاد من أن  يبعد وال

 ،فاد من املرأه مدة مديدة مثال  ن الزوج استيراه العرف من بقاء املهر، أل املهر أو بعضه حسب ما
 .األول اآليةن كان ظاهر إالذهن العريف الثاين، و إىل  قرباحتماالن، ولعل األ

نه خاص بأول أ اليوم، الأيضا  إىل مقتضى بقاء أحكام اهلل سبحانه وتعاىل بقاء هذا احلكم أن  كما
قال: سألته عن رجل  (يه السالمعل)سنان يف الصحيح، عن الصادق  وبأ، وقد روى ابن أذينة و سالماإل

معىن  الكفار﴾ ماإىل  ن فاتكم شيء من أزواجكمإحلقت امرأته بالكفار، وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه: ﴿و 
ذا هو تزوج إيعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غريها، يعين يتزوجها بعقبها فن أ قال: ،العقوبة هيهنا

، قلت: فكيف صار املؤمنون يردون على مهرها مهر امرأته الذاهبة يعطيهأن  مامعلى اإلفإن  امرأة غريها
قال:  ،يب املؤمننيصيردوا على زوجها ما أنفق عليها ِما يأن  زوجها بغري فعل منهم يف ذهاهبا وعلى املؤمنني

ن إجيِب مجاعة من حتت يده، و أن  مامن على اإلأصابوا من الكفار أم مل يصيبوا، أل ،يرد االمام عليه
 كل نائبة تنوبه قبل  يسدأن  حضرت القسمة فله

 

                                                 

 أي الظهور األويل مع وجود القرائن على خالفه.( 0)
 .00اآلية  :( سورة املمتحنة4)



 .(0)ن مل يبق هلم فال شيء عليهإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم، و إالقسمة، و 
تزوج املسلم مبسيحية أو يهودية أو جموسية إذا  أعم من كون املرأة كافرة أو مسلمة، كما ن اآليةإ مث

وهو الذي استظهرناه  ،ليه مجع من الفقهاءإدواما  كما ذهب أو  ،كما هو املشهور  على القول باجلواز متعة  
 .الكفار كان احلكم كذلكإىل  مث فاتت ،يف الفقه

الظاهر من النفقة خصوص املهر، ويأيت مسألة تبعيض املهر يف املتمتع هبا لو استفاد أن  وقد تقدم
ى الرجل املهر للمرأة الكافرة، أعطن إ كل املهر له، هذا كله  إعطاءيلزم  الزوج منها بعض الوقت حيث ال

منا إمل تصر حربية و إذا  وحىت ،ِنا صارت حربية وماهلا حاللن مل يعطها فالظاهر عدم الوجوب عليه ألإو 
عطائها مهرها حيث إاعتصمت بالدول املعاهدة للمسلمني كما يف الزمان احلاضر فال يبعد عدم وجوب 

 ونه شرعيا  فيشمل املقام أيضا .إىل ك باإلضافة، فإن التقاص حكم عقلي التقاص
 

 االستيجار لصاة الميت وصومه وحجه :04
ودين اهلل أحق  ،يندَ نه إ دلة الوجوب، حيثظاهر األفإن  ،مفصال   (الفقه)وهذا ما ذكرناه يف 

 هذا ،خلإ أرأيت لو كان على أبيك دينلتلك املرأة:  (صلى اهلل عليه وآله)بالقضاء، وقد قال رسول اهلل 
مل وإال  مل يكن هناك متِبعأنه إذا  وجب عليه، كماوإال  ،مل يكن للميت ولدكبري يقضي عنه الصالة إذا

 جيب 

                                                 

 .0ح 441ص 2ج ( تفسري الِبهان:0)



 فالواجب على الوصي القيام بذلك.وإال  ،يف غري صورة الوصية أن األمر االستيجار، كما
 

 خذ الحذر أ :03
 .(0)﴾يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ قال اهلل تعاىل: ﴿

يكون املراد أن  يبعد حيذر به وآلة احلذر كالسالح، وال ما :احلذر بالكسر فالسكون على وزن حِب
 .السالحي وما أشبه ذلك يؤالنفسي والته يؤمن الته األعماملباركة  اآليةب

وجوب ذلك غريي من جهة وجوب اجلهاد وحفظ النفس وْحومها، ولذا يرى عرف أن  والظاهر
نه كمن شرب اخلمر أو ترك أ و مل يأخذ حذره، لكنه مل يصبه شيء مل يزد على التجري، اللأنه  املتشرعة

 .الصالة مثال  
كزماننا هذا والزمان السابق، حيث   ،فمن الواضح أن هذا الكلي ُمتلف مصداقا  يف األزمنة املختلفة

ما يف زماننا فيحتاج إىل إن الزمان السابق كان احلذر يتحقق بالسيف والسهم واحلجارة وما أشبه ذلك، أ
 اآلالت احلديثة حىت تنتهي إىل الذرة.

 
 أخذ الزينة عند المساجد :02

ال حيُِبُّ  هُ نَّ إ ال ُتْسرُِفواَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا وَ آَدَم ُخُذوا زينَ   يا َبينقال اهلل سبحانه: ﴿
 .(4)﴾الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزقِ َأْخرََج لِِعباِدِه وَ   الَّيت اللَّهِ ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة ، اْلُمْسرِفنيَ 
أذهان املتشرعة واليت جرت السرية إىل  نه املنصرفعلى سبيل االستحباب، أل األمريكون أن  يبعد وال

ن الزينة ن املنصرف ميراد بالزينة احللي وْحو ذلك، أل من املالبس وغريها، وال األعمعليه، واملراد بالزينة 
أخذ الزينة  (عليه الصالة والسالم) يعن عل ، وال(صلى اهلل عليه وآله)غريها، ومل ينقل عن رسول اهلل 

 منا املالبس النظيفة والتمشط وْحو ذلك.إمبعناها العريف و 

                                                 

 .70اآلية  :( سورة النساء0)
 .40اآلية  :( سورة األعراف4)



من ذلك التمشط عند كل  :اآليةقال يف تفسري  (عليه السالم)ويف رواية عبد اهلل، عن أيب احلسن 
 .(0)صالة

من مل يشهد مجاعة الناس يف العيدين فليغتسل : (عليه السالم)ويف رواية ابن سنان، عن الصادق 
زينتكم عند كل مسجد﴾ قال:  وقال: ﴿خذوا ،(4)يف اجلماعة يوحده كما يصل وليتطيب مبا وجد وليصلّ 

 .(4)العيدان واجلمعة
 .فيها آكد األمرا منإو  ،يف العيدين واجلمعة األمراختصاص ب الأنه  ومن الواضح

يبعد الثاين ولو  ال ،وهل املراد باملسجد املسجد اصطالحا  أو مكان الصالة ولو مل يكن مسجدا  
حيث  (عليه الصالة والسالم)باملالك، وحيث فسرنا الزينة مبا ذكرناه كان جاريا  حىت يف حرم احلسني 

 .شعث أغِب يف اجلملة فتأملأليه إيذهب أن  يستحب
وحده، ويؤيده  ؤن كان املتهيإللحضور أمام اهلل سبحانه وتعاىل، و  ؤيكون سر ذلك التهين أ يبعد وال

خصوصية ملن يريد الصالة، بل على من يريد احلضور أمام اهلل سبحانه  وال ،ما تقدم من رواية ابن سنان
من يريد الدعاء ىل إ يتعدى ذلك باملالكأن  يبعد فال ،يأخذ زينتهأن  وتعاىل يف املسجد أو يف غري املسجد

 وْحوه.
وْحو الطواف، ويف بعض  (2)مث إنه يتعدى باملالك إىل من يدخل املسجد احلرام ألجل الطواف

 الروايات استحباب أن تلبس املرأة زينتها عند الصالة.
عدم الفرق بني املساجد اخلاصة كمسجد السوق ومسجد  عند كل مسجد :ولعل املراد بقوله

 .ة كمسجد اجلماعة واجلمعةأو العام ،القبيلة
أو األعم لإلطالق  ،وال فرق يف املسجد بني أن يكون خاصا  بطائفة من املسلمني كأحد املذاهب

 واملالك.

                                                 

 .4ح 1ص 4ج سري الِبهان:( تف0)
 .0ح من صالة العيد 1الباب  011ص 1ج ( الوسائل:4)
 .0ح اجلمعةصالة  من 27الباب  71ص 1ج :الوسائل( 4)
 هذا يف الطواف املستحب االبتدائي، أما الطواف الواجب فالبد من رعاية حمرمات اإلحرام واليت منها الزينة على ما ذكره الفقهاء.( 2)



 
 سلحةأخذ األ :05

ُهْم َمَعَك وَ ُكْنَت فيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـقُ إذا  وَ قال سبحانه: ﴿ َحتَـُهْم فَِإذا ْلَيْأُخُذوا َأْسلِ ْم طائَِفٌة ِمنـْ
َأْسِلَحتَـُهْم َودَّ َصلُّوا فـَْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم وَ ملَْ يُ   ْلَتْأِت طائَِفٌة ُأْخرىْلَيُكونُوا ِمْن َوراِئُكْم وَ َسَجُدوا فَـ 

َلة  واِحَدة  وَ َعلَ أَْمِتَعِتُكْم فـََيميُلوَن َأْسِلَحِتُكْم وَ الَّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن  كاَن ِبُكْم  نْ إِ  ال ُجناَح َعَلْيُكمْ ْيُكْم َميـْ
 .(0)﴾اللََّه أََعدَّ لِْلكاِفريَن َعذابا  ُمهينا   نَّ إِ  ُخُذوا ِحْذرَُكمْ َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم وَ  نْ أَ   ىأَذى  ِمْن َمطٍَر َأْو ُكْنُتْم َمْرضَ 

يكون أن  يبعد باركة ما تقدم يف أخذ احلذر ِما الامل اآليةسلحة يف هذه واأل والكالم يف أخذ احلذر
شأن يف مجلة  احلروب احلاضرة اليت ال األمرفيشمل  ،رشاد، وعليه فاملالك يأيت يف كل اذخاذ حذرلإل األمر

كما يف ضرب املدن واملراكز االقتصادية والسياسية   ،خذ السالح لبعد املسافة بني املتحاربنيمنها أل
 والعسكرية وغريها.

واحلاصل: إن احلذر أعم، ِما يشمل كل ذلك، وهل يشمل مثل عدم أخذ احلذر فيما إذا كان حركة 
ال عنفية، ال يبعد ذلك، ألنه من املالك أيضا ، وقد كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ال حيمل السالح 

 .(4)تابنا املرتبط بالتاريخما دام كان يف مكة املكرمة، فإن حركته كانت ال عنفية، كما أشرنا إليه يف ك
 

 ـ اتخاذ الشيطان عدوا   06
ا َيْدُعوا ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحاِب السَّعريِ قال تعاىل: ﴿ ُذوُه َعُدوًّا ِإمنَّ  .(3)﴾ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاذخَِّ

  نساناإلأن  تيان بالواجبات، أماترك احملرمات واإلإىل  رشاديإ أن األمر والظاهر
 

                                                 

 .014اآلية  :ء( سورة النسا0)
 لإلمام املؤلف. 4و0انظر كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل( ج (4)
 .6سورة فاطر: اآلية ( 4)



 ،صارف عنه الوجوب وال األمريعتقد بأن الشيطان عدوه فغري ظاهر اللزوم، لكن رمبا يقال: ظاهر 
، فإن التهيؤ النفسي مقدمة كالتهيؤ العملي، ولذا بانتفاء املوضوعالسالبة وعدم ذكر الفقهاء له من باب 

، وقد لكل امرئ ما نوى، وعمال بالنياتإمنا األأكد يف الشرع على النية، وقال )صلى اهلل عليه وآله(: 
 أكد ذلك الفقهاء يف ُمتلف أبواب العبادات، حيث إن اإلتيان بظاهر العمل بدون النية ال يكفي قطعا .

 
 ( الصدقةلى اهلل عليه وآله)ص أخذ النبي :07

يِهْم هِباقال سبحانه: ﴿  .(0)﴾ُخْذ ِمْن أَْمواهلِِْم َصَدَقة  ُتَطهِّرُُهْم َوتـُزَكِّ
 ،نقضى زمانهاكان أعرف بتكليفه، وقد   (صلى اهلل عليه وآله)فالنيب وإال  ،حمل االبتالء هو التأسي

 .حني ما يأيت أعرف بتكليفه (عليه الصالة والسالم)مام املهدي واإل
كناية عن وجوب الزكاة على الناس نه  إ فهل أخذ الفقيه الصدقة واجب مستقل، أو، وعلى أي حال

 الوجوب. األمرن كان ظاهر إاحتماالن، و  ،ا هو الوايل جيب عليه من باب املقدمةوأن الفقيه مب
يِهْم هِبا وال خيفى أن قوله سبحانه:  ليس أمرين مستقلني، بل مها نيتجة أمر واحد  ﴾ُتَطهِّرُُهْم َوتـُزَكِّ

ن التطهري والتزكية، وهو األخذ من األموال بعنوان الصدقة، وإمنا ذكرا لبيان أن األخذ يسبب هذين األمري
 ومها متقابالن، فإن التطهري التنظيف، والتزكية اإلمناء.

 
 خذ العفو: أ08

 .(4)﴾أَْعِرْض َعِن اجْلاِهلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف وَ ﴿ :قال سبحانه
مل يبعد  ،سالمنفوذ اإلإىل  ن ذلك أقرباملباركة بالعفو عن اجملرمني، أل اآليةذا فسرنا العفو يف إ
 نسان أن بالعرف، فالواجب على اإل األمروقع يف سياق أنه  خصوصا   ،وجوبه

 

                                                 

 .014اآلية  :( سورة التوبة0)
 .011اآلية  :( سورة األعراف4)



من أقسام  أيضا  نه أل ،من النهي عن املنكر األعميكون املراد منه أن  يبعد يأمر باملعروف الذي ال
هو طريق  ن هذاويعفو عنه فال يعاقبه، أل ،وأن يعرض عمن جهل عليه فال يقابله باملثل ،باملعروف األمر

جرت  وذلك واجب شرعي على كل أحد يف نطاق مقدوره حسب ما ،والفضيلة سالماإلإىل  جلب الناس
حمل رد وأخذ، ويف الباب روايات  ، لكن الكالم بعدُ (صلى اهلل عليه وآله)عليه السرية منذ زمن رسول اهلل 

 .(0)جيدها من أرادها يف تفسري الِبهان وغريه
يكون املراد بالعفو أخذ عفو املال أي الزائد، أو أن اللفظ مشرتك بني حيث إنه من احملتمل أن 

األمرين، فإنه جيوز استعمال اللفظ املشرتك يف أكثر من معىن إذا كانت هنالك قرينة أو غريها من 
 املناسبات، وهذا يف القرآن احلكيم كثري، كما ال خيفى على من راجع التفاسري.

 
 رخذ القرآن من يد الكاف: أ09

 إعطاءجيوز  الفإنه  ،الظاهر وجوبه، كما أفىت به صاحب العروة ومجع من احملشني الساكتني عليه
إىل  يسافر بالقرآنأن  (صلى اهلل عليه وآله)لنهي النيب ، ن كان بيده جيب أخذه منهإالقرآن بيد الكافر، و 

 .ور يفتون بذلكن كان املشهإلكن الرواية ضعيفة، و  ،(4)يناله العدوأن  أرض العدو ُمافة
إىل  ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف كتبه (صلى اهلل عليه وآله)رسال رسول اهلل إأن  (الفقه)وقد ذكرنا يف 

 .فرق بني بعض القرآن وكله نه الأل ،الكفار يدل على نوع من الكراهة، يف متكني الكافر من القرآن
 .يناألمر ولو مبعونة الشهرة يف  ،لقول غري بعيدن البسملة مستثناة، وهذا اأيقال بالفرق و إالّ أن  اللهم

خذ منه،  ه عنده موجبا  للهتك فال اشكال يف وجوب األؤ الكافر أو بقاإىل  القرآن إعطاءكان إذا   أما
اتك للقرآن، إذ إعطاؤه بيده املسلم اهلإىل  كذلك بالنسبة  األمر، و (4)عطائه لهإشكال يف حرمة إ كما ال

 تك حمرمة وإن كان رمبا مقدمة للهتك، ومقدمة اهل
 

                                                 

 .11ص 4ج ( تفسري الِبهان:0)
 .0ح من قراء القرآن 1الباب  117ص 2ج ( الوسائل:4)
 إذا كان هتكا .( 4)



 يقال: إن املقدمة ليست حمرمة، وإمنا اهلتك حمرم على ما ذكر تفصيله يف األصول.
القرآن روايات الرسول واألئمة )صلوات اهلل عليهم أمجعني( لوحدة املالك يف األمرين، ومن ذلك ومثل 

 يوجب اهلتك.يعرف حكم إعطاء القرآن أو الروايات احملرتمة بيد حائض أو جنب ِما 
 

 حق الناس لهم يخذ القاضأ :41
عراض موال واألمن األ ،ليهمإرجاعه إمن الواجبات على القضاة الشرعيني أخذ حق الناس و فإنه 
ويف حديث  ،(0)ين قد جعلته عليكم قاضيا  إويف احلديث:  ،جل ذلكمنا نصب ألإن القاضي والدماء، أل

 .(4)حاكما  آخر: 
الشرعي كالقضاء العريف فما هو شأن القاضي العريف هو شأن القاضي  القضاءأن  ومن الواضح

ولو كان التسبيب بسبب ذخويف من أكل  ،وبالتسبيب أخرى خذ يكون باملباشرة تارة  واأل ،أيضا  الشرعي 
 احلق.

وبع فيها  ،فخذ للناس حبقوقهم منهميف رواية )سلمة( لشريح:  (عليه الصالة والسالم)قال علي 
يقول: مطل املسلم املؤسر ظلم للمسلم، ومن مل  (صلى اهلل عليه وآله)ين مسعت رسول اهلل إلديار فالعقار وا

 .(4)مال فال سبيل عليه دار وال يكن له عقار وال
القضية  وذكر املسلم يف طريف ،(2)﴾َمْيَسَرةٍ إلى  كاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرة   نْ إِ وَ أقول: قال سبحانه: ﴿

أكل حق الكافر  أيضا  جيوز للمسلم  فالوإال  ،من باب املثال (الصالة والسالم عليه) ييف كالم عل
 ، فيما إذا مل يكن الكافر الذي أخذ حقه حماربا  وكذلك حال الكافرين ،وبالعكس

                                                 

 .1حمن صفات القاضي  00الباب  011ص 01ج ل:ئلوسا( ا0)
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وإاّل فاحملارب يستباح حقه كما قرر يف كتاب اجلهاد، ومن ذلك يعرف عدم جواز أخذ زوجة الناس 
العرض يف املقام حكم املال إذا مل يكن أهم، وإال فهو أهم حسب ما يستفاد  حيث إِنا عرض هلم، وحكم

 من الشرع والعقل.
 .(0)من آذى ذميا  فقد آذاين: (صلى اهلل عليه وآله)ويف احلديث عن النيب 

 يضر ضعف السند يف بعض روايات املقام. فال ،وكل ذلك على وفق القاعدة
 

 اتخاذ اهلل وكيا   :40
ْذُه وَكيال  إالّ  َربُّ اْلَمْشرِِق َو اْلَمْغِرِب ال إِلهَ : ﴿قال سبحانه  .(4)﴾ُهَو فَاذخَِّ
مبا هو هو مل يظهر من أحد  فاذخاذه سبحانه وكيال  وإال  ،حكامسائر األإىل  رشادلإلأنه  لكن الظاهر

 وجوبه.
ع على أموره، وإمنا كان لإلرشاد إلن اإلنسان الذي يعرف اهلل سبحانه وأنه مشرف على شؤونه مطل

 جيعل اهلل وكيال  عنه يف كافة األمور، مبعىن أنه يكل عليه أمر نفسه وأمر ذويه وأمواله وحقوقه وغري ذلك.
 

 خذ الكفارأ :44
ُهْم َأْولِياَء َحتَّى يُهاِجُروا قال سبحانه: ﴿ َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسواء  َفا تـَتَِّخُذوا ِمنـْ

ُهْم َولِيًّا َو ال َنصيرا   فإنْ  َسبيِل اللَّهِ   في  تـََولَّْوا َفُخُذوُهْم َو اقْـتـُُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َو ال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ
َنِة أُ إلى  يَْأَمُنوا قـَْوَمُهْم ُكلَّما رُدُّوايَْأَمُنوُكْم وَ  أنْ  َسَتِجُدوَن آَخريَن يُريُدونَ  قال:إىل أن   رِْكُسوا فيهااْلِفتـْ

ُأولِئُكْم وُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم وَ اقْـتـُلُ وا أَْيِديـَُهْم َفُخُذوُهْم وَ َيُكفُّ ْلُقوا ِإلَْيُكُم السََّلَم وَ يُـ َلْم يـَْعَتزُِلوُكْم وَ  إنْ فَ 
  .(3)﴾َجَعْلنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطانا  ُمبينا  

ن ذلك له مدخلية حىت يكون واجبا  نفسيا ، أل أن ال ،رشادخذ مقدمي من باب اإلاألأن  والظاهر
عرفا ، فإنه حيرم على اإلنسان أن يتخذ الكافر وليا ، سواء بالنسبة إىل اذخاذه قلبا  أو  اآليةهو املستفاد من 

 ورد يفعمال ، وقد 

                                                 

 .027ص 07شرح النهج: ج (0)
 .1اآلية  :( سورة املزمل4)
 .11اآلية  :( سورة النساء4)



 وإذا كان ذلك بالنسبة إىل احلب يكون بالنسبة إىل لو أن إنسانا  أحب حجرا  حلشر معهاحلديث: 
 الوالية أوىل، وكذلك احلال باملالك اذخاذ الفاسقني واملنافقني.

 
 (لى اهلل عليه وآلهخذ ما آتاه الرسول )صأ :43

 .(0)﴾ما َِناُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواآتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه وَ ما وَ قال سبحانه: ﴿
من  األعمرام، ولعل املراد احلإىل  وهكذا بالنسبة ،كان كل واجب واجبنيوإال   ،رشادإأنه  الظاهر

حكام قرره الشارع من الوجوب وسائر األ خذ حسب مافاأل ،الواجب واملستحب واملباح واحلرام واملكروه
ن املراد أخذه على سبيل الوجوب حىت املستحب واملباح، أو على سبيل احلرام حىت يف املكروه  أ اخلمسة، ال

 .كما هو واضح
، فإن األحكام أيضا  هلا  شامال   األمرحكام التكليفية كان غري األ حكام الوضعيةاألن إ ن قلنا:إو 

األصول يف الوضعية فيها خالف، هل هي أحكام يف مقابل األحكام التكليفية أم مالزم هلا، كما ذكر 
 مفصال .
 

 مانة داء األأ :42
ِإنَّ اللََّه وقال سبحانه: ﴿ ،(4)﴾أَمانـََتهُ فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضا  فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن قال سبحانه: ﴿

ذَخُونُوا آَمُنوا ال ذَخُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن وقال سبحانه: ﴿ ،(3)﴾أَْهِلهاإىل  تـَُؤدُّوا اأْلَماناتِ أن  يَْأُمرُُكمْ 
 .(2)﴾أَماناِتُكمْ 

نا بعضها يف كتاب الوديعة والعارية وما أشبه ِما مانة دل عليه متواتر الروايات، وقد ذكر ووجوب رد األ
إِنَّا قال سبحانه: ﴿ ،ويشمل النفس والعرض واملال واحلق بأقسامه، بل وكذلك الدين ،تكرارهاإىل  الحاجة

 اأْلَمانََة َعَلى السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو اجْلِباِل  َعَرْضَنا
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 .(0)﴾كاَن ظَُلوما  َجُهوال  ه  نّ إنسان مَحََلَها اإْل ها وَ حَيِْمْلَنها َوَأْشَفْقَن ِمنْ أن  َفأَبـَنْيَ 
فليس الظلم واجلهل ألنه أخذ، وإمنا بعد األخذ ظلم  إنه كان ظلوما  جهوال  وقوله سبحانه: 

 .ليكون هلم عدوا وحزناوجهل عاقبة األمر، فهو مثل قوله سبحانه: 
ال والسماوات هي تشعر، أما كيفية شعورها ويفهم من هذه اآلية وآيات أخر كثرية أن األرض واجلب

 فهي ُمفية علينا.
 االمانة مالكية وشرعية.أن  (كتاب الوديعة)وقد ذكرنا يف 

 
 داء الدية على المخلص: أ45
 .واجب، وقد أفىت به مجلة من الفقهاء، سواء كان دية نفس أو دية قوة أو دية عضوفإنه 

الوايل إىل  رفع ،عمدا   قال: سألته عن رجل قتل رجال   ،(ليه السالميف صحيح زرارة، عن الصادق )ع
ليه قال )ع ،ياءاألولفوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي  ،أولياء املقتول ليقتلوهإىل  فدفعه الوايل

مات القاتل فإن  ، قيل:ياء حىت يأتوا بالقاتلاألولحيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي أن  أرى(: السالم
 .(4)أولياء املقتولإىل  مات فعليهم الدية يؤدوِنا مجيعا  ن إ قال: ،جنوهم يف الس

فال  أيضا  أو يعفوا عن الدية  ،فوا عنه فال يسجنعيأن  فلهم ،حق أولياء املقتولأنه  لكن الظاهر
 لنسبةطالق التعزير باإن أشكلنا يف إو  ،مام تعزيرهمحراما  وفعلوه عمدا  كان لإل األمركان ن  إ ؤخذ منه، نعمت

 .(الفقه)احملرمات ِما ذكره املشهور يف بعض مباحث إىل 
وقد استدلنا هناك على أن الرسول وعليا  )صلوات اهلل عليهما( حيث كانا مبسوطي اليد مل يكونا 

 يعزران كل فاعل حرام، ومحل عدم تعزيرمها على حمذور خارجي غري ظاهر.
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 مامداء الدين على اإل: أ46

داء الدين ومل أمكن هو من تمل يإذا  سواء كان املدين حيا  أو ميتا   ،داء الدينأيه مام جيب علن اإلإ
لينا إمن مات وترك دينا  فعلينا دينه و : (عليه السالم)يكن يف تركته أداء، ففي صحيح احلليب، عن الصادق 

 .(0)نفالفماله من األ فلورثته، ومن مات وليس له موال عياله، ومن مات وترك ماال  
 .(4)ملا ذكر مثل ذلك أسلم عامة اليهود( صلى اهلل عليه وآله)الرسول ن إ ويف حديث:

دل على نيابته عنه يف   نه نائبه، فيدل عليه مامام يف ذلك ألمثل اإل أيضا  الفقيه القادر أن  والظاهر
 .(عليه الصالة والسالم)ماخرج بالدليل كونه من ُمتصاته إالّ  نو كل الشؤ 

إال إذا انطبق عليه عنوان موجب من أمر  ،مام ونائبه من سائر املكلفني فليس بواجبأما أداء غري اإل
والتعاون  ،عون الضعيف صدقةعليه السالم(: )مبعروف أو ِني عن منكر أو عنوان مستحب، مثل قوله 

 .على الِب وما أشبه ذلك
 .واملراد بالدين يف املقام أعم من احلق واملال

 
 داء الشهادةأ :47

اْمرَأَتاِن ِمَّْن تـَْرَضْوَن َيُكونا َرُجَلنْيِ فـََرُجٌل وَ  ملَْ  نْ إِ فَ  ،اْسَتْشِهُدوا َشهيَدْيِن ِمْن رِجاِلُكمْ وَ ل سبحانه: ﴿قا
َر ِإْحدامُهَا اأْلُْخرَ  نْ أَ  ِمَن الشَُّهداءِ   .(3)﴾ما ُدُعواإذا  َو ال يَْأَب الشَُّهداءُ   ىَتِضلَّ ِإْحدامُها فـَُتذَكِّ
عرف من إذا  ،كما قال سبحانه  ،ب أداء الشهادة للشاهد يف حقوق الناس على ْحو الكفايةجيفإنه 

كان حق زيد على عمرو مبقدار فلس أو امحرار إذا   فال، كما كان ضحال  إذا   رادة تضييعه، أماإالشرع عدم 
 دلة عن النصراف األ ،اجلسد مقدار أمنلة من ضربه له أو ما أشبه ذلك
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وذلك  ،ذي احلقإىل  رادة وصول احلقإ اآليةن املفهوم من نا على ْحو الكفاية، ألمنا قلإمثله، و 
بقرينة السياق حيث  ،يةطالق لآلإ وال ،يتحقق بالكفاية، أما حقوق اهلل سبحانه فال دليل على الوجوب

 مهية وجب.عرف ولو من ارتكاز املتشرعة األإذا  ِنا يف حقوق الناس، نعمإ
ند االرتكاز، ألن االرتكاز ال يكون إال انعكاسا  حلكم شرعي فيما إذا مل يعلم وإمنا أقول بالوجوب ع

أن االرتكاز إمنا حصل من فتوى الفقيه أو ما أشبه ذلك، حيث إن فتوى الفقيه قد يوجب االرتكاز فال 
  .يكون دليال  على الوجوب أو احلرمة يف مقامهما

 
 داء مال الغير: أ48

جارة أو غصب أو غري إمانة أو عارية أو أعليه سواء ب نسانحصل اإلداء مال الغري الذي أجيب 
إالّ  ئحيل مال امر  الفإنه  ،داء من باب حرمة حبس حقوق الناس والتصرف يف أمواهلمذلك، لكن األ

 .(0)بطيب نفسه
َنُكْم بِاْلباِطلِ قال سبحانه: ﴿  .(4)﴾ْن َتراٍض ِمْنُكمْ َتُكوَن ِتجارَة  عَ إالّ أن  ال تَْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ

وانتفاعه كانتفاعه من  ،جارة الدار اليت لهإومنفعته ك ،ومثل املال حقه كحق التحجري على املشهور
 ،ميلك كما لو منع الصياد عن االصطياد أو ما أشبه ذلكأن  وملك ،غرفته املوقوفة يف املدرسة واحلسينية

 على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب الغصب.
ىل ذلك الشيخ املريزا حبيب اهلل )رمحه اهلل( وبعض آخر، فإن )ملك أن ميلك( نوع من وقد أشار إ

 احلق وإن مل يكن كسائر األمالك العينية.
 

 ان في الدخولذاالستئ: 49
لُ ذيَن َمَلَكْت أمَْياُنُكْم وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَّ قال سبحانه: ﴿  ُغوا احْلُُلَم الَّذيَن ملَْ يـَبـْ

 

                                                 

 .1ح من الغصب 0الباب  026ص 4ج ( املستدرك:0)
 .41اآلية  :( سورة النساء4)



ِمْن بـَْعِد َصالِة اْلِعشاِء ثِياَبُكْم ِمَن الظَّهريَِة وَ  حنَي َتَضُعونَ ِمْن قـَْبِل َصالِة اْلَفْجِر وَ ِمْنُكْم َثالَث َمرَّاٍت 
ُ   َعلى ال َعَلْيِهْم ُجناٌح بـَْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكمْ اٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم وَ َثالُث َعْور   بـَْعٍض َكذِلَك يـُبَـنيِّ

 .(0)﴾اللَُّه َعليٌم َحكيمٌ اللَُّه َلُكُم اآْلياِت وَ 
طفال لكن بشرط التمييز فيهما كما هو وعلى األ ،جيب على العبيد سواء بلغوا احللم أو مل يبلغوافإنه 

 أرادوا الدخول.إذا  أن يستأذنوا ،اآليةاملنصرف من 
عورة بالنسبة  وغري املميز ال ،املباركة اآليةاب العورة كما يف بمن  األمريكون أن  يعتِبنه إ واحلاصل:

وقات الثالثة من باب االستئذان يف األأن  ليه، والظاهرإاملميز قبل البلوغ عورة بالنسبة أن  ليه، كماإ
هو  كمايف الصباح أو يف العصر يكون حكمه كذلك،   االعتبار بالعورة فمن ينام مثال  وإال  ،املتعارف

 املتعارف عند مثل الذين ينامون يف هذه األوقات بسبب عمل أو تعب أو ما أشبه ذلك.
مث الظاهر أن احلكم عام بالنسبة إىل األب واألم، وبالنسبة إىل االبن والبنت واألحفاد، فإن يف مجلة 

 منها املالك وإن مل يكن النص شامال  هلا.
لكافر أنه عورته كعورة احلمار، لكن احتملنا أن يكون ذلك وال فرق بني املسلم والكافر، وإن ورد يف ا

من باب عدم االحرتام ال من باب النظر، ولذا ال جتد من يفيت بالنظر إىل عورة الكافر سواء كان رجال  أو 
 امرأة .

 طفال بني مافرق يف األ متداد فيه، بل امليزان هي، واللال امليزان العورية كما عرفت فال حدن إ وحيث
 لوالدين وغريهم بعد ما عرفت من امليزان املذكور.ل

 

                                                 

 .11اآلية  :( سورة النور0)



ب على يستأذن األ ه والبيدخل على أإذا  يستأذن الرجل: (عليه السالم)ويف احلديث عن الصادق 
 .(4)كانتا متزوجتنيإذا   ختهأويستأذن الرجل على ابنته و  (0)االبن،

نتفاء املوضوع حيث إنه ال يتعارف ولعل قوله: )وال يستأذن األب على االبن( من باب السالبة با
 دخول األب على االبن.

مع العورية يلزم أنه  لوضوح ،خيصص بعدم العوريةأن  ب على االبن جيبذان األئأقول: لكن عدم است
 ذكر الغالب. (عليه الصالة والسالم)مام فكأن اإل ،ذناإل

 
 (لى اهلل عليه وآلهاالستئذان من النبي )ص :31

أَْمٍر جاِمٍع ملَْ َيْذَهُبوا َحىتَّ   كانُوا َمَعُه َعلىإذا  َرُسولِِه وَ الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه وَ  ا اْلُمْؤِمُنونَ ِإمنََّ قال سبحانه: ﴿
َذْن ِلَمْن ْأِِنِْم َفأْ َرُسولِِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض شَ ُنوَن بِاللَِّه وَ الَّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُولِئَك الَّذيَن يـُْؤمِ  نَّ إ َيْسَتْأِذنُوهُ 

ُهْم وَ   .(3)﴾اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ أن  اْستَـْغِفْر هَلُُم اللَّهَ ِشْئَت ِمنـْ
اجلامع،  األمريف التفرق عن ( صلى اهلل عليه وآله)وجوب االستئذان نفسيا  عن النيب  اآليةن ظاهر إف

والنيب  ،ذن من احلاكم يف العرفيقتضي اإلِما  األعماجلامع ولو باملالك  األمريكون املراد بأن  يبعد وال
 .ذن وعدمه حسب ما يراه صالحا  ُمري يف اإل (صلى اهلل عليه وآله)

عليهم )كل حاكم عادل حيكم حبكمهم إىل   يبعد التعدي مام ظاهر، بل الاإلإىل  ذلك يوتعد
ذكرنا يف كتبنا الفقهية لزوم  اجلامع، بل األمرذن اخللل والفتور يف ن يف التفرق بدون اإل، أل(الصالة والسالم

عليه الصالة )ن ذلك مقتضى قوله راء، ألمة لشورى الفقهاء يف كل ما يصدرونه بأكثرية اآلاتباع األ
مور االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الرتبوية أو سواء يف األ ،وغريه (2)جعلته حاكما  : (والسالم

  .ونؤ سائر الش
 أمرهموله سبحانه: أقول: بل ذلك مقتضى ق

                                                 

 .0ح من النكاح 001الباب  011ص 02ج ( الوسائل:0)
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 ، فإن املالك يف املقامني واحد.(4)شاورهم يف األمر، وقوله سبحانه: (0)شورى
ون احلكم، ؤ ذلك من شفإن  دب،احلاكم جيب عليه األأن  ون احلكم، كماؤ القضاء من شأن  كما

 القاعدة الكلية مجلة من الروايات:إىل  باإلضافةويدل على ذلك 
 ،عاد أدبفإن  يؤدبقال:  ،: آكل الربا بعد البينة(عليه السالم)قال: قلت له ، مثل رواية أيب بصري

 .(4)عاد قتلفإن 
 .القتل يف الرابعأن  (الفقه)وقد ذكرنا يف بعض مباحث 

املوىل عليهم الذين فوض الشرع إىل  ياء بالنسبةاألولومن الكالم هنا يعرف سائر أحكام التأديب من 
 اء.ياألولولئك أإىل  مورهمأ

نعم استشكلنا يف القتل حىت يف املرة الرابعة يف أمثال هذه األمور، ألن أمر القتل شديد، ووصول 
النوبة إليه من أشكل األمور يف غري زمان حضور اإلمام )عليه السالم( أو غيبته مع وجود شورى املراجع 

 وسائر الشرائط.
 

 يذاء فاعل الفاحشةإ :30
َشِهُدوا  فإنْ  تنَي اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربـََعة  ِمْنُكمْ يَأْ   الالَّيتوَ قال سبحانه: ﴿

تابا فإن  ذاِن يَْأتِياِِنا ِمْنُكْم َفآُذومُهالَّ الوَ  ،َفَأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اللَُّه هَلُنَّ َسبيال  
ُهماوَ   .(2)﴾اللََّه كاَن تـَوَّابا  َرحيما   نَّ إ َأْصَلحا َفَأْعِرُضوا َعنـْ

يكون املراد أن  ن احتملإيف الزاين والزانية، و  أن األمر األوىل اآليةالثانية بقرينة  اآليةن الظاهر من إف
 األعمذية بوجوب األ على ظاهرها فالالزم القول اآليةبقاء إذا أردنا إعم من الزنا واللواط والسحق، و ألاهبا 

 ذية من أنواع النهي من احلد والتعزير حيث تكون األ
 

                                                 

 .41اآلية  الشورى:( سورة 0)
 .011اآلية  آل عمران:( سورة 4)
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سواء   ،الضغوط االجتماعية باللسان وْحوه توجب ارتداع فاعل املنكرأن  عن املنكر، فمن الواضح
 أو لواطا  أو سحقا  عن منكره، بل ولعله كذلك حال سائر املناكري. زنا   ،أو امرأة كان رجال  

ذا كان من باب النهي عن املنكر وجب، وكذلك إذا كان من باب األمر باملعروف، مث إنه فإن األمر إ
 قد ورد يف بعض الروايات أن احلكم كان قبل نزول احلد نوعا  من اإليذاء، وذلك ِما يؤيد ما ذكرناه.

، إما لوحدة ومباشرة املرأة والغالم بدون الزنا واللواط وإمنا باملالمسة وما أشبه ذلك هلا نفس احلكم
 املناط بالنسبة إىل الزنا واللواط والسحق، وإما من باب النهي عن املنكر وْحو ذلك.

 
 كل من الذبيحة في موسم الحجاأل :34

ا لَِيْشَهُدو ُكلِّ ضاِمٍر يَْأتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعميٍق    أَذِّْن يف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأُتوَك رِجاال  َوَعلىوَ قال سبحانه: ﴿
َأْطِعُموا اْلباِئَس اأْلَْنعاِم َفُكُلوا ِمْنها وَ  ما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبيَمةِ   ىأَيَّاٍم َمْعُلوماٍت َعلَ   َيْذُكُروا اْسَم اللَِّه يفَمناِفَع هَلُْم وَ 

 .(0)﴾اْلَفقريَ 
ويف الروايات داللة على ذلك، فقد قال  ،صحاب واجبكل على ما ذكره مجاعة من األن األإف

َفُكُلوا كما قال اهلل تعاىل: ﴿  ،و ْحرت فكل وأطعمأذا ذحبت إملعاوية:  (عليه الصالة والسالم)دق الصا
 .(4)﴾ِمْنها

 .تثليث الذبيحةإىل  ظهور االستحباب بالنسبة (الفقه)لكنا ذكرنا يف بعض مباحث 
ُكْنُتْم بِآياتِِه  نْ إ اللَِّه َعَلْيهِ  اْسمُ  َفُكُلوا ِمَّا ذُِكرَ كل كقوله سبحانه: ﴿يات اليت أمرت باألأما سائر اآل

وغري  ،(2)﴾َقْد َفصََّل َلُكْم ما َحرََّم َعَلْيُكمْ ِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه وَ تَْأُكُلوا ِمَّا ُذ اّل أ ما َلُكمْ وقوله: ﴿ ،(3)﴾ُمْؤِمننيَ 
 .وجوب األكل احللية الإىل  رشادلإلأنه  ذلك، فالظاهر

 أو أكل تشريعا  كان حراما  من جهة التشريع. ،تشريعا   نساننعم لو مل يأكل اإل
 على وال خيفى أن قوله سبحانه 

 

                                                 

 .41و 47اآلية  :( سورة احلج0)
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هو من باب أحد املصاديق الظاهرة، وإال فذكر اسم اهلل يف كل األيام  ما رزقناهم من هبيمة األنعام
 ليسر لرزقهم من هبيمة األنعام.

من أن يكون اإلنسان آكال  هلا أو غري آكل هلا،  مث الظاهر أن الذكر على ما رزقهم هبيمة األنعام أعم 
كالذين يبتلون باألمراض ِما يسبب هلم أكل الطيور واألمساك ويضرهم أكل احليوانات كالشاة واإلبل والبقر 

 وما أشبه.
فإن ذلك تنبيه على بطالن عادة اجلاهليني  ما لكم أاّل تأكلوا ِما ذكر اسم اهلل عليهوأما قوله: 

وا يأكلون ِما ذبح اإلنسان وإن ذكر اسم اهلل عليه ويقولون إنه ميتة اإلنسان، بينما احليوان حيث ما كان
 امليت يأكلون منه باعتباره ميتا  من قبل اهلل سبحانه، حيث أماته اله بغري سبب.

 
 هل بالصاةمر األأ :33

 .(0)﴾اْصَطِبْ َعَلْيهاأَْهَلَك بِالصَّالِة وَ  ْأُمرْ وَ قال سبحانه: ﴿
االصطبار عليها أن  نه آكد، كماهل ألوالتخصيص باأل ،باملعروف األمرهذا من أفراد أن  الظاهر

 رشاد.إ أيضا  
باعتبار أن الصالة واجبة على اإلنسان يف كل يوم يف ثالثة أوقات، صباحا   واصطِب عليهاوقوله 

هلل تعاىل وترك نواهيه حيتاج إىل وظهرا  ومغربا ، ومثل هذا الشيء حيتاج إىل الصِب، وإن كان كل أوامر ا
 الصِب.

 
 بالمعروف األمر :32

 ،(4)﴾َعِن اْلُمْنَكرِ أنه ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف وَ يا بـُيَنَّ أَِقِم الصَّالَة وَ قال سبحانه حكاية عن لقمان البنه: ﴿
الزَّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر آتـَُوا َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقاُموا الصَّالَة وَ  نْ إ الَّذينَ وقال سبحانه: ﴿

 .(2)﴾أَْعِرْض َعِن اجْلاِهلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف وَ وقال سبحانه: ﴿ ،(3)﴾لِلَِّه عاِقَبُة اأْلُُمورِ وَ 
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 .(الفقه)ب وهو الذي فهمه املشهور، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتا ،يات الوجوبوظاهر هذه اآل
القلم بيشمل األمر والنهي باللسان و  عن املنكر وأمر باملعروف وانهَ وال خيفى أن قوله سبحانه: 

صه مبا عرفه الشارع معروفا ، يأن )املعروف( قد يراد أنه معروف عرفا ، لكن الظاهر ذخصوباإلشارة، كما 
 وكذلك بالنسبة إىل املنكر، كما ذكره بعض الفقهاء يف كتبهم.

 
 االئتمار بالمعروف: 35

َنُكْم بِ ئأْ ُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ وَ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتو قال سبحانه: ﴿  َتِمُروا بـَيـْ
َ
 .(0)﴾ْعُروفٍ امل

فالواجب  ،املباركة اآليةعرض عليه نه هو الذي يراه العرف حيث تُ رشادي ألإاالئتمار أن  الظاهر
 جرة كما هي القاعدة يف سائر العقود.األ إعطاءجرة و الرتاضي بينهما يف أخذ األ

أقول: املذكور يف اآلية املباركة وإن كان ذكر األجور، إالّ أن الواضح أن ذلك من باب املصداق، وإالّ 
فمطلق التعامل بينهما سواء كان بنحو اإلجارة أو الصلح أو غري ذلك يلزم أن يكون االئتمار بينهما 

 ب املصداق الظاهر.باملعروف، ولعل ذكر اإلجارة من با
 

 يماناإل :36
ْعنا ُمناِديا  يُنادي ِلإْلميانِ قال سبحانه حكاية عن املؤمنني: ﴿  ،(4)﴾آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّاأن  َربَّنا ِإنَّنا مسَِ

اْلِكتاِب الَّذي أَنـَْزَل َرُسولِِه وَ   ىذي نـَزََّل َعلاْلِكتاِب الَّ ُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا آمِ وقال سبحانه: ﴿
ِإْبراهيَم َوِإمْساعيَل َوِإْسحاَق َويـَْعُقوَب إىل  ما أُْنزِلَ ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوما أُْنزَِل إِلَْينا وَ وقال تعاىل: ﴿ ،(3)﴾ِمْن قـَْبلُ 

ْم ال نـُفَ ما أُويتَ النَِّبيُّوَن مِ وَ   َوعيسى  ْسباِط َوما أُويتَ ُموسىاأْلَ وَ  ُهْم وَ ْن َرهبِِّ فإن  ،َْحُْن َلُه ُمْسِلُمونَ رُِّق بـَنْيَ َأَحٍد ِمنـْ
ا ُهْم يفأن وَ  ،آَمُنوا مبِْثِل ما آَمْنُتْم بِِه فـََقِد اْهَتَدْوا  .(2)﴾ُهَو السَّميُع اْلَعليمُ يَكُهُم اللَُّه وَ ِشقاٍق َفَسَيْكف  تـََولَّْوا فَِإمنَّ

 

                                                 

 .6اآلية  :( سورة الطالق0)
 .014اآلية  :( سورة آل عمران4)
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 .لكثرية والروايات املتواترةيات اىل غريها من اآلإ
يف الكتب  كما ذكر مفصال    ،صول، وقد دل على ذلك العقل والنقلميان باألومن الواضح وجوب اإل

 .الكالمية
لسان فهو   ذا كان قلب بالإذا كان لسان بال قلب فهو نفاق، و إميان مركزان القلب واللسان، فولإل

 ميان.من توابع اإلإالّ  أما العمل فليس ،(0)﴾َقَنْتها أَنـُْفُسُهمْ اْستَـيْـ َوَجَحُدوا ِبها وَ قال سبحانه: ﴿ ،كفر
، أيضا  واجب  األعمباملعىن  سالمواإل ،، وقد يكون أخص منهسالمميان قد يكون مبعىن اإلاإلن إ مث

َر اإْل وَ قال سبحانه: ﴿  .(4)﴾دينا  فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنهُ  سامَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
مل يكن عن عمد بأن  إذا  كان عن عمد، ورمبا نفعإذا   خرةميان يف اآلبدون اإل سالمنفع اإلي نعم ال
 .كما هو حال كثري من املسلمني يف كثري من العصور  ،ميانباإل كان جاهال  

 ،هناك أيضا  تحن ميفاملسلم غري املؤمن القاصر  ،خرةويظهر من مالك بعض الروايات االمتحان يف اآل
 .أيضا   مجاعوالعقل بل اإل ،آيات عدم التعذيب حىت يبعث الرسول ،تلك الرواياتإىل  ضافةباإلويدل عليه 

وقد ذكرنا القلب واللسان وإن كان املعىن األعم أعم منهما، حيث يشمل األركان أيضا، لكن ما 
كالصالة اجلارحية   يأتيه اإلنسان باألركان ليس من اإلميان باملعىن القليب واللساين، وإمنا مبعىن آثار اإلميان،

 واإلنفاق وما أشبه، فإِنا كلها من لوازم اإلميان.
أي أظهرمت اإلميان أبطنوا اإلميان، حىت يكون إميانكم  نوانوا آمِ يا أيها الذين آمَ وأما قوله سبحانه: 

 يف التفاسري.كما إميانا  حقيقيا  ال ظاهريا  فقط،  
 

 االستئناس :37
َر بـُُيو يا أَيُـَّها الَّ قال سبحانه: ﴿ َأْهِلها   ُتَسلُِّموا َعلىِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا وَ ذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوتا  َغيـْ

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  قيَل َلُكُم اْرِجُعوا  نْ إملَْ جتَُِدوا فيها َأَحدا  َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم وَ فإن  ،ذِلُكْم َخيـْ
  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناحٌ ، اللَُّه مبا تـَْعَمُلوَن َعليمٌ َلُكْم وَ   ْرِجُعوا ُهَو أَزْكىافَ 

                                                 

 .02اآلية  :نمل( سورة ال0)
 .11اآلية  :( سورة آل عمران4)



َر مَ أن   .(0)﴾ما َتْكُتُمونَ للَُّه يـَْعَلُم ما تـُْبُدوَن وَ اْسُكونٍَة فيها َمتاٌع َلُكْم وَ َتْدُخُلوا بـُُيوتا  َغيـْ
 مولوي. رشادي الإواجب أنه  الظاهر

من باب أن اإلنسان ال يدخل البيوت إال إذا كان فيها له متاع،  فيها متاع لكموقوله سبحانه: 
 واملراد باملتاع إما املادي أو املعنوي أو األعم منهما بأن احتاج إىل االسرتاحة يف الظل أو ما أشبه ذلك.

 
 يواء المحدث: إ38

صلى اهلل عليه )رسول اهلل عن  (،عليه السالم)عن الصادق  ،ففي صحيح يونس، حترمي ايواء احملدث
 وتوىل العبد غري مواله :وتتمة احلديث (4)لعنة اهلل واملالئكة على من أحدث حدثا  أو آوى حمدثا  : (وآله

 قرينة على الوجوب.
وتويل العبد غري مواله يراد به إما العبيد واإلماء االصطالحيان، أو املراد تويل غري من وجب توليه  

 عليه وآله( واألئمة الطاهرين )عليهم السالم(. كالرسول )صلى اهلل
ومن احملتمل أنه يريد به كليهما، ففي الروايات إشارة إليهما، وال يكون ذلك من باب استعمال اللفظ 

 يف أكثر من معناه، بل من باب الكلي مبصاديقه املختلفة.
 

 

                                                 

 .41ـ  47اآلية  :( سورة النور0)
 .4ح من القصاص يف النفس 1الباب  01ص 01ج ( الوسائل:4)



 

 حرف الباء

 
 التبتل :0

 .(4)﴾َأْسَتِجْب َلُكمْ   اْدُعوينويف آية أخرى: ﴿ ،(0)﴾َبتَّْل إِلَْيِه تـَْبتيال  تَـ َواذُْكِر اْسَم َربَِّك وَ قال سبحانه: ﴿
دعية والفقه، ولعل املراد بالتبتل مل يقل بوجوب الدعاء أحد على ما جنده يف كتب األأنه  لكن الظاهر

 .اخلصوصيات املذكورة يف بعض الروايات الكرمية هو الدعاء ال اآليةيف 
مياء التبتل اإلحيث قال يف رواية:  (عليه السالم)د بن مسلم، عن الصادق مثل ما رواه حمم

 .(4)يديك مجيعا   واالبتهال متد ،صبعوالتضرع حتريك اإل ،صبعباإل
منا هو من باب إيطلق على مطلق الدعاء، فالفرق  أيضا  التضرع واالبتهال أن  الظاهرأن  كما

 االنقطاع ومنه البتول. املستحب يف املستحب، ولعل أصل التبتل مبعىن
والتبتل قد يراد به االنقطاع الكامل حىت ال جيعل له شريكا ، وقد يراد به إحضار القلب إىل اهلل 

 سبحانه يف قبال من ال حيضر قلبه عند الدعاء والضراعة، فإن أحدمها كمي 

                                                 

 .1اآلية  :( سورة املزمل0)
 .61اآلية  :( سورة غافر4)
 .6ح 417ص 2ج ( تفسري الِبهان:4)



 واآلخر كيفي.
 
 بذل لوازم الميت على الزوج في الدائمة: 4

بعض إىل  باإلضافةماتت على زوجها، ويدل عليه إذا  وسائر جتهيزاتاجيب بذل كفن الزوجة 
 .(الفقه)فيشمله أدلة النفقة، وقد ذكرنا تفصيله يف  ،من النفقة عرفا  أنه  ،الروايات يف اجلملة

وال فرق يف ذلك بني ما يكون واجبا  على امليت كالكفن واحلنوط وما أشبه، أو غري واجب، بل 
ضعي مثل أجرة القِب، فإن القِب مباح يف اإلسالم، كما كان متعارفا  يف زماننا، بل هو اخرتعه القانون الو 

 متعارف إىل اآلن يف بالد اخلليج وغري اخلليج، فاألرض هلل وملن عمرها.
أما يف املتعة فال جتب نفقتها حيا  وال ميتا  على الزوج، فلو فرضت أن للمتعة نفقة مل يكن الزوج أوىل 

 تكون النفقة على املسلمني.بالوجوب بل 
 
 بذل المال لحفظ النفس والعرض والمال :3

هم جيب بذل املال الذي يتوقف صيانة الدم أو العرض أو املال الكثري عليه من باب قاعدة األ
أريد عرض امرأة أو رجل ودفع املتعرض باملال قدم أنه إذا  لوضوح ،وما أشبه ضرر الواملهم، وقاعدة 

 .له على بذل عرضه أو عرضهااملال  إعطاء
أريد قتله أو إذا  ما وهكذا يف ،كان حفظ أحدمها أهم وجوبا  شرعيا  إذا   املالنيإىل  وكذلك بالنسبة

يرى عرف  أراد جرحه جرحا  صغريا  حبيث الإذا  مهية فال، كمامل حيرز األإذا  قطع يده أو ْحو ذلك، أما
 .بهلقاء يف التهلكة وما أشمن اإلأنه  املتشرعة

كولده وزوجته وأقربائه، بل وكذا يلزم   ،فرق يف النفس والعرض واملال بني نفسه وبني سائر متعلقيه وال
 آخر أو ماله ِما عرف من الشرع أمهية حفظه. إنسانأريد نفس أو عرض إذا  ما البذل يف

دن أو روح أو وال خيفى أن املراد بالعرض والنفس كل ما يتعلق هبما أيضا ، من بدن أو روح، وهتك ب
 شرافة الزوجة، وسائر األقسام من العرض، وذلك ألن الدليل يشمل كل ذلك.



 
 ة من الكفارءالبرا :2

َ َلهُ إاّل  ما كاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراهيَم أِلَبيهِ وَ قال سبحانه: ﴿ ا تـَبَـنيَّ َعُدوٌّ لِلَِّه  هُ أنّ  َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدها ِإيَّاُه فـََلمَّ
 .(0)﴾ِإْبراهيَم أَلَوَّاٌه َحليمٌ  نَّ إ هُ تـَبَـرَّأَ ِمنْ 

ن إعداء اهلل سبحانه وتعاىل وجوبا  ذاتيا  و أة من ءلكن مل أظفر يف كتب الفقه والفتوى بوجوب الِبا
 ،سوةرشاد واألن دلت عليها على ْحو اإلإتدل على ذلك باملولوية و  املباركة ال اآليةو  ،تكررت يف الروايات

وكذلك بعض  ،وحب أولياء اهلل واجب :املأمون كما يف حسنة الفضلإىل  (لسالمعليه ا)وقد كتب الرضا 
 .التتبع والتأملإىل  ةواملسألة بعد حمتاج ،(4)ة منهم ومن أئمتهمءأعداء اهلل والِبا

 .ة من أهل البدع وْحوهمءة من الكفار واملشركني الِباءومثل الِبا
 ال يـَْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَّذيَن َلمْ تنافيان قوله سبحانه: ﴿ ال يةاآلة، فالرواية و ءالِب غري الِباأن  خيفى وال

يِن وَ  ، اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطينَ  نَّ إ تـُْقِسطُوا ِإلَْيِهمْ تـَبَـرُّوُهْم وَ أن  َلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديارُِكمْ يُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ
يِن وَ يَن قاتـَلُ ِإنَّما يـَْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَّذ  أنْ  ِإْخراِجُكمْ   ظاَهُروا َعلىْخَرُجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم وَ أَ وُكْم ِفي الدِّ

 .(3)﴾َمْن يـَتَـَولَُّهْم فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ تـََولَّْوُهْم وَ 
 ها يف فروع الدين العشرة ظاهر يف وجوهبا كوجوب سائر التسعة.هذا ولكن اشتهار عدّ 

، أو لرسالة حممد )صلى اهلل عليه افر هو املنكر لأللوهية، أو للرسالة مطلقا  وال خيفى أن املراد بالك
أو ما أشبه  ،وآله(، أو للمعاد، أو لرسالة نيب معلوم رسالته كنبوة موسى وعيسى وإبراهيم )عليهم السالم(

اهلل ضروري من ضروريات الدين مبا يرجع إىل تكذيب رسول لذلك على ما ذكروه يف باب الكفر، وكذلك 
 .(الفقه))صلى اهلل عليه وآله( على ما ذكرناه يف 

أما إذا مل يرجع إىل تكذيب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فليس ذلك من الضروريات املوجب 
 الكفر.إنكارها 
 

                                                 

 .002اآلية  :( سورة التوبة0)
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 االستبراء :5
با  على االستِباء باخلرطات بعد البول وجو  وال ،دليل على وجوب االستِباء بالبول بعد اجلنابة ال

 متكن من الصالة وسائر الواجبات املشرتطة بالطهارة بدون ذلك.إذا  ،أيضا  وجوب غريي له  نفسيا ، بل ال
 :نعم استِباء األمة شرط يف جواز الدخول، كما دل عليه النص والفتوى

 
 مة قبل البيعاستبراء األ: 6

أن  عليه ،مة من رجلأليف رجل يبيع ا: يف رواية حفص (عليه الصالة والسالم)ورد عن الصادق 
 .(0)يبيعأن  من قبل ئيستِب 

بأي  ،ة رمحها من احلملءها أي طلب براؤ كل من ملك أمة جيب عليه استِبا)قال صاحب العروة: 
 ،ْحو كان التملك من الشراء أو اهلبة أو الصلح أو االستغنام أو االسرتقاق أو ْحو ذلك من أْحاء التملك

الظاهر إاّل أن  ن كانت معِبة بالشراءإوهي و  ،والنصوص املتواترة مجاعاإلب ،نسابحلكمة عدم اختالط األ
 من باب املثال.أنه  مالحظة حكمة احلكم وفهم العلماء

أن  ن كان من الواضحإنفصل الكالم يف ذلك، و  املسألة خارجة عن حمل االبتالء الن إ أقول: حيث
 غري حمللة وال ،ِنا كانت المرأة مثال  أسبب ة بءمل تكن موطو إذا  ة، أماءمة موطو ذلك حيث تكون األ

 .أو كانت صغرية أو ما أشبه ذلك مل يكن هذا احلكم ،مزوجة من رجل
ما يذكر يف باب  أنه واجب ذايت كما هو احلال يف شرط جلواز البيع تكليفا  ووضعا ، الأنه  والظاهر

 املعامالت.
بدوام أو متعة فالواجب عليها حفظ نفسها يف  أما من يريد التزوج بامرأة كانت زوجة الغري ودخل هبا

 عدتا، كما ال جيوز للرجل الثاين وطيها وال نكاحها وهي يف العدة.

                                                 

 .4ح من بيع احليوان 01الباب  46ص 04ج ( الوسائل:0)



 
 التبشير :7

فـََبشِّْر ِعباِد الَّذيَن   ،اللَِّه هَلُُم اْلُبْشرىإىل  أَنابُوايـَْعُبُدوها وَ أن  والَّذيَن اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوتَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾أُولِئَك ُهْم أُوُلوا اأْلَْلبابِ َك الَّذيَن َهداُهُم اللَُّه وَ ُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولئِ َيْسَتمِ 

من باب  أيضا  نذار حيث عِب عنه بالتبشري كآيات أخر وجوب التبشري كوجوب اإل  اآليةظاهر 
يف  (صلى اهلل عليه وآله)وحيث جيب االقتداء بالنيب  ،(4)﴾َبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَليمٍ املشاكلة، قال سبحانه: ﴿

ن كان ظاهرا  يف إو  األمرِنا منها وجب على اجلميع، فأمل يعلم  ، فماةوُمتصاته مستثنا ،غري ُمتصاته
 .ليه لكنه عامإالتوجيه 

 والظاهر أنه كفائي ال عيين، لوضوح أن العلة تقريب الطرف إىل الطاعة، وتبعيده عن املعصية، ولعل
 منه يستفاد املقدمية أيضا ، واهلل العامل.

الظاهر أنه من باب االستحباب اختيار األفضل، وكذلك قوله  يتبعون أحسنهمث قوله سبحانه: 
وإال فليس من الواجب اختيار األحسن فيما يكون اجلميع  (3)هانِ سَ أحْ وا بِ ذُ أخُ يَ  كَ مَ وْ قَـ  رْ أمُ وَ سبحانه: 

 بينها مراتب. واحبات أو مستحبات، وإن كان
 
 االستبشار  :8

َسبيِل اللَِّه   أَْمواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُقاتُِلوَن يفاْلُمْؤِمننَي أَنـُْفَسُهْم وَ  ِمنَ   ِإنَّ اللََّه اْشرَتىقال سبحانه: ﴿
جْنيِل َوالْ يـُْقتَـُلوَن َوْعدا  َعلَ فـَيَـْقتـُُلوَن وَ  ُكُم ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيعِ   َمْن َأْوىفُقْرآِن وَ ْيِه َحقًّا يف التـَّْوراِة َواإْلِ

 .(2)﴾ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيمُ الَّذي بايـَْعُتْم بِِه وَ 
 خر الواردة يات األنه واجب، ومثله بعض اآلأ رشادي الإاآلية أنه واملستفاد عرفا  من 
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يكون واجبا  تعبديا  أن  أما احتمال ،(0)﴾ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ    َجنَِّة الَّتيأَْبِشُروا بِالْ وَ ، مثل: ﴿األمربصيغة 
 االستبشار حمفز للطاعة أكثر فأكثر ومنفر عن املعصية كذلك فهو بعيد.أن  من جهة

ألن مثل هذا التحفيز للطاعة والتنفري عن املعصية ليس بواجب، ومل أجد من قال بالوجوب يف 
 ال تفصيل يف املسألة هنا.أحدمها أو فيهما، وال 

 
 بعث الحكمين :9

يُريدا ِإْصالحا   نْ إ َحَكما  ِمْن أَْهِلهاَعُثوا َحَكما  ِمْن أَْهِلِه وَ ِخْفُتْم ِشقاَق بـَْيِنِهما فَابْـ  نْ إوَ قال سبحانه: ﴿
نَـُهما  .(4)﴾اللََّه كاَن َعليما  َخبريا   نَّ إ يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ

 نفصل املسألة هنا. كتاب الطالق، ولذا القد ذكرنا تفصيل ذلك يف  
أقول: ولذا مل يقل أحد بوجوب هذه الكيفية وال سرية على ذلك إىل يومنا هذا، واحلكم سواء من 

 أهله أو أهلها ميكن أن يكون رجال  أو امرأة أو خنثى، ولو قيل باالنصراف إىل الرجل قلنا إنه بدائي.
 

 هلهاأإلى  بعث الزانية الكتابية :01
حممد ن إ :(عليهم السالم)يف موثقة السكوين، عن آبائه  (عليه الصالة والسالم)ورد عن الصادق 

كان ن  إ ليه:إفكتب  ،يف الرجل زنا باملرأة اليهودية والنصرانية (عليه السالم)علي إىل  بن أيب بكر كتب
 .(4)ها ما أحبواأهل ملتها فليقضوا فيإىل  وأما اليهودية فابعث هباقال: إىل أن  حمصنا  

حيكم يف أهل الكتاب على ْحو أن  للحاكمن إ دلة العامة، حيثنه تعييين لألأ ذخيريي الأنه  والظاهر
ليهم حىت حيكموا فيه على ْحو مذهبهم كما ذكرنا ذلك يف إيسلمه أن  أو على ْحو مذهبهم، أو ،مذهبنا

 .(الفقه)بعض مباحث 
لزام ن مل يكن من أهل الكتاب، وذلك لقاعدة اإلإل دين و كذلك يف كل أه  األمريكون أن  يبعد وال

 فليس وغريها، وعليه 
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 سائر املعاصي واملنكرات.إىل  منا جيري يف الزاين منهم وغريمها بالنسبةإو  ،خاصا  بالزانية األمر 
أقول: ومن ذلك يعرف يف اجملوسي وأصحاب القوانني، كما هو متعارف يف احلال احلاضر، لكن 

 لزام تقتضي عدم وجوب البعث يف أصحاب القوانني حيث تعارف عندهم الزنا.إلقاعدة ا
 

 بعث الهدى للمحصور :00
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ و ال َتْحِلُقوا ُرؤُ وَ قال سبحانه: ﴿ متام احلج إيعجز عن  منفإن  ،(0)﴾َسُكْم َحتَّى يـَبـْ

 يف الثاين، كما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج. مكةإىل  أو األولمىن يف إىل  له من بعث اهلدي والعمرة البد
 مث من الواضح أن هذا احلكم ال يرتبط بالنساء حيث إنه ال حلق هلن، وال يبعد أن يكون التقصري يف

حملقني لالختيار بينهما حىت بالنسبة إىل الصرورة، كما قال سبحانه:  ،من يريد التقصري مثل احللق
 لك يف كتاب احلج مفصال .وقد ذكرنا ذ (4)رؤوسكم ومقصرين

 
 عداء اهللأبغض  :04

فالبغض قليب  ،ةءالبغض غري الِباأن  ة من الكفار، ومن الواضحءقد تقدم الكالم يف ذلك يف الِبا
 ن كان مبعثها القلب.إالظاهر، و إىل  ة منصرفةءوالِبا

امة أو اخلاصة أو وال خيفى أن عدو اهلل يشمل منكر أصل من أصول الدين كاأللوهية أو الرسالة الع
املعاد، كما يشمل كل من خيالف الضروري الذي يرجع إىل تكذيب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كما 

 حققه مصباح الفقيه وغريه.
 

 اهللإلى  ابتغاء الوسيلة: 03
 .(3)﴾ابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوسيَلةَ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَ يا أَيُـَّها الَّذقال سبحانه: ﴿

 مرضاة اهلل سبحانه إىل  واملراد بابتغاء الوسيلة عمل وقول وفكر ما يوجب البلوغ
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أو بتسبيب الصاحلني من أوليائه سبحانه   ،وتعاىل، سواء كان بالواجبات أو املستحبات أو ما أشبه
 األوليبعد  ال ،رشاديإ األمرليه، وهل ذلك من الواجبات أو إ (عليهم الصالة والسالم)ئمة نبياء واألكاأل

إىل  ما كونه مولويا  بالنسبةأذهان، للمناسبة املغروسة يف األ إىل األول والثاين بالنسبة ،الثاينإىل  بالنسبة
ن كانت املسألة بعد حمل إوالعقل ملزم بذلك و  ،من من الضرر الكثرينه يوجب األتوسيط الصاحلني فأل

 تأمل.
فوق ما ذكروه يف كتاب أصول الدين واجب مثل ابتغاء  وال خيفى أن ابتغاء الوسيلة إرشادي، إذ ليس

الوسيلة، وهلذا مل يذكر أحد وجوبه، واإلرشادي يف الواجبات إرشادي واجب، ويف املستحبات إرشادي 
 مستحب.

وال خيفى أن ابتغاء الوسيلة أعم من اإلجيايب والسليب من الفعل والرتك، وإن كان املنصرف منه حسب 
 كن العلة تكون أعم منهما.الظاهر اإلجيايب، ل

 
 االبتغاء من فضل اهلل :02

 .(0)﴾ابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَّهِ فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض وَ  فَِإذا ُقِضَيِت الصَّالةُ قال سبحانه: ﴿
فهو من  ،جل نفقاتهيغنيه أل حىت يكتسب كل كاسب ما ،رشاداالبتغاء من فضل اهلل على ْحو اإل

 حالته من الوجوب املقدمي أو االستحباب. وله ،أبواب الكسب
وال خيفى أن الكسب أعم من املعامالت، ومن حيازة املباحات كصيد السمك أو األخذ من امللح يف 
املعدن أو قطع الشجر أو الثمار يف الغابة، والالزم أن ال يكون ذلك بأكثر ِما ذكر يف قوله سبحانه: 

خلق لكم(4) االقتصاد.، كما فصلنا ذلك يف كتاب 

 
 البكاء :05

ُفِسِهْم أَنْـ جُياِهُدوا بَِأْمواهلِِْم وَ أن  َكرُِهواِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه َو َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن مبَْقَعدِ قال اهلل سبحانه: ﴿
ْلَيْبُكوا َكثريا  ُهوَن فـَْلَيْضَحُكوا قَليال  وَ ا يـَْفقَ قاُلوا ال تـَْنِفُروا يف احلَْرِّ ُقْل ناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو كانُو َسبيِل اللَِّه وَ   يف

  .(3)﴾َجزاء  مبا كانُوا َيْكِسُبونَ 
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يكون املراد بذلك التوبة إاّل أن  ،ن ذلك من الواجباتأ رشاد، الللتهديد والتخويف واإلأنه  الظاهر
ن  إفني، بل لكل عاص، و لّ خصوصية لذلك باملخ الأنه  والظاهر ،فيكون كناية عن وجوب التوبة عليهم

 معصية.إىل  كانت املراتب ذختلف من معصية
 وكذلك بالنسبة إىل ترك الواجبات مع االختالف يف واجب عن واجب، الختالف مراتبها.

مث إين مل أجد من ذكر أن فرح املخلفون شيء حرام، بل هو صفة سيئة حيث تدل على عدم 
 أمل.االعتناء باهلل وأحكامه وبسوء املصري، فت

 
 مأمنهإلى  باغ المشركإ :06

َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِكنَي اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه مُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه ذِلَك  نْ إوَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ 

 ،املباركة من باب املثال اآليةاملشرك يف منا ذكر إو  ،جارة الكافر مشركا  كان أو غري مشركإجيب 
فال وإال  أسلم بعد ذلك فهوفإن  حكام لوحدة املالك،ليسمع القرآن أو األ ،للمالك املستفاد عرفا  من ذلك

وغريهم على   يبقفإن  حمل يأمن فيه على نفسه من املسلمني،إىل  بالغهإجارته، بل جيب إجيوز قتله بعد 
 .يف باب الكفار كفره كان حكم قتله ما ذكر

، بل كل (عليهم الصالة والسالم)ئمة فيلحق به األ (صلى اهلل عليه وآله)خصوصية له بالنيب  وال
ة ر جاإفيجب عليه  (عليهم الصالة والسالم)يكون نائبا  عنهم أن  ن مل يكن معصوما  بعدإو  يحاكم شرع

 .من يطلب احلق
الكافر وأخذ ماله وقتله حني كونه عندهم بدون  يذاءإ (صلى اهلل عليه وآله) وكما حيرم على النيب

 .كذلك حيرم على آحاد املسلمني ذلك  ،الشرائط املتوفرة يف باب اجلهاد
 األمرولعل  ،ذلك يمأمنه يكفإىل  كان هو يرجعإذا   املأمن خبصوصه، بلإىل  بالغيلزم اإل وال

له أو يؤذيه بعض من يف الطريق ِمن يقتأن  مل يكن معه بعض املسلمنيإذا  باالبالغ من جهة اخلوف عليه
 يعلم بذلك. ال

وبذلك يظهر أنه ال جيوز للذاهب إىل بالد الكفر أن يأخذ من أمواهلم غيلة، أو أن يطأ نساءهم 
 بدون املوازين الشرعية، لتوهم أنه يقصد متلكهم، أو يأخذ أوالدهم أو نساءهم عبيدا  

                                                 

 .6آلية ا :( سورة التوبة0)



 جيوز إال باملوازين املقررة يف باب اجلهاد. وإماء  وإن كان له سيطرة ذلك، ألن كل ذلك ال
نعم قد ذكرنا يف كتاب النكاح أنه جيوز أن ينكح الكتابيات ولو بدون اللفظ، مثل الكتابة عند 

 حماكمهم أو ما أشبه ذلك إذا صدق النكاح عليه، كما هي عادتم يف بعض البالد.
، أو باالستيكال منه إلجراء العقد بنفسه واالحتياط إجراء العقد إما بينهما وإن كان أحدمها كافرا  

هلما أو ما أشبه ذلك بسبب الوصول إىل البالد اإلسالمية باملخابرة وتوكيل عاملني بإجراء العقد هلما أو ما 
 أشبه.

 
 (لى اهلل عليه وآلهنزل على النبي )صأتبليغ ما  :07

اللَُّه ْل َفما بـَلَّْغَت رِسالََتُه وَ ملَْ تـَْفعَ  نْ إْيَك ِمْن َربَِّك وَ يا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل إِلَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

 إنسان، بل التبليغ واجب على كل (صلى اهلل عليه وآله)احلكم ليس خاصا  بالرسول أن  والظاهر
عليه )خاصة موردا  بنصب علي ن كانت إو  اآليةالناس، و إىل  ن الغرض وصول احلكمعلى ْحو الكفاية، أل

 غريإىل  ،(4)﴾رَبَِّك فَاْرَغبْ إلى فَِإذا فـََرْغَت فَاْنَصْب وَ مثل قوله سبحانه: ﴿ ،ِنا عامة واردا  أإاّل  (السالم
 .ذلك

فإن  خيصصها ولو من جهة املالك، وعلى هذا فال فرق بني تبليغ املسلم والكافر، ال (اهلل يعصمك)و
ما نُرِيـَنََّك  نْ إوَ صول الدين أو فروعه، ومثل ذلك قوله سبحانه: ﴿التبليغ ألإىل  حمتاجون أيضا  املسلمني 

َنا اْلِحسابُ   .(4)﴾بـَْعَض الَّذي نَِعُدُهْم َأْو نـَتَـَوفَـّيَـنََّك فَِإنَّما َعَلْيَك اْلَباُغ َو َعَليـْ
نسان أن يذهب إىل كل مث إن الظاهر أن التبليغ الواجب منه هو القدر املتعارف، ال أنه يلزم على اإل

بيت بيت ويبلغ، وإن كان ذلك جائزا  إذا مل يكن موجبا  للوهن وما أشبه ذلك، كما يفعله املسيحيون يف 
 بعض البالد الغربية على ما نقل.

وال فرق يف ذلك بني أن يكون الكافر كتابيا  أو غري كتايب، وأن يكون املسلم صحيح العقيدة أو 
 واملالك فاسد العقيدة، لإلطالق 
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 ومجلة من الروايات.
 

 ابتاء اليتامى :08
تَـُلوا اْلَيتامىوَ قال سبحانه: ﴿ ُهْم ُرْشدا  فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم فإن  بـََلُغوا النِّكاحَ إذا  َحتَّى  ابـْ آَنْسُتْم ِمنـْ

ندمها مال الطفل كان عإذا   ب واجلدفحىت األوإال  ،ذكر اليتامى من باب املثالأن  والظاهر ،(0)﴾َأْمواَلُهمْ 
 .ليه عند بلوغه الرشدإوجب دفعه 

ذا عرفا من غري إن امليزان معرفة بلوغ اليتيم ورشده، ف، ألينفس نه واجب غريي الأالظاهر أن  كما
 ابتالء كفى.

مث الظاهر أنه ال جيب حفظ عني املال كالنقود مثال ، كما ذكرنا مثل ذلك يف الفقه يف باب األمانة، 
 نوك أمينة إذا ردت قدر املال وإن مل يكن عينها.وهلذا تعد الب

 نعم يف بعض األشياء يعتِب عرفا  العني، كالدور والعقار والعيون وما أشبه ذلك.
 .أما القسم الثالث كالقماش وْحوها فال يستبعد أن يكون كالنقد، وإن كان االحتياط مالحظة العني

 اب يقتضي بقاء عدمه.وإذا شك يف البلوغ ومل يعرف باالختبار فاالستصح
 

بناء الكعبة المشرفة وسائر الشعائر التي من قبيلها كالمسجدين والقدس ومسجد الكوفة  :09
 (.عليهم الصاة والسام)ئمة الطاهرين ضرحة األأو 

، قال سبحانه: سالمبقاء  لشعائر اإلإن يف ذلك واجب كفائي على عامة املسلمني، ألأنه  والظاهر
 .(4)﴾ْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت اْلَحراَم ِقياما  لِلنَّاسِ َجَعَل اللَُّه ا﴿

يف صحيح عبد  (عليه الصالة والسالم)مثل قول الصادق  :أيضا  بل يستفاد ذلك من بعض الروايات 
هذا فإن  ،ن أبواإوا و ؤ شان إ ،جيِبهم على احلجأن  ماملو عطل الناس احلج لوجب على اإلاهلل بن سنان: 

 .(4)منا وضع للحجإالبيت 
 الناس تركوا أن  لويف صحيح هشام ومعاوية وغريمها:  (عليه الصالة والسالم)وقال 

 

                                                 

 .6اآلية  :( سورة النساء0)
 .17اآلية  :( سورة املائدة4)
 .0ح من وجوب احلج 1الباب  01ص 1ج ( الوسائل:4)



صلى اهلل عليه )ولو تركوا زيارة النيب  ،جيِبهم على ذلك وعلى املقام عندهأن  احلج لكان على الوايل
أنفق عليهم من بيت  مل يكن هلم أموالفإن  جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده،أن  لكان على الوايل (وآله

 .(0)مال املسلمني
َمْن وَ املباركة، قال سبحانه: ﴿ اآليةوهو واجب كما يستفاد من أخري  ،وذلك من تعظيم الشعائر

 .(4)﴾يـَُعظِّْم َشعاِئَر اللَِّه فَِإنَّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 
ية العامة كما سالمئر اإلعن الشعا األولل و نه املسؤ ذلك واجب على الوايل ابتداء  ألأن  والظاهر

موره أوهو مثل غسل امليت وسائر  ،مل يقم الوايل بهإذا  منا يصري واجبا  كفائيا  إو  ،فقه السياسةذكرناه يف 
 على تفصيل ذكرناه يف غسل امليت. ،مل يقوموا قام به سائر الناس كفاية  فإن  حيث جيب ابتداء  على الورثة،

دي واملعنوي جيب أن يكون حسب املتعارف مع مالحظة الزمان مث الظاهر أن كال  من البناء املا
واملكان وسائر الشرائط، ألنه املنصرف من إطالق األدلة، فإذا مل يكن املتعارف أن يكون ثوب الكعبة من 

 اجللود املدبوغة كما رمبا ذكر من فعل هاجر )عليها السالم( مل جيز ذلك.
رفة واملسجدين والقدس وما أشبه ذلك بسبب الكفار، وإن  مث الظاهر أنه ال جيوز بناء الكعبة املش

 كانوا أكثر إتقانا  وأمجل بناء ، لألصل.
 

 هل البدعأبهت  :41
ذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا إ: (صلى اهلل عليه وآله)ورد يف الصحيح عن رسول اهلل 

 ،سالميطمعوا يف الفساد يف اإل توهم كي الة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهءالِبا
ويرفع لكم به الدرجات يف  ،يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات ،يتعلموا من بدعهم وحيذرهم الناس وال

 .(4)خرةاآل
 ن كان إوذيل احلديث و  ،وليست واجبات نفسية ،تلك من باب املقدمةأن  ومن الواضح

 
 

الواجب الوقوف أمام أهل البدع فإن  سام النهي عن املنكر،من مجلة أقإاّل أنه  على االستحباب داال  
دائر  إالّ أن األمر ن كانت حمرماتإوالوقيعة والبهت و  والريب ملنعهم عن النفوذ بكل وسيلة وسبب، والسبّ 

 هم واملهم.بني األ
                                                 

 .4ح من وجوب احلج 1الباب  06ص 1ج ( الوسائل:0)
 .44اآلية  :( سورة احلج4)
 .0ح من األمر باملعروف 41الباب  111ص 00ج ( الوسائل:4)



 
 البيتوتة بمنى :40

 تكرارها.إىل  داعي احلج ال ِنا واجبة على احلاج أيام التشريق، وحيث ذكرنا املسألة مفصلة يف كتابإ
ومن غري اخلفي أن األمر بالنسبة إىل الصغري يعود إىل الويل يف ما مل يتمكن الصغري العمل بنفسه، 

 فإن احلج خصص يف الشريعة جبواز إتيانه من الصغري حىت من أيامه األول.
 

 بيع الحيوان الموطوء :44
 تكراره.ىل إ فال داعي ،قد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلدود

 
 البيتوتة عند الزوجة: 43

 ِنا واجبة على تفصيل ذكرناه يف كتاب النكاح.إف
 

 التبيين :42
إِلَْيُكُم السَّالَم   ال تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلقىَسبيِل اللَِّه فـََتبَـيـَُّنوا وَ   َضَربـُْتْم يفإذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿

ْنيا َكذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَْبُل فـََتبَـيـَُّنواَلْسَت ُمْؤِمنا  تـَبْ  يا أَيُـَّها الَّذيَن وقال سبحانه: ﴿ ،(0)﴾تَـُغوَن َعَرَض احْلَياِة الدُّ
 .(4)﴾ما فـََعْلُتْم ناِدمنيَ   ىُتصيُبوا قـَْوما  جِبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلَ  أنْ  جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا نْ إ آَمُنوا

  ،يتني واجب غرييالتبيني يف اآلأن  الظاهر
 

                                                 

 .12اآلية  :( سورة النساء0)
 .6اآلية  :( سورة احلجرات4)



 .ذا مل يتوقف الواجب عليه مل يكن واجبا  بنفسهإلتوقف الواجب عليه، ف
اخلصوصية،  على سبيل املثال ال (0)﴾َسبيِل اللَّهِ   ِإذا َضَربـُْتْم يفقوله سبحانه: ﴿أن  ومن ذلك يعرف

 ليه.إفمن شاء فلريجع  صول يف آية النبأ تفصيال  وقد ذكرنا يف األ
ليس على ْحو العمومية، فالقول بأنك  تبتغون عرض احلياة الدنياوال خيفى أن قوله سبحانه: 

 لست مؤمنا  ال جيوز وإن مل يكن من جهة ابتغاء القائل عرض احلياة الدنيا.
 

 البيع :45
نفقة جل قوت نفسه وقوت واجيب الالظاهر وجوب البيع والشراء وسائر أنواع االكتساب واحليازة أل

 .(الفقه)وما أشبه من باب املقدمة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف 
 

 بيع العبد المسلم على الكافر :46
واجب نه إ وحيث ،واجب كفائي حسب ما يستفاد ِما ورد من الروايات اليت ذكرنا بعضها يف الفقه

وذلك حيصل بكل  ،عنده ن املقصود عدم بقاء العبد املسلمفرق بني البيع وسائر أْحاء النقل، أل مقدمي ال
 أنواع النقل.

والظاهر أنه إذا مل يستعد الكافر، ال ألن يسلم حىت ينقضي املوضوع، وال ألن ينقل بأي نوع من 
 النقل، ومل يكن كاملشرف على املوت حيث تنتهي املشكلة، وجب إجباره بسبب احلاكم الشرعي.

 .(4)يف عامل اليوم مليون من العبيد وال خيفى وجود العبيد حىت يف زماننا، فقد رأيت إحصاء  
واملراد األعم من األمة والرجل، كما أنه ال فرق يف العبد واألمة بني أن يكون كبريا  أو صغريا ، عاقال  أو 

 جمنونا ، إلطالق األدلة.
 

                                                 

 .0اآلية  :( سورة احلجرات0)
 ويكون االستعباد اليوم عِب العصابات والدول االستعمارية للشعوب املظلومة ومبختلف العناوين.( 4)



 

 حرف التاء
 
 مام في الصاة متابعة اإل :0

 لصالة.على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب ا ،هي من الواجبات الشرطية
وال خيفى أن املراد بكونه واجبا  شرعيا  مع إرادة البقاء مأموما ، وإاّل فمع العدول يف ما جيوز مل يكن 

 ذلك واجبا  شرعيا  
 
 .(جمعينأصلوات اهلل عليهم )كرم وآله المعصومين األ يمتابعة النب :4

 ،(0)﴾اتَِّبُعوُه لََعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ الَّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلماتِِه وَ  َرُسولِِه النَّيبِّ اأْلُمِّيِّ َفآِمُنوا بِاللَِّه وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ما َِناُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواآتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه وَ ما وقال سبحانه: ﴿

حكم  نه اللالرشاد، أل (3)﴾ِمْنُكمْ  األمرَأطيُعوا اللََّه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو أُويل ذلك مثل: ﴿أن  والظاهر
 ية.األولحكام جديد سوى األ

وقد ذكر يف الروايات أن املراد بأويل األمر املعصومون )عليهم الصالة والسالم( أما إطاعة حكام 
الشرع العدول كالشيخ املرتضى واملقدس األردبيلي ومن أشبه فذلك من باب العمل باألحكام الشرعية، وال 

 خصوصية لإلطاعة.
 ه إذا ثبت ورود شيء عن سائركما أن

                                                 

 .011اآلية  :( سورة األعراف0)
 .7اآلية  :( سورة احلشر4)
 .11اآلية  :( سورة النساء4)



األنبياء كموسى وعيسى )عليهم السالم( ومل خيالف ذلك يف اإلسالم، بأن مل يكن اإلسالم ناسخا  له 
 .وجب االتباع

كما أنه يستحب اتباع املستحبات الواردة عنهم، ولذلك أكثر فقهائنا يف الكتب الفقهية والروائية من 
 عني(.النقل عنهم )صلوات اهلل عليهم أمج

 
 تاف مادة الفساد: إ3

تالف اخلمر وغريها إكما جيب   ،كالقمار وآالت اللهو والصليب وما أشبه  ،تالف مادة الفسادإجيب 
 .من احملرمات من باب النهي عن املنكر ودفعه

باملعروف  األمركما ذكرنا ذلك يف مبحث   ،طالقاتاإلإىل  باإلضافة ،وفيه بعض الروايات اخلاصة
لقائها يف بالوعته اليت إلو مل يرد اخلمر للحرام بل للحالل كأنه  (الفقه)ذكرنا يف بعض مباحث  وغريه، نعم

بغريه حلق االختصاص  تالف والباإل مل جيز التصرف فيها ال ،ملئت بالديدان ِما تقتلها اخلمر وْحو ذلك
 دلة عن مثل ذلك.بعد انصراف األ

للهو والصليب واخلمر وما أشبه ذلك إذا كانت عند ومنه يعرف أنه ال جيوز إتالف القمار وآلة ا
 .ألزموهم مبا التزموا بهالكفار، فإن القانون بالنسبة إليهم: 

وكذلك ال جيوز إتالفه فيما إذا كان ُمتلفا  فيه بني الفقهاء، وكان يرى الذي يريد اإلتالف احلرمة، 
 ر وما أشبه ذلك، وليس األمر على إطالقه.واحلاصل: إنه يلزم موازين األمر باملعروف والنهي عن املنك

 
 تمام الحج: إ2

 دلة اليت ذكرناها يف كتاب احلج.صحيحا  كان أو فاسدا ، وكذلك العمرة باأل ،متام احلجإجيب 
 .(0)﴾أمتُّوا احلَْجَّ َو اْلُعْمَرَة لِلَّهِ وَ قال سبحانه: ﴿

عمرة كوجوب احلج غري ظاهر، فإن وال خيفى أن قول بعض الفقهاء بأن اآلية دليل على وجوب ال
 اإلمتام غري الشروع.

 

                                                 

 .016اآلية  :( سورة البقرة0)



 تمام الصاة الواجبة: إ5
يشمل ذلك مثل  الأن  يبعد لكن ال ،متام الصالة الواجبة على ما ذكرناه يف كتاب الصالةإجيب 

 صالة توسعا  أو باملعىن اللغوي. يدعاء ومس ِنا هل هي صالة أوأِنم اختلفوا يف إصالة امليت، بل 
أنه يشك يف مشوله ملثل الصالة املنذورة وما أشبه، وإمنا التحقيق يف ما ذكر يف كتاب الصالة من  كما

الفقه أن نذر الصالة والصوم وما أشبه ذلك بالنسبة إىل املستحبات ال يوجب تغيري األحكام األولية فيها، 
 حمذور. وإن نذر صالة ركعتني مث صلى بعضها وأبطل مث أراد االستئناف مل يكن فيه

 
 تمام الصوم الواجب: إ6

 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم. ،(0)﴾اللَّْيلِ إلى  أَِتمُّوا الصِّيامَ و قال سبحانه: ﴿
وال خيفى أن إمتام الصوم إىل الليل إمنا هو يف املتعارف، أما يف اآلفاق اليت ميتد الليل فيها أو اليت ميتد 

املتعارف، ألن األدلة نازلة عليه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض  النهار فيها فالالزم أخذ ذلك بالقدر
 رسائلنا.
 
 تمام االعتكاف : إ7

إذا   اعتكف يف يومني، أماإذا  متام االعتكاف يف اليوم الثالثإجيب أنه  قد ذكرنا يف كتاب االعتكاف
 متام من جهة النذر وْحوه.كان االعتكاف واجبا  معينا  فاإل

اعتكاف بعد تعذر الصوم، كما إذا صار مريضا  أو كبريا  ال يتمكن على الصيام،  نعم الظاهر أنه ال
فإنه ال جيب عليه اإلتيان بسائر أحكام االعتكاف، ألنه مل يعرف أنه ميسور من االعتكاف، فامليسور ال 

 يرتك باملعسور ال يشمل املقام.
 
 تمام ما على الميت: إ8
 أو كان ِما جعله  ،وكان له وصي يف ذلك ،يتمهمات ومل  ذا كان شيء على امليت ِماإ

 

                                                 

 .017اآلية  :( سورة البقرة0)



 .دلة العامةمتامه عليهم باألإالشارع على الورثة وجب 
وجب عليه إذا  كما  ،وجب عليه شيء ومل يأت به ِما أوجبه الشارع على أحدإذا  وكذلك حال ما

 متامه.إجيب عليه فإنه  كِب أو ْحوهاحلج أو الصالة أو الصيام فجاء هبا الولد األ
 
 تمام العهد: إ9

 .ِما ذكر يف كتاب اليمني والنذر والعهد ،الاشكال يف وجوب الوفاء بالعهد مع اهلل سبحانه وتعاىل
ِإالَّ الَّذيَن طالق أدلته مثل قوله سبحانه: ﴿إل ،كافرة كانت أو غري كافرة  ،ومع غريه من الدول
ُقُصوُكْم شَ  عاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِكيَن ثُمَّ  إلى  َلْم ُيظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدا  فَأَِتمُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهمْ ْيئا  وَ َلْم يـَنـْ

ِتِهمْ   .(0)﴾اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَّقينَ أن  ُمدَّ
الَّذيَن عاَهْدُتْم ِعْنَد إاّل  ِعْنَد َرُسوِلهِ رِكيَن َعْهد  ِعْنَد اللَِّه وَ َكْيَف َيُكوُن لِْلُمشْ وقوله تعاىل: ﴿

 .(4)﴾اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَّقينَ أن  ِد اْلَحراِم َفَما اْسَتقاُموا َلُكْم فَاْسَتقيُموا َلُهمْ اْلَمْسجِ 
اللََّه ال ُيِحبُّ  نَّ إ َسواءٍ   ِإمَّا َتخاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانَة  فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعلىوَ وقال سبحانه: ﴿

 .(3)﴾اْلخائِنينَ 
قسام العهد مع الدول وغريهم كالعشائر ات املطلقة الشاملة ألمجلة من الروايإىل  باإلضافةهذا 

 .وهكذا
فلم أجد  ،أو يشرتي له الشيء الفالين ،داره مثال  إىل  يأيتأن  كأن يعاهد زيدا    إنسانأما العهد مع 

واجبه، وحيث ال من الوعد وهو مستحب الوفاء أنه  من تعرض لوجوب الوفاء به، بل لعل ظاهر بعضهم
 املبحث يف كتايب النذر واجلهاد فال داعي لتفصيل الكالم فيه.ذكرنا هذا 

وقد ذكرنا يف بعض مواضع )الفقه( الفرق بني الوعد والعهد، فإن كليهما وإن كانا ينبئان من القلب 
 واللسان، إال أن العهد أوله القلب، والوعد أوله اللسان، كما هو املتعارف يف املستفاد منهما.

 ن العهد على ْحو املفاعلة وأن يكون من الطرفني، أو من طرفوال فرق بني أن يكو 
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 .(0)واحد، ألن العهد كاملعاهدة واجب التنفيذ
 

 التوبة: 01
 .(4)﴾اللَِّه مَجيعا  أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ إىل  ُتوبُواوَ ربعة، قال سبحانه: ﴿دلة األالتوبة واجبة باأل
فَِّر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم يُكَ أن  َربُُّكمْ   ىاللَِّه تـَْوبَة  َنُصوحا  َعسَ إىل  يُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُتوبُوايا أَ وقال تعاىل: ﴿

 .(3)﴾يُْدِخَلُكْم َجنَّاتٍ وَ 
ِه يا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا إِلَيْ وَ : ﴿(عليه الصالة والسالم)وقال سبحانه حكاية عن النيب هود 

 .(2)﴾يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا  
َريبِّ َقريٌب  نَّ إ فَاْستَـْغِفُروُه مُثَّ تُوبُوا إِلَْيهِ : ﴿(عليه الصالة والسالم)وقال تعاىل حكاية عن صاحل النيب 

 .(5)﴾جُميبٌ 
 .(6)﴾َن َغفَّارا  كا هُ نّ إ فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكمْ : ﴿(عليه السالم)ويف حكايته سبحانه عن نوح 

رشادية خالف إدلة عليها مقطوع، واحتمال كون األ مجاعوالروايات فيها متواترة، والعقل يوجبها، واإل
إىل  صول الدين املذكورة يف الكتب املعنية هبذا الشأن نرتكه بفروعهأون ؤ املبحث من شن إ الظاهر، وحيث

 .هناك
بأِنا توجب اطمينان  ،يف الشفاعة والعفو وْحوها رمبا يستشكل يف أصل التوبة كاالستشكالنه إ مث

ا حقيقة عند العقل ِنإ :وفيه ،وذلك ِما يشجع على املعصية وهو نقض للغرض ،العصاة ولو يف اجلملة
املعصية كثرية فلو مل تفتح باب التوبة والشفاعة لزم اليأس الذي فإن  التعريض، يوجب الرجاء الوالعقالء، و 

 .هم واملهمفاملسألة على تقدير صحة االعرتاض يف اجلملة من باب األ عصيان أكثر،إىل  ينجر
العلماء والصلحاء والعارفني بالتوبة والشفاعة من أشد الناس بعدا  أن  ما نشاهد منإىل  باإلضافةهذا 

مور كأول الدراسة أو االمتحان أو ِنم حيددون بعض األأعن املعصية، ونرى يف املدارس واملعاهد والدول 
 ول الطالب يف وقت خاص مث قب
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فهل  ،األولأو مل يعط االمتحان الناجح يف املوعد  ،األولجيعلون وقتا  ثانيا  ملن مل حيضر يف الوقت 
مور العقالئية املتعارفة عند مجيع غري ذلك من األإىل  مثل ذلك يوجب فوات فائدة التوقيت،ن إ يقال:

 العقالء.
يشمل كل أقسام الكفارة حىت  االستغفار كفارة من ال كفارة لهوال خيفى أن قوله )عليه السالم(: 

املالية، فإذا كان مخس أو زكاة أو كفارة مالية واجبة عليه ومل يتمكن إطالقا  استغفر ربه وكفى عن احلق 
 املايل.

أن الكفاية إمنا تكون حسب التعذر العريف وإن متكن بعد ذلك، مثال  صار عليه ألف دينار  رهوالظا
ومل يتمكن منه ألكل ماله أو تلفه أو ما أشبه ذلك، مث استغفر ربه فيما كان الظاهر أنه ال يقدر عليه سا  مخ

حسب املتعارف، فإنه إذا قدر عليه بعد عشر سنوات أو ما أشبه ذلك مل جتب إعادته، ألن االستغفار سد 
 مسدها.

ه بأن يستغفر اإلنسان من ذنوب يأيت لإلنسان نفسه، يأيت يف اإلنسان عن غري مث االستغفار كما 
 املذنبني الذين أذنبوا، وقد ذكر ذلك تفصيال  يف حبث االستغفار.

 
 استتابة المرتد :00

وما أشتهر بينهم من عدم قبول توبة  ،مليا  كان أو فطريا   ،قد استظهرنا يف الفقه قبول توبة املرتد
 .الفطري لبعض الروايات حمل نظر

باملعروف والنهي عن املنكر  األمردلة العامة يف باب دلة اخلاصة واألعض األأما وجوب االستتابة فلب
 فتأمل. ،طالقا  أو مناطا  إحكام واأل سالماخلري ولزوم تبليغ اإلإىل  والدعوة

املرتد هي على النحو املتعارف ِما يستدرج اإلنسان فيه الشخص إىل الطاعة مث ال خيفى أن استتابة 
وهذا وإن كان البحث يف املرتد حينئذ لكنه أعم من املرتد وغري املرتد كسائر العصاة،  واالبتعاد عن املعصية،

وقد ذكر األنبياء واألئمة )صلوات اهلل عليهم أمجعني( أروع األمثلة لالستدراج إىل الطاعة واالبتعاد عن 
 املعصية.

خيتص احلكم باملرتد وهكذا احلال يف استقطاب الكفار إىل اإلميان وهدايتهم إىل اإلسالم، فال 
 واستتابته، وإمنا ذكر ذلك يف العنوان من باب اإلملاع.



 

 حرف الثاء
 الثبات في الجهاد: 0

 .(0)﴾َلقيُتْم ِفَئة  فَاثـْبُُتواإذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿
ذا  إنية والتخيريية، ففيكون حمكوما  حبكم اجلهاد يف العي ،يكون الثبات من أقسام اجلهادأن  يبعد وال

أن  بقي منهم قدر الكفاية، نعم بشرطإذا  ليه جاز الرجوع فيماإي فوق القدر احملتاج سالمكان اجليش اإل
 .ة العدو أو ما أشبه ذلكأيرتتب على ذلك حمرم آخر من وهن اجليش أو جر  ال

املسألة مذكورة ن إ حيثأنه حرام مطلقا ، و  ال ،يكون من هذا القبيل أيضا  وعليه فالفرار من الزحف 
 تكرارها.إىل  داعي يف كتاب اجلهاد ال

وال خيفى أن الثبات يف اجلهاد ال يراد به اجلهاد بالسالح مع العدو يف الساحة فقط، وإمنا األعم من 
ذلك ومن ُمتلف أقسام اجلهاد مع املنحرفني سواء كانوا منحرفني عن اهلل أو عن أنبيائه أو عن األئمة 

 الم( أو عن األحكام أو ما أشبه ذلك.)عليهم الس
 
 الثبات للحرب: 4

  أي ،(4)﴾يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُباٍت َأِو اْنِفُروا َجميعا  قال سبحانه: ﴿
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يء وهو مشتق من ثىب الش ،وهذا غري أصل النفر ،أو جمموعا  فهو واجب ذخيريي ،فواجا  أفواجا  انفروا أ
 كما ذكروه يف اللغة.  ،اجلماعة والعصبة من الفرسان :ه ثبات وثبوتعُ مجَْ  (الثبة)و ،هعَ مبعىن مجََ 
 



 

 حرف الجيم
 
 قامةعلى الحج والزيارة واإل يجبر الوال :0

 الظاهر من غري واحد من الفقهاء وجوب ذلك على الوايل، ومستنده مجلة من الروايات:
الناس تركوا احلج لكان على أن  لو: (عليه السالم)ن الصادق كصحيح هشام ومعاوية وغريمها، ع

أن  لكان على الوايل (صلى اهلل عليه وآله)جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده ولو تركوا زيارة النيب أن  الوايل
 .(0)مل يكن هلم أموال أنفق عليهم من بيت مال املسلمنيفإن  جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده،

لو عطل الناس احلج لوجب على : )عليه السالم( حيح عبد اهلل بن سنان، قال الصادقويف ص
 .(4)منا وضع للحجإهذا البيت فإن  ن أبوا،إوا و ؤ شان إ جيِبهم على احلجأن  ماماإل

ماكن هذا غري احلج باالستطاعة وهو واجب كفائي، والظاهر لزوم تعمري تلك األأن  ومن الواضح
 الواحد واالثنني والعشرة وما أشبه، فال يكفي  ،بالناس

يصري  كفائيا  حبيث ال  (صلى اهلل عليه وآله)حاديث وجوب زيارة النيب ألن الظاهر من هذه اكما أ
 .نفاق يكون من بيت مال املسلمنيواإل ،مزاره مرتوكا  
 مل يكن فيهما أهل إذا  جيب املقام يف مكة واملدينة كفائيا  أنه  كما
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 .من هذا القبيل للمالك (عليهم الصالة والسالم)ئمة تكون مشاهد األأن  بعدي ساكن، وال وال
الوالة إىل  يف اجلِب فهو سار (عليه الصالة والسالم)مام املعصوم خصوصية لإل الأنه  ومن الواضح

 مام معصوم حاضرا  والإمل يكن إذا  كذلك  األمريكون أن  العلة يف هذه الروايات توجبأن  الشرعيني، كما
 .غريهماألمر إىل ن مل يكن عدول املسلمني وصل إجيب على عدول املسلمني ذلك، بل و فإنه  نائب له،
يبعد جواز ذلك من الزكاة  نفاق من النفس على ذلك، والذا مل يكن بيت املال كان من الالزم اإلإو 

 من اخلمس. (عليه الصالة والسالم)مام وسهم السادة وسهم اإل
 
 يلؤ مام المجبر اإل :4

 عن رجل )عليه السالم( سألته :، وقد ورد يف موثقة مساعةيالء مفصال  وذلك كما ذكرناه يف كتاب اإل
فإن  يرتبص أربعة أشهر،فإنه  ،جامعك كذا وكذاأ يقول الرجل: واهلل الأن  االيالءفقال:  ،من امرأتهىل آ

ربعة أشهر حىت يصاحل أهله أو يطلق بعد أ ئن مل يفإاهلل غفور رحيم، و فإن  يصاحل أهله،أن  يفاءواإل ،فاء
 .(0)جِب على ذلك

 
 مام المظاهرجبر اإل :3

 حيث ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الظهار نكتفي مبا هناك.
أن  ن كان يقدر علىإفيف حق املظاهر:  )عليه السالم( ورد يف صحيح بريد بن معاوية، عن الصادق

 .(4)ميسها ومن بعد ما ميسهاأن  لعتق أو الصدقة من قبلجيِبه على اأن  مامعلى اإلفإن  يعتق
 ىل غريها من الروايات.إ

 
 مام خسارة الرعيةجبران اإل :2

 عليه الصالة )ملا ورد عن علي  ،مام جِبان ضعف الرعية وخسارتمجيب على اإل
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وقد قال  .(0)ةجراء النفقة على ذلك املسيحي املتكفف من بيت املال ملا رآه يف الكوفإيف  (والسالم
 ن حضرت القسمة فلهإجيِب مجاعة من حتت يده و أن  مامن على اإلإو : (عليه الصالة والسالم)الصادق 

 .(4)كل نائبة تنوبه قبل القسمة يسدأن 
الفقيه أن  واملعوز عليه، والظاهر)عليه السالم( مام الزائد لإلأن  (الفقه)وقد ذكرنا يف كتاب الزكاة من 

 والثابت واليته على الناس. السالم( م)عليه نه احلاكم من قبلهممبقدار سعته، أل أيضا  يتحمل ذلك 
لكن ال خيفى أن إدارة شؤون املسلمني متوقف على شورى الفقهاء، كما ذكرنا ذلك يف بعض كتبنا، 

فقيه فإنه مقتضى اجلمع بني أدلة الوالية وأدلة الشورى، وإذا مل يكن شورى كزماننا هذا فالواجب على كل 
ال يكلف اهلل نفسا  ويف آية أخرى: ، (4)ال يكلف اهلل نفسا  إال وسعهاأن يعمل حسب قدرته، فإنه 

 .(2)إال ما آتاها
 
 الجدال :5

 .(5)﴾ِهَي َأْحَسنُ   جاِدهْلُْم بِالَّيتاحلََْسَنِة وَ  اْلَمْوِعظَةِ َسبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة وَ إىل  ادْعُ قال سبحانه: ﴿
ليف كل مسلم كوحدمها، بل ت)عليهما السالم( مام هذا ليس تكليفا  للرسول أو اإلأن  والظاهر

ما إ ،أو عمال   خاصا  بالكفار واملشركني، بل يأيت يف كل منحرف عقيدة   األمريتمكن من ذلك، وليس 
يوجب  أثري الن عدم التفرق بني احتمال التأثري أو القطع بالعدم، أل الأنه  طالق أو باملالك، والظاهرباإل

 .(6)يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل لئالالكف عن احلجة 
هذا باإلضافة إىل تراكم األدلة حججا  أو جمادالت أو ما أشبه ذلك، كثريا  ما يوجب التأثري، ولذا  

 كما قلنا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيب الرتاكم، وإن كان قاطعا  بأن
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ثر، فإذا قال لفاعل املنكر مائة من الناس: اترك املنكر، وكان األثر بعد كمال املائة،  هذا وحده ال يؤ 
كان الواجب على كل واحد، باعتبار أنه جزء مؤثر، وكذلك إذا كان مؤثرا  يف التخفيف، مثال  يشرب اخلمر 

 كانتفائه أيضا واجبة.يف كل يوم مخس مرات، فإذا قالوا له، شرب اخلمر كل يوم أربع مرات، ألن قلة املنكر  
 
 جلد من خا بالمرأة :6

كما هو الظاهر من املقابلة بني اجللد والعصو واهلرو وْحوها،   ،واملراد ضربه بالسوط الذي هو من اجللد
أن  ن كان رمبا حيتملإأو احلجر، و  ىالذي كان اجللد أو العص األصلكل واحد منها مشتق من ن  إ حيث

 .جلهات عرفا  قائم مقامه باملالكما كان مثل اجللد يف مجيع ا
 ذا وجد الرجل مع امرأة يف بيت ليال  إ: (عليه الصالة والسالم)وقد ورد يف حديث عن الصادق 

 .(0)وليس بينهما رحم جلدا
جيوز هلما االختالء، وقد ذكرنا  فغري احملرمني الوإال  ،ثارةإأكثر أنه  لكن خصوصية الليل من باب

 .(الفقه)حث تفصيل ذلك يف بعض مبا
وال خيفى أن كوِنما من رجل وامرأة يف قبال كوِنما امرأتني، أو رجلني، أو رجل وولد، أو رجل 
وبنت، أو امرأة وبنت ِما يثري الشبهة، فإن كل ذلك يوجب التعزير، والبيت من باب املثال، فإن اخليمة  

 كذلك.
 إىل غري ذلك من التفاصيل املذكورة يف كتب الفقه.

 
 المحصنات يامجلد ر : 7

ُلوا ْرُموَن اْلُمْحَصناِت مُثَّ ملَْ يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهداَء فَاْجِلُدوُهْم ََثاننَي َجْلَدة  َوال تـَْقبَـ يَـ الَّذيَن وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ هَلُْم َشهاَدة  أََبدا  وَ 

 منها يف كتاب احلدودحكام املستفادة واأل اآليةوحيث قد ذكرنا خصوصية 
 

                                                 

 .0ح من حد الزنا 21الباب  201ص 01ج الوسائل:( 0)
 .2اآلية  :( سورة النور4)



 التكرار.إىل  الحاجة
 
 ن زناجلد مَ  :8

ُهما ِمائََة َجْلَدةٍ   الزَّاينالزَّانَِيُة وَ قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿  .(0)﴾فَاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمنـْ
 كتاب احلدود.إىل   وتفصيل أحكام ذلك موكول

 
 الصغير يجلد الزان :9

ابن عشر سنني  ،يف غالم صغري مل يدرك ،)عليه السالم( صادققد ورد يف صحيح أيب بصري، عن ال
 .(4)جيلد الغالم دون احلدقال:  ،زنا بامرأة

 .ذا مل يكن الغالم ِميزا  مل يكن عليه ذلكإمنا هو للمميز، فإوهذا اجللد 
 دلة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتابومنه يعرف احلكم يف اجملنون املميز وغري املميز ملالك األ

 احلدود.
 الحد الذي يجب عليه بعد اعترافه بذلك ن لم يسمّ جلد مَ  :01

، يف رجل أقر على نفسه )عليه السالم( ، عن أمري املؤمنني)عليه السالم( عن الباقر ،ففي الصحيح
 ،(4)عن نفسه يف احلد ىأن جيلد حىت يكون هو الذي ينه قال: أمر ،حبد ومل يسم أي حد هو

 ورة يف كتاب احلدود.وخصوصيات املسألة مذك
 

 غيرها و مسكرا  أجلد من شرب الخمر  :00
كيف يضرب يف   (صلى اهلل عليه وآله): قلت له: أرأيت النيب )عليه السالم( عن الصادق ،روى احلليب

 أتى بالشارب، مث مل يزل الناس يزدادون حىت وقفإذا  كان يضرب بالنعال ويزدادهقال:  ،اخلمر
 

                                                 

 .4اآلية  :( سورة النور0)
 .0ح 1الباب  464ص 01ج ( الوسائل:4)
 .0ح 00الباب  401ص 01ج ( الوسائل:4)



 .(0)هبا يعلى عمر فرض )عليه السالم( ير بذلك علأشا ،ذلك على َثانني
شرب إذا  الرجلن إ كان يقول:  )عليه السالم( ن عليا  إ: )عليه السالم( عن الباقر ،ويف صحيح زرارة

 .(4)فاجلدوه حد املفرتي ،ذا هذى افرتىإو  ى،سكر هذإذا و ، اخلمر سكر
فإن  ،عاد فاجلدوهفإن  اخلمر فاجلدوه، من شرب: (صلى اهلل عليه وآله)ويف رواية عن رسول اهلل 

 .(4)عاد فاقتلوه
أن  نا ذكرنا هناكأكما   ،تكرارهإىل  داعي ال ،وحيث ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود

ن احلدود تدرء بالشبهات بعد وجود بعض الرويات القتل يكون يف الرابعة ولو على سبيل االحتياط، أل
 الدالة على ذلك.

فى أنا ذكرنا يف كتاب )الفقه( أن شرط إجراء احلدود وْحوها أكثر من أربعني شرطا ، وذلك وال خي
 غالبا  ال يتوفر.

 
 االجتناب عن عمل الشيطان :04

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنصاُب وَ  يا أَيُـَّها الَّذينَ قال سبحانه: ﴿ ْيطاِن اأْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ آَمُنوا ِإمنَّ
 .(2)﴾فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

ربعة املذكورة من باب املصاديق، واأل ،وجوب االجتناب عن كل عمل للشيطان اآليةوالظاهر من 
ِنا من عمل أل: )عليه السالم( ويؤيده ما ورد من احلديث الناهي عن اخلضخضة أو االستمناء، حيث قال

 .(6)(1)ن الشيطان كان لكم عدوا  إالشيطان  تعبدوا الشيطان، وقد قال: ال
 

                                                 

 .4ح 4الباب  267ص 01ج ( الوسائل:0)
 .2ح 00الباب  401ص 01ج ( الوسائل:4)
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 .2ح 4الباب  171ص 01ج ( الوسائل:6)



يكون أن  فال يبعد ،كونه حمرما  وكونه عمل الشيطان  ،جل أمرينحترم أل احملرمات الن إ لكن حيث
 .(0)﴾َأطيُعوا الرَُّسولَ َأطيُعوا اللََّه وَ مثل قوله سبحانه: ﴿ ،ذلك من قبيل عكسه

 
 االجتناب عن الطاغوت  :03

 .(4)﴾اْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ اْعُبُدوا اللََّه وَ  أنْ  ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوال     ْد بـََعْثنا يفَلقَ وَ قال سبحانه: ﴿
فاملراد باجتناب  ،أعمنه إ يقالأن  والظاهر بقرينة املقابلة االجتناب عن عبادة الطاغوت، لكن ميكن

إىل  ال تـَرَْكُنواوَ بحانه: ﴿مثل قوله س ،الطاغوت كل أمر مربوط بالطاغوت من القول أو العمل أو العقيدة
 ذلك. غريإىل  ،(3)﴾الَّذيَن ظََلُموا

 
 و ما أشبه ذلكأو كان في الشبهة المحصورة أ ثما  إكان إذا   االجتناب عن الظن :02

 .(2)﴾بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ  نّ إ يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكثريا  ِمَن الظَّنِّ قال سبحانه: ﴿
 تدل على االجتناب يف مورد اليقني واالحتياط. يةاآلوهذه 

 
 وثان وقول الزوراالجتناب عن األ :05

صول على ما ذكر يف األ ،(5)﴾اْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ ا الرِّْجَس ِمَن اأْلَْوثاِن وَ فَاْجَتِنُبو قال سبحانه: ﴿
االجتناب عن قول الزور أن  ماوثان شامل للعقيدة وما أشبهها، كن اجتناب الرجس من األوالفروع، أل

 شامل لكل قول زور سواء كان من قبيل الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الغناء أو غري ذلك.
 وثانالرجس من األقال:  ،)عليه السالم( عن الصادق ،ورد يف صحيح هشام ماأن  ومنه يعلم

 

                                                 

 .11اآلية  :( سورة النساء0)
 .46اآلية  :( سورة النحل4)
 .004اآلية  :( سورة هود4)
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 ك.من باب بعض املصاديق أو باملال ،(0)وقول الزور الغناء ،الشطرنج 
 

 االجتناب عن الرايات الباطلة :06
كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت قال:  )عليه السالم( عن أيب بصري، عن الصادق

 .خر ليست راية احلقواملراد ولو بقرينة اجلمع بينها وبني الروايات األ ،(4)يعبد من دون اهلل عز وجل
)عليه  فراية زيد وغريها رفعت قبل قيامهوإال  ،فصيل ذلكوقد ذكرنا يف مجلة من كتبنا السياسية ت

 غري ذلك.إىل  ،أجر الشهيد معه أجر شهيدينأن  وقد ورد السالم(
 

 السلمإلى  الجنوح :07
ُدوَُّكْم َوآَخرِيَن َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل َوعَ قال سبحانه: ﴿

َوِإْن  *ُتْم اَل ُتْظَلُموَن ِمْن ُدوِِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اهلُل يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اهلِل يـَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنْـ 
َوِإْن يُرِيُدوا َأْن خَيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اهللُ  *ِميُع اْلَعِليُم َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اهلِل ِإنَُّه ُهَو السَّ 

 .(3)﴾ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننيَ 
ذا إكما هو كذلك عند العقالء، ف  ،واحلرب ضرورة األويلالسلم هو احلكم أن  يظهر اآليةومن هذه 

  قاتُِلوَن يفما َلُكْم ال تُ وَ ستضعفني مل يكن وجه للحرب، قال سبحانه: ﴿نقاذ املإمل تكن ضرورة لسبيل اهلل و 
 .(2)﴾اْلُمْسَتْضَعفنيَ َسبيِل اللَِّه وَ 

وقد تأملنا يف أصل  ،نسخت بآية القتال فغري ظاهر أن اآلية أما ما نقل عن مجع من املفسرين من
 باملعىن  خالنس

                                                 

 .1ح 10ص 4ج ( تفسري الِبهان:0)
 .6ح 04الباب  47ص 00ج ( الوسائل:4)
 .61اآلية  :( سورة األنفال4)
 .71اآلية  :( سورة النساء2)



 املشتهر يف بعض كتبنا التفسريية.
معناه أن اإلنسان احلاكم جيب أن ال  وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللن قوله: وال خيفى أ

يعري باال  بإرادة ذلك الطرف اخلدعة، وإمنا عليه أن يتوكل على اهلل حىت ينصره اهلل، ويكون املؤمنون حواليه 
 حىت ال ميكن وصول العدو إليه.

 
 جابة الخاطبإ :08

كان مؤمنا  قادرا  على النفقة كفؤا ، وبعضهم إذا   جابة اخلاطبإب ذكر غري واحد من الفقهاء وجو 
 .(0)﴾ِإماِئُكمْ ِمْنُكْم َوالصَّاحِلنَي ِمْن ِعبادُِكْم وَ   ْنِكُحوا اأْلَيامىأَ وَ استدل على ذلك بقوله تعاىل: ﴿
نه أو  يف أمر بناته )عليه السالم( أيب جعفرإىل  سباطأقال: كتب علي بن  ،وبصحيحة علي بن مهزيار

جتد  نك الأفهمت ما ذكرت من أمر بناتك و : )عليه السالم( ليه أبو جعفرإفكتب  ،جيد أحدا  مثله ال
كم من ترضون ء جاإذا  قال: (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل فإن  فال تنظر يف ذلك رمحك اهلل، ،أحدا  مثلك

 .(4)تفعلوه تكن فتنة وفساد كبريال ن إ ،جوهخلقه ودينه فزوّ 
املركوز يف أذهان فإن  كان النكاح مقدمة لواجب أو ترك حرام،إاّل إذا   يبعد عدم الوجوب ن اللك

عن ظاهره الذي هو الوجوب، وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب  األمروبذلك ينصرف  ،املتشرعة ذلك
 تكراره.إىل  داعي النكاح ال
 

 جابة الشريك للقسمةإ :09
 املشرتك وجب على  األمرالقسمة أو التخلص من  ذا طلب أحد الشريكني أو الشركاءإ

 

                                                 

 .44اآلية  :( سورة النور0)
 .0ح 41الباب  11ص 02ج ( الوسائل:4)



جيوز التصرف يف  نه الومع الضرر يالحظ كيفية التخلص، وذلك أل ،جابته مع عدم الضررإخر اآل
ذلك خالف سلطنة الناس على أمواهلم، وقد حكى غري واحد فإن  ،أموال الناس أو منعهم عن أمواهلم

 وجه لتكراره. الم يف ذلك يف كتاب الشركة فالاالتفاق على ذلك، وحيث ذكرنا تفصيل الك
 

 خرجابة كل من الزوجين لآلإ :41
خر يف أمر الفراش الواجب عليه، وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب جابة كل من الزوجني لآلإجتب 
 التكرار.إىل  داعي النكاح فال

ن خارجا  عن املتعارف، فإن وال خيفى أنا ذكرنا يف كتاب النكاح وجوب إجابة الزوج لزوجته إذا مل يك
 ذلك مقتضى املعاشرة باملعروف، أما إجابة الزوجة لزوجها فذلك هو املشهور.

 
 )صلى اهلل عليه وآله( االستجابة هلل والرسول :40

َه حَيُوُل اللَّ  أنَّ  ُموااْعلَ َدعاُكْم ِلما حُيْييُكْم وَ إذا  لِلرَُّسولِ آَمُنوا اْسَتجيُبوا لِلَِّه وَ  يا أَيُـَّها الَّذينَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾إِلَْيِه حُتَْشُرونَ  هُ أنّ قـَْلِبِه وَ بـَنْيَ اْلَمْرِء وَ 

َأطيُعوا اللََّه نه شيء زائد، فهو مثل قوله سبحانه: ﴿أ ال ،حكاموجوب قبول األإىل  رشادإأنه  والظاهر
 غري ذلك.إىل  ،(4)﴾َأطيُعوا الرَُّسولَ وَ 

 
 جارة الكافرإ :44

 .(3)﴾َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِكنَي اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ  نْ إوَ قال سبحانه: ﴿
خصوصية لسماع كالم اهلل  الأنه  منا هو من باب املثال، كماإخصوصية للمشرك و  الأنه  وقد تقدم

 حكام، وقد ورد يف الصحيح عن وآي القرآن، بل هو أعم من معرفة األ
 

                                                 

 .42آلية ا :( سورة األنفال0)
 .12اآلية  :( سورة النور4)
 .6اآلية  :( سورة التوبة4)



دىن املسلمني أأميا رجل من قال: نه إ (صلى اهلل عليه وآله)، عن رسول اهلل السالم()عليه  الصادق
ن إتبعكم فأخوكم يف الدين، و فإن  أحد من املشركني فهو جار حىت يسمع كالم اهلل،إىل  أو أفضلهم نظر

 .(0)أىب فأبلغوه مأمنه واستعينوا باهلل
 ،ية املباركةلآل مل يكن مشموال  وإال  ،وْحوهمل يكن كيدا  للتجسس إذا  ذلكأن  لكن من الواضح

 حمل نظر. اآليةوكالم بعض من أراد استفادة حق اللجوء السياسي من هذه 
 نعم ميكن استفادته من وجوب القتال يف سبيل املستضعفني.

 
 االجتهاد :43

اك، ويدل على التفصيل املذكور هن ،االجتهاد واجب كفائي كما ذكرناه يف كتاب االجتهاد والتقليد
صول وعليكم علينا األ: (عليه الصالة والسالم)كقوله   ،دلةمجلة من األ ،العقلإىل  باإلضافةعليه 
 .غري ذلكإىل  ،(4)الفروع

 ،صولعلى ما ذكر يف األ ،حكام الشرعيةوهو عبارة عن استفراغ الوسع يف حتصيل احلجة على األ
منا ورد إيف الروايات لفظ االجتهاد هبذا املعىن، و  ومل أجد ،وهو واجب كفائي ذخيريي مع توفر شروطهما

 .واليؤدي حقه اجملتهدونمبعىن االجتهاد يف العلم أو العمل، كقوله عليه الصالة والسالم: 
ليهما يف إفأية حاجة  السالم( م)عليه صول والفقه املبسوط مل يكن يف زماِنمن األأرمبا يقال بنه إ مث

 .للعمل باحلكم سائل والبحار مثال  زماننا، بل يكفي مراجعة الو 
 حىت مثل ن إ :وفيه نقضا  
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صول  من األ بل نأخذ أصال  ، ليهاإفأية حاجة  السالم( م)عليه الكايف والفقيه مل يكن يف زماِنم
 .يقول بذلك والطرف ال ،كاجلعفريات ونعمل عليه

ذا إف ،املتفرق يف الكتب حاله حال الطب ،الفقه دين اهلل سبحانه، وقد تفرق يف الكتبن إ :وحال  
يكون طبيبا ، نسان أن أراد اإلإذا  حال ذلك حال ما ،ذلك الدين علينا بالفقه املبسوطإىل  أردنا الوصول

)عليه  حاديث من مصادر الوحيهبا ومل جندها يف األ ىنتمكن من أخذ الفروع اليت نبتل نا الإوحيث 
ن أو  ،واملطلق حيمل على املقيد مطلقا   ،ب والنهي للتحرميللوجو  األمرلنرى هل  ،صولاألإىل  ْحتاج السالم(

 .صول()األإىل  غري ذلك احتجناإىل  ،ليظهر أثره يف املقدمات ،قيد االستطاعة للوجوب أو الواجب
صول بدقته الواصل واأل ،قوة يف االستنباطإىل  كثريا  من الفروع املشكلة حباجةإىل أن   باإلضافةهذا 

 وتفصيل الكالم يف ذلك يف حمله. ،صولالدقة يف األإىل  نحتاجف ،تنباطليها يعني قوة االسإ
وبذلك يظهر جواب اإلشكال عن أن أصحاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( األخيار، كأمثال أيب 
ذر وْحوه مل يكن هلم هذا االتساع يف الفقه يف ُمتلف أبواب العبادة واملعامالت وما أشبه ذلك، فإذا مل 

 ك مل نكن ْحن ْحتاج إليه أيضا .يكونوا كذل
هذا باإلضافة إىل أنه ثبت األحكام تدرجييا ، فما يف زمان اإلمام الصادق )عليه السالم( مل يكن 

يف زمان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وهكذا يكون حال سائر العلوم، كالطب واهلندسة  ضحا  جبميعه وا
 وردت على أن التكليف على اجلاهل أسهل من التكليف على هذا باإلضافة إىل الروايات اليت .وغريمها
 العامل.

 
 الجهاد :42

ربعة على وجوب اجلهاد يف اجلملة كوجوب الصالة والصيام واحلج والزكاة، بل ذلك دلة األدلت األ
يات والروايات فيه متواترة، وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اجلهاد من واآل ،سالممن ضروريات دين اإل

 .التفصيلإىل  داعي ال (الفقه)
ربعة، قال سبحانه: دلة األبل لأل ،للمالك فقط ال ،مث اجلهاد كما جيب بالبدن كذلك جيب باملال

َا اْلُمْؤِمُنوَن ﴿  ِإمنَّ



اللَِّه أُولِئَك ُهُم َسبيِل   أَنـُْفِسِهْم يفوا َوجاَهُدوا بَِأْمواهلِِْم وَ َرُسولِِه مُثَّ ملَْ يـَْرتابُ الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه وَ 
 .(0)﴾الصَّاِدُقونَ 

 .(4)﴾َسبيِل اللَّهِ   أَنـُْفِسُكْم يفاْنِفُروا ِخفافا  َوثِقاال  َوجاِهُدوا بَِأْمواِلُكْم وَ وقال تعاىل: ﴿
ذا وجب احلرب ومل يكن مال بيت املال كافيا  لزم على الكل حسب الكفاية، والتعيني إوعلى هذا ف

من كان من الفقهاء بيد الفقيه ألنه املنصوب من قبلهم )عليهم السالم( فقد قالوا:  ، وإمنا كانبيد الفقيه
صائنا  لنفسه، حافظا  لدينه، ُمالفا  هلواه، مطيعا  ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه، وذلك بعض فقهاء 

 . وغريه من سائر الروايات اليت تؤدي هذا املعىن.الشيعة
جع، وإال فبيد شورى املراجع على ما ذكرنا تفصيله يف كتبنا السياسية هذا إذا مل يكن سواه فقيه مر 

 وغريها.
 

 التجهيز للحج :45
أن  فعليه ،من استطاع ومل حيج مث عرض له مرض أو حصر أو أمر آخر ِما كان عذرا  شرعيا  أو عقليا  

 ا  آخر عنه على تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج.إنسانجيهز 
أمر شيخا  كبريا  مل حيج  (صلوات اهلل عليه)أمري املؤمنني ن إ :(ة والسالمعليه الصال)قال الصادق 

 .(4)حيج عنه جيهز رجال  أن  قط ومل يطق احلج لكِبه
رأى شيخا  مل  )عليه السالم( ن عليا  إ: (عليه الصالة والسالم)عنه  ،ويف صحيح معاوية بن عمار

 .(2)فيحج عنه جيهز رجال  أن  فأمره ،حيج قط ومل يطق احلج لكِبه
وقد ذكرنا يف كتاب  ،فلو حج عنه متِبع كفىوإال  ،يكون التجهيز من باب الغلبةأن  يبعد لكن ال

 ما خرج. يفإالّ  صحتها مطلقا   أن األصل الوكالة
 وال خيفى أن قوله )عليه السالم(: )جيهز رجال( يف الروايتني، املراد به املثال، وإال فتجهيز املرأة أيضا  
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أرأيت إذا  كما أن الرجل عن املرأة كاف أيضا ، ويف حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: كاف،  
 .كان على أبيك دين فقضيتيه



 

 حرف الحاء
 )عليهم السام( وليائهأحب اهلل ورسوله و  :0

اْلَمَودََّة إاّل  ُكْم َعَلْيِه َأْجرا  ُقْل ال َأْسئَـلُ وقال تعاىل: ﴿ ،(0)﴾الَّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾يف اْلُقْرىب

 ،وحب أولياء اهلل واجبقال:  ،املأمونإىل  يف كتابه )عليه السالم( ويف حسنة الفضل، عن الرضا
 .(4)ئمتهمأة منهم ومن ءوكذلك بغض أعداء اهلل والِبا

ميكن حتصيلهما بالتلقني  أيضا   لكنهما ،حيانن كانا قهريني يف كثري من األإمث احلب والبغض و 
 نبياءاأل نسانيعرف اإل الفوائد واملضار املرتتبة على حب احملبوب وبغض املكروه، وحيث الإىل  والتوجه

بالتفصيل يكفي احلب )عليهم السالم( ئمة بالعنوان الكلي، واليعرف العوام األإاّل )عليهم السالم( 
 اهلل سبحانه.بغض أعداء إىل  وكذلك بالنسبة ،مجايلاإل

ويدل على الكفاية اإلمجالية باإلضافة إىل بعض الروايات املشرية إىل ذلك، ما نراه من السرية القطعية 
املستمرة من زماِنم )عليهم الصالة والسالم( إىل زماننا، حيث إن العوام حيبون ويبغضون على سبيل 

 اإلمجال.
نتيجة واحدة، فإن احلب قليب، والود باإلضافة إىل وال خيفى الفرق بني احلب والود، وإن كان كالمها ب

 القلبية خارجية أيضا ، حيث إن إظهار احلب بيد
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 أو لسان أو ما أشبه ذلك.
 
 بالقتل مراآلحبس  :4

يقتل به الذي فقال:  ،بقتل رجل فقتله يف رجل أمر رجال   :يف صحيح زرارة )عليه السالم( قال الباقر
 .(0)احلبس حىت ميوت بقتله يف مراآلوحيبس  ،قتله

فاحلكم هنا ويف  ،رآه احلاكم الشرعي صالحا  ن إ أقول: مل نستبعد يف كتاب الفقه عدم أبدية احلبس
 كما ذكرنا جواز عفوه عن اجملرم هناك.  ،من باب احلكم أمثاله من باب احلق للحاكم ال

ة يف موارده، ولعل بعض يف كتاب )الفقه الدولة( خصوصيات احلبس املستفادة من الشريع وقد ذكرنا
املعتاد حديثا  يف العامل الغريب من احلبس يف البحر بسبب السفينة، أو احلبس يف املنزل بسبب عالمة على يد 
احملبوس أو ما أشبه حيث إذا خرج من الدار ذخِب العالمة مركز الشرطة فيأتون ويردونه إىل احلبس، من 

 مصاديق احلبس بقول مطلق.
 
 قاتلحبس مخلص ال :3

الوايل إىل  فرفع ،عمدا   قال: سألته عن رجل قتل رجال   )عليه السالم( عن الصادق ،يف صحيح حريز
أن  أرىقال:  ،ياءاألولوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي لأولياء املقتول ليقتإىل  فدفعه الوايل

 ،مات القاتل وهم يف السجنفإن  ل:، قيياء حىت يأتوا بالقاتلاألولحيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي 
 .(4)ولياء املقتولأإىل  مات فعليهم الدية يؤدوِنا مجيعا  ن إ قال:

حيبس الذين خلصوا القاتل من أن  أرى): )عليه السالم( بدا ( بعد قولهأضافة: )إويف بعض النسخ 
 . والتأبيد كما ذكرناه يف السابق.(ياءاألولأيدي 

 ذه بيد شورى الفقهاء زيادة ونقيصة، شدة وضعفا ، فإنه مقتضىوال يبعد أن يكون أمثال ه
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وما أشبه ذلك بعد الرجوع إىل العرف يف كيفية احلاكم،  جعلته حاكما  قوله )عليه السالم(: 
 وتفصيل الكالم يف ذلك يف )الفقه(.

 
 حبس المرأة المرتدة :2

ال ثالثة: الذي إلد يف السجن خي القال:  (عليه الصالة والسالم)يف صحيح حريز، عن الصادق 
 .(0)، والسارق بعد قطع اليد والرجلسالمميسك على املوت، واملرأة ترتد عن اإل

 قتل، واملرأة تستتابوإال  تابفإن  املرتد يستتاب: )عليه السالم( ويف موثق عباد بن صهيب، عنه
 .(4)هبا حبست يف السجن وأضرّ وإال  تابتفإن 

ذا ارتدت املرأة عن إقال:  ،السالم( م)عليه عن علي ،عن أبيه ،صادقويف صحيح غياث، عن ال
 .(4)مل تقتل ولكن حتبس أبدا   سالماإل

 .ويف بعض الروايات التضييق عليها يف حبسها
 ويظهر من بعض الروايات جواز استخدامها خدمة شديدة بدون احلبس ِما ظاهره التخيري.

تقتل وتستخدم خدمة  القال:  سالماملرتدة عن اإل يف، )عليه السالم( ففي صحيح محاد، عنه
 .(2)ما ميسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصالةإالّ  شديدة ومتنع الطعام والشراب

 .(الفقه)ال الشاقة لبعض اجملرمني، وتفصيل الكالم يف ذلك يف األعمأقول: فهو كما يقال يف احلال ب
 ة باملرأة أن الشارع خفف على املرأة بأكثر من وقد ذكرنا يف بعض املباحث املرتبط
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الرجل، ألن املرأة خلقت عاطفية وليست كالرجل، وذلك يناسب التخفيف، وقد قال علي )عليه  
 .املرأة رحيانة وليست بقهرمانةالسالم(: 

 
 حبس الشاهدين :5

َر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت حنَي اْلَوِصيَِّة اثْناِن َذوا َحضَ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا َشهاَدُة بـَْيِنُكمْ ﴿قال سبحانه: 
أَنـُْتْم َضَربـُْتْم يف اأْلَْرِض َفَأصابـَْتُكْم ُمصيَبُة اْلَمْوِت حَتِْبُسونـَُهما ِمْن بـَْعِد  إنْ  َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخراِن ِمْن َغرْيُِكمْ 

َلِمَن إذا  ال َنْكُتُم َشهاَدَة اللَِّه إِنَّاوَ   نا  َوَلْو كاَن ذا قـُْرىبرَتي بِِه َثََ اْرتـَْبُتْم ال َنشْ  نْ إ الصَّالِة فـَيـُْقِسماِن بِاللَّهِ 
 .(0)﴾اآْلَثنيَ 

 احلبس املصطلح. املراد باحلبس هنا احلفظ الأن  لكن الظاهر ،(الفقه)وتفصيل الكالم يف ذلك يف 
ق، وإال فاألمر أعم من من باب املصدا إذا حضر أحدكم املوتوال خيفى أن قوله سبحانه: 

رجالن ال امرأتان أو امرأة ورجل، وإن  أو آخران من غريكمذلك، كما أن املنصرف من قوله سبحانه: 
كان ال يبعد التعدد يف االمرأة إذا كن أربعة أو كان رجل وامرأتان، وتفصيل الكالم يف )الفقه( ويف آيات 

 األحكام.
 
 حبس فاعل الفاحشة :6

صلى اهلل عليه )رسول اهلل إىل  جاء رجلقال:  )عليه السالم( ان، عن الصادقيف صحيح ابن سن
فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها،  ،تدفع يد المس أمي الن إ فقال: (وآله

 .(4)متنعها حمارم اهلل عز وجلأن  تِبها بشيء أفضل من نك الإف ،قال: قد فعلت، قال: قيدها
غري الزنا كشرب اخلمر، بل إىل  وبالنسبة ،قرباءاألإىل  د من ذيل الرواية جريان احلكم بالنسبةواملستفا

 مل يكن إذا  غري احلاكم الشرعيإىل  يكون ذلك جائزا  بالنسبةأن  يبعد ال
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من مراتب النهي عن فإنه  مل يكن حمذور فيه،إذا  ما يف األمرهناك حاكم شرعي يقوم مبثل هذا 
، يتمكن من القيام ويتمكن القريب وْحوه فاالحتياط يف االستيذان منه ذا كان حاكم شرعي الإاملنكر، و 

وذلك ألن أمثال هذه األحكام أحكام بالنسبة إىل السلطة وإن كان األمر يعم غريها فيما إذا كان من باب 
 النهي عن املنكر.

 
 حبس الممسك للقتل :7

يقتل ل: اخر قيف رجلني أمسك أحدمها وقتل اآل ،()عليه السالم يف صحيح احلليب، عن الصادق
 .(0)خر حىت ميوت غما  كما حبسه كما مات غما  القاتل وحيبس اآل

)عليه  أمري املؤمننيإىل  ن ثالث نفر رفعواإ: )عليه السالم( ويف رواية السكوين، عن الصادق
تسمل أن  قضى يف صاحب الرؤيةف ،خر يراهمخر فقتله واآلوأقبل اآل واحد منهم أمسك رجال   ،السالم(

 .(4)يقتلأن  وقضى يف الذي قتل ،يسجن حىت ميوت كما أمسكهأن  ويف الذي أمسك ،عيناه
ن إ الرؤية اخلارجية، ولذا قال يف أول احلديث: املراد بالذي يراه الذي كان عينا  هلما الأن  والظاهر

 .)عليه السالم( أمري املؤمننيإىل  ثالث نفر رفعوا
خيفى أن كوِنم ثالثة، لعله من باب املثال، فإن كان هناك أربعة أو مخسة أو ما أشبه ذلك جرى وال 

 احلكم يف مجيعهم وإن كانت احلدود تدرأ بالشبهات.
 يف رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار )عليه السالم( قضى أمري املؤمننيويف موثقة مساعة قال: 

خر فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على اآل ،حىت جاء الرجل فقتله منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه
 .(4)نه أمسكه على املوتيطرح يف السجن أبدا  ميوت فيه ألأن  الذي أمسكه عليه

                                                 

 .0ح 07الباب  41ص 01ج ( الوسائل:0)
 .4ح 07الباب  41ص 01ج ( الوسائل:4)
 .4ح 07الباب  41ص 01ج ( الوسائل:4)



موارد احلبس يف الروايات متعددة ذكرنا أغلبها يف ن إ وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود، مث
عشرين موضعا ، أما كيفية احلبس وخصوصياته فقد ذكرنا إىل  ا تصلباملناسبة، ولعله (الفقه)بعض كتب 

 بعضها هناك.
 
 التحجب  :8

ربعة، ويف الوجه والكفني خالف ذكرنا دلة األجانب باألجيب التحجب على املرأة البالغة عن األ
 .تفصيله يف كتاب النكاح
َر ناِظريَن ِإناُه طَ إىل  يـُْؤَذَن َلُكمْ إالّ أن  النَّيبِّ  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوتَ قال سبحانه: ﴿ عاٍم َغيـْ

  يبَّ فـََيْسَتْحييذِلُكْم كاَن يـُْؤِذي النَّ  نّ إ ال ُمْسَتْأِنسنَي حلَِديثٍ ذا طَِعْمُتْم فَانـَْتِشُروا وَ ُدعيُتْم فَاْدُخُلوا فَإِ إذا  لِكنْ وَ 
ُكْم َسأَْلُتُموُهنَّ َمتاعا  َفْسئَـُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوبِ إذا قِّ وَ ِمَن احلَْ   اللَُّه ال َيْسَتْحييِمْنُكْم وَ 

ذِلُكْم كاَن ِعْنَد اللَِّه  نّ إ تـَْنِكُحوا أَْزواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أَبَدا  أن  التـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه وَ أن  ما كاَن َلُكمْ َوقـُُلوهِبِنَّ وَ 
 .(0)﴾َعظيما  

عدم اختصاصهن إاّل أن  بقرينة السياق (صلى اهلل عليه وآله)ن كانت ظاهرة يف نساء النيب إو  اآليةو 
 طالق.يدل على اإل (صلى اهلل عليه وآله)عدم الزواج بعده  الّ إحبكم 

مث إذا قلنا جبواز الوجه والكفني وظاهر القدمني، فالظاهر أنه ال جيوز ألحد من الرجال األجانب 
 إليها نظرا  بريبة وتلذذ وشهوة، وإمنا جيوز إن وقع النظر إليها.النظر 

كما أن األمر كذلك بالنسبة إىل العكس، فإن املرأة تنظر إىل وجه الرجل ورقبته وما أشبه ذلك، كما  
كن النساء حيضرن جملس رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وجملس علي )عليه السالم( ومها على املنِب، ومن 

 ح أِنما )عليهما السالم( كانا باديا الوجه والرقبة وْحومها.الواض
 
 الحج عقوبة :9

جاهلني أو  :قال ،عن حمرم غشى امرأته وهي حمرمة )عليه السالم( قال: سألته ،يف صحيح زرارة
 كانا جاهلني استغفرا رهبما ومضيا ن  إ قال: ،، قلت: أجبين عن الوجهني مجيعا  عاملني

                                                 

 .14اآلية  :( سورة األحزاب0)



ن كانا عاملني فرق بينهما من املكان الذي أحدثا فيه وعليهما إعليهما شيء، و على حجهما وليس 
إىل  ذا بلغا املكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حىت يقضيا نسكهما ويرجعاإوعليهما احلج من قابل، ف ،بدنة

 ،ما أحدثا اليت أحدثا فيها األوىلقال:  ،، قلت: فأي احلجتني هلمااملكان الذي أصابا فيه ما أصابا
 .(0)خرى عليهما عقوبةواأل

 وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلج.
مرة عقوبة ومرة حجا  إسالميا  وْحوه فالظاهر أن  (4)أما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه جيب احلج مرتني

 الدليل قاصر عنه.
 الدخول يف القبل أو يف الدبر.وال فرق يف ذلك بني الدخول واإلمناء، أو الدخول بال إمناء، أو كون 

ومن احلكم يف الرواية يظهر ما إذا كان أحدمها عاملا  واآلخر جاهال ، من غري فرق بني أن يكون العامل 
 الرجل أو املرأة، وال يبعد أن يكون الناسي كاجلاهل.

 
 الحجإلى  الحج عن الميت المستطيع الذي لم يذهب :01

ذا مل يكن له مال مل جيب إليه وجب احلج عنه مباله، فإذهب كان عليه حج واجب ومل يفإنه إذا  
 احلج على أحد، ويدل على ذلك متواتر الروايات:

ومل يوص هبا  سالمعن الرجل ميوت ومل حيج حجة اإل، )عليه السالم( كموثق مساعة، عن الصادق
 .(4)جيوز غري ذلك حيج عنه من صلب ماله الفقال:  ،وهو موسر

عاىف اهلل ابنه ن إ رجل نذر هلل :)عليه السالم( يب عبد اهللقال: قلت أل ،يب يعفورويف صحيحة ابن أ
ب يؤديها عنه احلجة على األفقال:  ،بفعاىف اهلل االبن ومات األ ،بيت اهلل احلرامإىل  من وجعه ليحجنه

أو يتطوع ب من ثلثه هي واجبة على األفقال:  ،، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيهبعض ولده
 .(2)ابنه فيحج عن أبيه

 غري ذلك من الروايات اليت إىل 

                                                 

 .1ح من الكفارات 4الباب  417ص 1ج ( الوسائل:0)
 أي باإلضافة إىل إمتام احلج الذي أفسده، فيكون ثالثة حجج.( 4)
 .4ح من وجوب احلج 41الباب  11ص 1ج ( الوسائل:4)
 .4ح من وجوب احلج 41الباب  14ص 1ج ( الوسائل:2)



 فصلناها بفروعها وخصوصياتا يف كتاب احلج.
 

 سامحجة اإل :00
لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت وَ ِنا جتب على كل مستطيع بالشروط املقررة يف الفقه، قال سبحانه: ﴿إف

 .(0)﴾اللََّه َغيِنٌّ َعِن اْلعاَلمنيَ  فإنَّ  َمْن َكَفرَ وَ  اْسَتطاَع إِلَْيِه َسبيال   َمنِ 
 نسانكفر اعتقادي يوجب خروج اإلإىل   نه ينقسم الكفرأل ،املراد بالكفر الكفر العمليأن  والظاهر

َشَكْرمُتْ  لَِئنْ ، وكقوله سبحانه: ﴿اآليةيات والروايات كهذه وكفر عملي ِما كرر يف اآل ،عن حوزة املسلمني
 .(4)﴾َلَشديدٌ   َعذايبأن  لَِئْن َكَفْرمتُْ يَدنَُّكْم وَ أَلَز 

 .(4)مة عشرة ...علي كفر من هذه األ يايف حديث:  (صلى اهلل عليه وآله)وقال رسول اهلل 
 غري ذلك من الروايات.إىل 

إىل أن  (،عليه الصالة والسالم)أيب عبد اهلل إىل  قال: كتبت، وعلى أي حال، ففي صحيح ابن أذينة
يعين به احلج والعمرة  ،﴾لِلَِّه َعَلى النَّاسِ وَ عن قول اهلل عز وجل: ﴿ سألت :مالئهإال: فجاء اجلواب بق

يعين قال:  ،(2)﴾أمتُّوا احلَْجَّ َو اْلُعْمَرَة لِلَّهِ وَ ، وسألته عن قول اهلل عز وجل: ﴿ِنما مفروضتانمجيعا  أل
احلج فقال:  ،(5)﴾احلَْجِّ اأْلَْكَِبِ ، وسألته عن قول اهلل تعاىل: ﴿ايتقى احملرم فيهم مها واتقاء ماءبتمامهما أدا

 .(6)صغر العمرةكِب الوقوف بعرفة ورمي اجلمار، واحلج األاأل
 

                                                 

 .17اآلية  :( سورة آل عمران0)
 .7اآلية  :( سورة إبراهيم4)
 .4ح من وجوب احلج 7الباب  41ص 1ج ( الوسائل:4)
 .016اآلية  :( سورة البقرة2)
 .4اآلية  :( سورة التوبة1)
 .0ح من وجوب احلج 0الباب  4ص 1ج ( الوسائل:6)



 الحج بالنذر ونحوه :04
 (الفقه)احلج أو حلف أو عاهد اهلل سبحانه وتعاىل وجب عليه احلج، وقد ذكرنا يف  نسانذا نذر اإلإ

كل يوم عرفة مث   )عليه السالم( يزور احلسنيأن  ي يف مسألة من نذراألصلعلى الواجب  عدم تقدم النذر
 استطاع.

وكذلك كل نذر ينايف الواجب األصلي، كما إذا نذر أن يقرأ القرآن من أول الظهر إىل املغرب، فإنه 
 ظهر.ال يتمكن من ذلك واحلال أن عليه الصالة الواجبة، وإن كان النذر قبل الوصول إىل ال

 
 الحديث بنعمة اهلل سبحانه وتعالى :03

 .(0)﴾َو أَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ قال سبحانه: ﴿
ن إ ما وجدت من كتب الفقهاء، ورمبا يقال حكم استحبايب لعدم القول بوجوبه يفأنه  أقول: الظاهر

عن صلى اهلل عليه وآله( )بعض أقسام احلديث واجب كحديث النيب إذ  أعم من الواجب واملستحب، اآلية
مام، بل والعامل الديين، بل ومثل اإلإىل  رساله نبيا  ليتبعه الناس، وكذلك بالنسبةإنعمة اهلل سبحانه له ب

 مل حيدث مل يراجعه الناس فيقعون يف عسر وحرج وخيتل النظامإذا  طبه الناس ِماإىل  الطبيب الذي حيتاج
 غري ذلك.إىل 

يف العسر واحلرج غري صحيح، وفرق بني العسر واحلرج فإن العسر بدين واحلرج باإلضافة إىل أن الوقوع 
 نفسي إذا ذكرا معا ، أما إذا ذكر أحدمها فهو يشمل األمرين، ولذا ذكرنا أن الضيف لو خجل خجال  

شديدا  إىل حد احلرج من االغتسال حيث يظن به الظن وما أشبه ذلك جاز له التيمم، وإن كنت مل أر 
 ء ذكروا ذلك.الفقها

 
 الحداد على المتوفى عنها زوجها :02

 قد ذكرنا يف كتاب الطالق وجوب احلداد على املتوىف عنها زوجها كما يف القرآن 

                                                 

 .00اآلية  :( سورة الضحى0)



 .عليه متواتر مجاعخبار املستفيضة، ودعوى اإلاحلكيم، ودل عليه األ
َعْشرا  فَِإذا بـََلْغَن ِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر وَ تَـَربَّْصَن بِأَنـْفُ َيَذُروَن أَْزواجا  يَـ ذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم وَ الَّ وَ قال سبحانه: ﴿

 .(0)﴾اللَُّه مبا تـَْعَمُلوَن َخبريٌ أَنـُْفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف وَ   َأَجَلُهنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم فيما فـََعْلَن يف
اد، ال جيب احلداد وال جناح بالنسبة وال خيفى أن املرأة إذا كانت غري مؤمنة وكان يف دينها عدم احلد

إىل من يتزوجها لقاعدة اإللزام، كما أن احلداد عندهم إذا كان أقل من احلداد عندنا أو أكثر لزم اتباع ما 
 عندها لنفس القاعدة.

 
 في سبيل اهلل تحريض المؤمنين على القتال :05

 .(4)﴾َعَلى اْلِقتالِ  يا أَيُـَّها النَّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمننيَ قال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾َحرِِّض اْلُمْؤِمننيَ نـَْفَسَك وَ إالّ  َسبيِل اللَِّه ال ُتَكلَّفُ   َفقاِتْل يفوقال سبحانه: ﴿

فيجب ذلك وجوبا    ،سوةأ، بل هو (صلى اهلل عليه وآله)احلكم ليس خاصا  بالرسول أن  والظاهر
احتماالن،  ،باملعروف أو حكم مستقل األمرصاديق عرفا ، وهل هو من م اآليةكفائيا  كما هو املستفاد من 

 .األولن مل يستبعد إو 
 

 حراق الحيوان الموطوءإ :06
قد ذكرنا يف كتاب احلدود تفصيل الكالم يف ذلك، وذلك لبعض الروايات الدالة عليه والشهرة احملققة 

 .فيه
كانت ن  إ أيت البهيمةيف الرجل ي :كما يف صحيح ابن سنان  (عليه الصالة والسالم)قال الصادق 

وضرب هو مخسة وعشرون سوطا  ربع حد  ،ومل ينتفع هبا ،حرقت بالنارأذا ماتت إالبهيمة للفاعل ذحبت، ف
حرقت بالنار ومل ينتفع هبا أصاحبها وذحبت و إىل  ن مل تكن البهيمة له قومت وأخذ َثنها منه ودفعإالزاين، و 

صلى اهلل )ذنب هلا ولكن رسول اهلل  الفقال:  ،يمة، فقلت: وما ذنب البهوضرب مخسة وعشرون سوطا  
 به لكي  فعل هذا وأمر (عليه وآله

                                                 

 .442اآلية  :بقرة( سورة ال0)
 .61اآلية  :( سورة األنفال4)
 .12اآلية  :( سورة النساء4)



 .(0)الناس بالبهائم وينقطع النسل أجير  ال
َلَك يف  فإنَّ  قاَل فَاْذَهبْ السامري وعجله: ﴿إىل  الكرمية بالنسبة اآليةأقول: احلرق نوع ردع كما يف 

ِإهِلَك الَّذي ظَْلَت َعَلْيِه عاِكفا  لَُنَحرِّقـَنَُّه مُثَّ إىل  اْنظُرْ َك َمْوِعدا  َلْن ذُخَْلَفُه وَ لَ  نَّ إتـَُقوَل ال ِمساَس وَ  أنْ  احْلَياةِ 
 .(4)﴾لَنَـْنِسَفنَُّه يف اْلَيمِّ َنْسفا  

مثل ذلك نوع فإن  أرادوا التأديب أغرقوا متاع اجملرم أو أحرقوه،إذا  وقد جرت العادة عند العقالء بأِنم
ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ِإنَُّكْم وَ قال تعاىل: ﴿ ،هانة للمجرمإيرتكب مثل ذلك، وقد يكون  ن الالرعب، أل لقاءإ

 .(3)﴾اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ 
 

 حراق الائط والملوطإ :07
خيري يف قتلهما بني ضرهبما بالسيف أو حتريقهما أو )عليه السالم( مام اإلن إ املشهور بني الفقهاء

 .مور وبني احلرقلقاء جدار عليهما أو اجلمع بني أحد هذه األإلقائهما من الشاهق أو إا أو رمجهم
وجد رجل مع  :(عليه الصالة والسالم)ويدل على احلكم يف اجلملة صحيح الغزرمي، قال الصادق 

 ،احلسنتقول يا أبا  ما :قالإىل أن  ...عمرإىل  خر فجيء بهمارة عمر فهرب أحدمها وأخذ اآلإرجل يف 
 ،قد بقي من حدوده شيءنه إ : مه)عليه السالم( حيمله، فقالأن  قال: اضرب عنقه فضرب عنقه، مث أراد

 (عليه الصالة والسالم)فأمر به أمري املؤمنني  ،فدعى عمر حبطب ،قال: أدع حبطب ،قال: أي شيء بقي
 .(2)فأحرق به

عن  يرآه صالحا ، ويدل عليه ما رو إذا  مام العفو عن كل ذلكلإلأن  (الفقه)لكنا ذكرنا يف كتاب 
مل حيرتق بالنار يف قصة أن  عفا عن ذلك الرجل الالئط بعدأنه  من (عليه الصالة والسالم)أمري املؤمنني 

 .(1)مشهورة

                                                 

 .0ح من نكاح البهائم 0الباب  171ص 01ج ( الوسائل:0)
 .17اآلية  :( سورة طه4)
 .11اآلية  :( سورة األنبياء4)
 .2ح من حد اللواط 4الباب  241ص 01ج ( الوسائل:2)
 .0ح اللواط من حد 1الباب  244ص 01ج ( الوسائل:1)



 
 تحريم ما حرم اهلل :08

 ،(0)﴾حُيَرُِّموَن ما َحرََّم اللَُّه َو َرُسولُهُ ال اللَِّه َوال بِاْليَـْوِم اآْلِخِر وَ قاتُِلوا الَّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِ قال سبحانه: ﴿
حترمي ما حرم اهلل، لكن املراد بالتحرمي العملي ال القليب، وقد ذكر  نسانجيب على اإلأنه  ِما يستفاد منه
 .( يف أول الرسائل ما ينفع املقاماهلل همح)ر  الشيخ املرتضى

فإنه  ،(4)أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسولبيل اليكون هذا حكما  جديدا ، بل هو من قأن  يستبعد وال
، وإن اجتمع يف مكان حمرمان أو واجبان فالثاين تأكيد ليس هناك حمرمان يف كل حمرم كما هو واضح

 وتشديد ال أنه حكم وحكم.
وحرمته إذا كان حمرما  بالنسبة إىل الوحش  ،حرمومن ذلك يعرف أن حلية اللحم إذا كان حبريا  للمُ 

يكون  (3)حرم عليكم صيد الِب ما دمتم حرماو  وطعامه متاعا  لكم وللسيارةقال سبحانه:  وْحوه، كما
فكان حمرما  عليهم  ،كمن امتحن عكسه بالنسبة إىل الذين كانوا يصطادون يف السبت  ،من باب االمتحان

 صيد البحر بينما حيل هلم صيد الِب.
ما أشبه ذلك، وقد يكون لوجه خارجي، ولذا  تكون لوجه يف متعلق احلكم لضرر أوفإن األحكام قد 

حرم اهلل على بني إسرائيل بعض األشياء احملللة يف ديننا ومل يكن ذلك لضرر يف احملرم وإمنا كان باالعتبار 
 اآلية. (2)فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهماخلارجي، حيث قال سبحانه: 

 
 األمرالحذر عن مخالفة  :09

َنُكْم َكُدعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعضا  َقْد يـَْعَلُم اللَُّه الَّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ال جتَْ قال سبحانه: ﴿ َعُلوا ُدعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ
َنٌة أَْو  أنْ  ِمْنُكْم ِلواذا  فـَْلَيْحَذِر الَّذيَن خُيالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ   .(5)﴾ُيصيبَـُهْم َعذاٌب أَليمٌ ُتصيبَـُهْم ِفتـْ

 ال،األعمبل املراد به احلذر العملي يف  ،ليس هناك حمرمان كما تقدمإذ  دي،رشاإأمر أنه  والظاهر
حيذر عنها قلبا  مل يأت باحملرم، وقد تكرر يف  يشرب اخلمر لكنه ال من ال يلزم احلذر القليب، مثال   الفإنه 

 إىل  فال داعي ،يات الكرمية لفظ احلذر وهي كذلكاآل
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 ذكرها بالتفصيل.
 

 محاسبة النفس :41
ليس منا من مل حياسب نفسه يف  براهيم اليماين: إيف صحيح  (عليه الصالة والسالم)قال الكاظم 

 .(0)ن عمل سيئا  استغفر اهلل منه وتابإعمل حسنا  استزاد اهلل، و فإن  كل يوم،
نه واجب من أ ال ،فات تيان بالواجبات وقضاء ماواجب غريي مقدمة لرتك املعاصي واإلأنه  والظاهر

 الواجبات املولوية. مجلة
 . (4)توزنواأن  وزنوها قبل ،حتاسبواأن  حاسبوا أنفسكم قبلويف احلديث: 
يكون أن  من املمكنإذ  قدار،األ نفسه على أي قدر مننسان أن الوزن ملعرفة اإلأن  والفرق بينهما

د من اهلل سبحانه يفعالن احلرام ويأتيان بالواجب لكن وزِنما خيتلف من حيث القرب والبع ان الإنسان
لكن  ،مثقال من الذهب ومثقال من الفضة كالمها مثقال يف املعنويات كاملاديات، مثال   فإن األمر وتعاىل،

 منه. يف العكس كمثقال من الذهب وعشرين مثقاال   األمرخر مائة، وكذلك أحدمها يسوى ألفا  واآل
حسب  يف العمل ساوينتوإن كانوا م ويؤيد ما ذكرناه ما ورد يف بعض األحاديث من اختالف الناس

دليل على ذلك، باإلضافة إىل متواتر  ،قدر عقوهلم، وقصة ذلك العابد الذي متىن أن يكون هلل محار
 الروايات على أن جزاء األعمال بقدر العقول.

 
 حساناإل: 40

 .(3)﴾ْرىبإيتاِء ِذي اْلقُ لََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحساِن وَ ِإنَّ القال سبحانه: ﴿
النظام فإن  يبعد ذلك يف اجلملة، ظاهرهم عدم الوجوب، لكن ال ،حسان واجب أم الوهل اإل
 فيكون واجبا  بقدر قيام النظام  ،حسانباإلإالّ  يكون متكامال   االجتماعي ال
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، وهلذا نشاهد أن مثل بناء املساجد واملدارس واحلسينيات وما أشبه ذلك يسبب قيام االجتماعي
 ام االجتماعي الديين، فإذا فقد بلد أمثال هذه األمور يكون البلد بعيدا  عن موازين اهلل سبحانه وتعاىل.النظ

فهو واجب يف  (0)إيتاء ذي القرىبفالعدل واجب مطلقا ، واإلحسان واجب يف اجلملة، أما قوله 
 .(4)اجال صدقة وذو رحم حمتمورد الوجوب ومستحب يف مورد االستحباب، ويف احلديث: 

 غري ذلك. إىل (3)﴾َأْحَسُنواوَ يات كقوله سبحانه: ﴿املباركة، بل وسائر اآل اآليةويؤيده السياق يف  
 

 سير األإلى  حساناإل :44
ن إليه حق واجب و إحسان سري واإلاطعام األإ: (عليه الصالة والسالم)يف رواية عن أمري املؤمنني 

 .(2)قتلته من الغد
 ك يف كتاب اجلهاد.وتفصيل الكالم يف ذل

ويؤيد ذلك أمر أمري املؤمنني )عليه السالم( بإطعام ابن ملجم، وفعل احلسن )عليه السالم( ذلك، مع 
 العلم أنه كان من أشد األعداء الذي جيب قتلهم.

مث ال خيفى أن لإلمام )عليه السالم( وصيتني بالنسبة إىل ابن ملجم، وصية بأنه ال يقتل إال بضربة، 
واملشهور الذين  ،(5)أال حتبون أن يغفر اهلل لكمن يعفى عنه، بل أكد ذلك بقوله سبحانه: ووصية بأ

يقرؤون القصة إمنا يقرؤون املوضوع األول، أما املوضوع الثاين فهو مغفول عنه مع أنه موجود يف ِنج البالغة  
 كما ال خيفى.

 
 حسن الظن باهلل :43

أن  ما ُكْنُتْم َتْسَترتُونَ وَ  :قولهإىل  النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعونَ إىل  ُء اللَّهِ يـَْوَم حُيَْشُر أَْعداوَ قال سبحانه: ﴿
 اللََّه ال يـَْعَلُم َكثريا  ِمَّا  أنّ  لِكْن ظَنَـْنُتمْ ْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َوال أَْبصارُُكْم َوال ُجُلودُُكْم وَ يَ 
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 .(0)﴾ُتْم ِبَربُِّكْم أَْرداُكْم فََأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلاِسرينَ ذِلُكْم ظَنُُّكُم الَّذي ظَنَـنْ تـَْعَمُلوَن وَ 
بعبد يوم القيامة الظامل  ىتؤ ييقول:  )عليه السالم( قال: مسعت أبا عبد اهلل ،ويف صحيح ابن رئاب

 ولكن غلبت علي شهويت ،رب يا ىفيقول: بل ،أمل آمرك بطاعيت، أمل أِنك عن معصييت :لنفسه فيقول اهلل
قال:   ،النار، فيقول: ما كان هذا ظين بك، فيقول: ما كان ظنك يبإىل  فيأمر اهلل به ،ذبين مل تظلمينتعفإن 

اجلنة، فيقول اهلل وتبارك تعاىل: لقد نفعك حسن ظنك يب إىل  فيأمر اهلل به ،كان ظين بك أحسن الظن
 .(4)الساعة

بالنجاة  نسانيقني لإل نه الك ألمنا عِب بذلإغري ذلك من الروايات الظاهرة يف وجوب ذلك، و إىل 
حسن يف نفسه ملكة  يكان وامها  أو شاكا ، بل ينمإذا   يبقى يف الوهم أو الشكأن  يصح له غالبا ، وال

لكين مل أجد أحدا  من الفقهاء ذكر ذلك يف عداد  ،الظن بالتلقني والتفكر يف لطف اهلل سبحانه وتعاىل
 ء املوضوع.الواجبات، ولعله من باب السالبة بانتفا

وذلكم ظنكم يقبح سوء الظن، وقد تقدم يف اآلية املباركة:  ،وال خيفى أنه كما حيسن حسن الظن
وذلك يدل على أن الظن السيء هو املردي ال أنه مقدمة للعمل، وإن كان  الذي ظننتم بربكم أرداكم

 .مقدمة للعمل أيضا  
ة لأو معاملة اهلل معه معام ، معه معاملة حسنةمث معىن الظن هو أن يرجح يف نفس اإلنسان معاملة اهلل

سيئة، وكال األمرين يف يد اإلنسان بالتفكر واملالحظة، وإن كان بعض الناس بطبعهم حسن التفكري، 
 وبعض الناس بطبعهم سيء التفكري.

 
 حسان بالوالدين وبغيرهماإل :42

َواْلَمساكنِي   َواْلَيتامى  ا  َوبِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانا  َوِبِذي اْلُقْرىبَواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئقال سبحانه: ﴿
  ما َمَلَكْت أمَْياُنُكمْ َواجْلاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجْلَْنِب َواْبِن السَّبيِل وَ   ي اْلُقْرىباجْلاِر ذِ وَ 
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 .(0)﴾اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُُمْتاال  َفُخورا   نَّ إ
فالالزم  ،مل تقم السرية على خالفه حسان ِماالوجوب، لكن ذلك يقيد باملتعارف من اإل اآلية ظاهر

 .هؤالءإىل  حسانيف كيفية اإل (صلى اهلل عليه وآله)اتباع سبيل املؤمنني منذ زمن رسول اهلل 
غري ذلك  إىل ولذا حيرم نكاحه ،ولدفإنه  كان الولد لغري رشدهإذا   يبعد مشول ذلك حىت ملثل ما وال

 ، أما ولد الشبهة فهو ولد حالل.مفصال   (الفقه)ِما ذكرناه يف 
لكن ذلك من باب االقتضاء ال من باب العلية فهو ولد حالل، فقد يكون من كال الطرفني وقد 

 يكون من طرف واحد.
من صلة  أما ولد احلرام فقد ذكرنا يف )الفقه( أنه ولد لغة  وشرعا  وعرفا ، فهو حمكوم جبميع األحكام

 الرحم والنفقة وما أشبه، باستثناء ما أخرجه الشارع من مثل اإلرث والقضاء والتقليد وما أشبه ذلك.
 

 حصر المشركين: 45
نَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِكقال سبحانه: ﴿

 .(4)﴾اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ  نَّ إ آتـَُوا الزَّكاَة َفَخلُّوا َسبيَلُهمْ تابُوا َوأَقاُموا الصَّالَة وَ  إنْ فَ  وا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصدٍ اقـُْعدُ وَ 
خذ عبارة عن واأل ،يتمكنوا من االنتشار واالستنصار والظاهر من احلصر حبسهم يف مكاِنم حىت ال

 .جل مالحظة حتركاتموالقعود هلم أل ،املؤمنني شرافإلقاء القبض عليهم ليكونوا حتت إ
فكما يفعل املشركون باملؤمنني ذلك يقابلون باملثل، لكن  ،وكل ذلك من الطبيعي بني طرفني متحاربني

 ،يف حروبه وغزواته (صلى اهلل عليه وآله)مع وضوح الشفقة يف طرف املؤمنني كما فعلها رسول اهلل 
 فكل كافر وباغ حكمه وإال  واملشركون من باب املثال
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 .(الفقه)نفس احلكم مع تفصيل ذكر يف 
ليس مبعىن االستيعاب بل مبعىن املتعارف، كما كان منذ زمن  فاقتلوا املشركنيوقوله سبحانه: 

هو حسب املتعارف،  واقعدوا هلم كل مرصدرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، كما أن قوله سبحانه: 
ما أرسلنا من اد به املعىن احلقيقي، ومنه ما يراد به املعىن العريف حسب قوله تعاىل: فإن من األلفاظ ما ير 
إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس ، وحسب قوله )صلى اهلل عليه وآله(: (0)رسول إاّل بلسان قومه

 .(4)على قدر عقوهلم
 

 حصاء العدة إ :46
ةَ طَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِنَّ وَ طَلَّْقُتُم النِّساَء فَ ا إذ يا أَيُـَّها النَّيبُّ قال سبحانه: ﴿  .(3)﴾َأْحُصوا اْلِعدَّ

خذها العدة حصاء العدة ليس أمرا  خارجا  عن االلتزام بأحكام العدة، بل هو مقدمي ألإأن  والظاهر
 .(الفقه)من عدم جواز التزويج وغريه ِما ذكر يف 

وال مقدمة ، فإن فعل ما يوجب العدة بال إحصاء عمل  ومن الواضح أن اإلحصاء ليس بواجب ذاتا  
بالالزم عليها، وإن كانت غري مبالية تريد الزواج يف العدة بل تعمل ألجله، نعم ذلك يكون من التجري، 

 وقد ذكر يف األصول أن التجري ليس مبحرم.
ث كانت مطابقة وعليه فلو أخذت العدة كاملة بدون علم بأعداد يومها أو مع القطع بالنقيصة حبي

 للواقع كانت كافية.
 

 طعام المسكينإالحض على  :47
يِن َفذلِ أَ قال سبحانه: ﴿ طَعاِم   َعلى ال حَيُضُّ َك الَّذي َيدُعُّ اْلَيتيَم وَ رَأَْيَت الَّذي ُيَكذُِّب بِالدِّ

 .(2)﴾اْلِمْسكنيِ 
 .(5)﴾طَعاِم اْلِمْسكنيِ   ضُّ َعلىال حيَُ يـُْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعظيِم وَ ِإنَُّه كاَن ال وقال سبحانه: ﴿
 .(6)﴾طَعاِم اْلِمْسكنيِ   ال حَتَاضُّوَن َعلىْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيتيَم وَ َكالَّ بَ وقال سبحانه: ﴿

 فإن  يات املذكورة وجوب احلض على طعام املساكني،وظاهر اآل
                                                 

 .2اآلية إبراهيم: ( سورة 0)
 .44ص 0الكايف: ج( 4)
 .0اآلية  :( سورة الطالق4)
 .4ـ  0اآلية  :( سورة املاعون2)
 .42ـ  44اآلية  :( سورة احلاقة1)
 .01ـ  07اآلية  :( سورة الفجر6)



إىل  به الوصول يقصدفهو كفائي  ،واحلض واجب حسب املتعارف اجملتمعاملسكني طبيعة سارية يف 
 .هذه النتيجةإىل  يصل فيشمل ما ،طعامهم وْحوه

والسرية من الرسول  ،كان شبعهم متوقفا  على ذلكإذا   طعام بطريق أوىلذا وجب احلض وجب اإلإو 
أن  كما  ،والعلماء الراشدين تدل على حدود احلض السالم( م)عليه ئمة الطاهرينواأل (صلى اهلل عليه وآله)

نسان أن جيب على اإل فال ،اخلريإىل  باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة األمرم تدل على كيفية السرية منه
كثريا  منهم أن   ن كان علمإو  ،بواب ليعلمهم ويأمرهم وينهاهمدور الناس يدق عليهم األإىل  يذهب كل يوم

 يعمل. يعلم أو ال ال
هو املعىن املتعارف من إقامة شؤوِنم كاللباس ومن احملتمل أن يكون املراد باحلض على طعام املسكني 

 واملسكن والدواء، بل وحىت الزواج يف مستحقه ذكرا  أو امرأة.
وال يراد باملسكني هنا ما يقابل الفقري كما يف آية الزكاة، فإن كل واحد منهما إذا ذكر منفردا  مشل  

 اد باآلخر.كليهما، وإذا ذكرا جمتمعني أريد بكل واحد معىن غري املعىن املر 
ومن الواضح أن قوله سبحانه يف هذه اآلية املباركة مشتمل على الواجب واملستحب، كما ذكر كل 
واحد يف موضعه من الفقه، لكن لو فرض أن مجاعة من املؤمنني أخذوا بالدوران على الناس يف بيوتم بدون 

اهلل عليه وآله( بالدوران يف األسواق  إزعاج أو منقصة كان ذلك أمرا  حسنا ، كما كان يأمر رسول اهلل )صلى
 بتبليغ األحكام، وكذلك كان يفعل علي )عليه السالم( بنفسه، وهكذا بعض العلماء كما نقل عنهم.

 
 طفالحضانة األ :48

ْلَمْوُلوِد َلُه َعَلى اِتمَّ الرَّضاَعَة وَ يُ أن  اْلواِلداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرادَ وَ قال سبحانه: ﴿
َعَلى ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َوال َمْوُلوٌد لَُه ِبَوَلِدِه وَ ُوْسَعها ال إاّل  ِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نـَْفسٌ رِْزقـُُهنَّ َو 

َتْستَـْرِضُعوا أن  أََرْدمتُْ  نْ إَح َعَلْيِهما وَ َتشاُوٍر َفال ُجنا ما وَ أَرادا ِفصاال  َعْن َتراٍض ِمنـْهُ فإن  اْلواِرِث ِمْثُل ذِلكَ 
  أنَّ  اْعَلُمواما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َواتَـُّقوا اللََّه وَ  َسلَّْمُتمْ إذا  َأْوالدَُكْم َفال ُجناَح َعَلْيُكمْ 



 .(0)﴾اللََّه مبا تـَْعَمُلوَن َبصريٌ 
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب الرضاع من كتاب النكاح.

 
 حضانة اللقيط :49

حمل أمني كدور احلضانة يف احلال احلاضر، إىل  احلاكم الشرعي أوإىل  جيب حفظ اللقيط أو تسليمه
احملل املذكور، وقد ذكرنا تفصيل إىل  يبعد لزوم االحتياط باالستئذان من احلاكم الشرعي يف تسليمه وال

 الكالم يف ذلك يف كتاب اللقطة.
الحتياط، ذلك ألن احلاكم ويل أمثال هؤالء، فالتصرف فيهم بدون إذنه حمل وإمنا قلنا ال يبعد لزوم ا

 إشكال.
 

 حفظ الترتيب :31
نه أل ،عكسه يقدم املتأخر والأن  حيق له فال ،جيب على من يبتلي بالناس حفظ الرتتيب بينهم

يه بيان احلكم الفقيه الواجب علإىل  فاذا جاء ،(4)يبطل حق املسلم الن إ حاديث:خالف احلق، ويف األ
كما ذكرنا تفصيله   ،جازة املتقدم، وكذلك يف حبث القضاء وغريهإبإاّل  نفران مل حيق له تقدمي املتأخر منهما

مل يقدم املتأخر نه إ (صلى اهلل عليه وآله)ا متساويني لزم القرعة، ويف الرواية عن رسول اهلل ءواذا جا ،هناك
 ازة املتقدم به.جإبعد إالّ  ليهإا ءمن النفرين الذين جا

لكن الظاهر أنه إذا مل يكن تضييعا  حلق املتقدم بتأشري املتأخر مل يكن ذلك واجبا ، وإمنا يكون من 
 اآلداب املستحبة، ولذا إذا مل يعلم املتقدم واملتأخر جاز أن يؤدي حق أحدمها وإن مل يعلم بأنه املتقدم.
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 حفظ حمامة الحرم :30

عن رجل أهدى له يف احلرم محامة  )عليه السالم( أل أبا جعفرن احلكم س: إيف صحيح زرارة
 .(0)استوى ريشها فخل سبيلهاإذا  انتفها وأحسن علفها حىتفقال:  ،مقصوصة

، فإن احلكم وإن كان واردا  يف احلمامة لكن الظاهر أنه أعم من كتاب احلجإىل   واملسألة موكولة
 .احلمامة وغري احلمامة من سائر أقسام الطيور

 
 المحافظة على الصلوات :34

 .(4)﴾ُقوُموا لِلَِّه قانِتنيَ وَ   طىالصَّالِة اْلُوسْ حاِفظُوا َعَلى الصََّلواِت وَ ﴿قال سبحانه 
وامر وهذه األ ،تزيد عن نفس الصالة احملافظة على الصالة الإذ  رشادي،إ أن األمر والظاهر

 منا هي للتأكيد.إرشادية اإل
الفقه( أن بعض الروايات يدل على كون الظهر هو املراد بالصالة الوسطى، وال خيفى أنا ذكرنا يف )

وذلك ألنه وسط بني طريف النهار، ولعل وجه التأكيد هو أن غالب الناس يف هذا الوقت يشتغلون بكسبهم 
وسائر أعماهلم وال يذهبون إىل الصالة فرادى أو مجاعة، وإمنا يؤخرون الصالة إىل آخر الوقت، كما هو 

 شاهد إىل هذا اليوم.امل
 

 حفظ الفرج :33
اللََّه َخبرٌي مبا  نَّ إ هَلُمْ   حَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم ذِلَك أَزْكىيـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم وَ  ُقْل لِْلُمْؤِمننيَ قال سبحانه: ﴿

 (3)﴾ما َظَهَر ِمْنهاإاّل  ال يـُْبديَن زيَنتَـُهنَّ وَ  ْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَـ وَ ، َيْصنَـُعونَ 
 .اآلية

 أو  فاعال   ،طالق حفظ الفرج شامل للزنا واللواط والسحق واالستمناء ووطي البهائمإ
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حجمه ولو من حتت إىل  أو النظر ،ظهار حجمهإو  ،وملس فرج الغري ورؤيته ،مرأةاأو  رجال   ،مفعوال  
 يدل على االستحباب، ال ﴾ذِلَك أَزْكىمن قوله سبحانه: ﴿ اآليةا يف آخر سرت أو صبغ أو ْحو ذلك، وم

يف  (4)﴾َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ﴿و (0)﴾أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكريكثريا  من آيات القرآن يبني احلكمة يف احلكم مثل: ﴿فإن  
 غريمها.إىل  ،آية الصوم

حفظ إذ  ذلك ينايف حفظ الفرج،فإن  ميز،عورة اجملنون والطفل املإىل  ومن ذلك يظهر حرمة النظر
وْحوه، أما تفصيل املسألة فقد ذكرناه  (3)﴾ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكمْ ﴿فهو مثل  ،الفرج شامل لفرج نفسه وفرج غريه

 .(الفقه)يف 
لكن النظر إىل الفرج املصنوع من البالستيك فالظاهر أنه ليس حبرام إذا مل يكن بريبة ولذة وإثارة 

أما اإلدخال يف فرجها أو يف فرجه، أو إدخال عورة الرجل يف فرج نفسه املطاط، وإن كان الرجل شهوة، 
 مصنوعا  من البالستيك فمشكل، لكن ال يبعد حرمة الثاين إذا كان مثريا  كما هو الغالب.

 
 حفظ المال :32

ُقوُلوا ُه َلُكْم ِقياما  َواْرزُُقوُهْم فيها َواْكُسوُهْم وَ َعَل اللَّ جَ   ال تـُْؤُتوا السَُّفهاَء أَْمواَلُكُم الَّيتوَ قال سبحانه: ﴿
 .(2)﴾هَلُْم قـَْوال  َمْعُروفا  

سراف عدم حفظه من اإلفإن  يف باب النفقات وجوب حفظ املال املعتىن به، (الفقه)قد ذكرنا يف 
متوليا  عليه يف  اننسنفسه أو يكون اإل نسانفرق بني املال الذي يكون لإل والتبذير وذلك منهي عنه، وال

الوقوف على حسب ما وقفها ذلك ارتكاز من الواقف يف الوقف فيشمله إىل  باإلضافةفإنه  الوقف وْحوه،
 لقطة  نسانموال اليت حتت يد اإلوكذلك األ ،(1)أهلها
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 أو ملن هو متول عليه أو ما أشبه ذلك.
وجوب إىل  اء كالشهيد الثاين وغريهولذا ذهب بعض الفقه ،(0)حرمة ماله كحرمة دمهويف احلديث: 

 مهية حبيث علم من الشرع وجوبه.كان له من األإالّ إذا   حفظ مال الغري، لكنا ناقشنا يف ذلك يف موضعه
 

 حفظ النفس :35
أن  حفظ نفسه وقواه وأعضائه، نعم الضرر اليسري غري املعتد به جائز، ولذا نرى نسانجيب على اإل

عليهم الصالة )ئمة الطاهرين وبعض األ )عليه السالم( وكذلك الزهراء (لهصلى اهلل عليه وآ)الرسول 
كان حيج حافيا  حىت تنجرح قدماه،   )عليه السالم( مام احلسنواإل ،وقفوا على أقدامهم حىت تورمتا (والسالم

بكني ألو  ،ندبنك صباحا  ومساء  ألمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(: اإلإىل  وهكذا ورد بالنسبة
 .(4)عليك بدل الدموع دما  

يشمل أمثال ذلك  فال ،خيرج الدم من العني ضرر، لكنه ضرر غري حمرمإىل أن  البكاءأن  ومن املعلوم
أو املشي يف الشمس أو ما أشبه ذلك ِما يضر  ، ولذا تعارف بني الناس املشي راجال  ضرر الدليل 

 .بالصحة يف اجلملة
 .مستحب)عليه السالم( مام وبكاء اإل)صلى اهلل عليه وآله( وقوف النيب ن إ يقال: وال
صول كما قرر يف األ  ،يقاومه احلكم الالاقتضائي الضرر مبثل ذلك لو كان حراما  كان اقتضائيا ، والإذ 

 .والفقه
التارك ملداواة اجلريح كاجلارح ن إ ويف احلديث:، ائهضخر وقواه وأعوكذلك جيب حفظ نفس اآل

 .(4)له
املرتكز يف أذهان إىل أنه  باإلضافة ،باملعروف والنهي عن املنكر األمرذلك يف كتاب إىل  شرناكما أ

مل ينقذ الناس إذا  فعل احلرامإىل أنه  انعكاس عن الشرع، ولذا يلومون وينسبون التاركأنه  املتشرعة ِما يعرف
 لتمكن يف الزالزل أو السيول أو احلرائق أو الغرق أو من أيدي الظاملني مع ا
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 .أو ما أشبه ذلك
 .وْحوها يدل عليه أو يؤيده (0)وأحاديث حق املؤمن على املؤمن

ه موجبا  ؤ كان بقاإذا   م جنينهاسقاط األإتوقف الدفاع على القتل وْحوه جاز، ولذا جيوز إذا  نعم
 نوع دفاع.فإنه  هلالكها أو ما يشبه اهلالك

 يريد القتل. الطفل الن إ يقال: وال
هاجم جمنون غري شاعر إذا  فهو كما ي،بقإذا  رادة بعد حتقق القتل بهاإلإىل  : الحاجةنه يقالأل

 .وكذلك السكران وْحوه ،جيوز له الدفاع عن نفسه حىت بقتلهفإنه  ،ا  يريد قتلهإنسان
ما أَنَا   لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك لِتَـْقتـَُلين: ﴿)عليه السالم( أما قوله سبحانه وتعاىل حكاية عن هابيل

 نه الأ ليه بالقتل، الإيتقدم أن  ليه بالقتل كما هو يريدإيتقدم  الأنه  فاملراد (4)﴾بِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك أِلَقـْتـَُلكَ 
 يدافع عن نفسه ولو بقتل من يريد قتله، وعلى كل فمسألة الدفاع واضحة مذكورة يف كتب الفقه.

يف اجلنني حيث أفىت بوجوب االنتظار قال: )وأما لو  ومنه يظهر وجه النظر يف قول صاحب اجلواهر 
مور االعتبارية ترجيح شرعا  واأل يقضي اهلل والإىل أن  على كل منهما فالظاهر الصِب يكانا معا  حيني وخش

 ليها(.إيلتفت  من غري دليل شرعي ال
يِن ِمْن ما َجَعَل َعلَ دلة الثانوية، مثل: ﴿األإىل  باإلضافةن كالمه واضح النظر، هذا إف ْيُكْم يف الدِّ

 .وغري ذلك (1)﴾يُريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َو ال يُريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ﴿و ،(2))الضرر والضرار(، و(4)﴾َحرَجٍ 
مل يلق إذا  ركبوا سفينة تشرف على الغرقإذا  تعريض نفسه للهالك يف مثل ما نساننعم جيوز لإل

عليه )غري ذلك من أمثاله، ومسامهة يونس إىل  ك باالقرتاع أو بدونه،بعضهم نفسه يف البحر، سواء كان ذل
 يف البحر  يحىت ألق (الصالة والسالم
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 .والتقمه احلوت مذكورة يف القرآن احلكيم
 .هم واملهمبني األ األمروكذلك يف كل مورد يدور 

وغريه،  ضرر الف فلدليل نأما احرتام القوة كالباصرة والسامعة وْحومها أو العضو كالعني واليد واأل
 نه من املثلة يف تلف العضو.وأل

 
 حفظ الوديعة :36

، ويدل وقد أمر بذلك كتابا  وسنة   ،حيفظ الوديعة حسب ما يكون احلفظ عرفا  أن  جيب على املستودع
يكون ن أ ميكن النه أ وقد ذكرنا يف كتاب الوديعة ،مانة واجبةاخليانة حمرمة واألفإن  ،مجاععليه العقل واإل

 .خراآلإىل  رشاديكون يف أحدمها اإلأن  فالبد ،هناك واجب وحمرم يف طريف شيء واحد
وهو مقتضى القاعدة  ،وقد ورد مجلة من الروايات يف جواز احللف كذبا  حلفظ الوديعة من يد الظامل

 .أيضا  
اه من العلم من الشعر ، أما املستثىن منه فلألصل، وأما املستثىن فلما ذكرن(0)قوله حبيث علم من الشرع

يف جواز احللف كذبا ، وكذلك مثل احللف العهد واليمني وذلك لألمهية، فإن األمر إذا دار بني األهم واملهم 
قدم األهم، ومعىن جواز احللف ليس اجلواز مبعىن تساوي الطرفني، بل قد جيب إذا كانت الوديعة مهمة 

 جدا .
 

 موال الناسأحفظ  :37
جارة أو عارية أو رهن أو مضاربة أو شركة أو وصية أو إبسبب  نساناليت عند اإلموال الناس أحفظ 

 .أيضا  ربعة دلة األغريها واجب شرعا ، ويدل عليه األ
ومنه يعرف وجوب حفظ املال الذي ألقي يف صندوق اإلنسان أو يف يده أو يف داره أو ما أشبه 

 ذلك.
 

 يمانحفظ األ :38
لِكْن يُؤاِخذُُكْم مبا َعقَّْدمُتُ اأْلَمْياَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطعاُم أمَْياِنُكْم وَ   بِاللَّْغِو يفاللَُّه  ال يُؤاِخذُُكمُ قال سبحانه: ﴿

ذِلَك    َثالثَِة أَيَّامٍ َعَشَرِة َمساكنَي ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أَْهليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حَتْريُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصيامُ 
ُ اللَُّه َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم َحَلْفُتْم وَ إذا  َكفَّاَرُة أمَْياِنُكمْ   اْحَفظُوا أمَْياَنُكْم َكذِلَك يـُبَـنيِّ

                                                 

 الظاهر أن يف العبارة سقط، ولكن املعىن واضح.( 0)



 .(0)﴾َتْشُكُرونَ 
ُقُضوا وَ على مقتضاه، وقد قال سبحانه: ﴿ يومعىن حفظ اليمني العمل مبا حلف عليه واجلر  ال تـَنـْ

 .(4)﴾َقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكفيال  ِدها وَ كياأْلَمْياَن بـَْعَد تـَْو 
دليل مستقل، وقد  أيضا  ن كان لكل واحد منهما إ، و أيضا  املباركة تشمل النذر والعهد  اآليةولعل 

 ميان والنذور والعهد.ذكرنا أدلتها مع تفاصيل الكالم فيها يف كتاب األ
جودها، وإمنا جيء هبذا اللفظ ألن اليمني هو أي بعد و  بعد توكيدهاواملراد بقوله سبحانه: 

 مؤكد، وكأنه إشارة إىل الدليل العقلي بأن اليمني بعد كوِنا مؤكدة كيف تنقضها.
 

 يحكم الحاكم الشرع :39
نه املنصوب أل ،حيكم احلاكم الشرعي يف املوارد املبتلى هبا للناس على طبق املوازين الشرعيةأن  جيب
 .السالم( م)عليه ئمةنبياء واألسوة باألوجوب األإىل  باإلضافة ،لذلك (السالم م)عليه عن قبلهم

  ال تـَتَِّبِع اهْلَوىبـَنْيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ وَ  يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخليَفة  يف اأْلَْرِض فَاْحُكمْ قال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾بيِل اللَِّه هَلُْم َعذاٌب َشديٌد مبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ الَّذيَن َيِضلُّوَن َعْن سَ  نَّ إ فـَُيِضلََّك َعْن َسبيِل اللَّهِ 

منا جيب إجيب على كل واحد منهما عينا ، و  ذا كان هناك حاكمان الإنعم ذلك على ْحو الكفاية، ف
نوع من حكم  فإنه أيضا   ،ىشامل للفقهاء الذين حيكمون مبا أنزل اهلل يف الفتاو  أيضا  ذلك أن  كما  ،كفاية  

غري ذلك من إىل  خراج الناس من احلرية،إنه جيب أظهار العلم و إهلل سبحانه، وقد ورد يف الدليل وجوب ا
 دلة العامة.األ

 وال خيفى أن الفصول العشائرية املتعارفة يف العراق وغريها إذا كانت توجب األحكام 
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ا  شرعيا  بنحو املصاحلة غري الشرعية كما يف بعض األحيان كان ذلك حمرما ، أما إذا كان يوجب حكم
 وما أشبه فال بأس به.

 
 نزل اهلل أالحكم بما  :21

نَـُهْم مبا أَنـَْزَل اللَّهُ قال سبحانه: ﴿  .(0)﴾فَاْحُكْم بـَيـْ
 .(4)﴾ال تـَتَِّبْع أَْهواَءُهمْ نَـُهْم مبا أَنـَْزَل اللَُّه وَ اْحُكْم بـَيْـ  أنِ وَ وقال تعاىل: ﴿

نَـُهْم بِاْلِقْسطِ َحَكْمَت فَ  نْ إوَ وقال سبحانه: ﴿  .(3)﴾اْحُكْم بـَيـْ
 .(2)﴾ال تـَتَِّبِع اهْلَوىبـَنْيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ وَ  فَاْحُكمْ وقال تعاىل: ﴿

حيكموا على طبق دين اهلل أن  راجع الكفار املسلمني جيوز هلمأنه إذا  (الفقه)وقد ذكرنا يف كتاب 
، وقد ورد يف ما راجع العامي حاكم اخلاصةذا إ ن حيكموا على طبق أدياِنم، وكذلك بالنسبةأسبحانه، و 

 ذلك بعض األدلة اخلاصة.
ولذا ورد يف بعض الروايات أن اإلمام )عليه السالم( قال لبعض أصحابه أن جيلس وحيكم حسب 

على مذهب اخلاصة، وإن كان من  املذهب الراجع إليه، فإن كان ِمن مييل إليهم )عليهم السالم( حكم
أهوائهم. لكن ال خيفى أن ذلك إمنا جيوز فيما إذا مل يكن احلكم على طبق أهوائهم غريهم حكم على طبق 

 حراما  قطعيا ، كما إذا حكم بوجوب شرب اخلمر أو الزنا أو اللواط أو ما أشبه ذلك.
 

 يس الزانأحلق ر  :20
اخلالف  الشهرة أو عدمإىل  أكثر املتأخرين أوإىل  ورد يف مجلة من الروايات ذلك، بل نسبه بعضهم

 .عليه مجاعفيه أو اإل
عن رجل تزوج امرأة )عليه السالم( مثل خِب علي بن جعفر، سأل أخاه  ،ويدل عليه بعض الروايات

  ،ومل يدخل هبا فزىن ما عليه
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 .(0)سنة ىجيلد احلد وحيلق رأسه ويفرق بينه وبني أهله وينفقال: 
 ،يدخل بأهلهأن  من تزوج ففجر قبل يف، )عليه السالم( ويف خِب حنان بن سدير، عن الصادق

 .(4)ويفرق بينه وبني أهله يضرب مائة وجيز شعره وينفى من املصر حوال  فقال: 
وال خيفى أن هذا احلكم خاص بالزنا، أما املالمسة أو اللواط فليس له هذا احلكم، كما أن وجود هذا 

أو ما أشبه  كان ِمن حيلق رأسه كل أسبوع مرةما إذا كان وضعه للشعر من الزينة، أما إن   يفإمنا هو احلكم 
ذلك، فالظاهر أنه ليس بواجب، إذ احللق ألجل املثلة والتنفري وما أشبه ذلك، كما أنه إمنا يكون إذا مل 

  برؤوسهم.نييكن احللق موجبا  ملرض أو ما أشبه كما يف بعض الناس املبتل
وعليه داللة يف  ،س احلاكم مكان النفيحيبأن  احتمال جواز (الفقه)وقد ذكرنا يف بعض مباحث 

 حمله.إىل  ويف املسألة طول موكول ،بعض الروايات
 

 الحلق :24
وجوب احللق تعيينا  يف الصرورة، لكنا إىل  جيب احللق أو التقصري يف احلج، ومجاعة من الفقهاء ذهبوا

َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيا بِاحلَْقِّ َلَقْد أفضل الفردين، قال سبحانه: ﴿أنه  باب احلج (الفقه)ذكرنا يف كتاب 
 .(3)﴾ُمَقصِّرينَ َسُكْم وَ شاَء اللَُّه آِمننَي حُمَلِّقنَي ُرؤُ  نْ إ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرامَ 

، لكن من الواضح أنه إذا التخيريإىل  ِما يؤل (،الكلمة اسم وفعل وحرف) :والواو للتقسيم مثل قوهلم
 دمها ملرض أو عرض تعني اآلخر.مل يتمكن من أح

 هذا بالنسبة إىل الرجل، أما يف املرأة فيتعني التقصري، إذ ال حلق عليها.
 والنتف واملاكنة الناعمة والدواء كلها من احللق.
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 االستحال من المظلوم :23

أو  ،نهظلما  وجب االستحالل م الط بولد مثال  أنه إذا  هل جيب االستحالل من املظلوم مطلقا  حىت
 .احتماالت ،أو يفصل يف ذلك ،جيب مطلقا   أو ال ،زىن بامرأة وجب االستحالل من زوجها

ذا مل حيله املظلوم هل جيب إوقد ورد يف بعض احملرمات لزوم االستحالل كما يف حبث الغيبة، و 
مل إذا  اللمنا جيب االستحإأنه  يعرفأن  احتماالن، لكن جيب ،املال أم ال إعطاءذلك ولو بإىل  التوصل

أراد االستحالل من زوج املزين هبا صار بينهما قتل ومقاتلة وما أنه إذا  يريدها الشارع، كما يلزم مفسدة ال
 أشبه ذلك.

نعم ال شك أنه ال جيب االستحالل من امللوط به إذا فعل ذلك باختياره، أو من املزين هبا إذا فعل 
زوج إذا كان الزوج راضيا ، إذ احلق ساقط حينئذ، وإمنا ذلك باختيارها، وكذلك ال جيب االستحالل من ال

 يبقى األمر بينه وبني اهلل تعاىل.
ويأيت األمر بالعكس بأن أجِبت املرأة يف زنا الرجل هبا، حيث إن الالزم عليها االستحالل منه، وكذا 

 إذا كان امللوط جِبا  ألُبنة أو ما أشبه ذلك.
إذا كان تصوريا ، كما أن الرجل إذا فعل هبا بتصور أِنا زىن هبا، واألمر كذلك إذا كان واقعا  ال ما 

 بينما هي زوجته واقعا ، وكذلك العكس.
 

 يمانتحلة األ :22
 .(0)﴾ُهَو اْلَعليُم احلَْكيمُ ُكْم حتَِلََّة أمَْياِنُكْم َواللَُّه َمْوالُكْم وَ َقْد فـََرَض اللَُّه لَ قال سبحانه: ﴿

 ،اآليةعلى نفسه مارية أو شرب العسل على اختالف يف تفسري  (ه وآلهصلى اهلل علي)م النيب حرّ 
، كان مع اليمنيأنه   والظاهر ،(4)(صلى اهلل عليه وآله)جل توطئة حصلت بني عائشة وحفصة ضده أل

كون اليمني مبعىن القوة فإن   ،احللف املتعارف البناء ال اآليةاملراد يف أن  ن احتملإيف ذلك، و  اآليةلظهور 
 اسم اهلل سبحانه يكتسب معىن إىل  ، وحيث يضافاألصلِبكة وما أشبه هو وال
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 النذر مبعىن الفرض على ما ذكرناه يف كتاب النذر.أن  أمين اهلل وميني اهلل، كما :احللف، ولذا يقال
اهلل أن  من باب ،اليمني املتعارفة كان فرض التحلة مبعىن احلل اآليةريد بأفإن  وعلى أي حال،

وكان هذا املورد منه، ولذا أوجب اهلل  ،يريد احللف مبا هو حكم اقتضائي أي يلزم بقائه حالال   ال سبحانه
 .عدم االعتناء بيمينه ذلك (صلى اهلل عليه وآله)عليه 

لغت ميينه  ،يقرب جاريته ملؤامرة الإنسان أن ذا حلف إلينا، فإاحلكم عام حىت بالنسبة أن  والظاهر
 .ن صح قصة املغافري، إيستعمل حالال   الأن  حلف ملؤامرةإذا  كذلك حال مابدون كفارة أو معها، و 

مل  ،جمرد حترمي لفظي وبناء قليب (صلى اهلل عليه وآله)ن أريد باليمني معناه اللغوي بأنه كان منه إو 
 فينا وذلك جارٍ  ،خالف البناء جائز مطلقا  فإن  التوجيه،إىل  يكن يف البناء على عدمه أي شيء حيتاج

 .أيضا  
 .من باب )رأى غريه خريا  منه( كما ذكرناه يف كتاب النذرأنه  ومن احملتمل

 ال حرموا شيئا  حالال  إذا  مة بأِنمفلتعليم األ (،صلى اهلل عليه وآله)أما ملاذا فعل ذلك التحرمي الرسول 
مرا  أمتت فقد كانت فإن  ،كما يف بعض التفاسري  (صلى اهلل عليه وآله)يلزم االلتزام به، أما كفارة رسول اهلل 

 .حنث بال كفارةنه إ يقال ظاهريا  حىت ال
 حكم ثالث.نه إ أو
 طالقا .إيعقد فال كفارة  : ما الاألولف

 ففيه الكفارة. ،والثاين: ما يعقد ويبطله
من أن  يعقد وفيه الكفارة، ويف مجلة من الروايات اليت ذكرناها يف كتاب النذر وغريه والثالث: ما ال

 ولعله كان املورد منه. ،ليهإغريه خري منه عدل أن  مث رأى حلف
وكلما يذكر يف احللف يذكر يف النذر والعهد، فإذا نذر شيئا  ورأى أن غريه خري منه جاز العدول إىل 

 ذلك، وقد أشرنا إىل ذلك يف )الفقه( يف كتاهبا.
 مور:تكون السورة نزلت ألأن  وميكن
 : احلكم اجلاري حىت فينا.األول

  ،والثاين: التنبيه على لزوم كون رئيس الدولة حبيث يظهر حىت أعماله اخلفية العائلية
 



 فال تكون مؤامرات ضد الناس كما يعتاده احلكام حىت من يسمى بالدميقراطيني منهم.
، وتفصيل الكالم يف ذلك يف (صلى اهلل عليه وآله)تني عند اهلل وعند رسوله الثالث: تبيني منزلة الزوج

 تب التفاسري.ك
 

 تحنيط الميت :25
بأن جيعل على مساجده السبعة اليت هي عبارة عن  ،جيب حتنيط امليت غري احملرم والشهيد بالكافور

 موات.هبام الرجلني، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف حبث األإاجلبهة واليدين والركبتني و 
املنافق واملخالف، إذا كان من دينه وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة، والكبري والصغري، واملسلم و 

 .أما يف الكافر فال جيب إطالقا  ، ذلك، وإال فال جيب لقاعدة اإللزام
ر فال بدل له، وإن كان رمبا حيتمل أن العطر يقوم بدله للمناط، لكنه احتمال غري وإذا مل ميكن الكافو 

 وارد.
 

 وجوب االحتياط :26
 (صولاأل)هة البدوية قبل الفحص على ما ذكرنا تفصيله يف جيب االحتياط يف الشبهة احملصورة والشب

 غري ذلك.إىل  ،واليت منها عدم خروج بعض أطراف الشبهة عن حمل االبتالء ،بالشروط املقررة هناك
لكن إذا مل حيتط ومل يكن الواقع حمكوما  كان قد عمل بالتجري لفرض أن االحتياط طريقي ال 

 موضوعي.
فاملراد به العمل بالدين ال االحتياط  أخوك دينك فاحتط لدينك :أما قوله )عليه السالم(

 االصطالحي.
 

 االحتياط في النكاح :27
إىل  ن مل يكن واجبا ، نعم ذهب بعض الفقهاءإاالحتياط يف باب النكاح آكد من غريه، و أن  الظاهر

 وجوبه جلملة من الروايات:



ك السالم ؤ : رجل من مواليك يقر ليه السالم()ع يب عبد اهللقال: قلت أل، كصحيح شعيب احلداد
 كره وقد ،يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأِنا، وقد كان هلا زوج فطلقها على غري السنةأن  وقد أراد

هو الفرج وأمر : )عليه السالم( قال أبو عبد اهلل ،يتقدم على تزوجيها حىت يستأمرك فتكون أنت تأمرهأن 
 .(0)الولد وْحن ْحتاط فال يتزوجها الفرج شديد ومنه يكون

صلى اهلل )ن النيب إ: السالم( م)عليه ، عن آبائه)عليه السالم( وصحيح مسعدة بن زياد، عن جعفر
نك قد رضعت من أبلغك إذا  يقول: ،وقفوا عند الشبهة ،جتامعوا يف النكاح على الشبهة قال: ال (عليه وآله

 .(4)الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف التهلكةإن ف ِنا لك حمرم وما أشبه ذلك،ألبنها و 
على غري السنة يوجب انفصال  سينن طالق الواملشهور بني الفقهاء عدم الوجوب يف املوردين، أل

الكامل وعدمه أو أصل الرضاع  عشك يف الرضا أنه إذا  لزام، كمان كانت املرأة شيعية لقانون اإلإاملرأة، و 
 ِما جيوز النكاح.العدم  األصلوعدمه ف

ن ادعى إالفحص، و إىل  حتتاج أيضا  الشبهات املوضوعية أن  (الفقه)نعم ذكرنا يف بعض مباحث 
على العدم، لكن يظهر من مجلة من الفقهاء ومنهم أستاذه شريف العلماء وغريه الوجوب،   مجاعالشيخ اإل

 ِنم ذكروا وجوب الفحص يف مثل اخلمس والزكاة واحلج وغريها.أكما 
، أيضا  حكام آت يف الفحص يف املوضوعات على أي حال، فالدليل على وجوب الفحص يف األو 

 )عليه السالم( قال: سألت أبا جعفر، ، ومن ذلك يعرف الوجه يف صحيح أيب بصري(صولاأل)وتفصيله يف 
خل هبا كان دن  إ قال: ،ختك من الرضاعة وأنا على غري عدةأعن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا 

 .(4)مل يكن عرفها قبل ذلكإذا  ن كان مل يدخل هبا ومل يواقعها فليحتط وليسألإو ، وواقعها فال يصدقها
 ذا تعارض احتياطان واجبان إو 

                                                 

 .0ح من مقدمات النكاح 017الباب  014ص 02ج ( الوسائل:0)
 .4ح من مقدمات النكاح 017الباب  014ص 02ج ( الوسائل:4)
 .41ح باب النوادر 410ص 4ج ( الفقيه:4)



 مل ميكن الفحص املوجب لذهاب الشك.إذا  هم منهمايف طريف املسألة أخذ باأل
 

 االحتياط في الفتوى :28
أو عقل يكون يف سلسلة العلل  إمجاعرعي من كتاب أو سنة أو الفتوى بغري دليل شأن  شك يف ال

أنه  طابق الواقع كان من التجري على االختالف يففإن  حمرم شرعا ، ،حسب ما ذكروه يف قاعدة املالزمة
 ن مل يكن مطابقا  للواقع كان حراما  قطعيا ، ورمبا يكون من االفرتاء على اهلل ورسولهإو  ،هل هو حرام أو ال

 اهلل عليه وآله(.)صلى 
له، وكذلك قوله  (0)يعلم ورجل قضى باحلق وهو ال: (عليه الصالة والسالم)ورمبا يقال بشمول قوله 

 .(4)أخطأمن فسر القرآن برأيه فأصاب فقد : (عليه الصالة والسالم)
 ،رمانعن رجلني أصابا صيدا  ومها حم )عليه السالم( ويف صحيحة عبد الرمحن قال: سألت أبا احلسن

 ، قلت:جيزي كل واحد منهما الصيدأن  بل عليهما القال:  ،اجلزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم إذا  فقال: ،ما عليه بعض أصحابنا سألين عن ذلك فلم أدرن إ

 .(4)باالحتياط حىت تسألوا عنه فتعلموا
ه الرواية يراد به عدم الفتوى بغري العلم، وليس هو من االحتياط وهذا االحتياط الوارد يف مثل هذ

 .أعلم( تلميذه كلمة )ال ساتيذ من علماالصطالحي، وقد قال بعض الفقهاء: خري األ
تبني له صواب نظره قطعا  إذا  ما يفإاّل  يكون جريئا  يف ُمالفة املشهور الأن  على اجملتهدأن  كما

الفقهاء العدول الذين هم يف قمة العلم والورع أن  على ذلك وهو يرى أر كيف جيفإنه   وذلك قليل جدا ،
 وكثري منهم أكثر منه  ،اهلل ورسوله حكما  إىل  ينسبون

                                                 

 .6ح من صفات القاضي 2الباب  00ص 01ج ( الوسائل:0)
 .71ح من صفات القاضي 04الباب  010ص 01ج ( الوسائل:4)
 .6ح من كفارة الصيد 01الباب  401ص 1ج ( الوسائل:4)



 سن فحصا ، واهلل العامل العاصم.حوأ علما  وأدق فهما  
 

 التحية :29
إذا وَ سبحانه: ﴿قال  ،ربعةدلة األشكال، ويدل عليه األإ جيب رد التحية يف اجلملة بال خالف وال

 .(0)﴾ٍء َحسيبا   ُكلِّ َشيْ    اللََّه كاَن َعلى نَّ إ ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمْنها أَْو ُردُّوها
شكال، ويستحب رد إواملشهور بني الفقهاء عدم وجوب رد مطلق التحية، نعم جيب رد السالم بال 

 .و مأكول أو فاكهة أو ما أشبه ذلكأحياه بكتاب  خلري، أوقال: صبحكم اهلل باإذا  سائر التحايا، كما
ن كان البحث الكامل عن ذلك إنكرره، و  وحيث قد ذكرنا بعض مسائل السالم يف كتاب الصالة ال

ألف مسألة  إىل  رسالة مستقلة يف ذلك أِناها (4)رسالة مستقلة، وقد كتب ابن العم )رمحه اهلل(إىل  حباجة
 .كما مسعت

عليهم )كما يف سالمنا على املعصومني   ،م السالمة من املكاره، وقد يستعمل حتية جمردةومعىن السال
مكان ورود املكروه دعاء إل نه أيضا  إ أو يقال ،مكروه عليهم هناك نه الأل ،بعد موتم (الصالة والسالم

 .خرعليهم من قبل العصاة، حيث يتأملون مبعصيتهم يف العامل اآل
كأن السالمة تغمره من فوق رأسه   (،عليه دين)ملعقول باحملسوس، فهو مثل ( من باب تشبيه اى)علو

معىن لباب االستفعال  الإذ  خيفى، أما قول ابن مالك )على لالستعال ومعىن يف وعن( ففيه ما ال ،من العلو
 يف املقام.

السالم )قاويل يف معىن اختلفت األ)وِما ذكر يظهر وجه النظر يف قول جممع البحرين، حيث قال: 
فمن قائل معناه الدعاء أي سلمت من املكاره، ومن قائل معناه اسم السالم عليك، ومن قائل اسم  (عليك

موات فال والسالم على األ ،ذا قلت: السالم عليناإأي أنت يف حفظه، كما يقال: اهلل معك، و  ،اهلل عليك
بالسالمة لصاحبه من آفات الدنيا ومن  يقال هو دعاءأن  عالم بالسالمة، بل الوجهوجه لكون املراد به اإل

 انتهى. (4)خرة(عذاب اآل
وال خيفى أن )على( يف هذا املوضع ليس مبعىن الضرر، بل مبعىن اجلريان على الشخص من رأسه، فال 

 يقال ملاذا يقال: السالم عليك، وال يقال: السالم لك، نعم رأيت يف كتاب 
 

 العهدين كلمة )السالم لك(.
                                                 

 .16اآلية  :( سورة النساء0)
 آية اهلل العظمى السيد عبد اهلادي الشريازي )قدس سره الشريف(.( 4)
 مادة سلم. 17ص 6ج ( جممع البحرين:4)



ة لفظة السالم بدون أن يتعلق به شيء من )عليك( أو )لك( أو ما أشبه ذلك يف والظاهر كفاي
 .(0)قالوا سالما  قال سالموجوب اجلواب. ويف القرآن احلكيم: 

وال يبعد أن جيب اجلواب فيما إذا قال: )سالم لك( أو )سالم إليك( أو ما أشبه ذلك، والظاهر عدم 
أو ارتفاع إليك أو لك أو ما أشبه ذلك، ألنه ليس من السالم  وجوب اجلواب فيما إذا قال: )حتية لك(

 الوارد يف األدلة.
، أو (حتية عليك)، فقلت له: (سالم عليك)وليس أمثال هذه األلفاظ من اجلواب، كما إذا قال لك: 

من  ، فال يستبعد أن يكون ذلك جوابا  كافيا ، فإنه(وعليك)، فقلت: (السالم عليك)ارتفاع، أما إذا قال: 
 قيل قوله:

 ويف جواب كيف زيد قل دنف
 فزيد استغين عنه إذ عرف

 

                                                 

 .61سورة هود: اآلية  (0)



 

 حرف الخاء
 
 الختان  :0

مل يكن هنالك خوف إذا  جيب عليه بنفسهوإال  ،اختتنه وليه فهوفإن  جيب االختتان على الرجل،
وقد ذكرنا املرأة فاالختتان مستحب، إىل  اض، أما بالنسبةاألمر بعض إىل  شديد عليه كما يقال بالنسبة

 .(الفقه)تفصيل ذلك يف كتاب 
ري يف معن حممد بن عثمان الع ،ما ورد عليه من التوقيع يف ،سديففي صحيح حممد بن جعفر األ

وأما ما سألت عنه من أمر املولود جواب مسائله عن صاحب الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(: 
اهلل إىل  رض تضجاألفإن  تقطع غلفته،أن  جيبفإنه  ،الذي تنبت غلفته بعد ما خينت هل خينت مرة أخرى

 .(0)غلف أربعني صباحا  عز وجل من بول األ
واخلتان سنة واجبة للرجال املأمون: إىل  كتبنه  إ ،)عليه السالم( عن الرضا ،ويف رواية الفضل

 .(4)ومكرمة للنساء
 ماأن  ومل ينزل به القرآن، ومن املعلوم)صلى اهلل عليه وآله( رسول اهلل  هواملراد بالسنة الواجبة ما سن

 ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه على ْحو الوجوب واجب، فقد قال سبحانه: ﴿ (صلى اهلل عليه وآله)يسنه الرسول 

                                                 

 .0ح من أحكام األوالد 17الباب  067ص 01ج ( الوسائل:0)
 .1ح أحكام األوالدمن  14الباب  064ص 01ج ( الوسائل:4)



 .(0)﴾ما َِناُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواوَ 
 ، املرأةنتتذخ بأس بأن ال ال: السالم( م)عليه ويف صحيح غياث، عن الصادق، عن أبيه، عن علي

 .(4)فأما الرجل فالبد منه
الغلفة جتتمع حتتها القذارات من جهة وجود بعض الشحم هناك، ومن أن  وقد ثبت يف العلم احلديث

رحم املرأة عند اجلماع إىل  تنقل جرثومتهأن  كما أمكن  ،بسرطان يف رأس احلشفة ىيبتلأن  مل خيتنت أمكن
 فتبتلى املرأة به أو الطفل.

كيف يكون ختاِنن مستحبا  مع أنه مل يرد عن األئمة )عليهم الصالة والسالم( ختان   ال يقال:
 بناتم.

ألنه يقال: عدم وجداننا ال يدل على عدم الوجود، وقد حميث كثري من آثارهم كما ال خيفى، كما أنه 
 م ختاِنم واجب.مل يرد أِنم اختتنوا العبيد الذين كانوا كفارا  واشرتوهم فأسلموا، مع أن بعد إسالمه

وال خيفى أن ختان املرأة إمنا يكون على احلشفة بني الشفرتني، واخلتان يسبب هلا كثرة اللذة كما ثبت 
 علميا ، وال يكون اخلتان إال برفع جلدة صغرية من احلشفة.

 
 يخراج الزانإ :4

رض اليت رجه من األخيأن  مامذا زنا الرجل ينبغي لإلإ: )عليه السالم( يف موثقة مساعة، عن الصادق
 .(4)ينفيه من املصر الذي جلد فيهأن  مامعلى اإلفإنه  غريها،إىل  جلد فيها

يف )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني قال:  )عليه السالم( ويف صحيح حممد بن قيس، عن الباقر
 جلد مائة زنيا إذا  وقضى يف البكر والبكرة ،وقضى للمحصن الرجم ،جيلدا مائةأن  الشيخ والشيخة

                                                 

 .7اآلية  :( سورة احلشر0)
 .1ح من أحكام األوالد 14الباب  064ص 01ج ( الوسائل:4)
 .4ح من حد الزنا 42الباب  414ص 01ج ( الوسائل:4)



 .(0)ومها اللذان قد أملكا ومل يدخل هبا ،زنيا يف غري مصرمهاإذا  ونفي سنة
 .(الفقه)قد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض مباحث و 

وهذا احلكم بالدليل اخلاص ُمتص بالزاين وال يشمل املزين هبا، من غري فرق بني أن يكون زنا بإكراه 
ال يتعد احلكم إىل اللواط فاعال  أو مفعوال ، وال فرق يف الزاين أن أو برضا منه أو منها أو منهما، كما أنه 

يكون زانيا  من األمام أو من اخللف، أما إذا مل حيصل دخول وإن حصل املالمسة بينهما مل يكن زانيا  له 
 أحكامه أو هلا أحكامها.

آخر فعل مثل ذلك،  واإلخراج إمنا يكون فيما إذا مل يكن هناك حمذور، كما أنه إذا أخرج إىل بلد
حيث إن الغربة قد توجب انطالق اإلنسان أكثر فأكثر، ولذا قد تكثر األعمال املشينة بني الغرباء من سرقة 
أو زنا، فاعال  أو مفعوال أو ما أشبه ذلك،  فإن اإلنسان يف بلده له ماء وجه مل يكن له ذلك يف بلد 

 غريب.
 
 استخدام المرأة المرتدة :3

 ،تقتل القال: ، سالميف املرتدة عن اإل )عليه السالم( محاد، عن الصادققد تقدم صحيح 
وتضرب على  ،وتلبس خشن الثياب ،ما ميسك نفسهاإاّل  ومتنع الطعام والشراب ،وتستخدم خدمة شديدة

 .(4)الصالة
السجن  جيب اجلمع بينهما باالستخدام يف أنه  اجلمع بني الدليلني يقتضي التخيري، الن إ :وقلنا هناك

 كما ذكره غري واحد.
وال خيفى أن قوله )عليه السالم(: )وتضرب على الصالة( أي ألن تصلي، وذلك بأن ترجع عن 
ارتدادها، ال الضرب وقت الصالة تِبعا ، وإذا قلنا بذلك فهو خاص حباالت غري احليض والنفاس وما أشبه، 

 إذ ال صالة عليها يف تلك األحوال.

                                                 

 .4ح من حد الزنا 0الباب  427ص 01ج ( الوسائل:0)
 .0ح من حد املرتد 2الباب  121ص 01ج ( الوسائل:4)



 
 داء الواجباتاخراج المحبسين أل :2

خيرج احملبسني يف أن  مامن على اإلإ: )عليه السالم( يف رواية عبد الرمحن بن سيابة، عن الصادق
إىل  ذا قضوا الصالة والعيد ردهمإويرسل معهم ف ،العيدإىل  ويوم العيد ،اجلمعةإىل  الدين يوم اجلمعة

 .(0)السجن
 .(4)مام بعد احلد ظلمحبس اإلزيادة:  ،ويف رواية الصدوق، عن عبد اهلل بن سنان

من قرر عليه احلاكم  مثال   ،سيط السجنقاحتمال جواز ت (الفقه)وقد ذكرنا يف بعض مباحث 
سبوعا  أ أو أسبوعا  ال ،يوما   بأن يسجن يوما  ال ،يقسط سجنه يف سنتنيأن  الشرعي سنة من السجن

فاالنصراف ليس  ،ه مل نستبعد ذلكليإاحلاكم يعمل حسب املصلحة املوكولة ن أ وهكذا، وحيث نرى
 وفرعا . التأمل أصال  إىل  ن كانت املسألة بعد حباجةإمقطوعا  به، و 

أو يف  ،للحاكم العفو عنه مطلقا  أن  (الفقه)أما من يسجن أبدا  فقد تقدم هنا ويف بعض مباحث 
 .أيضا  هلذا الكالم  فيكون مشموال   ،وقاتبعض األ

ن كان إو  ،ليهإخرج أميكن داخل السجن  كان عليه واجب أهم الفإن   مث مع قطع النظر عن ذلك،
 (عليه الصالة والسالم)مام أمري املؤمنني جازة اإلإكما ورد يف   ،دخاهلا السجنإحق قسم زوجته فأمكن 

 .احتماالن، وحيتمل التخيري ،فهل يقدم هذا أو هذاوإال  فهو ،تدخل معهأن  زوجة املسجون
ث اخرتنا يف كتاب النذر تقدمي الواجبات عليه قدم يفح ،يف خارج السجنالّ إ ميكن نذر ما الإذا  أما

 .السجن على النذر
ن  إ رجع سجنهإذا  مهية احلج، مثأطلق سراحه أل ،ن كان مستطيعا  أو صار ومل خيف احلاكم انفالتهإو 

 فتأمل. ،كان مستحقا  له أكثر من املدة املنقضية قبل احلج
 

                                                 

 .4ح من كيفية احلكم 44الباب  440ص 01ج ( الوسائل:0)
 .4ح من كيفية احلكم 44الباب  440ص 01ج ( الوسائل:4)



كام الغافلني عن اهلل ِمن يسمون باملسلمني، سواء يف الزمان القدمي كبين وال خيفى أن فعل بعض احل
أمية وبين العباس والعثمانيني، أو يف زماننا هذا، من التعذيب للسجني أو التضييق عليه مل يكن وليس من 

إال  وأن ليس لإلنساناإلسالم شيء، وإمنا هم يؤاخذون على ذلك يف الدنيا واآلخرة، كما قال سبحانه: 
 .(0)سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوىف ما سعى وأنَّ 

 
 خراج القميص من القدم إ :5

فعلى املشهور من  ،قد ذكرنا يف كتاب احلج االختالف ولو يف اجلملة يف جواز لبس احملرم املخيط
 .أو ما أشبه فلبس املخيط ينسإذا  خيرجه من القدم فيمانه إ عدم جوازه، ففي بعض الروايات

ذا لبست قميصا  وأنت حمرم فشقه إ: )عليه السالم( ففي صحيح معاوية بن عمار، عن الصادق
 .(4)وأخرجه من حتت قدميك

ن  إيشقه، و  ينزعه والفقال:  ،يف رجل أحرم وعليه قميصه، )عليه السالم( ويف صحيح آخر، عنه
 .(4)كان لبسه بعد ما أحرم شقه ِما يلي رجليه

 منا يشمل غريه من سائر املالبس املخيطة اليت الإس احلكم خاصا  بالقميص، و ذا قلنا بذلك فليإو 
 بالشق وْحوه.إالّ  خراجهإميكن 

 وكذلك فيما إذا مل يكن اإلخراج من طرف القدم كما يف بعض املصنوعات كلبد وما أشبه.
 
 خراج الكفار في الجملةإ :6

 لكن ذلك  ،ر عن جزيرة العربخراج اليهود أو مطلق الكفاإحاديث قد ورد يف بعض األ
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 .0ح حراممن تروك اإل 21الباب  041ص 1ج ( الوسائل:4)
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ْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َأْخرُِجوهُ وُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم وَ اقـْتـُلُ وَ ﴿غري ثابت سندا ، أما قوله سبحانه: 
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ وَ   اآليةظاهر فإن  نه واجب،أ يكون ذلك من باب االعتداء باملثل، الأن  فال يبعد (0)﴾اْلِفتـْ

 .االعتداء باملثل أقرب من الوجوبإىل  وذلك ،خراج مشركي مكة منها كما أخرجوا املسلمني منهاإالكرمية 
خراج الكافر من إمنا جيوز للمسلم إو  ،نه من باب االعتداء باملثل فال خصوصية ملكةأذا قلنا بذلك و إو 

  َفَمِن اْعَتدى﴿، قال سبحانه: دليل االعتداء عامفإن  هو أخرج املسلم منه،إذا  بلده عند التمكن منه
،  ة  ا  أو ضرور إمجاعواخلارج منه ما يعلم خروجه نصا  أو  ،(4)﴾َعَلْيُكمْ   َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتدى

 جتوز املقابلة. بزوجته أو فعل معه الفاحشة حيث ال زىن كما لو
حراما  مبالمسة أو إدخال يده فيه أو فيها، أو قبلة أو كما أن األمر كذلك فيما إذا فعل معه أو معها 

ْحو ذلك، كما ورد يف حديث ضعيف قال الرجل بأن تقابل املرأة اليت قّبلها باالعتداء، فليس حبجة وإن 
 سكت النيب )صلى اهلل عليه وآله( كما يف احلديث عن جواب الرجل القائل بذلك.

 
 مهأخراج الولد من بطن إ :7

مات، إذا  خراج الولد منه، خبالف ماإم وبقي الولد حيا  يف بطنها جيب شق بطنها و لو ماتت األ
كصحيحة علي قال: سألت أبا احلسن   ،دلة العامة بعض الروايات اخلاصةاألإىل  باإلضافةويدل عليه 

 .(4)يشق عن الولدقال:  ،عن املرأة متوت وولدها يف بطنها يتحرك )عليه السالم( موسى
 قال:  ،عن املرأة متوت وولدها يف بطنها )عليه السالم( قال: سألت العبد الصاحل ،ويف موثقته

 

                                                 

 .010اآلية  :( سورة البقرة0)
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شق بطنها وخيرج ولدهاي(0). 
الت تطلق حىت ت: يل بنت عروس ضرهبا الطلق فما ز ن امرأة سألته فقال: إويف موثقة حممد بن مسلم

 أمة اهلل سئل حممد بن علي الباقر قال: قلت: يا ،ء فما أصنعياتت والولد يتحرك يف بطنها ويذهب وجيم
 .(4)يشق بطن امليت ويستخرج الولدعن مثل ذلك فقال:  )عليه السالم(

ولو شك فاملرجع أهل اخلِبة،  ،علم حبياته قبل ذلكن إ عد االستصحاب لو شك يف حياة الولدبي وال
خراج ميوت مل باإلأنه  ا علمذإجل حفظ النفس، فالوجوب غريي كما هو املتبادر يف مثل املقام ألن إ وحيث

 .(4)جيز ذلك
 
 خشوع القلب :8
ال َيُكونُوا َكالَّذيَن قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ وَ ذَخَْشَع  أنْ  ملَْ يَْأِن لِلَّذيَن آَمُنواأَ قال سبحانه: ﴿ 

 .(2)﴾أُوُتوا اْلِكتابَ 
 نه من الواجبات النفسية.أ مل يكن مقدميا  مستحب الن إأنه  والظاهر

وال خيفى إمكان حتصيل خشوع القلب كإمكان حصول سائر الصفات النفسية بالتفكر والتذكر 
واملطالعة وما أشبه ذلك، فإن الصفات النفسية قابلة للنمو كاألرض القابلة للزراعة حيث إن االستعداد 

 موجود يف النفس.
 
 الخشية من اهلل سبحانه :9

ُهْم َفال ذَخَْشْوُهْم وَ الَّ الَّذيَن ظََلُمو إِ قال سبحانه: ﴿  .(5)﴾اْخَشْوينا ِمنـْ
 َفال ذَخَْشُوا وقال تعاىل: ﴿
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 .1ح من االحتضار 26الباب  674ص 4ج ( الوسائل:4)
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 .06اآلية  :( سورة احلديد2)
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 .(0)﴾اْخَشْونِ النَّاَس وَ 
 يكون مقدمة لواجب أو ترك حرام حيث جيب عقال  أيضا  إاّل أن رشاد هنا لإل أن األمر والظاهر

 مقدمة.
منا يكون بسبب تذكر عدم اخلشية منهم بعد استيالء إ فال ذخشوهم: وال خيفى أن قوله سبحانه

اهلل سبحانه عليهم، فإن املقدمات تنتهي إىل النتائج سواء يف املطلوبة منها أو غري املطلوبة، كما ذكرنا مثل 
 ذلك يف خشوع القلب.

 
 خفات الصوت على النساءإ :01

ت السرية القطعية منذ زمان فقد كان ،جانباأل خفات الصوت على النساء عندإالظاهر عدم وجوب 
اليوم يف حضور النساء االجتماعات وسؤاهلن ومبادلة الكالم بينهن إىل ( صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 

، فما عن بعض الفقهاء من التحرمي غري ظاهر الدليل، وما يف بعض الروايات حممول على (4)وبني الرجال
 .دلةالكراهة، مجعا  بني األ

َفال صوت بوجب الفتنة والريبة وما أشبه وجب عدم اخلضوع فيها، قال سبحانه: ﴿كان الإذا   نعم
 .(3)﴾قـَْلِبِه َمَرضٌ   ذَخَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَّذي يف

أو مل يكن موردا  للطمع حيث إن من يف قلبه املرض  ،أقول: فإذا مل يكن هناك من يف قلبه مرض
ب عدم رغبته إطالقا ، فهل يكون اخلضوع بالقول حراما  إذ الظاهر من اكتفى قبل ذلك أو ما أشبه مبا يوج

 احلرمة التالزم بني اخلضوع وبني الطمع، احتماالن.
 

 (لى اهلل عليه وآلهخفض الجناح على النبي )ص :00
نَـْيكَ قال سبحانه: ﴿ ُهْم َوال حَتَْزْن َعلَ ما َمتـَّْعنا بِ إىل  ال مَتُدَّنَّ َعيـْ  اْخِفْض َجناَحكَ ْيِهْم وَ ِه أَْزواجا  ِمنـْ

 

                                                 

 .22اآلية  :( سورة املائدة0)
 مع حفظ املوازين الشرعية.( 4)
 .44اآلية  :( سورة األحزاب4)



 .(0)﴾لِْلُمْؤِمننيَ 
 احتماالن. ،وهل كان واجبا  أو مستحبا  عليه
ٌء  َعَصْوَك فـَُقْل ِإينِّ بَريفإن  اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمننيَ وَ وقال سبحانه يف آية اخرى: ﴿

 .(4)﴾ِمَّا تـَْعَمُلونَ 
أن  يستبعد باملعروف والنهي عن املنكر على ذلك وجب، بل ال األمررشاد و توقف اهلداية واإلإذا  نعم

كل مرشد وهاد ولو كان إىل   بل بالنسبة ،ونواهبم (عليهم السالم)ئمة الطاهرين األإىل  يكون ذلك بالنسبة
 على ْحو الكفاية.

 
 خفض الجناح للوالدين :04

 .(3)﴾َصغريا    ُقْل َربِّ اْرمَحُْهما َكما رَبَّياينالرَّمْحَِة وَ  َح الذُّلِّ ِمنَ اْخِفْض هَلُما َجنا وَ قال سبحانه: ﴿
 األعماملباركة  اآليةيراد بأن  حسان املأمور به، وميكنأخالقي يف غري مضاد العقوق واإلأنه  والظاهر

 خالقية البحتة.تدل على األ اآليةتتمة  تن كانإمن الواجب واملستحب، و 
 

 لدعند الج يخلع ثياب الزان :03
وجد إذا  يبعد التفصيل بني ما احتماالت، وال ،جيب مطلقا   هل هو واجب مطلقا  أو يف اجلملة أو ال

 .(الفقه)جمردا  أو البسا ، وتفصيل الكالم يف 
أشد قال:  ،حيث سأله عن الزاين كيف جيلد، سحاقإيف رواية  (عليه الصالة والسالم)قال الكاظم 

 .(2)بل ذخلع ثيابهل: قا ،، قلت: فمن فوق ثيابهاجللد
 

                                                 

 .11اآلية  :( سورة احلجر0)
 .401اآلية  :( سورة الشعراء4)
 .42اآلية  :سراء( سورة اإل4)
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 .(0)بل جيردقال:  ،فقلت: من فوق الثياب: ويف رواية أخرى
 .شكالإخيفف بال أن  يؤثر فيه اجللد يلزم كان الثوب الذي وجد عليه كثريا  حبيث الإذا   نعم

واء  الناس بأن كان استعمل د هانة احلاصالن من اجللد أماممل أو يكفيه اجلرح واإلوهل يلزم حسه باأل
وضرب مث تنبه احلاكم لذلك مل جيز له اإلعادة لدرء احلدود استعمل إذا  احتماالن، أما ،يوجب عدم حسه

 بالشبهات، وكذلك الكالم يف القصاص.
وكما احتملنا جواز ما خيفف األمل أو ْحوه، كذلك احتملنا يف كتاب القصاص جواز إعادة األذن 

ا ذكرناه قطع علي )عليه السالم( أذن ذلك اجلاين، كما يف اليت قلعت أو العني كذلك، وقد دل على م
 .الوسائل وغريها

 هبا وإن كانت بني النساء، وكذلك ال خيلع ثوب الالطي وامللوط لعدم الدليل.أما الزانية فال ذخلع ثيا
 

 تخلية الحيوان على المحرم :02
 تكراره.إىل  داعي ِما ال ،يف كتاب احلج قد ذكرنا ذلك مفصال  

كان ن  إ قال: ،من أصاب طريا  يف احلرم يف، يف صحيح حفص (عليه الصالة والسالم)الصادق  قال
 .(4)ذا استوى جناحاه خلى عنهإنتفه وأطعمه وسقاه، ف ين كان غري مستو إاجلناح فليخل عنه، و  يمستو 

 وللمسألة فروع مذكورة هناك.
 

 الخمس :05
ا َغِنْمُتمْ وَ قال سبحانه: ﴿   َواْلَيتامى  لِلَِّه مُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىب نَّ أف ءٍ  ِمْن َشيْ  اْعَلُموا أمنَّ

 .(3)﴾اْبِن السَّبيلِ َواْلَمساكنِي وَ 
  ،واخلمس كما ذكرناه يف كتابه على املعادن والغنيمة وأرباح املكاسب وغريها

                                                 

 .4ح من حد الزنا 00الباب  461ص 01ج ( الوسائل:0)
 .0ح من كفارات الصيد 04الباب  011ص 1ج ( الوسائل:4)
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 الأنه  وقد ذكرنا هناك ،رالتكراإىل  يف كتاب اخلمس فال داعي املسألة مذكورة مفصال  ن إ وحيث
لزام وغريها، نعم لقاعدة اإل ،يعتقد اخلمس من الكافر والعامة جيوز أخذ احلاكم الشرعي اخلمس ِمن ال

 يؤخذ من الكافر اجلزية.
نعم على الكافر اخلراج، وليس عليه الزكاة، ألنه ال يعتقد بالزكاة كما ال يعتقد باخلمس، واجلزية 

 ة اإللزام للنص اخلاص.واخلراج خارجان عن قاعد
 

 الخوف من اهلل تعالى :06
أتى بكل الواجبات وترك كل احملرمات فهل يلزم عليه اخلوف إذا  يكون واجبا  مقدمة، أماأن  اليبعد

إالّ  باخلوف، اللهمإاّل  ميكن ذلك الفإنه  جمرد فرض،إاّل  زائدا  على ذلك فمحل تأمل، نعم ما ذكرناه ليس
إىل  كما صار ذلك بالنسبة  ،ل أتيانه بشيء قتل يف سبيل اهلل أو مات أو جن مثال  أسلم وقبإذا  ما يف

كان عمل بشيء أن   مث قاتل بني يديه حىت قتل بدون (صلى اهلل عليه وآله)اليهودي الذي أسلم يف زمانه 
 طالقا .إ سالممن أحكام اإل

، فالظاهر (4)من عباده العلماءُ  إمنا خيشى اهللَ ، و(0)خافون إن كنتم مؤمننيأما قوله سبحانه: 
 أنه من باب التالزم بني العمل باألحكام قلبا  ولسانا  وبني اخلوف من اهلل.

 
 الخراج :07

ِنا قسمة بني من أباعتبار  ،أيضا  وتسمى باملقامسة  ،راضي املفتوحة عنوةاخلراج من األ إعطاءجيب 
 .)عليه السالم( مامر وبني احلاكم النائب عن اإلعمّ 

ية لقلة موظفيها سالموالدولة اإل ،نصاف بني الطرفني، فرمبا زاد ورمبا نقصوقدره حسب العدل واإل
 يف احلياة اقتداء  بالرسول لنيولزهد املوظفني القلي ،موظفني يكبتون الناسإىل  حاجة حيث تكثر احلريات فال

 ،يسرفون موال والكياس من األألون اؤ فال ميل السالم( م)عليه ئمة الطاهرينواأل (صلى اهلل عليه وآله)
مور بيد الناس من املدارس واملعاهد واملطارات ولكون كل األ ،والرقابة عليهم شديدة من هذه اجلهة

 ترهق كاهل  والقطارات واملصانع واملعامل واملستشفيات وغريها، حيث ال
 

                                                 

 .071اآلية  آل عمران:( سورة 0)
 .41اآلية  فاطر:( سورة 4)



مام، تكفي هذه األإىل  دميهامور البالد وتقأدارة منا تكون الدولة مشرفة فقط إلإو  ،موالالدولة باأل
وِنا على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب االقتصاد ؤ دارة شربع وهي اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج إلالضرائب األ

 وغريه.
وال خيفى أن احلكومات القاجارية والعثمانيني كانوا خيلطون بني األحكام اإلسالمية من املاليات وبني 

ذخذوه من الغرب، أما بعد القاجار والعثمانيني فحكومات بالد اإلسالم تركوا غري األحكام اإلسالمية ِما ا
اإلسالم كال ، وأخذوا بالغرب ال يف القوانني االقتصادية فحسب بل يف كل القوانني، بينما نشاهد أن فرنسا 

أخذ ملا وضعت قوانينها أخذت كثريا  من كتاب )شرائع اإلسالم(، كما أن بعض البالد االسكندنافية 
اخلمس والزكاة حىت هبذين االمسني عن اإلسالم فضرائبها منحصرة يف اخلمس والزكاة مع تغيري، كما هو 

 ظاهر ملن راجع أحكامهم.
 

 



 

 حرف الدال
 
 التدبر :0

 .(0)﴾اقـُُلوٍب أَْقفاهلُ   أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلىقال اهلل سبحانه: ﴿
إذ  غرييا ، يبعد الوجوب كفاية   ال ،احتماالت ،رشاديإ األمرغرييا  أو وهل جيب التدبر نفسيا  أو 

 .فهو كاالجتهاد سالميستقيم فهم اإل بدونه ال
نه مالحظة خلفه أل األولو  ،الثاين مالحظة عمق الشيءأن  الفرق بينه وبني التفكرأن  والظاهر

 .افرتقاإذا  واملسكني خر كالفقرين كان يطلق كل واحد منهما على اآلإمأخوذ من الدبر، و 
أطلق إذا  فقط عمقه وخلفه فهو مالحظة جوانب الشيء مطلقا  ال أيضا  يات أما التعقل الوارد يف اآل

 .وحده
 وعلى أي حال، فالكل من جهه الوجوب كما ذكرناه.

مث إن القرآن له ظاهر وباطن، ولبطنه باطن، بل إن لظهره ظاهرا  فهو ظاهر وظاهر، وباطن وباطن، 
 يفهم القرآن حق الفهم إال من خوطب به منهم )صلوات اهلل عليهم أمجعني(. وال

أي عندهم إمكان الفهم لكنهم ال  أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلاوقوله سبحانه: 
يتدبرون، أم ليس هلم إمكان الفهم ألن على القلب قفال ، وكأن املراد به الطبع حيث إن اإلنسان إذا تعامى 

 فهم األحكام طبع على قلبه فيكون كأنه على القلب قفل. عن
 
 الدخول في السلم :4

 .(4)﴾يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّْلِم َكافَّة  َو ال تـَتَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّْيطانِ قال سبحانه: ﴿
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منا احلرب حالة ضطرارية إا ، و إمجاعو  وسنة   وهو كذلك عقال   ،األصلالسلم هو اآلية أن والظاهر من 
وجيمع ذلك كال )اجلهاد( الذي يسمى باالبتدائي وهو  ،للدفاع عن احلق وْحوه الّ إليها عاقل إح نجي شاذة ال

نقاذ الناس من براثن املستغلني سواء كانوا من احلكام أو من أصحاب العقيدة منا إلإليس بابتدائي حقيقة، و 
 على ما ذكر تفصيل ذلك يف الفقه كتاب اجلهاد. ة،جهاد( البغا)، و)اجلهاد( الدفاعي واملزيفة

 
 الخيرإلى  الدعاء :3

رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ إىل  ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعونَ وَ قال اهلل تعاىل: ﴿ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ اخلَْ  .(0)﴾يـَنـْ
ن كان لو إذكر يف قباهلما، و إذا  وف والنهي عن املنكرباملعر  األمراخلري غري إىل  الدعاءأن  خيفى وال

باملعروف  فإن األمر كالظرف واجلار واجملرور أو الفقري واملسكني،  ،خرمشل اآل ذكر كل واحد منهما مستقال  
بناء املساجد واملدارس واحلسينيات إىل  فالدعوة ،اخلريإىل  والنهي عن املنكر رمبا يكونان أخص من الدعاء

 من النهي عن املنكر. خص، والباملعروف مبعناه األ األمراخلري وليس من إىل  ات وما أشبه من الدعوةواملكتب
 أن األمر ِنا أمر واحد حىتأن كانت الدقة تقتضي إمور ثالثة عرفية، و أوعلى أي حال فهي 

ذا إباملعروف، و  إذا أمر الناس بالصالة كان أمرا  باملعروف والنهي عن املنكر مها شيء واحد لطريف أمر، ف
 .احملرماتإىل  وهكذا بالنسبة ،ِناهم عن ترك الصالة كان ِنيا  عن املنكر

ميان واجب على كل مسلم وجوب كفاية الفضلية واإلإىل  واملنحرفني ،سالماإلإىل  دعوة الكفارأن  مث
 دلة على ذلك متواترة.خالف، واأل شكال والإبال  ،حسب التمكن
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 .(0)﴾اْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ َسبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة وَ  إىل ادْعُ قال سبحانه: ﴿
 ،)صحة مبادئهم( و )بساطتها( و )مجعهم للكلمة(إىل  باإلضافةمنا تقدموا إون األولواملسلمون 

كما ذكرنا قسما  من ذلك يف كتاب )كيف   ،حىت يف البالد الكافرة سالماإلإىل  جل دعوتم مجيعا  الناسأل
 .( وغريهسالمانتشر اإل

)شورى املرجعية( و )تعدد التنظيمات بـ إالّ  احلياةإىل  يعود ال سالماإلأن  وقد ذكرنا يف مجلة من كتبنا
و )نشر الوعي  ،الشورى املذكورة اليت جتمع شباب املسلمني من كال الصنفنيإىل  املنتهية (ية احلرةسالماإل

يوفق املسلمني لذلك وهو أن  نسأل اهلل ،لتوعويةبني صفوف املسلمني مبليارات من الكتب ا (الواسع
 املستعان.

 أقول: قد ذكرنا يف بعض كتبنا أن األمور الالزمة أربعة:
 األول: مليار من الكتب باللغات املختلفة ألجل هداية الكفار.
 الثاين: جعل منظمة عاملية ألجل محل الكتب إليهم وهدايتهم.

ع املسلمني إىل اإلسالم، خصوصا  بالنسبة إىل األحكام اليت الثالث: ملياران من الكتب ألجل إرجا 
 سقطت عند املسلمني، مثل )األمة الواحدة( و)األخوة اإلسالمية( و)احلرية اإلسالمية(.

 الرابع: جعل منظمة عاملية يف البالد اإلسالمية ألجل إلزام املسلمني بأحكام اإلسالم وتفهيمهم هلا.
ر األربعة كنا قد أدينا بعض الواجب علينا، نسأل اهلل أن يوفقنا لذلك فإن متكنا من جعل هذه األمو 

 وهو املستعان.
 
 بائهمدعياء آلدعاء األ :2

ُهَو يـَْهِدي ْم قـَْوُلُكْم بِأَْفواِهُكْم َواللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ وَ ما َجَعَل أَْدِعياءَُكْم أَْبناءَُكْم ذِلكُ وَ قال سبحانه: ﴿
يِن وَ  ملَْ تـَْعَلُموا آباَءُهمْ فإن  ،آِلباِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ السَّبيَل اْدُعوُهْم   َمواليُكْم فَِإْخواُنُكْم يف الدِّ
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 .(0)﴾كاَن اللَُّه َغُفورا  َرحيما  ُكْم َو لِكْن ما تـََعمََّدْت قـُُلوبُ ناٌح فيما َأْخطَْأمُتْ بِِه وَ لَْيَس َعَلْيُكْم جُ وَ 
ويسود العاملني الغريب  ،سالمة يف قبال التبين الذي كان سائدا  يف اجلاهلية قبل اإلاملبارك اآليةوهذه 

رث د يف احملرمية واإلاألوالِنم كانوا يتبنون بنتا  أو ولدا  مث يعاملون معه معاملة إف ،والشرقي يف هذا احلال
، وقد وردت أيضا  ، بل والعقل مجاعاملباركة والروايات املتواترة واإل اآليةوهذا ِما نفته  ،والنكاح وغري ذلك

غري مواليه فعليه لعنة إىل  غري أبيه أو انتمىإىل  من انتسب: )عليه السالم( فيه، قال األمرالسنة بتغليظ 
 .اهلل

زيدا  أبوه عمرو فيقال: يا أن  علم مثال   ،باسم أبيه يدع علم أب املتبينفإن  النداء،إىل  أما بالنسبة
ودعوتم باسم آبائهم املتبنني  ،باسم يا أخ وغريه يبامسه أو دع يمل يعرف أبوه نودإن وإال ف ،زيد بن عمرو

أمكن محل كل وإال  ،رشاد يف املقامعلى اإل األمرمحل إىل  داعي وال ،املباركة اآليةهلم حرام كما هو ظاهر 
 أمر عليه.

 عادة التبين، فإذا وجدوا مث من الغريب أن بعض بالد اإلسالم وهي تدعي اإلسالم أليضا  رجعوا إىل
ولدا  يف الشارع أو ما أشبه ذلك اذخذوه ولدا  وجعلوه كالولد يف مجيع الشؤون حىت احملرمية والزواج وغري 

 وفرعا . وهو حرام أصال   ،ذلك
 
 سبيل اهلل سبحانه وتعالىإلى  الدعاء :5

 .(4)﴾ِهَي َأْحَسنُ   جاِدهْلُْم بِالَّيتِة احلََْسَنِة وَ َسبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَ إىل  ادْعُ ﴿قال سبحانه: 
سواء كان أمرا  واجبا  أو مستحبا  أو حمرما  أو مكروها  أو  باملعىن األعم، وسبل اهلل كل أمر يأمر به اهلل

إىل  دعوةموا ما حرمه اهلل سبحانه وتعاىل من الر جيعلوا الناس املاء مباحا  أو حيإىل أن  مباحا ، فدعوة الداعي
 إىل  سبيل اهلل تعاىل، وكذلك الدعوة
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كل ذلك فإن   غري ذلك ِما اشتمل عليه الدين،إىل  ،بناء املساجد والقناطر واملستشفيات وما أشبه
 سبيل اهلل سبحانه وتعاىل.إىل  دعوة

 
 دعاء اهلل سبحانه وتعالى :6

َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم   الَّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعباَديت نَّ إ َأْسَتِجْب َلُكمْ   قاَل َربُُّكُم اْدُعوينوَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾داِخرينَ 

يكون عدم الدعاء من جهة االستكبار أن  جيب الدعاء يف نفسه على املشهور، أما الأنه  الخيفى
 .فهو حمرم قطعا  ومن الكبائر جزما  

ِإنَّ الَّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن قوله: ﴿ اآليةالدعاء نوع من العبادة ذكر سبحانه يف آخر ن إ وحيث
: )عليه السالم( لقي يف النار على ما ورد من قولهأحني  )عليه السالم( براهيمإأما عدم دعاء  ،﴾ِعباَديت

علمه حبايل كفى عن مقايل، عليه السالم( براهيم إوإال فإن  ،فذلك كان يف موضع خاص لعلة ُمصوصة(
ولعل حكمة عدم دعائه يف ذلك احلال   ،(4)اء  كما ورد يف التفسريأي دعّ  ،ن احلكيمكان أواها  كما يف القرآ

وكان  ،موراللفظ والدعاء بعد علم اهلل سبحانه ورؤيته لألإىل  كان للرتكيز على عدم احتياج اهلل سبحانه
 للمالئكة الذين أشرفوا على القصة كما يف التفاسري. )عليه السالم( تعليما  منه

أن الدعاء من األسباب ال أنه كل شيء، ولذا كثريا  ما يدعى فال يستجاب، وقد ذكر يف  وال خيفى
الروايات أسباب استجابة الدعاء وعدم استجابته، نعم ال إشكال يف أن االستكبار عن عبادة اهلل  

 كاالستكبار على اهلل كالمها من أشد احملرمات.
 
 )صلى اهلل عليه وآله( بتوقير دعاء الرسول :7

ويا  ،مةويا سيد األ ،بتوقري واحرتام، مثل: يا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ؤهيكون نداأن  يلزم
 ه مبا ؤ نعم حيرم دعا ،منا هو الزم شرطيإيلزم ذلك ابتداء  و  وما أشبه ذلك، لكن ال ،خامت النبيني
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 .يكون بدون احرتام وتوقري
َنُكْم َكُدعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعضا   ال جَتَْعُلوا ُدعاَء الرَُّسولِ قال سبحانه: ﴿  .(0)﴾بـَيـْ
جْنيلِ ِعْنَدُهْم يف التـَّْوراِة وَ  الَّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِّيَّ الَّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبا  وقال تعاىل: ﴿  اإْلِ

ُهْم ِإْصَرُهْم حيَُ ُم الطَّيِّباِت وَ يَْأُمرُُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هلَُ  رُِّم َعَلْيِهُم اخْلَباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
اتَـّبَـُعوا النُّوَر الَّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم ِهْم فَالَّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه وَ كاَنْت َعَليْ    اأْلَْغالَل الَّيتوَ 

 .(4)﴾اْلُمْفِلُحونَ 
 من مل يفعل ذلك مل يكن مفلحا  وهو دليل الوجوب.أن  تدل على آليةاوتتمة 

 وال خيفى أن اآلية دلت على أن مهمة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( هي ثالثة أشياء:
 فاألول: األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 اخلبائث. حترميالطيبات و حتليل والثاين: 
 غالل.والثالث: حترير اإلنسان من اإلصر واأل

يف الكتب املتعددة واليت فقدها املسلمون منذ جاء الغرب إىل بالدهم اإلسالمية وقد ذكرنا احلرية 
وملك أمورهم احلكام الذين هم عمالء هلم، وإين أذكر قبل ستني سنة احلريات اليت كانت متوفرة للمسلمني 

عراق منذ احلرب العاملية الثانية، حيث ِما ليس هلا اآلن عني وال أثر، وقد ألغيت احلريات اإلسالمية يف ال
 صارت السيطرة الغربية على العراق شديدة جدا .

وال ترجع إىل املسلمني احلال الطبيعي اإلسالمية إال بعد الرجوع إىل هذه األحكام املذكورة يف هذه 
 اآلية املباركة، نسأل اهلل التوفيق ملا حيب ويرضى.

 
 ئه الحسنىسماأدعاء اهلل سبحانه وتعالى ب :8

َأمْسائِِه َسُيْجَزْوَن ما كانُوا   َذُروا الَّذيَن يـُْلِحُدوَن يففَاْدُعوُه هِبا وَ   احلُْْسىن لِلَِّه اأْلَمْساءُ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾يـَْعَمُلونَ 

 مساء على قسمني أاهلل سبحانه وتعاىل ليس له أن  لوضوح ،واحلسىن صفة توضيحية
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 منا هو على ْحو الشرط، لكن الإن مل يكن واجبا  كما تقدم و إنفسه و حسىن وغري حسىن، والدعاء ب
يا  ،اهلليا  ،يا عفو ،يا رحيم ،: يا كرمينسانيقول اإل جيوز دعوة اهلل سبحانه وتعاىل باسم غري حسن، مثال  

 .شبهأغفور وما 
ن كان ورد إذلك، و  شبهأوما  ،مضل : ياالباطل بأن يقول مثال  إىل  حلاد يف أمسائه وامليلجيوز اإل وال

ورد:  دعية توصيف اهلل سبحانه وتعاىل مبثل ذلك يف غري اسم الفاعل وْحوه، مثال  يف القرآن الكرمي واأل
يا ـ: يدعي اهلل سبحانه وتعاىل بأيضا  أن حلاد من اإلأن  وما أشبه ذلك، والظاهر (0)﴾َمْن ُيْضِلِل اللَّهُ وَ ﴿

َأ أَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َْحُْن ﴿و  ،(4)﴾يـَُعلُِّمُكُم اللَّهُ وَ ن ورد: ﴿إاتل وْحو ذلك، و قويا  ،ويا زارع ،معلم
 .(2)﴾لِكنَّ اللََّه قـَتَـَلُهمْ ﴿و  ،(3)﴾الزَّارُِعونَ 
 شارةما توصيفه سبحانه بواجب الوجود كما يف مجلة من الكتب الفلسفية والكالمية وغريمها فهو لإلأ

  ،نه من باب االسمأ مكان، البدية وعدم اإلاألو زلية واقع األإىل 
ينَ ﴿: وقوله ،(5)﴾َطَمعا  َواْدُعوُه َخْوفا  وَ أما قوله سبحانه: ﴿ كانت الدعوة  فإن (6)﴾ُُمِْلصنَي َلُه الدِّ

َأطيُعوا اللََّه فيهما مبعىن العبادة كالصالة والصيام واحلج وغريها فال حكم جديد فيها، بل هي من قبيل: ﴿
 لالستحباب على ما عرفت. األمرمبعىن النداء ف تن كانإو  ،(7)﴾َأطيُعوا الرَُّسولَ وَ 

 
 الدفاع عن الدين :9

 لَّذيَن لِيَـْعَلَم اْمعاِن فَِبِإْذِن اللَِّه َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمننَي وَ ما َأصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْ وَ قال سبحانه: ﴿
 

                                                 

 .11اآلية  :( سورة النساء0)
 .414اآلية  :( سورة البقرة4)
 .62اآلية  :لواقعة( سورة ا4)
 .07اآلية  :( سورة األنفال2)
 .16اآلية  :( سورة األعراف1)
 .41اآلية  :( سورة األعراف6)
 .11اآلية  :( سورة النساء7)



اللَِّه َأِو اْدفـَُعوا قاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقتاال  الَتَـّبَـْعناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ  َسبيلِ   قيَل هَلُْم َتعاَلْوا قاتُِلوا يفنافـَُقوا وَ 
ُهْم ِلإْلمياِن يـَُقوُلوَن بِأَْفواِههِ   .(0)﴾اللَُّه أَْعَلُم مبا َيْكُتُمونَ قـُُلوهِبِْم وَ   ْم ما لَْيَس يفأَقـَْرُب ِمنـْ

وعن  أيضا  كما جيب الدفاع عن املؤمنني املشروعة  سبل الدفاع عن الدين واجب بكل الوسائل وال
 أحكام اهلل سبحانه وتعاىل.

من غري فرق بني أن يكون الدفاع باجلهاد على حسب شروطه، أو الدفاع باحلكمة واملوعظة احلسنة 
امه فإن واجملادلة، أو الدفاع بسبب تيئة األسباب كما إذا أعطى املال للناس التفوا حول الدين وعملوا بأحك

 ذلك أيضا نوع من الدفاع.
والدفاع وإن كان ظاهره الثانوية، لكنه أعم من األولية والثانوية، بأن يعمل شيئا  حىت يلتزم بالدين،  

 كما إذا هدى غري البالغ وكانت اهلداية سببا  اللتفافه حول الدين وعمله به، وذلك لوضوح وحدة املالك.
 

 الدفاع عن النفس :01
 .(4)﴾التـَّْهُلَكةِ إىل  ال تـُْلُقوا بِأَْيديُكمْ وَ ﴿ قال سبحانه:

من : (صلى اهلل عليه وآله)قال: قال رسول اهلل  )عليه السالم( ويف صحيح ابن سنان، عن الصادق
 .(4)قتل دون مظلمته فهو شهيد

ب جيأنه  من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد، كماأن  غريها من الروايات الدالة علىإىل 
 على وجوبه،فال دليل ذا كان زائدا ، أما الدفاع عن املال القليل إالغري احملرتم وعرضه وماله  الدفاع عن نفس

مور غري وهكذا يف سائر األ ،جيب املنع عن ذلك آخر ال إنسانحيوانا  يأكل فاكهة إنسان أن رأى فإن 
كما   ،(الفقه)لبحث يف ذلك يف كتاب املهمة اليت مل يستفد من الشرع وجوب الدفاع عنه، وقد فصلنا ا

 ليه هنا.إأملعنا 
 إمنا هو فيما إذا مل  من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيدولكن ال خيفى أن قوله: 

 

                                                 

 .067ـ  066اآلية  :( سورة آل عمران0)
 .011اآلية  :( سورة البقرة4)
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يكن األمر من باب األهم واملهم، بأن مل يكن الدفاع عن املال أو العرض أو النفس أقل أمهية من 
اد رجل أن يلوط بالشاب فدافع عن نفسه فقتل كان شهيدا ، أما إذا أراد رجل الشهادة، وإال مل جيز، فإذا أر 

 أن يقّبل شابا  فلم جيز الدفاع إىل حد الشهادة الشاب.
وكذلك إذا أراد رجل الزنا باملرأة حق هلا الدفاع إىل الشهادة، أما إذا أراد النظر إليها أو ما أشبه ذلك 

 مل جيز الشهادة يف قباله.
 

 المنكردفع  :00
جمنونا  جيِب املرأة بالزنا معها فحال  نسانذا رأى اإلإالظاهر وجوبه كالنهي عن املنكر للمالك وغريه، ف

حراق السوق بأن كان إيريد  رأى حيوانا  أو طفال  إذا  ِنيا  عنه، وكذلك دون ذلك كان دفعا  للمنكر ال
 نسانمخرا  إل ىرأإذا  طفل أو ما أشبه، وكذلكريد احليوان قتل يأو  ،عداء بذلكاحليوان معلما  من قبل األ

 غري ذلك.إىل  يقدر على النهي عنه عند جميئه، مل يرقها جاء وشرهبا وهو الإذا  غائب
وكذلك إذا رأى رجال  يريد الزواج بذات حمرم له فأسرع يف زواجها بإنسان جيوز الزواج به، فإنه من 

 الدفع عن املنكر.
مل يكن متوليا  كاألب واجلد، وكان األمر حيتاج إىل التويل يف غري هذه وال يبعد أن جيوز ذلك وإن 

الصور، ملكان األمهية فيما ذكرناه، ومثل ذلك لو أرادت الزوجة احلائض أن ال يقرهبا الزوج باجلماع معها 
 .(0)بإشرابه مرقدا  أو ما أشبه ذلك حىت يأخذه النوم

 
 ليه بعد رشدهإدفع مال اليتيم  :04

ُهْم ُرْشدا  فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم  فإنْ  بـََلُغوا النِّكاحَ إذا  َحىتَّ   ابـْتَـُلوا اْلَيتامىوَ انه: ﴿قال سبح آَنْسُتْم ِمنـْ
 .(4)﴾أَْمواهَلُمْ 

 

                                                 

 صاديق البد من إذن احلاكم الشرعي.ويف بعض امل( 0)
 .6اآلية  :( سورة النساء4)



يتيما  كان  ،وليهإىل  ليه أوإ إنساناملباركة بوجوب دفع مال كل  اآليةوحيث قد تقدم الكالم يف هذه 
كم الشرعي، ا أو العام كاحل ،بوليه اخلاص كاألإىل  دفعهوإال  ،ليهإبالغا  دفعه  ذا كان رشيدا  إأو غري يتيم، ف

 التكرار، وقد تعرضنا لتفصيل ذلك يف كتاب الوديعة وغريه.إىل  فال حاجة
وإذا مل يتمكن من الدفع إىل الويل الشرعي جاز دفعه إىل غري الويل حبيث يكون حمفوظا  عنده ألمهية 

 احلفظ حينئذ.
 قال: ـليها ماهلاإقال: سألته عن اليتيمة مىت يدفع  )عليه السالم( صحيح عيص، عن الصادق ورد يفو 

 .(0)تضيع تفسد وال علمت أِنا الإذا 
 غريها من الروايات.إىل 

 .أما البلوغ والرشد، فقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلجر
 ادر كما فصلناه يف كتاب الوديعة.نه هو املتبأل ،بالدقة العقلية والدفع فوري عريف ال

 
 دفن الشهيد بثيابه :03
 .(الفقه)كما ذكرنا تفصيل ذلك يف   ،وينزع منه الفرو واخلفان ،يدفن الشهيد بثيابهأن  جيب

قال:  ،قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه، )عليه السالم( روى زرارة يف الصحيح، عن الباقر
يغسل ويدفن كما هو ط والحين وال ،نعم يف ثيابه بدمائه(4). 

عليه الصالة )قوله أن  دلة، والظاهرطالق األإإىل  باإلضافة ،مجاعنعم جتب الصالة عليه للنص واإل
جيب أخذه من  رض الكان الدم مراقا  على األفإن   يدفن، أيضا  ه ءدماأن  يراد بذلك ال بدمائه: (والسالم

يكون كل عضو يف مكانه عند الدفن، أن  ه، والظاهر وجوبرض ودفنه معه، نعم جيب دفن أعضائه معاأل
 يوضع رجله عند  أن تكون مبعثرة مثال   ال

                                                 

 .4ح من احلج 0الباب  024ص 04ج ( الوسائل:0)
 1ح من غسل امليت 02الباب  711ص 4ج ( الوسائل:4)



 .غري ذلكإىل  ،كانت الرجل مقطوعةإذا   رأسه
النصراف  ،يدفن معه، وكذلك مثل خامته وما أشبه ذا كان معه نقد أو ما أشبه وقد لطخ بدمه الإو 

له أجزاء اصطناعية ملحقة به كرجل أو يد أو عني أو أسنان أو كانت أنه إذا   دلة عن مثل ذلك، كمااأل
 كان من السرف.إذا   جيوز جيب الدفن معه، بل قد ال ْحو ذلك ال

وال خيفى أين مل أجد يف كتب املقاتل أن اإلمام السجاد )عليه السالم( صلى على أبيه وعلى الشهداء 
على عدم الوجود، كما أن من احملتمل أن اإلمام  )صلوات اهلل عليهم أمجعني(، لكن عدم الوجدان ال يدل

 احلسني )عليه السالم( صلى على الشهداء قبله حني جلبهم إىل اخليمة أو ْحوها.
 
 

 دفن الميت المسلم :02
موات، أما دفن غري املسلم شكال يف وجوب دفن امليت املسلم على ما ذكرنا تفصيله يف حبث األإ ال

ذا إن الدفن واجب بل لدفع الضرر، و أل ذية الناس أو ما أشبه ذلك وجب، الذا كان عدم الدفن سببا  ألإف
 مل يكن كذلك مل جيب.

مام وقد وجدت جنازات يف حيطان الصحن الصغري لإل، كاحلائط وْحوه  ،وهل جيوز الدفن يف العمارة
 احتماالن. ،حينما هدموا الصحن املذكور (عليه الصالة والسالم)احلسني 

جيوز رش مبيد على امليت يبيده سريعا  كما يفعل ذلك يف بالد الغرب وبعض بالد  والظاهر أنه ال
 اإلسالم، فإن ذلك من اإلهانة.

كما فعلوا ذلك بالفراعنة يف   ،رض يف زجاجة حبيث يراه الناست ووضعه على األيوهل جيوز حتنيط امل
إىل  بعد الثاين بالنسبةي كما ال  ،دقمع الص األوليبعد  وال ،احتماالن ،أم ال ،و )ماو( رئيس الصني ،مصر

 املسلم فاملسألة مشكلة، ومل أجد من تعرض هلا.إىل  لزام، أما بالنسبةن دينه ذلك من باب قاعدة اإلمَ 
  (عليهم الصالة والسالم)ئمة نبياء واألألبعض عباد اهلل الصاحلني من اأن  ولو فرض

 



عليه )يوسف  (عليه الصالة والسالم)نقل موسى  كما  ،مر حاللوالعلماء والزهاد نبش قبورهم ولو أل
من قِبه، )صلى اهلل عليه وآله( ، أو كما نقل يف زماننا جسد حذيفة صحايب رسول اهلل (الصالة والسالم

، فهل (رضوان اهلل تعاىل عليهما)قرب قِب سلمان الفارسي إىل  مل ينقل،إذا  حيث كانت دجلة جترف به
 .(0)ن كان الفتوى بذلك يف غاية االشكالإاحتماالن، و  ،ناس ويعتِبوا بهجيوز دفنه يف زجاجة لرياه ال

 
 دفن من يرجم :05

مث يرجم كما ذكرنا  ،وسطهاإىل  ن كانت امرأة تدفنإحقويه، و إىل  يدفن كان رجال  فإن   من يراد رمجه
 فيجوز ،يهرب أو ْحو ذلك الأن  لكن هل هو واجب تعبدي أو من جهة ،تفصيل ذلك يف كتاب احلدود

 من تعرض له. ن مل أرإفيه احتماالن، و  ،ربط حبائط أو ْحو ذلكإذا  عدم دفنه، وكذلك مثال   كان شلال  إذا  
 

 دفن حمام الحرم :06
إذا  ذحبها املكلف عمدا  آَثا  أو اشتباها ، كماإذا  دلت بعض لروايات على وجوب دفن محام احلرم

من محام احلرم وطريه، أنه  مث تبني ،دجاج جيوز ذحبهأنه  أغلق الباب عليه بدون علم منه، أو ذحبه بزعم
 .واملسألة مذكورة يف كتاب احلج مفصال  

 
 دناء الجابيب على النساءإ :07

ِنساِء اْلُمْؤِمننَي يُْدننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن وَ  بَناِتكَ النَّيبُّ ُقْل أِلَْزواِجَك وَ يا أَيُـَّها قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿
 .(4)﴾كاَن اللَُّه َغُفورا  َرحيما  يـُْعَرْفَن َفال يـُْؤَذْيَن َو أن   ِبِهنَّ ذِلَك أَْدىنَجالَبِي

 والرأس  ،شكالإجسد املرأة كانت مستورة يف اجلاهلية باملالبس كجسد الرجل بال 
 

                                                 

 ومع فرض اهلتك واإلهانة فال جيوز قطعا .( 0)
 .11اآلية  :( سورة األحزاب4)



يف عادة غري املتشرعني قدميا  وحديثا  التشابه بني الرجل واملرأة فإن  غالبا  كانت مكشفة كالرجال،
 األمرف ،حول الرقبةإىل  فكن جيعلنه ،وكان الرجل يلبس القباء واملرأة اجللباب وهو ثوب واسع طويل ،اللباس

نفسه، ولذا إىل  هؤ دناإفيكون فوق الرأس وهو  ،هبا الرأس والشعر ها من الرأس ليسرتؤ دناء اجلالبيب أدناإب
أما الوجه فقد ، اجللباب رأسها وشعرها ورقبتها)على( للعلو حىت يغمر ن إ حيث ﴾َعَلْيِهنَّ قال سبحانه: ﴿

 .مكشفا   يبق
 ،أي بأِنن حرائر ﴾يـُْعَرْفنَ أن   ذِلَك أَْدىنوسهن، ولذا قال سبحانه: ﴿ؤ يسرتن ر  ماء كن البينما اإل

كما هي عادة املبتذلني حيث   ،ماءِنم كانوا ميازحون اإلإف ،ماءكما كانت تؤذى اإل ﴾َفال يـُْؤَذْينَ ﴿
 نساء الصاحلات ويلعبون بغريهن.حيتشمون ال

عن اجلارية  )عليه السالم( براهيمإسألت أبا  قال: ،رادة سرت الوجه صحيح عبد الرمحنإويؤيد عدم 
تقنع رأسها أن  ومىت جيب عليها ،تغطي رأسها ِمن ليس بينها وبينه حمرمأن  اليت مل تدرك مىت ينبغي هلا

 .(0)ها الصالةتغطي رأسها حىت حترم علي القال:  ،للصالة
 ،يؤخذ الغالم بالصالة وهو ابن سبع سنني: (عليه الصالة والسالم)ويف صحيح البزنطي، عن الرضا 

 .(4)املرأة منه شعرها حىت حيتلم يتغط وال
تغطي املرأة رأسها من الغالم حىت يبلغ  ال: (عليه الصالة والسالم)خر عنه ويف صحيحه اآل

 .(4)الغالم
دناء اجلالبيب واجب مقدمي يقصد منه عدم إو  ،احلجاب يف كتاب النكاح مفصال   وقد ذكرنا مسألة

ه أو ْحو ذلك، أو مل يكن رجل يعين ليهن، فلو كان الرجل أعمى أو غري مبصر لشدإالنظر من الرجال 
 أو كانوا يف الليل املظلم مل جيب السرت. ،أصال  
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ة، أما ما كان يفعله بعض أوالد األئمة والظاهر عدم تعدي احلكم إىل شاب مجيل يوجب اإلثار 
 )عليهم السالم( من النقاب كذلك، فال داللة فيه على الوجوب.

 



 

 حرف الذال
 
 ذبح الحيوان الموطوء :0
 مثل الدابة. كان ِما يؤكل حلمه الن  إ شخص حيوانا  وجب عليه ذحبه أذا وطإ

وعن صباح  ،)عليه السالم( صادقففي صحيح يونس بن عبد الرمحن، عن عبد اهلل بن سنان، عن ال
 :)عليه السالم( ، وعن احلسني بن خالد، عن الرضا)عليه السالم( احلذاء، عن الكاظم

ذا ماتت أحرقت بالنار ومل إكانت البهيمة للفاعل ذحبت، و ن  إ فقالوا مجيعا : ،يف الرجل يأيت البهيمة
)صلى اهلل عليه ولكن رسول اهلل  ،ذنب هلا الفقال:  ،فقلت: وما ذنب البهيمة :قالإىل أن  ينتفع هبا

 .(0)الناس بالبهائم وينقطع النسل أيتجر  به لكي ال فعل هذا وأمروآله( 
 يف مبحث احلدود. وقد ذكرنا هذا احلديث يف مبحث سابق، كما ذكرنا الكالم يف ذلك مفصال  

بأن يبقى احليوان  ،حلكميعتقد هبذا ا فعل الكافر أو املخالف الذي الإذا  وهل احلكم كذلك فيما
فال حيرم  ،األوليبعد  لكن ال ،ومن استظهار وضعية احلكم ،لزاممن قاعدة اإل ،احتماالن ،لنا حالال  

أسلموا أو استبصروا حيل هلم إذا  ِنمأكما   ،احليوان املوطوء هلم حىت لنا وجيوز أكله بعد التذكية الشرعية
 إالّ  صرعادة املستبإوملا دل على عدم  ،حلديث اجلب

                                                 

 .0ح من نكاح البهائم 0الباب  171ص 01ج ( الوسائل:0)



 .الزكاة ِما يشتمل مالكه املقام
خت رضاعي هلما أوقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك فيما أسلم الكافر أو استبصر املخالف وحتتهما 

كان إذا   يف غري ضروري االستثناء، كماـ مقتضى اجلب وْحوه فإن  حيرماِنا يف حاهلما السابق، مبا كانا ال
ن  إلى احلالة السابقة، هذا مقتضى الصناعة، أما االحتياط فسبيله واضح، و البقاء ع ـ ختهأاجملوسي متزوجا  

 التأمل والتتبع.إىل  كانت املسألة بعد حباجة
 
 على واجده يذبح الهد :4
 الذي كان للحج، فرمبا جيب عليه ذحبه على تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج. ياهلد نسانذا وجد اإلإ

فليعرفه يوم  ذا وجد الرجل هديا  ضاال  إو قال:  (هما السالمعلي)ففي صحيح ابن مسلم، عن أحدمها 
 .(0)مث يذحبها عن صاحبها عشية الثالث ،النحر والثاين والثالث

عن صاحبه الذي ضل  أن كان ْحره مبىن فقد أجز إ: )عليه السالم( ويف صحيح منصور، عن الصادق
 .(4)ن كان ْحره يف غري مىن مل جيز عن صاحبهإعنه، و 

يئس فإنه إذا  حيوانا  منذورا  ليذبح يف العتبات املقدسة أو ْحوها، نسانوجد اإلإذا  ا حال ماوهكذ
 عن صاحبه ذحبه عنه.
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 ذكر اهلل تعالى :3

 .(0)﴾يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ذِْكرا  َكثريا  قال سبحانه: ﴿
 ْحو الصالة واحلج وما أشبه واجب، أما ذكره فذكر اهلل يف ،أعم من الواجب واملستحبأنه  والظاهر

بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واملدح والثناء وْحو ذلك مستحب، وقد يكون مستحبا  بصورة خاصة  
 .وغريه (صلوات اهلل عليها)كتسبيح فاطمة الزهراء 

يما هو مبعىن ومنه مستحب ف ،الذكر القليب منه واجب كعقد القلب على توحيده وصفاتهأن  كما
 ،(4)﴾أَذُْكرُْكمْ   اذُْكُروينقال سبحانه: ﴿، ليه دائما  إااللتفات 

ربع يف الركعتني والذكر يف الصالة واجب يف مكان وجوبه كذكر الركوع والسجود والتسبيحات األ
دليل  خريتني وما أشبه، أما ذكر اهلل عند الغضب فهو مستحب كما دل على ذلك الدليل، حيث الاأل

 َفذَكِّرْ كان مقدمة لعدم املعصية فهو واجب مقدمي وكفائي على غريمها، قال سبحانه: ﴿إالّ إذا   وجوبهعلى 
 .(3)﴾نـََفَعِت الذِّْكرىن إ

ْر بِاْلُقْرآِن َمْن خَياُف َوعيدِ وقال سبحانه: ﴿ ، هدى للمتقنياد به أنه املفيد، مثل ، وير (2)﴾َفذَكِّ
ف وملن ال خياف، فإن التبليغ بالقرآن واجب حىت بالنسبة إىل الكفار  وإال فالتذكر بالقرآن واجب ملن خيا

 كما فعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.
 
 صلى اهلل عليه وآله(التذكير على النبي ) :2

تبليغ ن إ حيث ،والعامل، بل كل أحد)عليهما السالم( مام الظاهر وجوب التذكري على النيب واإل
  سالماإل
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  وكفائي على غريمها. )عليهما السالم، مامه واجب عيين على النيب واإلصوله وفروعأب
وهو على ما ذكرناه سابقا ، ألن ميزان الكفائي أن يكون ذا تأثري ولو كان باجتماع مائة يف تذكري 

 شخص واحد بالرتاكم عنده، ولو من باب االحتمال العقالئي.
 ن أفراد متعددين.وال فرق بني أن يكون التعدد من إنسان واحد أو م

 



 

 حرف الراء
 
 التربص على المطلقات :0

  َيْكُتْمَن ما َخَلَق اللَُّه يف أنْ  ال حيَِلُّ هَلُنَّ نـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء وَ اْلُمطَلَّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾اْليَـْوِم اآْلِخرِ ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه وَ  نْ إ أَْرحاِمِهنَّ 

املقطوع به واملتواتر يف   مجاعواإل ،روايات متواترة ،الكتابإىل  باإلضافةويدل على احلكم يف اجلملة 
 وبذلك تتم القروء. ،منا يكون بالدخول يف احليض الثالثإكالمهم، واخلروج عن العدة 

رأته على قلت له: أصلحك اهلل رجل يطلق ام، )عليه السالم( فقد روى زرارة يف الصحيح، عن الباقر
دخلت يف احليض الثالثة فقد انقضت عدتا وحلت إذا  فقال: ،طهر من غري مجاع بشهادة عدلني

قال: هو أحق أنه  (صلوات اهلل عليه)أهل العراق يروون عن علي ن إ ، قلت له: أصلحك اهللزواجلأل
 .(4)كذبوافقال:  ،مل تغتسل من احليضة الثالثة برجعتها ما

كان بعض العامة يعتقدون خبالف ما يتعقده اإلمامية أخذ بقوهلم بقانون اإللزام،   وال خيفى أنه إذا
، فإنه ال فرق يف قانون اإللزام بني املسلمة املخالفة وبني (4)وكذلك بالنسبة إىل الكافرة اجملاز لنا عقدها

 الكافرة اجلائزة نكاحها.
 تكراره.إىل  اعيد يف كتاب الطالق ال وحيث قد ذكرنا الكالم يف ذلك مفصال  
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 وهي الكتابية املسيحية واليهودية واجملوسية، دون غريها.( 4)



 
 التربص على المتوفى عنها زوجها :4

 .(0)﴾َيَذُروَن أَْزواجا  يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َو َعْشرا  ذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم وَ الَّ وَ قال سبحانه: ﴿
ت الوفاة يف أثناء الشهر وال خيفى أن األشهر إذا كانت هاللية يف بدايتها فهي املعيار، أما إذا كان

 فاالعتبار باأليام أو بقدر أربعة أشهر وعشر، الظاهر كفاية القدر وإن كان األحتياط باأليام.
 ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف باب العدة.

 
 التربص على المفقود عنها زوجها :3

 ،ود كيف تصنع امرأتهعن املفق )عليه السالم( قال: سألت أبا عبد اهلل ،يف صحيحة بريد بن معاوية
إىل  مث يكتب ،أجلها أربع سنني الوايلإىل  ن رفعت أمرهاإو  ،ما سكتت عنه وصِبت فخل عنهافقال: 

ربع ن مل خيِب عنه حبياة حىت متضي األإخِب عنه حبياة صِبت، و فإن  الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه،
نفق عليها حىت يعلم أكان للمفقود مال فإن   سنني دعا ويل الزوج املفقود، فقيل له: هل للمفقود مال،

تتزوج ما أنفق إىل أن  فعل فال سبيل هلافإن  نفق عليها،أن مل يكن له مال قيل للويل إحياته من موته، و 
يطلق تطليقة يف استقبال العدة وهي طاهر فيصري طالق أن  ينفق عليها أجِبه الوايل علىأن  ن أىبإعليها، و 

يراجعها فهي أن  تنقضي عدتا من يوم طلقها الويل فبدا لهأن  جاء زوجها قبل فإن الويل طالق الزوج،
سبيل  زواج والجييء ويراجع فقد حلت لألأن  ن انقضت العدة قبلإامرأته وهي عنده على تطليقتني، و 

 .(4)ول عليهالأل
ها ؤ كان بقاذا  إ ن للوايل احلق يف تطليقها حىت قبل أربع سنواتأوقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك و 

وهكذا حال من سجن زوجها سجنا   ،عسرا  أو حرجا  أو ضررا  عليها أو ما أشبه ذلك يف كتاب الطالق
 سائر فروع املسألة.إىل  ،تتمكن من االتصال به وال طويال  
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ويأيت هنا الكالم يف املخالفة والكافرة إذا كان أحكامهن على طبق مذهبهن غري موافق ألحكامنا، 
ون اإللزام هو امللزم، ألن هذا القانون استثناء عن القوانني األولية كما ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض  فإن قان

 كتب الفقه.
 
 المرابطة :2

 .(0)﴾اتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ا الَّذيَن آَمُنوا اْصِبُوا َوصاِبُروا َوراِبطُوا وَ يا أَيُـّهَ قال سبحانه: ﴿
 ،كلها بلد واحد  سالمبالد اإلفإن  ،عداءحترك األإىل  ن البقاء يف الثغور مدة للنظرواملرابطة عبارة ع

 واملرابطة مستحبة وأحيانا  تكون واجبة على سبيل الكفاية، وقد أملعنا ،وأطرافها بينها وبني بالد الكفر الثغور
 ذلك يف كتاب اجلهاد.إىل 

ال احلاضر، وكان بعضها هلا ثغور يف بالد الكفر ولكن إذا كانت البالد اإلسالمية متفرقة كما يف احل
لكن ال حكم للبالد املتفرقة حسب السياسات اجملزئة، وال فرق بني املرابط بني  يكون احلكم كذلك أيضا .

 أن يكون من ذلك البلد أو من سائر بالد اإلسالم.
 
 داألوالتربيه  :5

ُقوا ِنما وليان هلم، وقد قال القرآن احلكيم: ﴿أل د مبا يريد الشارع منهماألوالجيب على الوالدين تربية 
فالالزم تربيتهم حىت اليؤذوا الناس واليفعلوا املناكري كالزنا واللواط والسحق  ،(4)﴾أَنـُْفَسُكْم َو أَْهليُكْم نارا  

اب ذلك يف كتإىل  وأملعنا ،وما أشبه، وقد عقد الوسائل واملستدرك بابا  يف هذا الشأن فيه روايات متعددة
 النكاح باملناسبة.

وأولو األرحام من غري فرق بني األب واألم، فإن األم أيضا  ويل يف اجلملة، وقد قال سبحانه: 
ه ال فرق يف األوالد بني الذكور واإلناث، بل ميكن أن يقال ، كما أن(4)بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل

 لأليب الوالية على بعض التقادير. إن األبوين شامالن للجد واجلدة األيب واألمي، وإن كان
 
 الترتيل :6

 َرتِِّل اْلُقْرآَن وَ قوله سبحانه: إىل  َقليال  إالّ  يا أَيُـَّها اْلُمزَّمُِّل ُقِم اللَّْيلَ قال سبحانه: ﴿
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 .(0)﴾تـَْرتيال  
 ،ر الرملتنثره نث الشعر وال ه هذّ تذّ  نه بيانا  والبيّ (: عليه الصالة والسالم)ويف احلديث عن علي 

 .(4)أحدكم آخر السورة يكن همّ  وال ،ولكن افزعوا قلوبكم القاسية
ة القرآن حسب ءالرتتيل يف الصالة مبعىن تبيني احلروف على التوايل حبيث يصدق قراأن  والخيفى

 لزاميا ، بل هو حممول على الندب.إاملنصرف عنه واجب، أما يف غري الصالة فليس احلكم 
 
 رجاء الوقار هلل :7

وحيث   ،(3)﴾ما َلُكْم ال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقارا  قال لقومه: ﴿)عليه السالم( قال سبحانه حكاية عن نوح 
أي تعظيمه حق عظمته جبعله يف مكان  ،نكاريا  دل على وجوب التوقري هلل سبحانه وتعاىلإكان االستفهام 

 .على ما ثبت يف العقائد احلقة ،نداد عنهوخلع األ ،الربوبية
 .دل عليه الدليل يف كل من الثالثة حسب ما ،نئذ يكون التوقري قلبيا  ولسانيا  وعمليا  وحي

تيان الواجب منه كما إفالالزم  ،هو مستحب ومنه ما ،هو واجب من ذلك ماأن  ومن الواضح
، وذلك ألن اللفظ قد يكون بصدد بيان كليهما على ْحو اجلامع، وليس ذلك تيان املستحب منهإيستحب 

 ستعمال املشرتك يف أكثر من معىن على ما ذكره األصوليون.من ا
 واألمر أعم من اإلجياب والسلب، بأن يأيت مبوجب الوقار إحيابا  ويرتك ما هو ضد الوقار سلبا .

 
 رجاع البصرإ :8

مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر  ، ورٍ ِمْن ُفطُ   َخْلِق الرَّمْحِن ِمْن َتفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى  يف  ما َترىقال سبحانه: ﴿
َقِلبْ   .(2)﴾ُهَو َحسريإِلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئا  وَ  َكرَّتـَنْيِ يـَنـْ
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فاملعتقد باهلل سبحانه وإال  ،من عظمة اهلل سبحانه وتعاىل نساناإل ئرشادي ليمتلإ أن األمر والظاهر
 الكون وأن يداق فيهما.إىل  ماء أوالسإىل  ينظرأن  جيب عليه وتعاىل حسب ما بني يف القواعد احلقة ال

يراد به كرة بعد كرة، ال العدد اخلاص، ويرجع  يرجع البصر كرتنيوال خيفى أن قوله سبحانه: 
 البصر من باب املصداق، وإال فريجع القلب أيضا  من مصاديق ذلك إما بشمول اللفظ له أو مشول املالك.

 
 الرجوع من البيوت :9

قيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا  نْ إ جتَُِدوا فيها َأَحدا  َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم وَ فَِإْن ملَْ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾َلُكمْ   ُهَو أَزْكى

 ،ذن املتويلإذنه حمرم، وكذلك البيت الذي هو موقوف بدون إدخول بيت الغري بدون أن  من الواضح
منا إذنه كاف حلرمة التصرف فيه بدخول أو غري دخول، و إم عدفإن  خصوصية لقول املالك ارجعوا، وال

ية صخصو  وال ،مل يرض صاحب البيت قال ملن يريد الدخول ارجعإذا  سيق الكالم مساق املتعارف، حيث
 منا البيت من باب املثال الغالب.إللبيت و 

د، ألن األعمال وإذا خالف اللفظ القصد، فهل االعتبار باللفظ أو القصد، ال يبعد أن يكون بالقص
وإذا كان البيت بالنيات، وقد قالوا: املأخوذ حياء  كاملأخوذ غصبا ، وإمنا اللفظ دليل فيما ال دليل سواه، 

 مشرتكا  احتاج األمر إىل رضى مجيعهم.
 

 الرجم :01
 .مجاعمنا دل على ذلك النص واإلإمل يذكر حكم الرجم يف القرآن احلكيم و 

للمحصن  )عليه السالم( وقضى أمري املؤمنني: )عليه السالم( لباقرففي صحيح حممد بن قيس، عن ا
 .(4)الرجم

 جلد يف احملصن واحملصنة : )عليه السالم( ويف صحيحة حممد بن مسلم وزرارة، عن الباقر
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 .(0)جلد مائة مث الرجم
 .(4)أمر برجم ماعز (صلى اهلل عليه وآله)النيب ن إ :حاديثويف األ

 ذكرنا تفصيله يف كتاب احلدود.غري ذلك ِما إىل 
 

 رد تراب المسجد وحصاه :00
جيوز  الأنه  من جهة ،كان من جزء الوقف ومل يكن قمامة واجبإذا   رد تراب املسجد وحصاه

، ومن ذلك الوقوف على حسب ما وقفها أهلهاخالف فإنه  ،التصرف يف الوقف بغري اجلهة املوقوفة
 ل موقوفة كذلك.خصوصية للمسجد، بل ك الأنه  يتبني

 ،حصاة : أخرج من املسجد ويف ثويب)عليه السالم( يب عبد اهللقال: قلت أل ،وقد روى زيد الشحام
 .(4)فردها أو اطرحها يف مسجدقال: 

أو يف صورة عدم متكنه من املسجد املخرج حصاه  ،وكأن الثاين من باب االرتكاز وعدم اخلصوصية
مل ن إ ل على ما ذكروه يف كتاب الوقف من اتباع االرتكازثسجد ِمااالرتكاز وجوب صرفه يف مفإن  منه،

 ميكن نفس الكيفية املوقوفة عليها، وتفصيل املسألة يف باب املساجد.
لكن الرد للرتاب واحلصاة فيما إذا مل يكن من النفايات، وإال كان إخراج ذلك من املسجد مستحبا  

 فهو نوع من التنظيف.
 

 الشارعإلى  رد المتنازع فيه :04
اْليَـْوِم ْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه وَ كُ  نْ إ الرَُّسولِ اللَِّه وَ إىل  ٍء فـَُردُّوهُ  َشيْ   فَِإْن تَناَزْعُتْم يفقال سبحانه: ﴿

 .(2)﴾اآْلِخرِ 
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ى مس، كاليت تاختلف يف املراد منهإذا  واملراد بالشيء احلكم، وكذلك املوضوع ذو احلكم فيما
أنه  من باب)صلى اهلل عليه وآله( وذكر الرسول  ،املشرعأنه  وذكر اهلل من باب ،تنبطةباملوضوعات املس

يف قبال اتباع  اهلل والرسول ليس حكما  مستقال  إىل  ووجوب الرد ،حكم اهلل سبحانه وتعاىلإىل  املرشد
 .أحكام اهلل سبحانه وتعاىل، بل هو من مصاديقه

، نعم يشرتط يف ذلك أن يكونوا عدوال ، ليهمإر الغيبة الرد والفقهاء خلفاء الرسول، ولذا جيب يف عص
، بعد قوله )عليه السالم(: وذلك بعض فقهاء الشيعةألنه ال اعتبار بغري العادل، وقد قال )عليه السالم(: 

من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه، حافظا  لدينه، ُمالفا  هلواه، مطيعا  ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه. 
والقضاء والفتوى واإلمامة كلها حباجة إىل العدالة، فقد ذكرنا يف بعض مباحث )الفقه( وجه قوهلم 

 )عليهم السالم( باألربعة املذكورة، اثنان سليب واثنان إجيايب.
 

 ليهاإرد طير مكة  :03
قال: سألته عن رجل  (،عليه الصالة والسالم)علي بن جعفر يف الصحيح، عن أخيه موسى  ىرو 

 .(0)مات تصدق بثمنهفإن  مكةإىل  يردهقال:  ،به الكوفة كيف يصنع ج بطري من مكة حىت وردخر 
 ن كان الإاحتماالن، و  ،مكان الرد فهل يتصدق بنفسه أو بثمنهإمكان، أما بدون أقول: هذا مع اإل

الكالم يف  وتفصيل  ،نفسه من غريه، بل هذا التعبري من ضيق اجملالإىل  ن الشيء أقرب، ألاألوليبعد 
 كتاب احلج.

 وقوله: )بطري( يشمل احلمام والعصفور وغريمها على سعة يف مصاديق كل من اللفظني.
وال يبعد أن يكون التصدق أعم من إعطائه للهامشي وغري اهلامشي، أما ما ورد من منع اإلعطاء 

 للهامشي بالنسبة إىل كون املعطي غري هامشي فذلك خاص بالزكاة املفروضة 
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 ما حقق يف حمله.على 
 

 رد الغيبة :02
املراد االنتصار للغائب مبا يناسب )وفسره الشيخ بأن  ،خباردل على وجوب رد الغيبة مجلة من األ

ن كان عيبا  دينيا  إما عاب اهلل من املعاصي، و إالّ  كان عيبا  دنيويا  انتصر له بأن العيب ليسفإن   تلك الغيبة،
 له بأن املؤمن قد يبتلى باملعصية فينبغي مل يقبل التوجيه انتصرفإن  ،ملعصيةوجهه باحملامل اليت ذخرجه عن ا

 (، انتهى.له يستغفرأن 
ويف وجوب ذلك تأمل، وإن كان االحتياط يقتضيه، وال يبعد فهم املالك بالنسبة إىل التهمة وْحوها، 

نوع من النقص والعيب املوجهة إىل أخيه املؤمن وذلك للمالك، فإنه يشمل كل فريد اإلنسان التهمة 
 بأقسامه الكثرية، وقد عّدها بعض الفقهاء حىت أِناها إىل مائتني.

 
 رد جواب الكتاب :05

يف صحيحة عبد اهلل  (عليه الصالة والسالم)لقول الصادق  ،نه مستحبأاملشهور على عدم وجوبه و 
 .(0)باهلل ورسولهوالبادي بالسالم أوىل  ،رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السالمبن سنان: 

لصرف النص عن ظاهره، بل  وكفى به دليال   ،بضميمة املرتكز يف أذهان املتشرعة من عدم الوجوب
فيكف خيتفي ذلك على املشهور من  ،لو كان رد اجلواب واجبا  لصار لعموم االبتالء به من الضروريات

 .على االستحبابإالّ  املتدينني فال حيملونه
 )عليه السالم( كوجوب زيارة احلسني  ت،ابيف كثري من الروايات على املستحوقد ورد لفظ الوجوب 

والثبوت كما يكون بالواجب املانع من النقيض يكون باملستحب غري  ،معناه اللغوي الثبوتفإن  ،(4)وغريه
 املانع منه.
 ال يبعد كون األمر غري خاص بالكتاب يف أزمنتنا، فيعم مثل رد الالسلكي والتلفون مث 
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 وما أشبه ذلك، لوجود املناط يف اجلميع.
 

 رمى الجمار :06
رفعوا اجلمرة أنه إذا  والظاهر ،من الواجب يف احلج رمي اجلمار على التفصيل املذكور يف كتاب احلج

يف سرداب  جعلوها نازال  إذا  وبرمي املتسع منها، وكذلك ،أو ضخموها حصل الرمي من الطبقة العلياطوال ، 
 .ليه يف كتاب )لكي يستوعب احلج عشرة ماليني(إوقد أملعنا  ،للصدق عرفا  

ومىن  والسعي، ويف عرفات واملشعر )عليه السالم( براهيمإ مثله يف الطواف والصالة خلف مقام يتويأ
صنع هلا سرداب  داره وقد توسعت أو ارتفعت أوإىل  فذهب ،دار زيدإىل  قيل اذهبإذا  وغريها، فهو كما
 أو ما أشبه ذلك.

 بالنسبة إىل مىن وعرفات واملشعر كما إذا بنوا أحدها طبقات عاليات أو سراديب أو ْحو ذلك.و 
 واحتمال اخلصوصية ألنه املتلقى من اشرع احتمال بدائي.

 
 رد مال المؤمن :07

 .(0)بطيب نفسهإالّ  ئحيل مال امر  النه إبرضاه، فنسان إالّ من احملرم حفظ مال املؤمن عند اإل
َنُكْم بِاْلباِطلِ ه: ﴿قال سبحان  .(4)﴾َتُكوَن جِتارَة  َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ إالّ أن  ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بـَيـْ

من : (صلى اهلل عليه وآله)يف صحيح احلذاء: قال رسول اهلل  (عليه الصالة والسالم)وقال الباقر 
يثبتها  عماله اليت يعملها من الِب واخلري الاقتطع مال مؤمن غصبا  بغري حقه مل يزل اهلل معرضا  عنه ماقتا  أل

 .(4)صاحبهإىل  يف حسناته حىت يرد املال الذي أخذه
 .ربعةدلة األاىل غريها من الروايات، بل ذلك من الضروريات، وقد دل عليه األ
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 منا املؤمن من باب املثال، بل كل حمرتم املال حكمه كذلك، سواء كان ذميا  إو  ،خصوصية للمؤمن وال
 نساناحلريب لو أودع عند اإلأن  أو حمايدا  أو معاهدا ، نعم مال احلريب مباح، وقد ذكرنا يف كتاب الوديعة

 .هل جيب رده أم ال ماال  
 نعم إذا كان لإلنسان حق يف ماله وصار مصداقا  للتقاص جاز عدم الرد، ألن التقاص حاكم.

 
 رزق الوالدة على الزوج :08

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف  ،(0)﴾ِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ْلَمْوُلوِد لَُه رِْزقـُُهنَّ َو َعَلى اوَ قال سبحانه: ﴿
 الرضاع من كتاب النكاح.

 واملراد به األعم من املسكن وذلك للمالك، كما ال يبعد مشول ذلك للدواء املتعارف.
 

 رزق السفهاء :09
ُقوُلوا َعَل اللَُّه َلُكْم ِقياما  َواْرزُُقوُهْم فيها َواْكُسوُهْم وَ جَ   الَّيت ال تـُْؤُتوا السَُّفهاَء أَْمواَلُكمُ وَ قال سبحانه: ﴿

 .(4)﴾هَلُْم قـَْوال  َمْعُروفا  
يرزقه من ذلك املال حسب املوازين أن  جيوز تسليم السفيه ماله، بل يبقى عند الويل، وجيب الفإنه 

 غري ذلك.إىل  ليه،إكان حمتاجا  إذا   املقررة يف العرف من املأكل واملشرب واملسكن والتزويج
ويراد بالزواج األعم من الزوجة للرجل، والزوجل للمرأة، بل والدواء حىت غري املتعارف، ألن املال ماله 
فالالزم إدارته مباله زواجا  ووالدة  ودواء  وغري ذلك من شؤونه، بل ال يبعد تسفريهم باألسفار املتعارفة كسفر 

 نزه وما أشبه ذلك بالقدر املتعارف.الزيارة واحلج والت
 

 رثولى القربى من اإلأرزق  :41
 ساكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه اْلمَ وَ   َواْلَيتامى  ِقْسَمَة أُوُلوا اْلُقْرىبَحَضَر الْ إذا وَ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .444اآلية  :( سورة البقرة0)
 .1اآلية  :( سورة النساء4)



 .(0)﴾ُقوُلوا هَلُْم قـَْوال  َمْعُروفا  وَ 
كما قاله بعض، وكذلك حال   أيضا  عليه السياق املشهور بني الفقهاء استحباب ذلك، ولعله يدل 

رث، والظاهر عدم جواز رزقهم من مال الصغار وْحوهم، رزق اليتامى واملساكني الذين حيضرون قسمة اإل
يف مال الصغري وْحوه،   يدل دليل على رزقهم من أصل الرتكة حبيث يوجب خلال   الإذ  بل من مال الكبار،

 يؤخذ منه لذلك. شأن الرزق ال الثلث املعني لشأن غريأن  كما
يف قبال أن يطردوا ويسّبوا، وإال فقول املعروف ليس بواجب، بل  قوال  معروفا  والظاهر أن قوله: 

 وال مستحب فتأمل، كما مل أشاهده يف ما ذكره الفقهاء.
 

 رسال الصيد على المحرمإ :40
ليها يف كتاب إيات متعددة أشرنا رسال الصيد على احملرم لزوال ملكه عنه، ويدل عليه رواإجيب 

 احلج.
والظاهر أنه ال جيب اإلرسال فيما إذا كان الصيد خطرا ، فإن املنصرف من الصيد الصيد املتعارف  

 كالغزال واأليل وْحو ذلك.
 

 رشاد الذي أضلهإ :44
 رجاع الذي ضل على املضل، وقد دلت بعض الرواياتإا  كان من جزء توبته إنسان إنساناذا أضل 

 .الطريقإىل  مل يرشدهن إ على عدم قبول توبته
يتمكن فال، بل عموم قبول التوبة حيث  يكون ذلك حيث يتمكن، أما حيث الأن  يبعد لكن ال

ذلك أن  وغريه دال على (4)﴾ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ أن  ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفرُ قال سبحانه: ﴿
 ن.مكامع اإل

 وال فرق يف من ضله بني أن ضله عن األصول أو عن الفروع، كاأللوهية أو التوحيد 
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أو مطلق الرسالة أو الرسالة اخلاصة أو املعاد، أو عن أحكام اهلل كما له أضله برتك الصالة أو الصوم، 
 وهكذا بالنسبة إىل األخالق الواجبة واحملرمة.

 
 حكاماألإلى  رشاد الناسإ :43

حكام الشرعية باملعروف والنهي عن املنكر، بل هو عبارة عن بيان اإل األمررشاد غري اإلن أ الظاهر
 .وجوبه كفائي توصليأن  زمنة، ومن الواضحكما يفعله اخلطباء والوعاظ يف كافة األ  ،للجاهلني

ُهْم طائَِفٌة قال سبحانه: ﴿ يِن وَ  لَِيتَـَفقَُّهوا يف فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ َرَجُعوا إذا  لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهمْ الدِّ
 .(0)﴾إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ 

جهنم وْحو ذلك من العقوبات الدنيوية  بالتحذير من نارإاّل  يكون رشاد الاإلأن  الغالبن إ وحيث
 احلذر.إىل  نيحكام جمردا  عن التحذير والرتغيب املؤديفال يكفي بيان األ ،خروية يلزم ذلكواأل

لوضوح أن اخلوف هو الذي يسوق اإلنسان إىل الطاعة ويبّعده عن املعصية، وهلذا نشاهد أن 
استحباب صالة الليل مل يسبب جميء غالب الناس هبا، بينما وجوب صالة الظهر سبب إتيان الناس هبا، 

 وهكذا يف غري ذلك من املستحبات واملكروهات والواجبات واحملرمات.
 

 لمظالمرد ا :42
 كما ذكرنا ذلك يف كتاب اللقطة.  ،دلة العامة واخلاصةدل على ذلك األ

ويؤيد ذلك ما نقل عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( من أنه قبل موته قال: من له علي مظلمة 
فليأخذها، فقام إليه شخص وقال: إين أطلب منك أربعة دراهم، فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

أصحابه أن يعطيها إياه، فقام اآلخر وقال: إن عصاك ضرب بطين، فاستعد رسول اهلل )صلى اهلل ألحد 
 عليه وآله( أن يقتص منه.

لكن الظاهر أن سوادة القائل بذلك كان كاذبا ، والرسول )صلى اهلل عليه وآله( مل يرد أن يرده حىت 
 عليه وآله( مل يكن عامدا  وال ساهيا ، أما يقال إنه طلب مظلمته ولكنه رده، لوضوح أن الرسول )صلى اهلل

 عامدا  فواضح، وأما ساهيا  فألن
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الرسول )صلى اهلل عليه وآله( مِبؤ عن السهو الغفلة والنسيان وما أشبه ذلك، وقد ذكرنا تفصيله يف  
 .(0)كتاب السرية

 
 مد على األاألوالرضاع إ :45

وقد ذكرنا  ،(4)﴾يُِتمَّ الرَّضاَعةَ أن  ُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرادَ اْلواِلداُت يـُْرِضْعَن َأْوالدَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .تفصيل ذلك يف كتاب النكاح

 .ن ذكر وجوبه مجع من الفقهاءإو  ،( على وزن )عنب( ليس بواجبئرضاع )اللبإأن  كما ذكرنا
وعدم املال للولد  بم يف صورة فقدان األرضاع على اإلوقد احتملنا يف كتاب النكاح وجوب اإل

والرضاع  ،خر مع مجع الشرائطد جيب عليهم نفقة اآلاألوالمن الوالدين و  ن كال  وعدم وجود متِبع وْحوه، أل
 .من مجلة النفقة

كما ذكرناه يف مجلة من مباحث   ،واحلكم كذلك يف ولد الشبهة، أما يف ولد الزنا ففيه احتماالن
ولد الزنا حكم ولد احلالل يف كل جهة باستثناء األحكام ، لكن ال يبعد الوجوب، ألن حكم (الفقه)

 املستثناة، كاإلرث والقضاء واملرجعية وإمامة اجلماعة وما أشبه ذلك، وهذا احلكم مل يستثن يف الشريعة.
ولو باجلِب وحالة النوم أو ما  خر حالال  ومنه يتبني احلال لو كان الولد من أحد اجلانبني زنا ومن اآل

 ب.جرة على األقد حبثنا يف كتاب النكاح كون األأشبه ذلك، و 
 

 الرضا بالحلف :46
علم بأن احللف إذا  نعم ،يرضى باحللفأن  يعلم الكذب حلف له وهو النسان أنه إذا جيب على اإل

حلف باهلل ذهب أنه إذا  يف املال الذي ورد الّ إيقف أمام العلم شيء، اللهم  نه الأل ،يلزم الرضا مكذوب ال
من حلف باهلل فليصدق ومن مل يصدق يف صحيح اخلزاز:  (عليه الصالة والسالم)، قال الصادق باملال

 فليس من اهلل يف شيء، ومن حلف له باهلل فلريض ومن مل يرض 
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 .(0)فليس من اهلل
 .ميانومثل هذه الرواية غريها ِما ذكرناها يف كتاب القضاء وكتاب األ

فليس ذلك  ،يعلم باخلالف يرضى باحلجة الشرعية فيما ال نساناإلأن  ذا كان املراد بالرواياتإو 
عليه )حيث قال  ،فيكون كذلك البينة وقول الثقة ،منا يكون اليمني من باب املثالإُمصوصا  باليمني و 

 غري ذلك من احلجج.إىل  ،شياء كلها على ذلك حىت تستبني أو تقوم به البينةاأل: (الصالة والسالم
لف خاص باهلل سبحانه، أما احللف باألنبياء واألئمة )عليهم السالم( والقرآن الكرمي وال خيفى أن احل

والكعبة املشرفة واملشاهد املعظمة فليست حلفا  مبعىن وجوب العمل به، وإن كان االحرتام يقتضي العمل، 
 .(4)لعمرك إِنم لفي سكرتم يعمهونويف القرآن احلكيم: 

 
 نه وتعالىالرضا بقضاء اهلل سبحا :47

دعية وغريها، وهل ذلك على سبيل كما يف بعض األ  (3)ورد يف الروايات مكررا  الرضا بالقضاء
 .احتماالن ،خالقيةمور األالوجوب أو من األ

 .قال: اجتمعت العصابة على وجوب الرضا بقضاء اهلل تعاىل (رمحه اهلل)لكن العالمة احللي 
كان املراد به حكمه سبحانه أو ن  إ القضاءأن  ن الظاهرن كاإوتفصيل البحث يف الكتب الكالمية، و 

كان الرضا به رضا   ،ا كاملسكني والفقريافرتقإذا  خرنه يطلق كل واحد منهما على اآلأل ،شياءتقديره لأل
اهلل قدر الكون كما يقدر املهندس العمارة قبل بنائها مث حكم فإن  ميان،بفعله سبحانه وهو من لوازم اإل

ملصلحة وهو عبارة عن قضائه سبحانه، أما ما يوجد يف بعض الروايات من تقدمي القضاء على بالعمل طبق ا
 منا ذلك من باب اللف والنشر.إو  ،القضاء مقدم على القدر خارجا  أن  القدر فليس معناه
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وكما جيب الرضا بقضاء اهلل سبحانه وتعاىل، كذلك جيب الرضا بقدره سبحانه، وقد قال )عليه 
 .ال حميص عن يوم خط بالقلم السالم(:

 إىل غريه من الروايات الدالة على هذا الشأن.
 

 الركوع :48
 .(0)﴾اْعُبُدوا َربَُّكمْ ا الَّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا وَ يا أَيُـّهَ قال سبحانه: ﴿

 .(4)﴾ارَْكُعوا َمَع الرَّاِكعنيَ وقال سبحانه: ﴿
منا هو ضمين يف ضمن الصلوات إبل مل أجد من أفىت بذلك، و الوجوب ليس استقالليا ، أن  والظاهر

 حاله حال السجود وسائر أجزاء الصالة. ،الواجبة
نعم ال إشكال يف استحباب الركوع مستقال ، والسجود مستقال ، وقد كان أصحاب رسول اهلل )صلى 

سجدون ليلة بعد قول اهلل عليه وآله( يعملون ذلك، كما روي بالنسبة إىل أويس أنه كان مع أصحابه ي
 بعضهم لبعض: إِنا ليلة السجود، وكذلك بالنسبة إىل قول بعضهم لبعض: إِنا ليلة الركوع.

 وال يبعد استحباب القنوت مستقال  أيضا بأن يرفع يديه ويدعو اهلل سبحانه وتعاىل.
 

 مام والبينة )في الرجم(رمى اإل :49
مام مث د قال مجاعة بوجوب رجم البينة ابتداء  مث اإلذا وجب الرجم يف مثل الزاين احملصن وْحوه فقإ

 .وتفصيل الكالم يف كتاب احلدود ،الناس، لكن الظاهر عدم وجوب ذلك
 .(4)مل حيضر هو عز( ملا أمر برجم ماصلى اهلل عليه وآله)الرسول أن  وقد ورد:

نه نائبه أل ،مامام اإلذا قيل بالوجوب كان احلاكم الشرعي يف عصر الغيبة قائما  مقإوعلى كل حال، ف
 ما خرج بالدليل وليس املقام ِما خرج.إالّ  فله أحكامه

 وال خيفى أنه لو قيل بوجوب حضور اإلمام )عليه السالم( مل جيب إذا كان يف بلد آخر إذ الدليل
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منصرف عنه، وكذلك إذا أجرى األحكام غري الفقيه، كما ذكرناه يف كتاب القضاء، فإنه ال جيب 
يه الذي يف البلد أن حيضر سائر البالد، خصوصا  إذا كانت بعيدة، فاحلكم حيمل على القدر على الفق

 املتيقن.
 
 



 

 حرف الزاء
 
 الزكاة :0
 .بل العقل يف اجلملة ،مجاعودل عليه الكتاب والسنة واإل ،يةسالموجوب الزكاة من الضروريات اإل 

ليه ويف بعض الروايات قال )ع ،الزكاةمور منها أعلى مجلة  سالمويف بعض االحاديث بناء اإل
 ،يقضي فيها أحد حىت يبعث اهلل قائمنا أهل البيت حالل من اهلل عز وجل ال سالمدمان يف اإل(: السالم

ومسائلها  ،ولعله مبوازين فاعل املنكر ،(0)الزاين احملصن يرمجه، ومانع الزكاة يضرب عنقهقال: إىل أن 
 مذكورة يف كتاب الزكاة.

أشرنا إىل أن بعض البالد الغربية أخذوا بقانون اخلمس والزكاة يف بالدهم، ألنه من الواضح أن وقد 
من مقومات الدولة املال، واملال يف الشريعة اإلسالمية عبارة عن الزكاة واخلمس، أما اجلزية فال وجود هلا مع 

وقد قال بعض غري املسلمني: إن  عدم الكافر، وأما اخلراج فال وجود له مع عدم األراضي املفتوحة عنوة،
 مقوم احلكومة: أقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، فالصالة مجع الرجال والزكاة متويلهم.

 
 زكاة الفطرة :4

، بل رمبا مجاعودل على ذلك الكتاب املفسر بذلك والسنة واإل ،كالزكاة املايل  أيضا  زكاة الفطرة واجبة 
 .شذ من العامة منإالّ  املسلمني إمجاعقيل بأن عليه 

 قال الصادق 
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 .(0)منا كانت الفطرةإنزلت الزكاة وليس للناس أموال و يف صحيح هشام:  (عليه الصالة والسالم)
وال خيفى أن مصارف الدولة يف القانون اإلسالمي قليلة، حيث إن الدولة ليس هلا هذه الكثرة من 

فزكاة الفطرة على قلتها يف نظر بعض الناس هي   املوظفني، كما أشرنا إىل ذلك يف مجلة من كتبنا، وعليه
 كثرية يف النظرة اإلسالمية جبهازه البسيط.

 
 (لى اهلل عليه وآلهعظم )صزيارة الرسول األ :3

مل يزره الناس إذا  نهأ، و ييف املدينة املنورة بالوجوب الكفائ)صلى اهلل عليه وآله( تقدم وجوب زيارته 
 لنفقة هلم من بيت املال.ا إعطاءوجب على الوايل جِبهم و 

واملراد زيارته )صلى اهلل عليه وآله( يف املواسم املتعارفة، ال زيارته طول السنة، بأن جيب على احلاكم 
 اإلسالمي أن ميأل املدينة بالزوار طول السنة، فإن اللفظ منصرف إىل ذلك.

 
 (ليه السامزيارة الحسين )ع :2

على املستطيع كوجوب  )عليه السالم( زيارة احلسنيلقد دلت مجلة من الروايات على وجوب 
لكن اليبعد الوجوب الكفائي كزيارة  ،بوتثلكن الضرورة الشرعية على العدم، فاملراد بالوجوب ال ،(4)احلج

 .على ما تقدم الكالم فيه (صلى اهلل عليه وآله)الرسول 
دعية ورة والصالة واألثة الزيارات املاءاوالظاهر من الزيارة هو حضور الزائر عند املزور، أما التسليم وقر 

أما الكفائية فيها فال جتب  ،منا هي من املستحب يف املستحبإو  ،بل والغسل ومثل ذلك فال لزوم فيها
 .على أكثر من ذلك قطعا  لعدم الدليل

وال خيفى أن زيارة بقية املعصومني )صلوات اهلل عليهم أمجعني( حاهلا حال زيارة احلسني )عليه 
سالم( مع تفاوتا يف شدة االستحباب وعدم شدته، وما يف بعض الروايات من أن زيارة الرضا )عليه ال

السالم( آكد، حممول على بعض مراتب الفضل كما ذكره العلماء، ال أن زيارة الرضا )عليه السالم( أفضل 
 على كل حال.مطلقا  من زيارة احلسني )عليه السالم( 
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 حرف السين
 
 عن اهل الذكرالسؤال  :0

 تـَْعَلُموَن ُكْنُتْم ال نْ إ إِلَْيِهْم َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكرِ   رِجاال  نُوحيإاّل  ما أَْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلكَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾أَنـْزَْلنا إِلَْيَك الذِّْكرَ بِاْلبَـيِّناِت َوالزُّبُِر وَ 

 .(4)﴾ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ  نْ إ ْسئَـُلوا أَْهَل الذِّْكرِ اإِلَْيِهْم فَ   نُوحي رِجاال  إالّ  ما أَْرَسْلنا قـَبـَْلكَ وَ وقال تعاىل: ﴿
ن كان من جهة التنزيل يراد به إوهو و  ،ة الطريقءراإجل والسؤال من أهل الذكر من باب املقدمة أل

 .مالكه وعمومه شامل لسؤال كل جاهل عن كل عاملإالّ أن  ،السؤال من أهل الكتاب وْحوهم
 (3)﴾َجَعْلنا ِمْن ُدوِن الرَّمْحِن آهِلَة  يـُْعَبُدونَ ِمْن قـَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنا أَ  ْل َمْن أَْرَسْلناأَ سْ اوَ ل قوله سبحانه: ﴿ولع

يلزم حضور الرسل، بل املراد سؤال أِمهم أو االستطاع عنهم من كتبهم  النه إ من هذا القبيل، حيث أيضا  
 أو ما أشبه ذلك على سبيل التوسع.

أُّول باألئمة الطاهرين )عليهم السالم( ألِنم أهل  فاسألوا أهل الذكرال خيفى أن قوله تعاىل: و 
فسرت بليلة املعراج وسؤال  واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلناذكر حقيقة، كما أن اآلية املباركة 

تمعوا بالرسول )صلى اهلل عليه الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عن األنبياء السابقني )عليهم السالم( الذين اج
 وآله(، كما ال خيفى ما ذكرناه ملن راجع الِبهان وْحوه من التفاسري.
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 السعى :4

 .على التفصيل املذكور يف كتاب احلج ،من الواجبات يف باب احلج السعي، وكذا يف باب العمرة
ملبين فوق املسعى، بل هكذا وقد ذكرنا يف بعض كتبنا الفقهية وغريها صحة السعي من الطابق الثاين ا

إىل  رض، وقد أشرنابين طابق حتت األإذا  كما يصح السعي من الطابق التحناين  عديدة، بنيت طوابق لو
 دليل ذلك يف مسألة رمي اجلمار.

وال خيفى أن األمر غري خاص باملسعى، بل كذلك املطاف ووعرفات ومىن واملشعر، فإن كل مرتفع أو 
 ، وقد ذكرنا هذا تفصيال  يف كتاب )ليحج مخسون مليون(.يكون من ذلك (0)منخفض
 
 بها  يسؤال الحل عن مالك المزن :3

يأتيه قال:  ،(: رجل مسلم فجر حبارية أخية فما توبتهليه السالمقلت أليب عبد اهلل )ع: يف رواية
اهلل عز وجل  ىلقيقال:  ،مل جيعله من ذلك يف حلفإن  ، قلت:يعود جيعله يف حل والأن  وخيِبه ويسأله

 .(4)زانيا  خائنا  
اهلل سبحانه وإال فإن  ،مل يتبإذا  منا يكونإائنا  ءه اهلل سبحانه وتعاىل زانيا  خلقاأن  لكن الظاهر

ه املهر، ؤ عطاإإالّ  مل يرض منه مل يكن عليهأنه إذا  ، كماكانت توبة نصوحا  إذا   وتعاىل يقبل التوبة عن عباده
مل إذا  ما الالزم االستحالل على قول مجع من الفقهاء، لكن ذلك يفأن  جة الناسوقد تقدم يف الزنا بزو 

 هم واملهم.هم منهما من باب مسألة األيقدم األوإال  يرتتب عليه مفسدة أخرى كما هو الغالب،
 .فرق يف امللك بني الرجل واملرأة الإذ  كانت اجلارية المرأة،إذا   ومنه يعلم احلال فيما

كما يظهر من   ،مهر هنا الط بغالم رجل أو امرأة كان احلكم كذلك، نعم ال لوأنه  علممنه يأن  كما
 ِنم مل يذكروا إف ،وقع جبِبإذا  سكوت املشهور عن مثل ذلك يف اللواط
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 .احتماال   (الفقه)ن كنا احتملنا ذلك يف بعض مباحث إشيء للولد املفعول به، و  إعطاء
لالزم على من احلق عليه أن يرضي من له احلق، سواء باملال وكذلك كل حق إلنسان على إنسان، فا

 أو باهلبة أو مبا أشبه ذلك.
 
 تسبيح اهلل سبحانه وتعالى :2

 .(0)﴾َأصيال  ُروا اللََّه ذِْكرا  َكثريا  َوَسبُِّحوُه ُبْكَرة  وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا اذْكُ قال سبحانه: ﴿
من ذلك فهو بني  األعمن كان املراد إركوع وْحوه فهو واجب، و ن كان املراد بذلك التسبيح يف الإ

 واجب ومستحب.
واألفضل أن يلتزم اإلنسان بتسبيح اهلل سبحانه بكرة وأصيال ، فإن ذكر اهلل حسن مطلقا ، خصوصا  يف 

 األوقات املذكورة.
 
 المسابقة للمغفرة  :5

لِلَّذيَن آَمُنوا  اأْلَْرِض أُِعدَّتْ َعْرُضها َكَعْرِض السَّماِء وَ  َجنَّةٍ َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وَ إىل  ساِبُقواقال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ُرُسِلهِ بِاللَِّه وَ 

رْياتِ وَ ويف آية أخرى: ﴿  .(3)﴾ِلُكلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيها فَاْسَتِبُقوا اخلَْ
رْياتِ لِكْن َعَلُكْم أُمَّة  واِحَدة  وَ َلْو شاَء اللَُّه جلََ وَ وقال سبحانه: ﴿ ُلوَُكْم فيما آتاُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْ  .(2)﴾لَِيبـْ
 .(5)﴾اأْلَْرضُ نٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت وَ جَ َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وَ إىل  سارُِعواوَ ويف آية أخرى: ﴿

منا يكون إوحتصيله  ،حتصيل الغفران واجب فورين إ آية املسارعة للوجوب، حيثأن  والظاهر
الكفارات  إعطاءتيان الواجبات وترك احملرمات واالستغفار عن املعاصي و إمن  ،سبب الغفرانتيان بباإل

 .وحقوق الناس وغري ذلك
 الواجب أو ترك احلرام أو إىل  يلزم التسابق نه الحيمل على االستحباب ألأن  أما املسابقة فالالزم

                                                 

 .24ـ 20اآلية  :( سورة األحزاب0)
 .40اآلية  :( سورة احلديد4)
 .021اآلية  :( سورة البقرة4)
 .21اآلية  :( سورة املائدة2)
 .044اآلية  :( سورة آل عمران1)



 الواجب. يف املورد أيضا  يراد به السبقة إالّ أن  ما أشبه ذلك، اللهم
 .أيضا  ، فالوجوب يف ضمنه األعمما الوجوب يف مورده أو إوعلى أي حال، فاملراد 

وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن الغالب يف مثل هذه اآليات والروايات أن حتمل على الكلي فيشمل 
 الواجب واملستحب، وهذا هو املفهوم عرفا ، أما استعمال اللفظ يف معنيني فليس ِما ْحن فيه.

 
 ستر العورة :6

 شرح العروة. (الفقه)قد تقدم الكالم يف ذلك يف حفظ العورة يف هذا الكتاب كما ذكرنا تفصيله يف 
وال خيفى أن السرت حيصل باملاء والظالم والرتاب وما أشبه ذلك، كما أن سرت العورة غري واجب 

 وهلا )عليها السالم(: إِنا تراه.بالنسبة إىل األعمى، وإن كان أحيانا  يستحب التسرت منه، ملا ورد من ق
كما ال خيفى أن السرت ال جيب أن يكون باملتعارف كالثياب وْحوه، بل إذا كان بسبب الطني وما 

 أشبه ذلك كان سرتا .
 
 السجود :7

ا الَّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا يا أَيُـّهَ بالسجود، مثل قوله سبحانه: ﴿ األمرورد يف آيات متعددة 
َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ْعُبُدوا َربَُّكْم وَ َوا  .(0)﴾افـَْعُلوا اخْلَيـْ

جيب السجود  بالسجود واجب، لكن حيث ال أن األمر الفالح واجب حتصيله، فالظاهرن إ وحيث
 .يكون املراد بالسجود ذلكأن  فالبدوما أشبه يف التالوة والسهو والسجود يف ضمن الصالة إالّ  وحده

يعبدون اهلل عبادة فيها  أي ال ﴾َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدونَ  ءقُرِئَ إذا وَ ه سبحانه: ﴿وهكذا يف قول
 حيمل على االستحباب أو على املعىن اللغوي أي اخلضوع، ولعل املعىن اللغوي أقربأن  يلزموإال  ،سجدة

 بحانه:، حيث قال ساآليةسياق إىل 
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بُونَ ، َئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدونَ قُرِ إذا َفما هَلُْم ال يـُْؤِمُنوَن وَ ﴿ اللَُّه أَْعَلُم مبا وَ  َبِل الَّذيَن َكَفُروا يَُكذِّ
ُر َِمُْنونٍ الَّ الَّذيَن آَمُنوا وَ إِ  فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَليمٍ  يُوُعونَ   .(0)﴾َعِمُلوا الصَّاحِلاِت هَلُْم َأْجٌر َغيـْ

 .(4)خالدين فيهاخرة مستمر، كما قال سبحانه مكررا : أقول: أي غري مقطوع، ألن أجر اآل

فليس املراد أنه إذا قرئ القرآن وجب على  وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدونأما قوله سبحانه: 
اإلنسان السجود املتعارف، بل املراد أِنم ال خيضعون هلل سبحانه، حيث إِنم ال يؤمنون باهلل، وحىت إذا قرئ 

 وبني هلم إعجازه ِما يدل على صدق الرسول )صلى اهلل عليه وآله(.عليهم القرآن 
 
 سجدة التاوة :8

كما ذكرنا تفصيله يف    ،ربعالعزائم األإىل  جتب سجدة التالوة لورود الروايات الدالة على ذلك بالنسبة
 .كتاب الصالة مبحث السجدة

أت شيئا  من العزائم اليت يسجد ذا قر إيف صحيح عبد اهلل بن سنان:  )عليه السالم( قال الصادق
حم السجدة وتنزيل والنجم وأقرأ  :والعزائم أربع ،ولكن تكِب حني ترفع رأسك ،فيها فال تكِب قبل سجودك

 .(4)باسم ربك
 القال:  أ،ر قعن رجل مسع السجدة ت )عليه السالم( قال: سألت أبا عبد اهلل ،ويف صحيح ابن سنان

يكون يصلي يف ناحية وأنت أن  أو يصلي بصالته، فأما ،ته متسمعا  هلاءايكون منصتا  لقر إاّل أن  يسجد
 .(2)تصلي يف ناحية أخرى فال تسجد ملا مسعت

 .(الفقه)وتفصيل الكالم يف ذلك يف 
وال خيفى أن يف القرآن سجدات واجبة أربع، وسجدات مستحبة كما ذكر يف الفقه، والسجدة 

كالم يف أن السجدة الواجبة مع االستماع أو مطلقا حىت مع السماع املستحبة تتأتى بأية كيفية كانت، وال
 مذكور يف الفقه مبا الْحتاج إىل تفصيله هنا.

                                                 

 .41ـ  41اآلية  :( سورة االنشقاق0)
، املائدة 11، املائدة: 044، النساء: 17، النساء: 04، النساء: 011، آل عمران: 046ن: ، آل عمرا01سورة آل عمران: ( 4)

، 76، طه: 011، الكهف: 41، النحل: 44، إبراهيم: 011، هود: 011، التوبة: 11، التوبة: 74، التوبة: 44، التوبة: 001
، البينة: 00، الطالق: 1، التغابن: 44، اجملادلة: 04 ، احلديد:1، الفتح: 02، األحقاف: 1، لقمان: 11، العنكبوت: 76الفرقان: 

1. 
 .0ح من القراءة 24الباب  111ص 2ج ( الوسائل:4)
 .0ح من القراءة 24الباب  114ص 2ج ( الوسائل:2)



 
 سجدة السهو :9
منا اخلالف يف بعض اخلصوصيات إخالف بني الفقهاء يف وجوب سجديت السهو يف اجلملة، و  ال

 ل.حبث اخلل (الفقه)املرتبطة بذلك ِما ذكرنا تفصيله يف كتاب 
وسجد سجدتني ملكان يف حديث:  (عليه الصالة والسالم)قال الصادق  ،عرجويف صحيح األ

 .(0)الكالم
 .(4)ن تكلم فليسجد سجديت السهوإو : )عليه السالم( ويف صحيح ابن أيب يعفور، عنه

وقد اشتهر بني املتأخرين وجوب السجدتني للسالم والكالم والسجدة املنسية والشك بني األربع 
واخلمس والركعة املنسية، وقد ورد يف بعض الروايات: لكل زيادة ونقيصة، وقد ذكرنا تفصيلها يف كتاب 

 الصالة يف )الفقه(.
 

 تسريح الزوجة  :01
ما َلُكْم مَتَسُّوُهنَّ فَ أن  َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبلِ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿

ٍة تَـ   .(3)﴾َسرُِّحوُهنَّ َسراحا  مَجيال  ْعَتدُّوَِنا َفَمتـُِّعوُهنَّ وَ َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
فالالزم على الزوج املعاشرة باملعروف أو التسريح وإال  ،ذكر املؤمنة من باب املثال الغالبأن  والظاهر

فَِإْمساٌك كما قال سبحانه: ﴿  ،ب وغري ذلكذية وتمة وهبت وسأبدون  ،الكافرةإىل  حسان حىت بالنسبةإب
حكام األإىل  شارةإمنا ذلك إحكم جديد يف املسألة و  الأنه  والظاهر ،(2)﴾مبَْعُروٍف َأْو َتْسريٌح بِِإْحسانٍ 

 خر املعروفة يف هذه املسألة.األ
ن التسريح واملراد باملعروف املعروف شرعا ، ومن املعروف شرعا  املعروف عرفا  يف اجلملة، كما أ

باإلحسان الواجب عبارة عن إعطائها حقوقها، فإنه إحسان إليها، واملنصرف من اإلمساك باملعروف أو 
 تسريح باإلحسان يف الدائمة، أما املتعة فليست هذه 
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اآلية شاملة هلا إال باملالك، فإن اإلنسان إذا حفظ املرأة جيب أن ميسكها مبعروف، وإذا سرحت هببة 
 سرحها بإحسان.أو ما أشبه ي

 
 مساعدة الحاكم :00

 نه بدوِنا المنا جتب مساعدته ألإو  ،ووجوبه على الكفاية ،(0)يسالمجتب مساعدة الناس للحاكم اإل
 وال ،ذايت حكام ومها من أوجب الواجبات، فمساعدته واجب مقدمي الونشر األ سالمقامة اإلإيتمكن من 

جر كما قرر يف كتاب األ اؤخذ عليهيل الصناعات اليت تكون املساعدة جمانا ، بل مثلها مثأن  يلزم
خالف يف وجوب  شكال والإ ال)قال: فإنه  املكاسب، بل ظاهر اجلواهر عدم اخلالف يف أصل املسألة،

ضرورة كونه من ْحو مساعدتم لإلمام عليه السالم،  ،على ذلك)ي للفقهاء أ (مساعدة الناس هلم
 .آخرهإىل  (4)(واحد هبا، ومن الِب والتقوى الذين أمر بالتعاون عليهمايقوم ال السياسات الدينية اليت ال

املساعدة على الِب والتقوى ليس واجبا  أن  لوضوح ،ن كان بعض ما ذكر له من الدليل فيه ضعفإو 
إطالقه، إاّل أن يقال إن املساعدة على الِب والتقوى تشمل الواجب واملستحب، ففي كل مورد جيب على 

، ويف كل مورد يستحب تكون مستحبة، وذلك كما ذكرنا سابقا  أن أمثال هذه اآليات ِما تكون واجبة
 استعمل يف الكلي وله مصاديق.

ومنه يعرف أن املراد باحلاكم اإلسالمي أعم من احلاكم األصلي أو نائبه أو نائب نائبه، مثل الفقيه يف 
على أن الفقيه جيعل لنفسه نوابا  يف سائر البالد، وقد زمن الغيبة ونوابه يف البالد املختلفة، فقد جرت العادة 

قرأت يف بعض الكتب أن عليا  )عليه السالم( كان له ألف واٍل يف البالد املختلفة، كما كان له ألف قاٍض 
 يف تلك البالد، فلكل واٍل قاٍض.

 
 ذكر اهلل إلى  السعى :04

 ِذْكِر اللَِّه إىل  َي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوانُودِ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿
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ٌر َلُكمْ وَ   .(0)﴾ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ أن   َذُروا اْلبَـْيَع ذِلُكْم َخيـْ
قامة إمن  نسانمتكن اإلإذا  فال خصوصية له فيماوإال  السعي واجب مقدمي،أن  ومن الواضح

 .ماما  أو مأموما  أو كان حاضرا  يف املصلى قبل الصالةإام عنده اجتمعت الشرائط وأقإذا  كما  ،الصالة
وقد رأينا يف )الفقه( أن الصالة واجبة ذخيريا  بني اجلمعة والظهر يف زمن الغيبة، فلكل إنسان أن يصلي 

 .(الفقه)وتفصيل الكالم يف صالة اجلمعة يف  اجلمعة أو أن يصلي الظهر إذا قامت اجلمعة بشرائطها املقررة،
 

 السفر الواجب :03
أو للفرار عن  ،حتصيل العلم الواجب وْحوهإىل  كالسفر  ،لطاعة واجبة قد يكون السفر واجبا  مقدمة  

 (4):(عليه الصالة والسالم)علي إىل  ففي الشعر املنسوب ،معصية، وقد يكون مستحبا  
 سفار مخس فوائد وسافر ففي األ***  وطان يف طلب العلىتغرب عن األ

 وعقل وآداب وصحبة ماجد***  شةواكتساب معي مّ تفرج ه
 وقطع الفيايف وارتكاب شدائد***  سفار ذل وحمنةن قيل يف األإف

 بدار هوان بني واش وحاسد***  فموت الفىت خري له من قيامه
والفرق بني حتصيل العقل وحتصيل اآلداب، أن اآلداب تكون يف املستحبات كأدب اجمللس وأدب 

م وأدب الزواج وغري ذلك، فإن كلها وإن كانت عقلية شرعية إال أن املراد بالعقل غري الكالم وأدب السال
 ذلك مثل العلم والعقيدة وما أشبه ذلك.

 
 السقى  :02

 نقاذ املسلم إتوقف عليه إذا  سري كما تقدم، وكذلك جيب السقي مقدمةجيب سقي األ
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 وْحوه.
  يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلىوَ ألته عن قول اهلل عز وجل: ﴿، س)عليه السالم( عن أيب عبد اهلل ،ويف الصحيح

 .(4)ن كان يقدم للقتلإم و طعَ سري يُ األ، وقال: سريهو األقال:  ،اآلية (0)﴾ُحبِّهِ 
فإنه  َمْن ملَْ َيْطَعْمهُ وَ كما قال سبحانه: ﴿  أيضا  طعام شامل للماء ىل غريها من الروايات، واإلإ

ن أريد قتله يف ذلك إسقى و سري ويُ طعم األيُ أن  وجيب)اجلواهر ِمزوجا  مع الشرائع: ولذا قال يف  ،(3)﴾ِمينِّ 
صحاب، بل نفي ظاهر األإىل  طعام كما صرح به غري واحد، بل نسباإلإىل  الوقت الذي حيتاج فيه

 .(2) (شاذ من املتأخرينعدا اخلالف عنه 
عن علي )عليه السالم( واحلسن )عليه  أقول: ويف عمل ذلك مع عدم اجلمع كما يف الروايات الواردة

السالم( من األدلة على ذلك، فإن عملهم وإن كان ال يظهر منه الوجوب لكنه من املصاديق لقوله تعاىل: 
...ويطعمون الطعام على حبه .اآليات 

 
 سكان المطلقاتإ :05

وقد ذكرنا تفصيل املسألة يف كتاب  ،(5)﴾َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ قال سبحانه: ﴿
 الطالق.

والسكىن جيب أن يكون حسب الشأن من ناحية، وحسب احلر والِبد وسائر الشرائط من ناحية 
 .أسكنوهن من حيث سكنتمثانية، ويفهم ذلك من إطالق 

 ومن الواضح أنه ال جيب أن يكون سكىن لذاتا بل بأن يعطي الرجل املال لسكناها.
 

 لى اهلل عليه وآله(يم للنبي )صالتسل :06
 ذلك منفإن  ونواهيه، يف أوامره (صلى اهلل عليه وآله)شكال يف وجوب التسليم لرسول اهلل إ ال
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َمالِئَكَتُه ِإنَّ اللََّه وَ طاعة الواجبة، لكن ذلك ليس واجبا  غري الواجبات املعهودة، أما قوله سبحانه: ﴿اإل
املراد أن  فالظاهر بقرينة السياق (0)﴾َسلُِّموا َتْسليما  وَ أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يا 

جند من أفىت بوجوب السالم عليه  نه ملاملستحب أل األمرولذا يكون من  ،بالتسليم هو السالم املعهود
 .(صلى اهلل عليه وآله)

 آل حممد( أو )صلى اهلل على حممد وآله حممد(.نعم القدر املتعارف: )اللهم صل على حممد و 
وذكر اآلل إمنا هو لنص النيب )صلى اهلل عليه وآله( به، ولذا فالذين يذكرون النيب )صلى اهلل عليه 

 وآله( وال يذكرون اآلل يكون األمر عندهم اشتباه.
 

 التسليم على الناس :07
وهذا  ،(4)﴾أَنـُْفِسُكْم حتَِيَّة  ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبارََكة  طَيَِّبة    ا َعلىفَِإذا َدَخْلُتْم بـُُيوتا  َفَسلُِّمو ﴿: قال سبحانه

ِما هو مستحب،  نسانفهو كالسالم على من لقيه اإل ،نه مل يقل أحد بوجوبهحممول على االستحباب أل
اب والكراهة  االستحبإىل  املدعى صاحلان لصرف الظواهر عن الوجوب والتحرمي مجاعوالشهرة احملققة بل اإل

 خيفى، نعم جواب السالم واجب كما ذكر يف حمله من كتاب الصالة. كما ال
وقد ذكرنا يف الفقه أن ذلك حيصل بأن يقول: عليكم السالم، وعليك السالم، والسالم عليك، 

 (3)قالوا سالما  قال سالموالسالم عليكم، بل مبجرد لفظ السالم جمردا  عن املتعلق، كما قال سبحانه: 
 ولذا يصح أن يأيت بالسالم مرفوعا  أو منصوبا  أو موقوفا .

 
 ساماإل :08

َر اإْل وَ قال سبحانه: ﴿  .(2)﴾ُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلاِسرينَ دينا  فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه وَ  سالمَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
يَن ِعْنَد اللَِّه اإلوقال تعاىل: ﴿  .(5)﴾سالمِإنَّ الدِّ

 إىل  أَنيُبواوَ : ﴿وقال سبحانه

                                                 

 .16اآلية  :( سورة األحزاب0)
 .60اآلية  :( سورة النور4)
 .61اآلية هود: ( سورة 4)
 .11اآلية  :( سورة آل عمران2)
 .01اآلية  :( سورة آل عمران1)



 .(0)﴾َأْسِلُموا َلهُ َربُِّكْم وَ 
 شكال والإحكام املتعلقة بالقلب واللسان واجلوارح وهو واجب بال هو عبارة عن جمموع األ سالمواإل

قاَلِت اأْلَْعراُب منه تارة أخرى، قال سبحانه: ﴿ األعموعلى  ،ميان تارة  يطلق على اإلأنه  والظاهر ،خالف
 .(4)﴾قـُُلوِبُكمْ   َلمَّا َيْدُخِل اإْليماُن فيَلْم تـُْؤِمُنوا َولِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا وَ  آَمنَّا ُقلْ 

صلى اهلل )املنافق يقبل منه، ولذا قبل منهم الرسول  أن إسالم (الفقه)وقد ذكرنا يف بعض مباحث 
 .مع علمه بنفاقهم (عليه وآله

أراد التجسس إذا  لوازمهما لتمشية أمر يقصده، كماظهار الكافر الشهادتني بدون التزام بأي من إأما 
الذي له أحكام يف  سالمبأن علمنا منه ذلك فهو ليس باإل ،ظهارمهاإبإاّل  يتاح له ذلك على املسلمني وال

 الظاهر.
ولذا ال يصح تزوجيه ببنت مسلمة أو تزوجيها فيما إذا مل تكن كتابية مبسلم، إىل غري ذلك من 

ع النظر عن إجراء أحكام اجلواسيس عليه أو عليها، وال خيص األمر باجلاسوس األحكام، هذا مع قط
 واجلاسوسة بل األمر كذلك إذا أراد التفرج أو التمشي أو ما أشبه ذلك.

يريد االستفادة من أموال املسلمني املقررة مبثل ذلك، كما ورد ومنه ما إذا أظهر اإلسالم كيفا  ألنه 
ال ينايف ما  ،من أنه أعطى ليهودي أظهر اإلسالم املعاش مث أسلم اليهودي بالنسبة إىل السيد املرتضى

ال ينهاكم ذكرناه، إلن اإلحسان إىل أهل الكتاب وإىل غري أهل الكتاب جائز شرعا ، كما قال سبحانه: 
رسول  ويف فعل ،(3)اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تِبوهم وتقسطوا إليهم
 اهلل وعلي واحلسني )صلوات اهلل عليهم( داللة على ذلك كما ذكرناه يف بعض كتبنا.

 
 السام :09

 السالم واجب يف الصالة كما هو معروف، وكذلك جيب السالم جوابا ، أما السالم 

                                                 

 .12اآلية  :( سورة الزمر0)
 .02اآلية  :( سورة احلجرات4)
 .1اآلية  املمتحنة:( سورة 4)



 ذلك يف حبث سابق.إىل  وأملعنا ،كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصالة  ،االبتدائي فهو مستحب
د ذكرنا هناك أنه ال جيب التطابق بني اجلواب والسؤال، بل إذا قال: السالم عليكم، جاز أن يقول وق

املصلي له: عليكم السالم، وعليك السالم، والسالم عليك، والسالم عليكم، أو سالما ، أو سالٌم، أو ما 
على ما ذكرنا تفصيله أشبه ذلك، فإن إطالق األدلة يشمل كل ذلك، أما رد سائر أقسام التحية فمشكل 

 هناك.
 

 السماع :41
 .(0)﴾َأطيُعواوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َوامْسَُعوا وَ فَاتَـّقُ قال سبحانه: ﴿

تيان الواجبات إحكام الشرعية بمنا هو عبارة أخرى عن تقبل األإو  ،ليس بواجب نفسيأنه  والظاهر
 . الكتب وما أشبه وعمل كفىة يفءفلو علم بذلك من دون السماع كالقرا ،وترك احملرمات

 ذن.السماع باأل ولعل السماع يراد به اخلضوع النفسي ال
أن  ب ،(4)وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعريأقول: وعليه حيمل قوله سبحانه: 

د واألحكام، كنا مسعنا كالم األنبياء واملصلحني أو كنا نعقل بأنفسنا، فإن العقل يرشد إىل أوليات العقائ
مثل كون اإلله للكون، وأنه واحد، وأنه عادل، وأن األنبياء )عليهم السالم( مبعوثون، وأن يوم القيامة قائم 
وما أشبه ذلك، وهلذا استدلوا يف كتب أصول الدين عليها باألدلة السمعية واألدلة العقلية وإن كان الوصول 

 استقامة من الفكر.إىل األدلة العقلية حباجة إىل صفاء من الذهن و 
 

 االستماع للقرآن :40
 .(3)﴾تـُْرمَحُونَ  أَْنِصُتوا لََعلَُّكمْ ْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه وَ قُرَِئ اإذا وَ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .06اآلية  :سورة التغابن( 0)
 .01اآلية  امللك:( سورة 4)
 .412اآلية  :( سورة األعراف4)



 مام ولو مههمة.يف الصالة الواجبة فيما يسمع صوت اإلإالّ  واملشهور عدم الوجوب
يني األولشيئا  يف  أمام فال تقر إن كنت خلف إو : )عليه السالم( ففي صحيح زرارة، عن الباقر

 ماميف الفريضة خلف اإل يعين ﴾ُقِرَئ اْلُقْرآنُ إذا وَ اهلل عز وجل يقول: ﴿فإن  قال:إىل أن  تهءوأنصت لقرا
 .(0) ﴾أَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ فَاْسَتِمُعوا َلُه وَ ﴿

 ،هو إعطاء القلب ْحو ما يقرأو ران، االستماع أم فاستمعوا له وأنصتواوال خيفى أن املراد بـ 
باإلضافة إىل اإلنصات والسكوت، وإالّ فكثريا  ما يتمكن اإلنسان من االستماع وعدم اإلنصات بأن يشغل 

 تارة هذا وتارة هذا، وإن كانا يف ضمن كالم واحد. ،قلبه باألمرين
 الصالة أو يف غري الصالة، وقد نعم ال إشكال يف استحباب االستماع واإلنصات مطلقا ، سواء يف

ورد أن عليا  )عليه السالم( مسع إنسانا  يقرأ القرآن وهو يف الصالة، فسكت حىت أمت الرجل القراءة فاستمر 
 .يف الصالة، مث قرأ مرة ثانية فاستمع حىت أمت، فاستمر علي )عليه السالم( يف القراءة

ما إذا كان السكوت من القارئ موجبا  لبطالن  ولعل الظاهر أنه ال جيوز االستماع واإلنصات يف
على املشهور حيث قالوا بعدم جواز إبطال الصالة يف  ،المتداد قراءة ذلك اإلنسان اخلارج ،الصالة

 الصلوات الواجبة كما ذكرنا تفصيل ذلك يف الفقه.
 

 الجمعة ياستماع خطبت :44
: )عليه السالم( سلم، عن الصادقجيب استماع خطبيت اجلمعة على املشهور، لصحيح حممد بن م

ن مسع إيقام الصالة، و أن  مام من اخلطبة يوم اجلمعة ما بينه وبنيفرغ اإلإذا  يتكلم الرجلأن  بأس ال
 .(4)هأة أو مل يسمع أجز ءالقرا

إىل  خر، وقد ذهب املشهوربعض الروايات األإىل  باإلضافة ،ن املفهوم من هذه الرواية الوجوبإف
 لكالم يف حبث الصالة.ذلك، وتتمة ا

 من غري فرق بني أن يكون املصلي

                                                 

 .4ح من صالة اجلماعة 40الباب  244ص 1ج ( الوسائل:0)
 .4ح من صالة اجلمعة 02الباب  41ص 1ج ( الوسائل:4)



يصلي اجلمعة ذخيريا  أو تعيينا ، ومن غري فرق بني أن يكون رجال  أو امرأة، حاضرا  أو مسافرا ، إذا قلنا 
 بأن صالة اجلمعة تصح من املسافر، كما ذكرناه يف الفقه.

 
 سوق البدنة :43

 كما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج.  ،ملةن واجب يف اجلاسوق البدنة يف حج القر 
 

 التسوية بين المترافعين :42
 ليه يف كتاب القضاء.إكما أشرنا   ،اة القاضي بني اخلصمني واجب يف اجلملةو اسم

مث واس بني قال: إىل أن  ،يقول لشريح (عليه الصالة والسالم)قال: مسعت عليا  ، ففي رواية سلمة
 .(0)س عدوك من عدلكيأي وال ،مع قرببك يف حيفكطي حىت الاملسلمني بوجهك ومنطقك وجملسك 

املناط هي العلة وجودا  أن يدل على أن األمر على سبيل االستحباب، فإن تعليل احلكم يدل على و 
، وهلذا مل يقل بالوجوب إىل هذا احلد أحد، وال فرق يف أن يكونا وذلك ال ينايف االستحباب مطلقا   ،وعدما  

 وامرأة، كبريا  أو صغريا ، أو كبريين أو صغريين. أو رجال   ،رجلني أو امرأتني
 يمن ابتلقال: ، )عليه السالم( عن أمري املؤمنني)عليه السالم(، ويف رواية السكوين، عن الصادق 

 .(4)شارة ويف النظر ويف اجمللسبالقضاء فليواس بينهم يف اإل
ومعه إاّل  يضاف اخلصمأن  ِنى (هلل عليه وآلهصلى ا)ن رسول اهلل إ: (عليه الصالة والسالم)وعنه 

 .(4)خصمه
 وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب القضاء.

 
 التسوية بين المسلمين :45

املسلم العريب والعجمي واهلندي فإن  ية والثانوية،األولوانني قجيب التسوية بني املسلمني يف كافة ال
  ،حكام كافة األفريقي وغريهم متساوون يفندنوسي واإلوالرتكي واإل

                                                 

 .0ح من آداب القاضي 0الباب  011ص 01ج ( الوسائل:0)
 .0ح من آداب القاضي 4الباب  017ص 01ج ( الوسائل:4)
 .4ح من آداب القاضي 4الباب  017ص 01ج ( الوسائل:4)



رث إوقد يزيد  ،رث الرجلإقد يزيد إذ  رث،كعدم تساوي الرجل واملرأة يف اإل  ،ما خرج بالدليلإاّل ـ 
 ـ . وقد يتساويان كما ذكرنا تفصيله يف كتاب االرث ،املرأة

بالد رث واحلدود واحلريات وغريها، فما اعتادته غالب مثل العبادات واملعامالت والنكاح والطالق واإل
ولئك فأيف احلال احلاضر من جعل قوانني تقتضي عدم التساوي مث تنفيذ ذلك باحلديد والنار،  سالماإل

.. .َمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ وَ املقنون واملنفذون مشمولون لقوله سبحانه: ﴿
 .(0)﴾اْلفاِسُقونَ .. .الظَّاِلُمونَ 

وعالجهم رفض القانون  ،مشكلة املسلمني )القانون(أن  ا يف كتاب )املرض والعالج(وقد ذكرن
 ربعة.دلة األأحكام اهلل سبحانه النابعة من األإىل  والرجوع

أقول: املراد بالقانون هي القوانني الوضعية املخالفة لنصوص اإلسالم كتابا  وسنة  وإمجاعا  وعقال ، مثل 
 ألخوة، وعدم احلرية، على ما ذكرنا تفصيل كل ذلك يف مجلة من كتبنا.عدم األمة الواحدة، وعدم ا

 
 رض السير في األ :46

وقوله  ،(4)﴾سيُروا ِفي اأْلَْرضِ كقوله سبحانه: ﴿  ،يات القرآنيةرض يف مجلة من اآلورد السري يف األ
 .وما أشبه ذلك (3)﴾ُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ َمناِكِبها وَ   فَاْمُشوا فيسبحانه: ﴿

كان السري مقدمة إاّل إذا   ،نه واجب تعبديأ معان النظر، الإاملراد هبا االعتبار واالتعاظ و أن  لظاهروا
 .ليهإملاع أو سببا  للفرار من احلرام على ما تقدم اإل ،لواجب

 يلو سافر يف داخل املدينة أو أطرافها للعِبة مسإذ  بني السري والسفر عموما  من وجه،أن  والظاهر
سريا  مبعناه املنصرف  يعرف شيئا  كان سفرا  ال يرى مكانا  وال سفرا ، ولو سافر يف سيارة مغلقة ال سريا  ال

 يف ما إذا كان السفر واجبا  كما إذا كان  وقد جيتمعان ،املعىن املنصرف من السري االعتبارفإن  عنه،

                                                 

 .27و 21و 22اآلية  :( سورة املائدة0)
 .41اآلية  :( سورة العنكبوت4)
 .01اآلية  :( سورة امللك4)



 .بهمقدمة للحج أو لتحصيل العلم، أو مستحبا  يف ما إذا كان للتنزه وما أش
فلم يكن من  ،أما إذا كان حراما  ألنه مقدمة للحرام كذهابه لقتل إنسان أو الزنا أو ما أشبه ذلك

 مصاديق ما ذكره سبحانه وتعاىل.
 



 

 حرف الشين
 
 شد الوثاق :0

ثاَق فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد اْلوَ  أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّواإذا  فَِإذا َلقيُتُم الَّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقاِب َحىتَّ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾ِإمَّا ِفداء  َحىتَّ َتَضَع احلَْْرُب َأْوزاَرهاوَ 

 ينهزموا أو ال نه نفسي، فهو كناية عن ضبطهم حىت الأ شد الوثاق من باب املقدمة الأن  والظاهر
كام فقد ذكرنا تفصيله حذلك هو املنصرف منه، أما بقية األفإن  جموا على املسلمني،هجيتمعوا مرة ثانية وي

بني )االسرتقاق( و)القتل(  ُمري)عليه السالم( مام اإلأن  كما ذكرنا فيه ويف غريه  ،يف كتاب اجلهاد
 .طالق السراح جمانا ( أو )يف قبال أخذ الفدية( أو )التسفري( حسب ما يراه صالحا  إ)و)السجن( و

سلمني والكفار يف كل حروب رسول اهلل وا القتلى من املاحملصني عدّ أن  كما ذكرنا يف بعض كتبنا
كل حروب علي أن   كما  ،لف وأربعمائة شخصلف وَثانية وبني األفكانوا بني األ (صلى اهلل عليه وآله)
كانت يف شهرين ونصف فقط، شهران وثالثة )صلى اهلل عليه وآله(  بعد الرسول  (عليه الصالة والسالم)

 ويوم واحد حرب النهروان. ،ويوم واحد حرب اجلمل ،عشر يوما  حرب صفني
وال خيفى أن اآلية وإن كانت خاصة بالذين كفروا، لكن مناطها أعم من البغاة واحلروب الدفاعية 
واحلروب اهلجومية، وإذا مل ير اإلمام )عليه السالم( شد الوثاق كما ورد يف قصة علي )عليه السالم( يف 

 يه، ومثله احلاكم الشرعي.احلروب الثالثة فهو كما يرى، ألن األمر موكول إل

                                                 

 .2اآلية  :( سورة حممد0)



 
 تشريد الكفار :4

ُهْم مُثَّ يـَنـُْقُضوَن قال سبحانه: ﴿ ُهْم ال يـَتـَُّقوَن فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم يف ُكلِّ َمرٍَّة وَ    َعْهَدُهْم يفالَّذيَن عاَهْدَت ِمنـْ
 .(0)﴾احلَْْرِب َفَشرِّْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

ذا ظفر الرسول أو القائم مقامه يف احلرب بالكفار املناقضني إاملراد بالتشريد التهريب، فأن  لظاهروا
 .عهدهم قتلهم ونكل هبم مبا يعتِب به من خلفهم من الكفار حبيث خيافون نقض العهد أو قتال املسلمني

احملاربني والسيطرة سقاط قوة إحتقق هذا املوضوع إذا  يةسالميالحظ يف احلروب اإلأن  ولذا يلزم
 .يوجب ذخويف غريهم وهروهبم عليهم وفعل ما
النظيفة واملذكورة يف سرية  سالميكون التخويف كنفس احلرب مبوازين اإلأن  خيفى لزوم لكن ال
 ، وقد ذكرنا بعض ذلك يف كتاب اجلهاد.(عليهما الصالة والسالم)الرسول وعلي 

ال يراد باحلكم هذا املوضوع فقط، بل  ذين عاهدتالمث إن قوله سبحانه يف اآلية املباركة: 
 موضوع احملاربة سواء حتقق يف ضمن ما ذكر يف اآلية أو يف ضمن غريه، فإن كل حرب هلا هذه الشأن.

 
 الشكر هلل وللوالدين :3

ىل، بشكر اهلل سبحانه وتعا األمر أيضا  ويف آيات أخر  ،(4)﴾ِلواِلَدْيكَ وَ   َأِن اْشُكْر يلقال سبحانه: ﴿
يقول أن  نه يلزمأ ال ،خردلة األليس زائدا  على سائر الواجبات وترك احملرمات املذكورة يف األأنه  والظاهر

 مور الواجبات.لبه على الشكر خارجا  عن تلك األقالشكر هلل أو يعمل الشكر أو يعقد  نساناإل
 واملراد بعمل الشكر  ،(3)﴾الشَُّكورُ قَليٌل ِمْن ِعباِدَي اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْكرا  وَ قال سبحانه: ﴿
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 .وعقد قلبه بالشكر ،يف مقابل الشكر اللساين كقوله: )شكرا  هلل(
 وعلى أي حال، فلم أجد من الفقهاء من أوجب ذلك بعنوان مستقل.

وال فرق بني أن يكون الوالدان بعقد دائم أو بعقد متعة أو بشبهة وحىت بالزنا، ألنا ذكرنا يف مجلة من 
كاإلرث ب أن أحكام ولد الزنا بالنسبة إليه وإىل األبوين كل أحكام ولد احلالل إال ما أخرج بالدليل  الكت

 وْحوه.
 
 الشهادة في حد الزنا :2

 .(0)﴾ْلَيْشَهْد َعذابـَُهما طائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمننيَ وَ قال سبحانه: ﴿
 ق عليه الطائفة.لزوم التعدد مبا يصد أيضا  ظاهرهم أن  وظاهر املشهور الوجوب، كما

والطائفة : (عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،املباركة اآليةالوارد حول  أما ما يف صحيح غياث
يقال للمجموع واحد، وتفصيل الكالم يف ذلك يف باب فإنه  فلعل املراد به اجملموعة الواحدة، ،(4)واحد

 احلدود.
السالم( يراد به الواحد يف مقابل األكثر منه ولكن الظاهر أن الطائفة واحد، وقول اإلمام )عليه 

والثالثة وما أشبه ذلك، ويكون ذلك حينئذ مثل قوهلم: راجعنا األطباء أو املفسرين أو ما أشبه، حيث ال 
يريد اجملموع أو االثنني بل هذا اجلنس، فإن اجلنس واجلمع ينوب أحدمها مقام اآلخر بالقرينة، كما ذكرناه 

 يف كتب األدب.
 
 شهاد واالستشهاداإل :5

اْمرَأَتاِن ِمَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن َيُكونا َرُجَلنْيِ فـََرُجٌل وَ  ملَْ  فإنْ  اْسَتْشِهُدوا َشهيَدْيِن ِمْن رِجاِلُكمْ وَ قال سبحانه: ﴿
َر ِإْحدامُهَا اأْلُْخرىَتِضلَّ ِإْحدامُها فـَُتذَ  أنْ  الشَُّهداءِ   دواهِ شْ أَ وَ  قال:إىل أن  واما ُدعُ إذا  ال يَْأَب الشَُّهداءُ وَ   كِّ

 .(2)﴾آمِثٌ قـَْلُبهُ  هُ نَّ إِ فَ  َمْن َيْكُتْمهاال َتْكُتُموا الشَّهاَدَة وَ وَ  :قالإىل أن  ،(3)مْ تُ عْ بايَـ تَ إذا 
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شهاد كما نه قد جيب االستشهاد واإلأل ،عم من الواجب واملستحبرشاد أو لألاحلكم لإلأن  الظاهر
شهاد عند عقد وقد يستحب كاإل ،خر للوجوب كما يأيتأوهناك موارد  ،ذكرنا ذلك يف كتاب الوديعة

 النكاح.
، أن (0)وال يأب الشهداء إذا ما دعواوال خيفى أن املستفاد من هذه اآلية ومن وقوله سبحانه: 

ل األمر إذا كان متوقفا  عليها ـ أي الشهادة ـ  وجب على الشاهد احلضور، وال نريد باحلضور معناه اللفظي ب
 ا ينتج مساع احلاكم الشهادة بأية كيفية كانت.مب

 
 االستشهاد على الزانية :6

 :قوله إىل ِمْنُكمْ يَْأتنَي اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربـََعة    الالَّيتوَ قال سبحانه: ﴿
 َنه طريق النهي عن املنكر، لكن رمبا وجوب مثل ذلك أل يبعد ال ،(4)﴾َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبـُُيوتِ  نْ إِ ف

نه واجب، أ نه شرط لتحقق احلدود القامة احلدود، ورمبا يقال ألإيف نفسه حلكمة  ينه واجب تعبدأيقال ب
 لكن الذي ذكرناه أوفق بالصناعة.

لتحرمي، ألنه وال خيفى أن رؤية الشاهد الزنا يسبب رؤيته للعورتني وما أشبه ذلك، فكان مستثىن عن ا
 الظاهر من األدلة، لكن ال خيفى أن الضرورة تقدر بقدرها فالالزم أن ال يكون النظر أكثر من االحتياج.

 
 شهاد على الطاقاإل :7

ٍل َأْشِهُدوا َذَوْي َعدْ ْو فارُِقوُهنَّ مبَْعُروٍف وَ فَِإذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف أَ قال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾ِمْنُكمْ 

يصح الطالق كما ذكرنا  شهاد البدون اإلإذ  االشهاد يف الطالق واجب شرطي،أن  خيفى ال 
 تفصيله يف كتاب الطالق.
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 أما إذا كان عند العامة أو غري املسلمني فال يتوقف الطالق على اإلشهاد لقانون اإللزام.
 
 مة مشاورة األ :8

ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم ا َغليَظ اْلَقْلِب الَنْـَفضُّوا مِ َو َلْو ُكْنَت َفظًّ قال سبحانه: ﴿ ْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
 .(0)﴾فَِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّهِ  األمرشاِوْرُهْم يف وَ 

ون ؤ يف املوضوعات املرتبطة بش (صلى اهلل عليه وآله)وجوب املشورة على الرسول  اآليةالظاهر من 
وحيث  ،(4)هم املشورة له من حقهم عليهءعطاإأن  من (عليه الصالة والسالم)ه ما ذكره علي مة، ويؤيداأل

ومنه أصل كونه حاكما  دون  ،مة يف أمور احلكمي األسالميستشري احلاكم اإلأن  يلزم االتباع كان الالزم
: (عليه الصالة والسالم)وهو ما يعِب عنه يف العصر احلاضر باالنتخابات احلرة، أو كما يف رواية علي  ،غريه
ن خيتارواأ، مة اختيار هذا ذا كان املتوفر فيه الشروط الشرعية من العلم والعدالة وغريمها متعددا  كان لألإف

 .(4)أو اختيار جمموعة منهم ،دون ذاك
قلد الناس مجلة من الفقهاء إذا  وقد ذكرنا يف كتبنا السياسية عدم حق استبداد فقيه واحد باحلكم

 .يكون على رأس احلكم )شورى املراجع(أن  مة، بل الالزمث كانوا مراجع األحبي
ليها القرآن إمور اجلزئية وْحوها فهي مستحبة كما هو املشهور، وقد أملع أما املشورة يف سائر األ

ٌر وَ احلكيم بقوله تعاىل: ﴿ ْم يَـ   لىلِلَّذيَن آَمُنوا َوعَ   أَْبقىَوما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ َتِنُبوَن َكبائَِر اإْلِمثِْ الَّذيَن جيَْ تَـوَكَُّلوَن وَ َرهبِِّ
ْم َوأَقاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشورىالَّ ما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن وَ إذا اْلَفواِحَش وَ وَ  نَـُهْم وَ   ذيَن اْسَتجابُوا لَِرهبِِّ ِمَّا بـَيـْ

 ويعرف مورد كل واحد منهما من اخلارج. ،ستحبأعم من الواجب وامل اآليةف ،(2)﴾َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ 
 وال خيفى أن العفو واالستغفار أيضا  واجبان، ألِنما مقدمة لتقومي األمور وإن مل يكن

                                                 

 .011اآلية  :( سورة آل عمران0)
 .077( ِنج البالغة: اخلطبة 4)
 والخيفى أن حق االختيار هو بالنسبة إىل غري املعصوم )عليه السالم( كالفقهاء املراجع، أما املعصوم )عليه السالم( فهو املعني من قبل( 4)

 اهلل عزوجل والبد من طاعته كطاعة اهلل.
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العفو بدون املقدمية وكذلك االستغفار بدوِنا واجبا ، وإذا مل يكن واجبا  فهو مستحب، أما تفصيل 
 التفسري فهو موكول إىل التفاسري.

 
 

 



 

 الصاد حرف
 
 الصبر :0

 .(0)﴾اتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ا الَّذيَن آَمُنوا اْصِبُوا َوصاِبُروا َوراِبطُوا وَ يا أَيُـّهَ قال سبحانه: ﴿
بالواجبات  نسانذا أتى اإلإمن الواجبات الشرعية، ف خالقية الالصِب من الفضائل األأن  لكن الظاهر

 .للحرام  مل يكن فاعال  وترك احملرمات لكنه مل يصِب
 ﴾صاِبُروا﴿وعلى املصيبة، أما  ،وعلى املعصية ،الصِب على الطاعةإىل  والصِب على املشهور منقسم

و ْحو أفيتخذه أسوة  ،ضعيعتمد بعضهم على صِب بأن  أو ، بعضهم بعضا  يصِّب أن  يراد بهأن  فيحتمل
 ذلك.

 رابطوافواضح، وأما  اصِبوا وصابرواِب، أما وال خيفى أن املوارد األربعة يف هذه اآلية كلها ص
فإن املرابطة من أشد أقسام الصِب على ما كان متعارفا  سابقا  حيث يربط فرسه يف الثغور، وهناك املشاكل 
الكثرية من الغذاء واحليوانات واألعداء وغري ذلك، و)التقوى( هو نوع من الصِب بأن يتجنب اإلنسان 

 احملرمات.
 
 الوالدين بالمعروف  مصاحبة :4

ْنيا َمْعُروفا  وَ قال سبحانه: ﴿  .(4)﴾صاِحبـُْهما يف الدُّ
 يأيتي أ ،ليس شيئا  زائدا  على أصل ما جيب على الولد يف قبال الوالدينأنه  الظاهر
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 دلة اخلاصة أو العامة.ليهما ما جيب عليه شرعا  باألإيأيت بالنسبة 
يعرفه الناس، ومن الواضح أن الشريعة اإلسالمية إمنا يريد عمل وال خيفى أن املراد باملعروف هو الذي 

الناس مبا هو معروف لديهم وليس مبنكر، وقد قال األصوليون: كلما حكم به العقل حكم به الشرع، 
 وبالعكس، فقد استدلوا على ذلك مبا يفيد املقصود إليه يف األصول.

 
 الصدع بالحق :3

 .(0)﴾أَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِكنيَ َمُر وَ فَاْصدَْع مبا تـُؤْ قال سبحانه: ﴿
يصدع مبا أن  منا جيب على كل أحدإو  (صلى اهلل عليه وآله)بالرسول  ذلك مل يكن خاصا  أن  الظاهر

يستفاد إىل أنه  لكن ذهب بعض ،وأفراد املؤمنني (عليهم الصالة والسالم)ئمة من غري فرق بني األ ،يؤمر به
مذهب أنه  ونقل عن احملقق الطوسي ،يف بيان احلكم (صلى اهلل عليه وآله)ه عدم جواز التقية علي اآليةمن 

 التأمل.إىل  أصحابنا، لكن ذلك حمتاج
إذ من الدليل العقلي أن يتقي اإلنسان عما خيافه على نفسه أو عرضه أو ماله، ولعل من التقية 

املستقيم إليه بل يذهب يف الطريق  بالنسبة إليه أنه كان إذا أراد أن يذهب إىل احلرب ال يذهب يف الطريق
الذي ال ينتهي إليه حىت ال يعرف الناس مسريه ومصريه مث توجه يف وسط الطريق حيث ال أحد يعرف إىل 

 حيث مقصده.
تدل  لكنها ال ،ببعض الروايات (صلى اهلل عليه وآله)بالنيب  األمروقد استدل بعضهم على خصوصية 

 على املقصود.
 
 تصديق الحالف :2
ومن مل  ،من حلف باهلل فليصدققال:  (عليه الصالة والسالم) صحيح اخلزاز، عن الصادق يف

 .(4)ومن مل يرض فليس من اهلل ،يصدق فليس من اهلل يف شيء، ومن حلف له باهلل فلريض
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كان يف مقام إذا   احلالف باهلل سبحانه وتعاىلأن  ومثل هذه الرواية غريها، وقد ذكرنا يف حبث الرضا
دعوى جيب تصديقه على املوازين الشرعية، أما من حلف باهلل سبحانه وتعاىل يف غري مواقع الدعوى فال ال

 دليل على وجوب تصديقه.
لكن من احملتمل أن اإلنسان الذي حيلف باهلل جيب على طرفه أن ال يكذبه فيما إذا مل يكن داع 

 ليه إظهار الرضا ال الرضا القليب.أي جيب ع ومن مل يرض فيس من اهللشرعي على ذلك، فقوله: 
 
 تصديق اهلل سبحانه وتعالى والرسول )ص( وما جاء به :5

ُقونَ قال سبحانه: ﴿  .(0)﴾َْحُْن َخَلْقناُكْم فـََلْو ال ُتَصدِّ
عليهم الصالة )ئمة الطاهرين ه واألءن من الواضح وجوب تصديق اهلل سبحانه وتعاىل ورسله وأنبياإ
 .ن الشخص مؤمنا  مل يك وإالّ  (،والسالم

واملراد بالتصديق القليب واللساين، أما التصديق العملي فذلك شأن الواجبات واحملرمات، فلو صدق 
َقَنْتها َوَجَحُدوا هِبا وَ يف قلبه لكنه مل يصدق بلسانه كان كافرا ، ولذا قال سبحانه: ﴿ نساناإل اْستَـيـْ

 قلبه كان منافقا .صدق بلسانه ومل يصدق بلو أنه  كما ،(4)﴾أَنـُْفُسُهمْ 
ولو صدق بلسانه وقلبه لكنه مل يصدقه بعمله بأن مل يأت بالواجبات ومل يرتك احملرمات كان فاسقا ، 

 (4)اْعَملوا آَل داوَد ُشكرا  فإن أمثال هذه الشؤون مرتبطة باللسان والقلب واجلوارح، ولذا قال سبحانه: 
 فران أيضا  يأيت على الثالثة.فإنه شامل للقلب واللسان واألركان، وكما أن الك

 
 الصدق واجب والكذب حرام :6

ملا تقدم من لزوم  ،ميكن جعل حكمني يف طرفني لشيء واحد ِنما طرفا شيء واحد والإوحيث 
أنه  كذب فال دليل على خر نقيضه، وأما السكوت بال صدق والفأحدمها الوجه واآل ،اللغوية يف أحدمها

 كالم واجبا ، وقد أمر بالصدق يف كان الإالّ إذا   من احملرمات
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 يات املباركات.روايات كثرية بعد اآل
 
 الكون مع الصادق :7

 .(0)﴾ُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َو يا أَيُـَّها الَّذقال سبحانه: ﴿
والذين هم السالم( )عليئمة الراشدين نبياء واألواملراد عدم االنضواء حتت لواء غري الصادقني من األ

 ، وعلى أي حال فذلك واجب بال اشكال.األعمأو املراد بذلك  ،همؤ هم خلفا
وهذه اآلية كما تشمل ما ذكرناه تشمل عمل اإلنسان قلبا  ولسانا  وجارحة مبا يكون اتباعا  للصادقني، 

 من غري فرق يف كال األمرين بني أن يكون رجال  أو امرأة.
 
 تصديق الصادق :8

 .(4)﴾َصدََّق بِهِ َوالَّذي جاَء بِالصِّْدِق وَ بحانه: ﴿قال س
نه أ ال الاألعممن العقائد و  نساناملراد به فيما يرتبط اإلأن  جيب تصديق الصادق، لكن الظاهرفإنه 

 كان مقدمة لواجب.إالّ إذا   بنفسه من الواجبات
النهي عن املنكر،  وكما أنه جيب تصديق الصادق جيب تكذيب الكاذب يف اجلملة، ألنه نوع من

 باإلضافة إىل عدم العمل بكذبه.
 
 التصدق الواجب على المحرم :9
 ارتكبها احملرم جيب عليه التصدق له.إذا  حرام ويف احلرمن بعض احملرمات يف حال اإلإ

عليه قال:  ،راك الذي مبكةعن الرجل يقطع من األ )عليه السالم( قال: سألته ،ففي رواية سليمان
 .(4)النخل وشجر الفواكهإالّ  ينزع من شجر مكة شيئا   به وال َثنه يتصدق

 وال خيفى
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أن شجر الفواكه وإن كان منصرفا  إىل الفاكهة العادية لكن املقصود من شجر الفواكه أعم من أن 
يكون نبتا  وإن مل يسم شجرا ، أو مل تكن من الفواكه املعهودة مثل أوراق احلناء وما أشبه ذلك، للمناط 

 هما.في
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.

 
 التصدق بثلث الذبيحة :01

هداء للمؤمن وثلث إكله وثلث فثلث أل ،لثثالذبيحة يف مىن تإىل أن  ذهب مجاعة من الفقهاء
 للتصدق، لكن بعضهم رأى ذلك من املستحب.

، مبكةقال:  ،ْحرهاأ : سقت يف العمرة بدنة فأين)عليه السالم( يب عبد اهللقال العقرقويف: قلت أل
 .(0)هد ثلثا  وتصدق بثلثأكل ثلثا  و قال:  ،قلت: فأي شيء أعطي منها

ومن الواضح أنه ال جيب أكل الثلث، كما أن رسول اهلل وعليا  )صلوات اهلل عليهما( يف حجهما مل 
ائة بعري وأخذ من كل إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ْحر ميأكال ثلث ما ذحباه، فقد ورد يف احلديث: 

، ومعىن ذلك على تقدير الوجوب أن بعري شيئا  وطبخها واحتسى هو وعلي )عليه السالم( من ذلك املرق
 يكون األكل من الثلث ال أكثر وإن كان أقل.
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.

 
 يالتصدق بثمن الهد :00

 يعن اهلد )عليه السالم( احلليب: سألته قال ،ن كان املشهور العدمإيف وجوب ذلك احتمال، و 
يبيعه ويتصدق  :قال ،آخر يأصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعني بثمنه على هدإذا  الواجب
 . (4)هديا  آخر ييهدبثمنه و 

 التصدق، ولعله لذلك حيمل على االستحباب. خر الاآل يمنا هو اهلدإلكن املفىت به 
 

 التصدق بثمن الطير :04
 خرج محامة من محام أ، عن رجل (عليه الصالة والسالم)لصحيح عن الكاظم يف ا
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 .(0)ماتت فعليه َثنها يتصدق بهفإن  ،يردهاأن  عليهقال:  ،الكوفة أو غريهاإىل  احلرم
وهل يشمل التصدق يف مثل بناء مسجد أو مدرسة أو ما أشبه ذلك، أو اإلعطاء للفقري فقط، 

 الصدقة بلفظها أعم.االحتياط الثاين وإن كانت 
 ومثلهما التصدق على قاتل الصيد. ،وقد ذكرنا تفصيل هذا البحث كالبحث السابق يف كتاب احلج

 
 التصدق بمجهول المالك واللقطة تخييرا   :03

إىل  قلت: جعلت فداك اشرتيت أرضا   )عليه السالم( قال: سألت أبا احلسن ،يف صحيحة ابن راشد
 جيوز شراء الوقف وال الفقال:  ،رض وقفما وفرت املال خِبت بأن األفل ،جنب ضيعيت بألفي درهم

 .(4)تصدق بغلتهاقال:  ،عرف هلا ربا  أ قلت: ال وقفت عليهأمن إىل  ادفعها ،تدخل الغلة يف ملكك
منزلنا، إىل  منزله ورحلناإىل  ، رفيق لنا مبكة رحل منها)عليه السالم( ويف صحيحة يونس، عن الرضا

إىل  حتملونه حىت حتملوهقال:  ،سرنا يف الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع بهأن  فلما
، فبعه وتصدق بثمنه كان كذاإذا   قال: ،نعرف كيف نصنع نعرف بلده وال ، قلت: لسنا نعرفه والالكوفة

 .(4)على أهل الواليةقال:  ،قلت له: على من جعلت فداك
 يف كتاب اللقطة.  ذكرناها مفصال  غريها من الروايات اليتإىل 

وهل املراد بالتصدق للفقراء أو األعم، ال يبعد أن يكون املراد األعم، فإن التصدق مشتق من الصدق 
بأحكام اهلل وموازينه، فإذا مل يكن دليل على وجوب التصدق إىل الفقري كان األصل العدم، لكن املسألة 

 حتتاج إىل التأمل.
 

 حاج غير الحالقالتصدق على ال :02
 ذكرنا تفصيل الكالم حول ذلك يف كتاب احلج.
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وال خيفى أنا ذكرنا يف كتاب احلج عدم وجوب احللق، بل يتخري بني احللق والتقصري كما قال 
لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل آمنني حملقني رؤوسكم سبحانه: 
 حرف.و فعل و ا وإما هذا، والتقييد حيتاج إىل الدليل فهو مثل قوهلم: الكلمة إسم ما هذي إأ (0)ومقصرين
 

 التصدق بالمدة على المستمتع بها :05
: رجل تزوج امرأة متعة مث )عليه السالم( يب احلسن موسىقال: قلت أل ،سحاق بن عمارإيف رواية 

متكن زوجها من  القال:  ،صدق كيف احليلةواملرأة امرأة  ،ذِنا عالنية  إوثب عليها أهلها فزوجوها بغري 
فقال:  ،أهلها سنة يصِب هلا زوجها وال شرطها سنة والن إ ، قلت:نفسها حىت ينقضي شرطها وعدتا

 ِنا قد ابتليت والدار دار هدنة واملؤمنون يف تقيةإيام فوليتصدق عليها باأل األولفليتق اهلل زوجها:قلت ، 
ن إ خال الرجل هبا فلتقل هي: يا هذاإذا  قال: ،انقضت عدتا كيف تصنعتصدق عليها بأيامها و فإنه 

ن فتزوجين ن قد رضيت فاستأنف أنت اآلين اآلإفزوجوين منك بغري أمري ومل يستأمروين و  أهلي وثبوا عليّ 
 .(4)تزوجيا  صحيحا  فيما بيين وبينك

ديد بعد انقضاء العدة، لكن الكالم يكون العقد اجلأن  كانت مدخولة يلزمإذا   ِناأأقول: من الواضح 
التصدق من جهة عدم وقوع الزنا وعدم ذهاب ماء وجه املرأة، بل ذهاب  األولهل جيب على الزوج أنه  يف

ومل أجد من  ،احتماالن ،تل وْحو ذلكقورمبا أوجب الفضيحة اليت توجب ال ،أيضا  ماء وجهه هو بنفسه 
خذا  باملهم، أدائرا  بينه وبني حرام أهم  األمركان إذا   وجوبهشك يف  أصحاب اجملاميع التعرض له، نعم ال

 كثر وتأمل أعمق.أتتبع إىل  واملسألة حباجة
وال خيفى أن املشهور أنه ال يقبل قول أحدمها ال الزوجني وال املتبايعني وال غريمها من أشباههما بعد 

وكذلك الرجل إذا قال قبل العقد إنه متزوج انتهاء العقد، فإذا قالت قبل العقد إين متزوجة مل جيز عقدها، 
 بأربع دائما ، أما إذا قال أحدمها ذلك القول بعد العقد 
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 ال يكون على اآلخر حجة وال جيب عليه جعل األثر يف قول طرفه.
 

 التصدق على من يشق عليه الصوم :06
لة اللنب على الشروط جيب التصدق على الشيخ والشيخة وذي العطاش واحلامل املقرب واملرضعة القلي

 املذكورة يف كتاب الصوم.
حرج  الشيخ الكبري والذي به العطاش ال: )عليه السالم( ففي صحيح حممد بن مسلم، عن الباقر

قضاء عليهما،  يفطرا يف شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما يف كل يوم مبد من طعام والأن  عليهما
 .(0)ن مل يقدرا فال شيء عليهماإو 

 .االستغفار كفارة من ال كفارة لهال يبعد أن جيب عليهما االستغفار لقوله )عليه السالم(: لكن 
أما حتقق الشيخ والشيخة بعد كوِنما عرفيا  بنظر نفس الشخص، فإذا رأى أنه شيخ أو شيخة ال 

 جيب عليه الصيام وكذلك ذو العطاش.
 وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف كتاب الصوم.

 
 لى المفطر المعسرالتصدق ع :07

 ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم.
 

 رمضان ييقض التصدق على من ال :08
 رمضان آخر عذرا  أو عمدا .إىل  من مل يصم قضاء رمضان يف ،ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم

 
 الصفح عن الكفار :09

ْن بـَْعِد إمياِنُكْم ُكفَّارا  َحَسدا  ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم َودَّ َكثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم مِ قال سبحانه: ﴿
 َ  .(4)﴾اْصَفُحوا َحىتَّ يَْأيتَ اللَُّه بَِأْمرِهِ  هَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا وَ ِمْن بـَْعِد ما تـَبَـنيَّ

بات  أشبه ذلك من الواجمام أو ما األسالم إىل راقة الدماء أو تقدمي اإلإلعدم  إن كان الصفح سببا  
 .رشاد أو االستحبابكان من اإل وإالّ  ،مقدميا  كما هو الغالب يف الصفح عن املذنب واجملرم كان واجبا  

 منا ذكر إخيص أهل الكتاب وحدهم و  ال أن األمر وبذلك يظهر
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 .ذلك من باب املورد أو املثال
ر الرؤية يعفو عن أظهأن  بعدأنه  والعفو ،مل يرأنه  بداءإالصفح أن  والفرق بني العفو والصفح

 عفا صفح قدم عليه يف السياق.نسان إذا اإلأن  الغالبن إ الذنب، وحيث
 السََّعةِ ِل ِمْنُكْم وَ ال يَْأَتِل أُوُلوا اْلَفضْ وَ سائر اجملرمني: ﴿إىل  ومنه يظهر الكالم يف قوله سبحانه بالنسبة

يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم  أنْ  ال حتُِبُّونَ َسبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا أَ   هاِجريَن يفاْلَمساكنَي َواْلمُ وَ   يـُْؤُتوا أُويل اْلُقْرىبأن 
 .(0)﴾اللَُّه َغُفوٌر َرحيمٌ وَ 

ُهمْ   ال َتزاُل َتطَِّلُع َعلىوَ : ﴿(صلى اهلل عليه وآله)كقوله سبحانه خطابا  للنيب  ُهْم إاّل  خائَِنٍة ِمنـْ قَليال  ِمنـْ
ُهْم وَ فَ   .(4)﴾اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ  نَّ إ اْصَفحْ اْعُف َعنـْ

وال خيفى أن العفو غري الصفح، ألن العفو عبارة عن أن يعفو عن املذنب كما سبق، والصفح عبارة 
 عن أن يعطيه صفحه بدون النظر إليه لالنتقام والسب وما أشبه ذلك.
 تقام، ألن االنتقام يعقبه انتقام آخر.ومن الواضح أن العفو والصفح يسببان جوا  من اهلدوء وعدم االن

  
 الصلب  :41

ا َجزاُء الكرمية: ﴿ اآليةجيب الصلب ذخيريا  فيما ذكرته  َيْسَعْوَن يف الَّذيَن حُيارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه وَ ِإمنَّ
َفْوا ِمَن اأْلَْرِض ذِلكَ أَْرُجُلهُ َع أَْيديِهْم وَ يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطَّ  أنْ  اأْلَْرِض َفسادا   هَلُْم  ْم ِمْن ِخالٍف َأْو يـُنـْ

ْنيا وَ   .(3)﴾هَلُْم يف اآْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ ِخْزٌي يف الدُّ
 وقد ذكرنا البحث يف ذلك وكيفية الصلب يف كتاب احلدود.

لني مبسمار أما ما رمبا يقال من أن املراد بالصلب هو ربط اليدين باخلشب بنحو املسمار، وربط الرج
 عليه، ويقال: إن ذلك هي كيفية صلب املسيح )عليه السالم( املزعوم، فالظاهر أن يف
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 اإلسالم ال يكون كذلك ألنه تعذيب فوق التعذيب، واإلسالم خيفف حىت يف عقوباته.
وما قتلوه وما صلبوه وأما املسيح )عليه السالم( فلم يصلب كما ذكر ذلك اهلل تعاىل بقوله: 

 ، نعم شخص آخر شبه باملسيح )عليه السال( فصلب.(0)يقينا  
 

 خوينصاح بين األاإل :40
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فَأَ قال سبحانه: ﴿  .(4)﴾اتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ ْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم وَ ِإمنَّ

صالح ذات إ: (صلى اهلل عليه وآله)من الواجبات، فقوله  ح من املستحبات الصالأن اإل والظاهر
يراد يف الثواب مع التفاوت يف الواجب واملستحب، أن  حيتمل ،(4)من عامة الصالة والصيام البني خري

غري ذلك من االحتماالت يف إىل  ح املستحب خري من الصالة والصيام املستحبني،صالاإليراد أن  وحيتمل
 احلديث املذكور.

احملرمات كان واجبا  من باب النهي عن املنكر أو دفع األمر إىل ح ينتهي صالاإلكان بدون إذا   نعم
 املنكر.

 فلكل مورده. ،األعمرشاد أو حممول على الوجوب أو االستحباب أو اإل األمروعلى أي حال، ف
ُسوِل فَاتَـُّقوا اللََّه لرَّ ااِل ُقِل اأْلَْنفاُل لِلَِّه وَ ُلوَنَك َعِن اأْلَْنفأَ َيسْ ومنه يعرف الكالم يف قوله سبحانه: ﴿

 خوين شيء حمبوب.ح سواء كان بني املسلمني أو بني األصالفإن اإل ،(2)﴾َأْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكمْ وَ 
 فإِنم أثاروا النزاع يف األنفال ولذا أمر اهلل سبحانه أن يصلحوا ذات بينهم.

املؤمنني، ال يبعد األول وهل اإلصالح خري حىت بالنسبة إىل الكافرين غري احملاربني أو خاص ب
ظاهر يف اإلصالح بني  خري من عامة الصالة والصياملإلطالقات، نعم إن قوله )صلى اهلل عليه وآله(: 

 املؤمنني.
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 ح بين المقاتلينصااإل :44

نَـُهما نْ إوَ قال سبحانه: ﴿ َتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ   ْحدامُها َعَلى اأْلُْخرىبـََغْت إِ  إنْ فَ  طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمننَي اقـْ
نَـُهما بِاْلَعْدِل وَ فاَءْت َفَأْصلِ  فإنْ  ،أَْمِر اللَّهِ إىل  ءَ  َحىتَّ َتفي  تـَْبغي  َفقاتُِلوا الَّيت اللََّه حيُِبُّ  نَّ إ أَْقِسطُواُحوا بـَيـْ
 .(0)﴾اْلُمْقِسطنيَ 

أما وجوبه يف احتماالن،  ،ح، لكن هل هو مقدمي أو واجب نفسيصالاإلشك يف وجوب هذا  ال
غري ذلك من ويالت إىل  عراض وذخريب املدنموال وهتك األراقة الدماء وِنب األإنه سبب لعدم اجلملة فأل

كما   اآليةفنزلت هذه  (صلى اهلل عليه وآله)احلرب واحملرمات، وقد اتفق مقاتلة طائفتني مسلمتني يف زمنه 
 ورد يف التفاسري.

مر اهلل فالظاهر أنه واجب، ألنه ظاهر األمر، ولعل الفرق بني أما مقاتلة من تبغي حىت تفيء إىل أ
قوله: )فأصلحوا( و)أقسطوا( أن اإلصالح بالعدل بالنسبة إىل غري املال، أما اإلقساط فهو بالنسبة إىل 

 املال، وقد ذكروا ذلك يف الرواية املروية حول اإلمام احلجة )عليه السالم(.
عا، بأن العدل هو يف غري املال والقسط يف املال، فإمنا ذلك حيث مجُ وال خيفى إذا قلنا الفرق بينهما 

فإن امليزان يسمى  (4)(القسطاس املستقيم)وأما إذا ذكر أحدمها فاملراد به األعم من املعنيني يف غري مثل قوله 
 قسطاسا  ألنه من العدل يف األموال.

 
 الزكاة  يالصاة على معط :43

يِهْم هِبا وَ ْمواهلِِْم َصَدَقة  ُتَطهِّ ُخْذ ِمْن أَ قال سبحانه: ﴿ اللَُّه َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم وَ  نَّ إ َصلِّ َعَلْيِهمْ رُُهْم َوتـُزَكِّ
 .(4)﴾مَسيٌع َعليمٌ 

أن  حوطواأل ،والصالة الدعاء هلم بقبول الصدقة ه،ظاهر في األمرن والظاهر وجوب الصالة، أل
 .كان يفعل ذلك بلفظ الصالة  (هلل عليه وآلهصلى ا)النيب أن  كما روي  ،يكون بلفظ الصالة

أو العامل، أما الفقري فعن مجاعة من )عليهما السالم( مام خذ النيب أو اإليكون اآلأن  فرق بني وال
 يستحب نه إ الفقهاء
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 .ليس من السرية صالة الفقري للمعطيأنه  له بغري خالف، ويؤيد االستحباب
على املعطي  موال الخذ على مالك األاآل يي الصدقة يصلكان وكيل املالك هو الذي يعطإذا   مث

 .جيب عليهم ذلك أيضا  الساعي ونائب الفقيه ووكيله املطلق أن  الذي هو وكيل، والظاهر
يبعد االستحباب خصوصا  بقرينة أخري  جيب يف أخذ اخلمس ذلك، نعم ال الأنه  الظاهرأن  كما

 ناط.ن مل يكن قطع باملإالعلة عامة و فإن  ،اآلية
ومن احملتمل أن يكون األمر كذلك بالنسبة إىل آخذ اخلمس، فيصلي على املخمس، ألنه ورد أن 

 اخلمس بدل الزكاة، واملناط جار فيه.
أما يف اجلزية فال، وكذلك بالنسبة إىل اخلراج حيث إن اخلراج نوع تعامل، والتعامل ال حيتاج إىل 

 وإعطاء النذور وما أشبه ذلك. الصالة وْحوها، وكذلك بالنسبة إىل الكفارات
 

 (جمعينأصلوات اهلل عليهم )الصاة على النبي وآله  :42
َسلُِّموا يَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه وَ َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يا أَيُـَّها الَّذِإنَّ اللََّه وَ قال اهلل تعاىل: ﴿

 .(0)﴾َتْسليما  
 عن الباقر ،وكذلك ورد بذلك بعض الروايات، مثل صحيحة زرارة ن كان الوجوب،إو  اآليةوظاهر 
كلما ذكرته أو   (صلى اهلل عليه وآله)وصل على النيب ، لف واهلاءباأل أذنت فأفصحإذا  :)عليه السالم(

 .(4)ذكره ذاكر عندك يف أذان أو غريه
صلى )الصالة على النيب و قال:  ،املأمونإىل  يف كتابه )عليه السالم( ويف حسنة الفضل، عن الرضا

 .(4)واجبة يف كل موطن وعند العطاس والذبايح وغري ذلك (اهلل عليه وآله
 مجاعلكن شهرة االستحباب والسرية على عدم الصلوات غالبا ، بل عن احملقق والعالمة وغريمها اإل

 ، بل حكيتدل على عدم الوجوب ِما يوجب احلمل على االستحباب ،على عدم الوجوب يف غري الصالة
 بدون الصالة عليه. (صلى اهلل عليه وآله)ذكره  (عليه الصالة والسالم)مام السجاد يف أدعية اإلأن 
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قال:  السالم( م)عليه ، عن آبائه)عليه السالم( ملوثقة أبان، عن الباقر ،أيضا  ل ويستحب ضم اآل
ن رحيها ليوجد إمل جيد ريح اجلنة، و من صلى علي ومل يصل على آيل : (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل 

 .(0)من مسرية مخسمائة عام
 .(كتاب الصالة)وقد ذكرنا هذا املبحث يف 

واملشهور الصالة على النيب وآله يف وقت ذكر امسه مبحمد )صلى اهلل عليه وآله(، أما إذا ذكر بسائر 
 بعيد، إلطالق األدلة، وإن مل وكذلك إذا ذكر بالضمري فاستحباب الصالة غري ،األمساء كأمحد واملصطفى

 يكن املتعارف عند أكثر الناس الصالة عليه حينئذ.
 

 الصلوات الواجبات :45
وصالة العيدين واجلمعة مع  ،وصالة القضاء عن امليت ،مواتوالصالة على األ ،وهي الصالة اليومية

 يات، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصالة.وصالة اآل ،شروطهما
 ،فهو خارج عن حمل االبتالء (صلى اهلل عليه وآله)عن وجوب صالة الليل على النيب  أما البحث

 .(صلى اهلل عليه وآله)وحمله يف ما يذكرونه من خواصه 
أقول: وقد ذكره الشرائع يف كتاب النكاح، كما ذكره غريه، وذكرناه يف باب معرفة أحواله )صلى اهلل 

 عليه وآله(.
ألعم من الواجب على اإلنسان كالذي قضيت الصالة عليه، وكالولد بالنسبة مث املراد بصالة القضاء ا

إىل الوالد، أما بالنسبة إىل الصالة املستأجرة عليها فهي واجبة بالعقد كالصالة املنذورة واحمللوفة عليها وما 
 .(4)أشبه ذلك

 
 صاة الجمعة :46

هي  أيضا  صالة القضاء أن  واضح، كماِنا بدل عن صالة الظهر كما هو أل ،من الصالة اليوميةوهي 
منا إو  ،جارة وصالة النذر والعهد واليمني فهي غري واجبة ابتداء  داء يف غري وقتها، أما صالة االحتياط واإلاأل

 بالعنوان الثانوي.
فصالة االحتياط رمبا تكون مستحبة يف الواقع كما دل على ذلك بعض الروايات، باإلضافة إىل أنه لو  

 ياط غري مطابق للواقع بأن مل يفت منه شيء وإمنا صلى احتياطا  فهي كان االحت
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 صالة من غري واجبه وإن كان يف الظاهر واجبه باعتبار جعله للواقع.
 

 الصناعات :47
( يف املكاسب، اهلل همحليه الشيخ املرتضى )ر إكما ذكروه يف الفقه وأملع   ،الصنعة واجبة وجوبا  كفاية  

أن  رادة بقاء النظام، ومن الواضحإنه يف سلسلة العلل، وما علم من الشرع من عقل ألوالدليل على ذلك ال
خر كالزراعة والتجارة وغريمها ِما ال األاألعممجلة من إىل  ِنا حباجةأالصنعة كما إىل  النظام الصحيح حباجة

 .ليهإشارة إويف حديث حتف العقول وغريه ، يصطلح عليها بالصنعة ال
 ،بالصناعات املعقدة وغريهاإاّل  يرفع وذلك ال ،لكفار على املسلمني يف هذا القرنوحيث قد تقدم ا

يكون املسلمون أقل من الكفار ِما يسبب بقاء  وتوفري املناخ املناسب حىت ال ،فالالزم تعلم املسلمني هلا
 سيطرتم على املسلمني، واهلل املستعان.

ريبات وما أشبه ذلك، فإن الالزم أن يفعل املسلمون وال خيفى أن هذه العلة أعم من الصناعات والتد
 اإلسالم يعلو وال يعلى عليهما يسبب أن يكونوا مبستوى الكفار ال أنزل منهم، أما قوله )عليه السالم(: 

 فإنه يدل على ندبية أن يكون املسلمون أعلى من الكفار، ورمبا يقال بالوجوب.
 ع املسلمني على الكفار حىت يف بناياتم.وقد ذكر مجع كالعالمة وغريه لزوم ارتفا 

 
 الصوم :48

 (.الفقه)الصوم الواجب أقسام عديدة ذكرنا أكثرها يف 
يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى قال سبحانه: ﴿ ،منها: صوم شهر رمضان

 .(4)﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ ﴿ قال سبحانه:إىل أن  (0)﴾الَّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ 
  أفطر عمدا  إذا  والبقاء على صوم شهر رمضان
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 .ا  إمجاعفطار ثانيا  نصا  و حيق له اإل الفإنه 
ال ْدِي وَ ا اْستَـْيَسَر ِمَن اهلَْ ُأْحِصْرمُتْ َفمَ فإن  اْلُعْمَرَة لِلَّهِ متُّوا احلَْجَّ وَ أَ وَ وصوم أذى احللق، قال سبحانه: ﴿

ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمريضا  َأْو ِبِه أَذى  ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَ  ٌة ِمْن ِصياٍم َأْو َصَدَقٍة حَتِْلُقوا ُرُؤَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
 .(0)﴾َأْو ُنُسكٍ 

ا سيدي رجل قال: ي ،)عليه السالم( بن مهزيار، عن أيب احلسن يوصوم بدل النذر يف صحيحة عل
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو  ييصوم يوما  من اجلمعة دائما  ما بقأن  نذر

قد وضع اهلل عنه ليه: إفكتب  ،ه وكيف يصنع يا سيديؤ سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضا
أن  سيدي رجل نذر يا :ليه يسألهإوكتب  .شاء اهلل نإيام كلها ويصوم يوما  بدل يوم الصيام يف هذه األ

يصوم يوما  بدل يوم وحترير رقبة ليه: إفكتب  ،يصوم يوما  فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة
 .(4)مؤمنة

وصوم بدل اليمني والعهد والشرط وما أشبه ذلك كذلك، لكنها بعناوين ثانوية خبالف الصوم 
 نوان أويل.الواجب كشهر رمضان حيث إنه بع

 .نعم ال جيب صوم رمضان إذا كان ُمريا  شرعا  بني األخذ وتركه، كما ذكر مثاله صاحب العروة وغريه
كما أن من ال يتمكن من حترير رقبة مؤمنة ال شيء عليه من هذه اجلهة، وإن متكن من إعطاء بدل 

االستغفار كفارة ملن ال  ه السالم(: الرقبة خلري أو فقري أو ما أشبه، وهل حيتاج إىل االستغفار لقوله )علي
 ، الظاهر العدم، وإن كان االحتياط يقتضيه.كفارة له
 
 

 يالصوم بدل الهد :49
 احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصياُم إىل  َفَمْن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرةِ قال سبحانه: ﴿
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َعةٍ وَ  الثَِة أَيَّاٍم يف احلَْجِّ ثَ  َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة كاِمَلٌة ذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلُه حاِضرِي اْلَمْسِجِد إذا  َسبـْ
 .(0)﴾احلَْرامِ 

 وال خيفى أنا ذكرنا تفصيل ذلك يف احلج، وأن السبعة يف أي أيام، وأن الثالثة يف أية أيام.
 

 هصوم االعتكاف في ثالث :31
أن  ومل يكن اشرتاط فله اعتكف يوما  إذا  :)عليه السالم( ، عن الباقريف صحيحة حممد بن مسلم

يفسخ اعتكافه حىت ميضي ثالثة أن  ن أقام يومني ومل يكن اشرتاط فليس لهإخيرج ويفسخ االعتكاف، و 
 .(4)أيام

 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب االعتكاف مبا ال حاجة إىل تكراره.
 

 صوم قضاء شهر رمضان :30
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ   أَيَّاما  َمْعُدوداٍت َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمريضا  َأْو َعلىبحانه: ﴿قال س  .(3)﴾َسَفٍر َفِعدَّ

وال خيفى أنه لو كان مريضا  ال يتمكن من الصيام يف األيام األخر فالظاهر سقوط الصوم عنه، فال 
 جيب عليه أن يوصي بعدة األيام بعده.

 
 الشعرصوم كفارة جز  :34

مه أو أعن رجل شق ثوبه على أبيه أو على  )عليه السالم( قال: سألت أبا عبد اهلل ،ففي رواية خالد
 وال ،شق موسى بن عمران على أخيه هارون قد ،بأس بشق اجليوب الفقال:  ،على أخيه أو على قريب له

شق زوج على امرأته أو والد على  ذاإزوج على امرأته، وتشق املرأة على زوجها، و  وال ،يشق الوالد على ولده
ذا خدشت املرأة وجهها أو جزت إولده فكفارته حنث ميني فال صالة هلما حىت يكفرا أو يتوبا من ذلك، ف

إذا  طعام ستني مسكينا ، ويف اخلدشإشعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو 
 أدميت 

                                                 

 .016اآلية  :( سورة البقرة0)
 .0ح من االعتكاف 2الباب  212ص 7ج ( الوسائل:4)
 .012اآلية  :( سورة البقرة4)



شيء يف اللطم على اخلدود سوى االستغفار والتوبة، ولقد شققن  الويف النتف كفارة حنث ميني، و 
وعلى مثله تلطم اخلدود وتشق  ،)عليه السالم( اجليوب ولطمن اخلدود الفاطميات على احلسني بن علي

 .(0)اجليوب
 كما ذكره بعض الفقهاء يف الكتب املرتبطة باإلمام احلسني )عليه السالم(.

 علي أمري املؤمنني وسائر األئمة الطاهرين وهكذا الرسول والزهراء وهل األمر كذلك بالنسبة إىل
 )صلوات اهلل عليهم أمجعني( ال يبعد، ألِنم نور واحد وهلم حكم واحد إال ما خرج قطعا .

 .(كتاب الكفارات)وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف 
 

 ةءصوم كفارة الحلف بالبرا :33
 .على اختالف فيه

 

 صوم كفارة الصيد :32
 .كتاب احلج  مر يف كما

 

 صوم كفارة الظهار :35
سَّا يـََتَماأن  الَّذيَن يُظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ِلما قاُلوا فـََتْحريُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبلِ وَ قال سبحانه: ﴿

يـََتَماسَّا َفَمْن ملَْ أن  ْهَرْيِن ُمَتتاِبَعنْيِ ِمْن قـَْبلِ َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصياُم شَ  ،اللَُّه مبا تـَْعَمُلوَن َخبريٌ ذِلُكْم ُتوَعظُوَن ِبِه وَ 
 .(4)﴾َيْسَتِطْع فَِإْطعاُم ِستِّنَي ِمْسكينا  

 

 صوم كفارة االعتكاف :36
فعل إذا  قال: ،عن املعتكف جيامع أهله )عليه السالم( قال: سألت أبا جعفر ،ففي صحيح زرارة

 .(4)فعليه ما على املظاهر
 

 فارة العهدصوم ك :37
 .كما ذكرنا تفصيله يف كتابه

 

 فاضة من عرفاتصوم كفارة اإل :38
  ، سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل)عليه السالم( ففي صحيح ضريس الكناسي، عن الباقر

                                                 

 .0ح من الكفارات 40الباب  114ص 01ج ( الوسائل:0)
 .2ـ  4اآلية  :( سورة اجملادلة4)
 .0ح من االعتكاف 6الباب  216ص 7ج ( الوسائل:4)



مل يقدر صام َثانية عشر يوما  مبكة أو يف فإن  عليه بدنة ينحرها يوم النحر،قال:  ،تغيب الشمسأن 
 .(0)أهله الطريق أو يف

 
 فطار شهر رمضانإصوم كفارة  :39

، يف رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا  يوما  )عليه السالم( ففي صحيح ابن سنان، عن الصادق
مل يقدر فإن  يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعني أو يطعم ستني مسكينا ،قال:  ،واحدا  من غري عذر

 .(4)تصدق مبا يطيق
كره املريزا القمي )رمحه اهلل( لفتحعلي شاه من وجوب أن يصوم ستني يوما  وال إشكال يف أن ما ذ 

حيث أفطر يوما  كان من السياسات الشرعية، ولذا ملا قيل له إن له أن يعطم ستني مسكينا  أو يعتق نسمة، 
 قال: إذا انفتح هذا الباب مل آمن أن يفعله لسهولة األمرين بالنسبة إليه.

 
 فطر بالحرامأ نالجمع لمالصوم في كفارة  :21

 كما ذكرنا تفصيله يف كتابه.
 

 فطار القضاءإصوم  :20
: رجل وقع على أهله وهو )عليه السالم( يب عبد اهللقال: قلت أل ،ففي صحيحة هشام بن سامل

يصوم يوما  بدل يوم،  ،كان وقع عليها قبل صالة العصر فال شيء عليهن  إ فقال: ،يقضي شهر رمضان
 .(4)مل ميكنه صام ثالثة أيام كفارة لذلكفإن  طعم عشرة مساكني،أالعصر صام ذلك اليوم و ن فعل بعد إو 

 أصوم كفارة قتل الخط :24
َتْحريُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َمْن قـََتَل ُمْؤِمنا  َخطَأ  فَـ َخطَأ  وَ إاّل  يـَْقُتَل ُمْؤِمنا   أنْ  ما كاَن ِلُمْؤِمنٍ وَ قال سبحانه: ﴿

 ُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحريُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم وَ  كانَ فإن   َيصَّدَُّقواإالّ أن  أَْهِلهِ إىل  ةٌ ِديٌَة ُمَسلَّمَ وَ 

                                                 

 .4ح من الوقوف بعرفة 44الباب  41ص 01ج ( الوسائل:0)
 .0ح ِما ميسك عنه الصائم 1الباب  41ص 7ج ( الوسائل:4)
 .4ح من شهر رمضان 41الباب  412ص 7ج ( الوسائل:4)



َنُكْم وَ  نْ إُمْؤِمَنٍة وَ  نَـُهْم ميثاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمةٌ كاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ ْد حَتْريُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ملَْ جيَِ أَْهِلِه وَ إىل  بـَيـْ
 .(0)﴾كاَن اللَُّه َعليما  َحكيما   تـَْوبَة  ِمَن اللَِّه َو َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعنْيِ 

 
 صوم كفارة القتل :23

قتل الرجل مؤمنا  متعمدا  ن إ كفارة الدميف صحيحة عبد اهلل بن سنان:  )عليه السالم( قال الصادق
كان نادما  على ما كان منه عازما  على ترك إذا   دى ما عليهقتلوه فقد أفإن  ،هءميكن من نفسه أولياأن  فعليه

ن يندم على ما  أيعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعني ويطعم ستني مسكينا  و أن  عنه فعليه ين عفإالعود، و 
 ،عتق رقبةأأوليائه مث إىل  أدى ديته أ  ذا قتل خطإ، و يويستغفر اهلل أبدا  ما بق ،كان منه ويعزم على ترك العود

وهب له دية إذا  طعام ستني مسكينا  مدا ، وكذلكإن مل يستطع فإمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، و ف
 .(4)املقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبني ربه الزمة

 
 صوم كفارة حنث النذر :22

 كما ذكرنا يف كتابه.
 

 صوم كفارة حنث اليمين :25
لِكْن يُؤاِخذُُكْم مبا َعقَّْدمُتُ اأْلَمْياَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطعاُم أمَْياِنُكْم وَ   لَّْغِو يفبِالال يُؤاِخذُُكُم اللَُّه قال سبحانه: ﴿

 َثالثَِة أَيَّاٍم ذِلَك  َعَشَرِة َمساكنَي ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أَْهليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حَتْريُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصيامُ 
 .(3)﴾َحَلْفُتمْ إذا  َرُة أمَْياِنُكمْ َكفَّا

 اليت يتلفظ هبا اإلنسان حسب العادة ال أنه عقد القلب عليه.األوىل يراد باألميان 
وإذا حلف أن ال يؤيت القرىب واملساكني واملهاجرين ال يستبعد عدم انعقاد حلفه ألن اهلل سبحانه ال 

يتعلق بغري الراجح، وهذا ليس براجح، لكين مل أطلع يريد ذلك احللف، أما إذا نذر فلوضوح أن النذر ال 
 على قول بذلك. 

 صوم الميت على وليه :26
 ، رجل مات وعليه قضاء من شهر)عليه السالم( خرياألإىل  قال: كتبت ،ففي صحيحة الصفار

 
                                                 

 .14اآلية  :( سورة النساء0)
 .04ح 6الباب  444ص 1ج ( التهذيب:4)
 .11اآلية  :( سورة املائدة4)



أيام مخسة أيام أحد الوليني ومخسة  ،عنه مجيعا   يقضياأن  رمضان عشرة أيام وله وليان هل جيوز هلما
 .(0)شاء اهللإن كِب ولييه عشرة أيام والء  أيقضي عنه : )عليه السالم( عقفو  ،خراآل

وقوله )عليه السالم( على سبيل احلكم األويل، وإاّل فيجوز لألوالد وْحوهم أن يوزعوا الصيام 
 باختيارهم فيصوم كل واحد بعضه، كما جيوز له أن يستنيب عنه فال يفعله بنفسه.

 
 لنذر وما أشبهصوم ا :27
أو صار أجريا  بقضاء صيام امليت فهي واجبات لكنها  ،يصومأن  نذر أو عاهد أو حلفإذا  أما

 .بعنوان ثانوي
 مة احملرمة كما ذكروه يف كتاب احلج.األ جب غري املبتلى به صوم كفارة وطيمن الصوم الواأن  كما

 

                                                 

 .4ح من شهر رمضان 44الباب  421ص 77ج ( الوسائل:0)



 

 حرف الضاد
 
 ضرب المحدث في المسجد الحرام :0

من أحدث يف املسجد احلرام  ما تقول يفقال:  )عليه السالم( عن الصادق ،الكناينففي صحيح 
 ،من أحدث يف الكعبة تعمدا   أصبت، فما تقول يفقلت: يضرب ضربا  شديدا ، قال:  :قال ،متعمدا  

 .(0)أصبتقلت: يقتل، قال: 
من الكعبة ومن احلرم وضربت خرج أدخل الكعبة فبال فيها معاندا   رجال  أن  ولوويف موثق مساعة: 

 .(4)عنقه
 أما الريح فاحلديث منصرف عنه. ،واملنصرف من احلدث البول والغائط

 كما هو منصرف عن مثل االستغفار واجلماع وما أشبه ذلك.
 وكيف كان فالالزم االقتصار على القدر املتيقن خصوصا  واحلدود تدرأ بالشبهات.

 
 ضرب الخمار على النساء :4

ما إاّل  ال يـُْبديَن زيَنتَـُهنَّ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ وَ ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَـ وَ حانه: ﴿قال سب
 .(3)﴾ُجُيوهِبِنَّ   ْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعلىَظَهَر ِمْنها وَ 

 لك.أي بال اختيار بسبب ريح أو ما أشبه ذ إال ما ظهر منهاوال خيفى أن قوله 
 ألِنن كن خيتمرن حول الرقبة فقط ويظهر الصدر بدون ،وضرب اخلمار على جيوهبن

                                                 

 .0ح من بقية احلدود 6الباب  171ص 01ج ( الوسائل:0)
 .2ح من بقية احلدود 6الباب  171ص 01ج ( الوسائل:4)
 .40اآلية  :( سورة النور4)



سرت، ولذا أمر الشارع بأن يضربن خبمرهن على جيوهبن حىت ال تظهر صدورهن، وضرب اخلمار على 
 اجليب من باب أحد املصاديق، وإال فالالزم السرت بأية كيفية كان.

 
 ضرب المرتد والمرتدة :3

شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراين إذا  ، يف الصيب)عليه السالم( أبان، عن الصادق يف موثقة
 .(0)سالميرتك ولكن يضرب على اإل القال:  ،أو مسلمني

تقتل وتستخدم  القال:  ،سالم، يف املرتدة عن اإل)عليه السالم( ويف صحيح محاد، عن الصادق
 .(4)خدمة شديدة وتضرب على الصلوات

فرق بني الفطري وامللي حسب  الأنه  كما ذكرنا  ،د ذكرنا تفصيل االرتداد يف كتاب احلدودوق
 ن كان املشهور يفرقون بينهما.إو  ،الصناعة

وْحوه كما يف زمان علي )عليه  (2)أو جيل ارتداد (4)كما أنا ذكرنا هناك أنه إذا كانت لشبهة واقعية
 السالم( ال تكون هذه األحكام.

 
 العبد ضرب قاتل :2

ُكِتَب قال: قلت له: قول اهلل عز وجل: ﴿ ،السالم( ما)عليه يف صحيحة أيب بصري، عن أحدمها
يقتل حر بالعبد ولكن  الفقال: ، (5)﴾بِاأْلُْنثى  اأْلُْنثىاحْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد وَ   َقْتلىَعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف الْ 

 .(6)ية َثن العبديضرب ضربا  شديدا  ويغرم د
مبا يرتئيه احلاكم إاّل  عدد له الأنه  والضرب من باب التعزير كما هو واضح، ولذا فمقتضى القاعدة

 الشرعي.
وال خيفى أن الالزم أن يكون العبد عبدا  باملوازين الشرعية ال باملوازين اليت كانت معتادة يف الغرب، أو 

 تولون على عشريةيف بعض األقوياء من العشائر حيث إِنم يس

                                                 

 .4ح من حد املرتد 4الباب  126ص 01ج ( الوسائل:0)
 .0ح من حد املرتد 2الباب  121ص 01ج ( الوسائل:4)
 رتد حقيقة.أْي شبهة وقعت للم( 4)
 أي ارتداد مجاعي، فاجليل لغة الصنف من الناس.( 2)
 .071اآلية  :( سورة البقرة1)
 .0ح من القصاص يف النفس 21الباب  71ص 01ج ( الوسائل:6)



 أخرى ضعيفة أو ما أشبه ذلك فيستعبدوِنا، وإال فذلك ليس بعبد.
أيضا  يشمل احلرة واألمة، فاحلرة يف مقابل احلرة، واألمة يف مقابل  واألنثى باألنثىكما أن قوله: 

 األمة.
 
 ضرب الزوج الصائم المكره :5
كما ذكرنا تفصيل   ، ن وضرب مخسني سوطا  ذا استكره الزوج الصائم زوجته الصائمة فعليه كفارتاإ

 ذلك يف كتاب الصوم.
لكن الظاهر أِنا لو كانت يف األول راضية مث كرهت أو كانت يف األول مكرهة مث رضيت كان احلكم 

 عليها أيضا  لرضاها وعليه إلكراهها، إذ ال يلزم أن يكون اإلكراه أو الرضا من أول األمر إىل آخره، فتأمل.
األمر بني أن يكون من األمام أو من اخللف، كما أنه ال فرق بني اإلمناء وعدم اإلمناء، وال فرق يف 

 وإمنا احلكم يف الدخول.
 
 ضرب قاتل الطير في الكعبة :6
 ملا ذكرناه يف كتاب احلج. ،ذا قتل احملرم الطري يف الكعبة يضرب دون احلدإ

 
 ضرب الناشزة :7

مبا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمواهلِِْم بـَْعٍض وَ   ُه بـَْعَضُهْم َعلىَعَلى النِّساِء مبا َفضََّل اللَّ الرِّجاُل قـَوَّاُموَن قال سبحانه: ﴿
ْهُجُروُهنَّ يف اَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ ذَخاُفو   الالَّيتْلَغْيِب مبا َحِفَظ اللَُّه وَ فَالصَّاحِلاُت قانِتاٌت حاِفظاٌت لِ 

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسبيال   فإنْ  اْضرِبُوُهنَّ اْلَمضاِجِع وَ   .(0)﴾اللََّه كاَن َعِليًّا َكبريا   نَّ إ َأطَْعَنُكْم َفال تـَبـْ
فعل إذا  يستبعد حق املرأة يف ضرب الرجل الأنه  وذكرنا هناك ،(الفقه)وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف 

 حد الضرب.إىل  الوصول طالقات أدلة النهي عن املنكر عند من يرونإدليل على اخلروج عن  نه الاملنكر أل
وال خيفى أن الضرب جيب أن يكون خفيفا ، حىت أن بعضهم ذكروا أنه بالسواك وْحوه، وهذا نوع 
إهانة ال إيالم، فإذا فعل ذلك ألجل إرجاعها إىل الطاعة كان خريا  من التنازع والذهاب إىل احملاكم وما 

 أشبه ذلك.
 
 

                                                 

 .42اآلية  :( سورة النساء0)



 
 تى بهيمةأضرب من  :8

 .(0)عليه احلدقال:  ،يف رجل أتى هبيمة فأوجل ،)عليه السالم( عن الصادق ،يف صحيح أيب بصري
ربع حد  يضرب هو مخسة وعشرون سوطا  : (عليه الصالة والسالم)عنه  ،ويف صحيح ابن سنان

 .(4)الزاين
احتماالن،  ،أم ال ،احلمام والدجاج وما أشبه يوهل يشمل البهيمة كل البهائم حىت يشمل مثل وط

 .(الفقه)شكال ذكرناه يف بعض مباحث إعلى  ،كان من التعزير الثابت يف كل حمرمولو شك  
 وال فرق بني أن تكون البهيمة حمللة كالشاة أو حمرمة كالكلب، وتكون أنثى أو ذكرا .

أما الوطي يف هبيمة مصطنعة ولو كان بشكل البهيمة احلقيقية فال يوجب إال التعزير حسب ما يراه 
سواء كان مع االستمناء أو بدون االستمناء، ذكرا  أو أنثى، وكذا العكس بأن فعلت املرأة احلاكم صالحا ، 

 أو فعل الولد بنفسه بسببها اللواط، وكذلك الفرق يأيت يف املساحقة. ،بنفسها بسبب هبيمة مذكرة
 
 تلف مال الغير أمن  الضمان في :9

 فهو له ضامن.فمن أتلف مال الغري  ،(الفقه)كما ذكرنا تفصيل ذلك يف 
وال خيفى أن اإلتالف أعم من إبادته أو إلقائه يف احلِب أو يف حفرة ال تصل اليد إليه أو ما أشبه 

 ذلك.
 

 

                                                 

 .1ح من نكاح البهيمة 0الباب  174ص 01ج ( الوسائل:0)
 .4ح لبهيمةمن نكاح ا 0الباب  174ص 01ج ( الوسائل:4)



 

 حرف الطاء
 
 طرح الميت في البحر :0
 اليابسة من خوفإىل  يصلواإىل أن  بقائهإيف السفينة وْحوها ومل يتمكن الراكبون من  إنسانذا مات إ

طرحوه يف  ،ال يتمكنون من حفظه جلهة من اجلهات ولو من جهة ثقل السفينة أو ،ركابيتعفن فيضر الأن 
 .(الفقه)البحر على التفصيل الذي ذكرناه يف 

عن رجل مات وهو يف السفينة يف البحر   )عليه السالم( ل أبو عبد اهللئقال: س ،ففي صحيح أيوب
 .(0) املاءيوضع يف خابية ويوكأ رأسها وتطرح يفقال:  ،كيف يصنع به
 يقف أو يف طائرة كذلك. كانوا راكبني يف قطار الإذا   احلكم كذلكأن  والظاهر

ويأيت الكالم يف أنه لو متكن يف القمر الصناعي أن يلقي امليت يف الفضاء معلقا ، أو أن يلقيه حبيث 
 يصل إىل األرض أو البحر، هل يكون أحدمها أوىل أو ُمريا ، ال يبعد التخيري.

 
 الحق يلب ذط :4
و ولد أو ما أشبه ذلك فغاب وجب عليه طلبه وجوبا  غرييا  أحق لغريه من مال  نسانذا كان عند اإلإ

 أهله.إىل  لريد احلق
 عن رجل كان له على رجل حق ففقد )عليه السالم( قال: سئل أبو عبد اهلل ،ففي صحيحة معاوية

 

                                                 

 .0ح من الدفن 21الباب  166ص 4ج ( الوسائل:0)



ذلك قد ن إ قال: اطلبهقال:  ،بلد وال نسب يعرف له وارث وال يدري أحي هو أم ميت، وال وال
 .(0)اطلبهقال:  ،ق بهدّ طال فأصّ 

وقد ذكرنا بعض ما يرتبط هبذا املبحث يف  ومن الواضح أنه لو يأس من الطلب يفعل فعل اللقطة به، 
 كتاب اللقطة.

 
 سير والسجينطعام األإ :3

، وتيئة امللبس واحملل وغري ذلكي طعام والسقمن اإل ،ن كان كافرا  إسري و ون األؤ جيب القيام بش
  يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلىوَ ، سألته عن قول اهلل عز وجل: ﴿)عليه السالم( لصحيح أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

عليا  )عليه ن إ ن كان يقدم للقتل، وقال:إطعم و يسري واأل :، قالسريهو األقال:  ،اآلية (4)﴾ُحبِّهِ 
 .(4)يف السجن من بيت مال املسلمنيكان يطعم من خلد السالم(  
 .خبار الواردة يف هذا البابىل غري ذلك من األإ
حضار إمرض و إذا  وبنفس املالك جيب تطبيبه ،للمالك أيضا  لغري مورد الروايات  األمرمنا عممنا إو 

 غري ذلك.إىل  ،كانت امرأة كاملرتدة مثال  إذا   القابلة هلا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا  ي السراح، ولذا قال تعاىل: ن اإلسراء كانوا مطلقأوقد ذكرنا 

 كما أنا ذكرنا يف كتاب )الفقه الدولة اإلسالمية( أحكام السجني.  ويتيما  وأسريا  
 
 ةطعام الجباإ :2

 .فيه احتماالن ،خالقيأواجب أو أمر  ةطعام اجلباإهل 
 عن  ،يف صحيح احلليب

                                                 

 .4ح من الدين 44الباب  001ص 04ج ( الوسائل:0)
 .1اآلية  :( سورة اإلنسان4)
 .4ح من جهاد العدو 44الباب  61ص 00ج ( الوسائل:4)



 .(0)ينزل على أهل اخلراج ثالثة أيام: قال (عليه الصالة والسالم)الصادق 
 .(4)يامأالنزول على أهل اخلراج ثالثة : (عليه الصالة والسالم)عنه  ،ويف صحيح ابن سنان

صلى اهلل عليه )رسول اهلل ن إ :السالم( ما)عليه ويف صحيح مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه
 ، وقال:قام قائمنا اضمحلت القطائع فال قطائعإذا  وقال: ،أمر بالنزول على أهل الذمة ثالثة أيام (وآله
يل أرض خراج قد ضقت هبان إ(4). 

خالقية أقرب، ويدل عليها الروايات األإىل  يستفاد منها الوجوب، بل هي لكن هذه الروايات ال
 .الواردة يف الضيف

 دلة العامة.كثر من ثالثة أيام مل يكن به بأس لألأرضي صاحب احملل بأنه إذا  كما
قرية أو ما أشبه كان على اجلميع  منكما أنه يستفاد من هذه الروايات أن اجلايب لو كان على أكثر 

 .وجوبا  أو استحبابا  
ال  ،وال يبعد أنه إذا مرض اجلايب كان عليهم دواؤه، لكن هل جيوز إعطاؤه الدواء من نفس اخلراج

 يبعد ذلك ألنه شأن من شؤونه.
 
 عطعام الجائإ :5

طعام اجلائع الذي خياف عليه التلف أو خياف على عضو منه السقوط أو على قوة من قواه إجيب 
 .(2)حرمة ماله كحرمة دمه: (صلى اهلل عليه وآله)وذلك لقوله  ،مثل باصرته وسامعته الذهاب

ل مجعا  بني طعام جمانا ، بل جيوز باملايكون اإلأن  يلزم ولغريه من الروايات الدالة على ذلك، لكن ال
يف الِبد، والدواء يف  ءكما ذكروا ذلك يف مسألة املخمصة، ومثل الطعام الشراب واللباس وآلة الدف  ،احلقني

 غري ذلك.إىل  املرض،

                                                 

 .4ح من املزارعة 40الباب  407ص 04ج ( الوسائل:0)
 .0ح زارعةمن امل 40الباب  407ص 04ج ( الوسائل:4)
 .0ح ِما يكتسب به 12الباب  064ص 04ج ( الوسائل:4)
 .2ح 274ص 4ج وايل:غ( ال2)



وحيث إن اإلطعام وْحوه على سبيل الوجوب على خالف القاعدة فالالزم أن يقتصر على أقل القدر  
يث مل يكن مقويا  يوجب له املرض والضعف املتزايد أو ما أشبه املمكن، نعم يلزم أن ال يكون الطعام حب

 ذلك.
 
 طعام على الحالف الحانثاإل :6

لِكْن يُؤاِخذُُكْم مبا َعقَّْدمُتُ اأْلَمْياَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطعاُم أمَْياِنُكْم وَ   بِاللَّْغِو يفال يُؤاِخذُُكُم اللَُّه قال سبحانه: ﴿
َك  َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أَْهليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حَتْريُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ذلِ َعَشَرِة َمساكنَي ِمْن 

ُ اللَُّه َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َحَلْفُتْم وَ إذا  َكفَّاَرُة أمَْياِنُكمْ   .(0)﴾اْحَفظُوا أمَْياَنُكْم َكذِلَك يـُبَـنيِّ
 ميان.وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب األ

مث إن حترير الرقبة لو مل يكن ِمكنا  كما يف عصرنا هذا سقط، وال يبدل ذلك بصدقة أو ما أشبه، وال 
خيفى أنه إن مل يتمكن من اإلطعام مل ينتقل إىل مثل اإللباس وْحوه، ألن الدليل إمنا هو يف اإلطعام وال دليل 

 ه.على بدل
 
 طعام على جملة من الطوافاإل :7
طعام املفطر يف إو  ،طعام املعتكف اجملامعإطعام املظاهر العائد، و إطعام احملرم قاتل الصيد، و إك

واملتعمد، بل وشبههما الذي هو شبه العمد  ئطعام القاتل اخلاطإطعام املفطر قضاء رمضان، و إرمضان، و 
يف كتب احلج والظهار واالعتكاف والصيام  (الفقه) وكلها قد ذكرت يف أ،بشبه اخلط أيضا  ويسمى 
 بعضها هنا.إىل  وأملعنا ،والديات
 
 طعام الفقيرإ :8

 ُكلِّ ضاِمٍر يَْأتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ    َعلىبِاحلَْجِّ يَْأُتوَك رِجاال  وَ أَذِّْن يف النَّاِس وَ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .11اآلية  :( سورة املائدة0)



اأْلَْنعاِم َفُكُلوا  ما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبيَمةِ   أَيَّاٍم َمْعُلوماٍت َعلى  وا اْسَم اللَِّه يفَيْذُكرُ لَِيْشَهُدوا َمناِفَع هَلُْم وَ َعميٍق 
 .(0)﴾َأْطِعُموا اْلباِئَس اْلَفقريَ ِمْنها وَ 

ن مجاعة من أو  ،ثالثة أقسامإىل  يالفقه يف مسألة تثليث اهلدمن قد ذكرنا ذلك يف كتاب احلج 
 .ليه أميلإن بعضهم قال باالستحباب وْحن أالوجوب، و إىل  الفقهاء ذهبوا

ء وْحوهم فهو على سبيل االستحباب، إالّ أن تكون حياته أو عضو من أعضائه طعام الفقراأصل إأما 
أو قوة من قواه متوقفا  على ذلك، فإنه جيب حينئذ، لكن الالزم أن نقول كونه واجبا  إمنا يلزم بالبدل ألنه 

 ذا مل يكن للفقري بدل فإنه جيب على املطعم.من اجلمع بني احلقني، إال إ
 ومثل اإلطعام الدواء وإعطاء امللبس وإعطاء املسكن وما أشبه ذلك.

 
 طلب الرزق :9

أو حيفظ به  ،ما حيفظ به نفسه أو ينفق على واجيب النفقة عليهإىل  واجب غريي بالنسبةنه إ الظاهر
 ا أو ما يشبه املوت كما تقدم يف بعض املباحث.مل يطلب ماتإذا  حمرتما  حبيث أو حيوانا   ا  إنسان

لكن إذا أطعم إنسانا  فالالزم اإلطعام ال إعطاء البدل، وإمنا البدل جيب عليه من ذلك املطَعم بالفتح، 
وكذلك إذا فعله حليوان ِملوك إلنسان، أما إذا كان فعله حليوان حمرتم فال يتمكن من صيده، كان واجبا  من  

 كيسه.
 

 لعلمطلب ا :01
 طلب العلم واجب غريي.

 .(4)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةويف احلديث: 
 ىل غريها من الروايات إ

                                                 

 .41ـ  47اآلية  :( سورة احلج0)
 .12ح 0الباب  077ص 0ج ( البحار:4)



ن كان إليه من الفروع وجب عينا ، و إصول واحملتاج كان العلم من األفإن   خر الواردة يف هذا الباب،األ
 قامة النظام بالصنعة وْحوها وجب كفاية.إجلهة االجتهاد أو 

يشمل علوم  طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة خيفى أن قوله )صلى اهلل عليه وآله(: وال
الدين وسائر العلوم من الفلك واهلندسة والفيزياء والطب وغريها، لكن الوجوب يف غري الدين كفائي، وقد 

 ذكرنا ذلك يف شرح املكاسب يف باب الصناعات املتوقفة عليها إقامة النظام.
 

 لطاق ا :00
وِنا الشرعية الواجبة وطلبت هي الطالق، لقوله ؤ مل يتمكن الزوج من القيام بشإذا  جيب طالق الزوجة

 .(0)﴾فَِإْمساٌك مبَْعُروٍف َأْو َتْسريٌح بِِإْحسانٍ سبحانه: ﴿
 .يالءيف اجلملة على ما ذكرناه يف كتاب اإل ملؤيلوكذلك جيب على ا

املباركة بعد  اآلية ىنه مقتضأل ،م الشرائط من احلاكم الطالقطلبت زوجة الغائب مع متاإذا  وهكذا
 وحدة املالك.

وذلك يقتضي عدم الفرق بني الدائمة واملتمتع هبا، وإمنا ذكرنا احلاكم الشرعي ألنه هو الويل يف ما إذا 
 مل يكن ويل غريه.

 
 تطهير الثياب :04

 .(4)﴾ثِياَبَك َفَطهِّرْ وَ قال سبحانه: ﴿
وهو واجب مقدمي،  ،جل الصالة وْحوهافالواجب هو أل ،م من الواجب واملستحبأعأنه  والظاهر

 من باب املصداق.أنه  والظاهر ،املراد بالتطهري التشمريأن  لكن ورد يف بعض الروايات
فإن تطويل الثوب يوجب الوساخة لتلوثه بالنجاسات واملوسخات، وذلك يشمل األمرين، فكالمها 

 يسمى بالتطهري.
 قد يكون شرعيا  والتطهر 

                                                 

 .441اآلية  :( سورة البقرة0)
 .2اآلية  :( سورة املدثر4)



عن النجاسة، وقد يكون عرفيا  عن التلوث، أما ما يتعارف عند بعض الناس من تطهري الثوب فال 
يبعد أن يكون ذلك مستحبا  أيضا  ملا دل من استحباب التعارف يف أمور الناس، كما ذكرنا مجلة من رواياته 

 يف كتاب اآلداب والسنن.
 

 هار الجنبطّ إ :03
 .(0)﴾ُكْنُتْم ُجنُبا  فَاطَّهَُّروا نْ إوَ قال سبحانه: ﴿

ن كان ذهب إ، و ا  نفسي ا  فليس هو واجبوإال  ،أمر مقدمي للصالة والطواف وْحومهاأنه  ومن الواضح
 وجوبه النفسي.إىل  مجاعة من الفقهاء

ألنه نوع من التنظيف وإن مل يكن وقت نفسي ر إذا كان جنبا  مستحب تطهومن احملتمل أن يكون ال
 .ة، أو مل تكن الصالة عليه حليض أو ما أشبهالصال

 يف موضعه نوع من الطهارة. الطهر يشمل املاء والرتاب، ألن الرتاب أيضا  و 
 

 تطهير المسجد :02
من الفقهاء على ذلك، ويدل عليه  مجاعذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف حبث املساجد، والظاهر اإل

يف حكم املساجد كما ذكرنا  (عليهم الصالة والسالم)مة الطاهرين ئ، واملشاهد املشرفة لألأيضا  دلة بعض األ
 تفصيله هناك.

أما غري هذين كمراقد أوالد األئمة )عليهم السالم( ومن أشبههم مثل سلمان وأيب ذر وعمار وأويس 
 القرين ومن أشبه )رضوان اهلل عليهم( فال وجوب.

افة من اإلميان، وباعتبار إرادة الشارع احرتام نعم ميكن أن يكون مستحبا  باعتبار أنه تنظيف، والنظ
 أمثال هؤالء والتطهري نوع من االحرتام.

                                                 

 .6اآلية  :( سورة املائدة0)



 
 تطهير بدن الميت وكفنه :05

ذا كان بدن امليت جنسا  قبل إو  ،مهانه بعد الغسل والتكفني جيب تطهري ذا تنجس بدن امليت أو كفإ
)عليه  واليت منها موثقة روح عن الصادق ،ابهيف ب دلة املذكورةلبعض األ ،مقدمة أيضا  تطهريه جيب تطهريه 

 .(0)تعد الغسل بدا من امليت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه والن إ :السالم(
خرج من منخر امليت الدم أو الشيء بعد الغسل إذا  :(عليه الصالة والسالم)خرى عنه أويف رواية 

 .(4)ضه باملقراضوأصاب العمامة أو الكفن قرّ 
يف ما إذا استلزم اإلخراج والتطهري أو التبديل تعطيل امليت، وإال إن أمكن وجب اإلخراج وذلك 

 والتبديل أو التطهري، وتفصيل الكالم يف بابه.
 

 طاعة الزوج على الزوجة :06
قام الزوج بواجبه، أما ما إذا  ما الفراش واخلروج من الدار يفإىل  منا هو بالنسبةإالثابت من الوجوب 

 االستحباب.إىل  ك فأقربعدا ذل
 ،ذن زوجهاإذخرج بغري أن  سألته عن املرأة أهلا ،)عليه السالم( ففي صحيح علي بن جعفر، عن أخيه

 .(4)بأس القال:  ،ذن زوجهاإتصوم بغري أن  ، وسألته عن املرأة أهلاالقال: 
 (ى اهلل عليه وآلهصل)النيب إىل  ت امرأةءجا: )عليه السالم( وعن حممد بن مسلم، عن الباقر

إالّ  تصدق من بيته تعصيه، وال تطيعه والأن  فقال هلا: ،فقالت: يا رسول اهلل ما حق الزوج على املرأة
إالّ  ذخرج من بيتها ن كان على ظهر قتب، والإمتنعه نفسها و  ذنه، والإبإاّل  تصوم تطوعا   ذنه، والإب
 .(2)ذنهإب

                                                 

 .0ح من غسل امليت 44الباب  744ص 4ج ( الوسائل:0)
 .2ح من غسل امليت 44الباب  744ص 4ج ( الوسائل:4)
 .1ح من مقدمات النكاح 71الباب  004ص 02ج ( الوسائل:4)
 .0ح من مقدمات النكاح 71الباب  000ص 02ج ( الوسائل:2)



 صيل ذلك يف كتاب النكاح.ىل غريها من الروايات، وقد ذكرنا تفإ
وال خيفى أنا ذكرنا هناك أن اخلروج املتعارف إما أن يكون من مصاديق اإلمساك باملعروف فليس 
خروجا  بغري إذن، مثل الذهاب إىل احلمام أو إىل بيت األقرباء خصوصا  الواجب منهم، وكذلك الذهاب 

 إىل املراقد املقدسة أو ما أشبه ذلك.
 الفقهاء املعاصرين. بذلك بعضوقد أفىت 

أما الرواية اليت وردت عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( باملنع عن الذهاب إىل األب وإن كان 
مريضا  أو ميتا ، فذلك قصة عمل وال داللة فيها، وليس من باب األمر والنهي الشرعيني كما ذكرنا تفصيل 

 ذلك يف كتاب النكاح وغريه.
 

 )عليهم السام( األمرولى أو طاعة اهلل والرسول إ :07
ٍء  َشيْ   تَناَزْعُتْم يففإن  ِمْنُكمْ  األمرأُويل يَن آَمُنوا َأطيُعوا اللََّه َوَأطيُعوا الرَُّسوَل وَ يا أَيُـَّها الَّذقال سبحانه: ﴿

ٌر وَ يَـْوِم اآْلِخِر ذلِ الْ ِمُنوَن بِاللَِّه وَ ُكْنُتْم تـُؤْ  نْ إ الرَُّسولِ اللَِّه وَ إىل  فـَُردُّوهُ   .(0)﴾َأْحَسُن تَْأويال  َك َخيـْ
ئمة واأل (صلى اهلل عليه وآله)يطيع أوامر اهلل الواجبة، وكذلك أوامر الرسول نسان أن فعلى اإل

 .والعلماء الراشدين الذين هم نواهبم على تفصيل ذكر يف حمله (،عليهم السالم)الطاهرين 
طاعة الفقهاء العدول أضيق إنعم دائرة  ،اتحكام أو باملوضوعباأل األمريكون أن  من غري فرق بني

يف بعض كتبنا الفقهية،  وقد حبثنا ذلك مفصال  )عليهم السالم(  األمر طاعة اهلل والرسول وأويلإمن دائرة 
 مثل كتاب البيع يف باب والية الفقيه، وغريه.

 
 الطواف :08

 .فرادا  إجيب الطواف للعمرة متتعا  أو 
خالف، ويدل عليها متواتر الروايات،  شكال والإبال للحج لنساء وكذلك طواف الزيارة وطواف ا

 ، وقد يف كتاب احلج وقد ذكرنا البحث مفصال  

                                                 

 .11اآلية  :( سورة النساء0)



 ذكرنا هناك أنه يف عمرة التمتع ال طواف للنساء.
وطواف النساء مبعىن املرتبط بالنساء حىت إذا كان الطائف امرأة أو رجال  أو صغريا ، فإنه حكم شرعي  

 ب احلج.كما قرر يف كتا



 

 حرف الظاء
 
 الظن الحسن باهلل :0
 .(4)، وقد ورد يف ذلك روايات كثرية(0)نه من أصول الدينإ

 
 (عليهم السام)ئمة نبياء واألالظن الحسن باأل :4

 صول الدين كذلك.أمن  أيضا  هو 
 
 الظن الحسن بالمؤمنين :3

قال املؤمن شيئا  فرتدد بني  مثال   من اخلري والشر، احتمل كال  إذا  ليس بواجب يف نفسهأنه  الظاهر
أن  دليل على الإذ  ،ءيظهار الظن السإجيوز  مل يسب، نعم الأنه  يظن بهأن  السالم والسب فال جيب

 .جمرد احلمل النفسي على احلسن واجبأن  جمرد احلمل النفسي على السيء حمرم، أو
 ة ويؤيد ذلك عدم الوجوب واحلرمة يف الصفات النفسية غري الظاهر 

                                                 

 أي باملعىن األعم.( 0)
 .70ص 4ج الكايف:( انظر 4)



كما   ،ظهاره حرامإمنا إكان يف القلب و إذا   احلسد ليس حبرام صول الدين، مثال  أعدا  ماإىل  بالنسبة
 .(0)﴾َحَسدَ إذا  َشرِّ حاِسدٍ  ِمنْ وَ قال سبحانه: ﴿

 .(4)لسان مل يظهر بيد والإذا  :(صلى اهلل عليه وآله)وقال 
قاُلوا هذا ِإْفٌك ناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخرْيا  وَ اْلُمْؤمِ ُمْؤِمُنوَن وَ ُتُموُه َظنَّ الْ مسَِعْ  إذْ  الَلوْ أما قوله سبحانه: ﴿

 التأمل والتتبع.إىل  واملسألة بعد حباجة ،واجب نفسيأنه  فلم يظهر (4)﴾ُمبنيٌ 
إمنا يراد بذلك هو الطرف  ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا  وال خيفى أن قوله سبحانه: 

 نسان إذا ظن به خريا  كان ظنا  بنفسه.املتهم، ومن الواضح أن اإل
 
 هل البدعأة من ءظهار البراإ :2

ة منهم ءرأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الِباإذا  :(صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل 
 .(2)وأكثروا من سبهم

 .وقد تقدم ذلك يف بعض مباحث هذا الكتاب
وإن مل  فيشمل احلكام الظلمة اجلائرين وْحوهم ،أعم ِمن يبدع املراد بأهل الريب والبدعأن  والظاهر

 .يكن حاكما  مثل رئيس العشرية أو من أشبه ذلك
وهذا هو نوع من النهي عن املنكر، فإن مثل ذلك يوجب ذخفيفه عن منكره، ويوجب عدم التفاف 

 الناس حوله، أما جواز ذلك بدون كونه النهي عن املنكر فمحل تأمل.
ن اخلطبة الشقشقية أن ذلك واجب وليس ذلك على سبيل االستحباب فإنه أمر باملعروف والظاهر م
 وِني عن املنكر.

 

                                                 

 .1اآلية  :( سورة الفلق0)
 .4ح من جهاد النفس 16الباب  411ص 00ج ( الوسائل:4)
 .04اآلية  :( سورة النور4)
  .0ح من األمر والنهي 41الباب  111ص 00ج ( الوسائل:2)



 
 ظهار العلمإ :5

ظهرت البدع يف أميت فليظهر العامل علمه إذا  قال:أنه  (صلى اهلل عليه وآله)يف رواية عن رسول اهلل 
 .(0)فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل

ِمْن بـَْعِد ما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكتاِب   اهْلُدىأَنـْزَْلنا ِمَن اْلبَـيِّناِت وَ الَّذيَن َيْكُتُموَن ما  ِإنَّ قال سبحانه: ﴿و 
 .(4)﴾يـَْلَعنـُُهُم الالَِّعُنونَ ولِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَُّه وَ أُ 

 األمرمن نه دلة وألظهار العلم الواجب على الناس علمه أو عمله واجب كفاية هبذه األإن إف
 غري ذلك.إىل  ،رشاد اجلاهل وتنبيه الغافلإباملعروف والنهي عن املنكر و 

لوال حضور احلاضر وقيام احلجة بوجود يف اخلطبة الشقشقية:  (عليه الصالة والسالم)قال علي 
ا لقيت حبلها على غارهبسغب مظلوم أل اليقاروا على كظة ظامل والأن  الناصر وما أخذ اهلل على العلماء

 .(4)ولسقيت آخرها بكأس أوهلا
 
 هل المعاصىظهار الكراهة ألإ :6

 كان ذلك من مراتب النهي عن املنكر بال اشكال والإذا   هل املعاصيظهار الكراهة ألإجيب 
 خالف.

أمرنا رسول اهلل : )عليه السالم( ، قال أمري املؤنني)عليه السالم( ويف رواية السكوين، عن الصادق
 .(2)نلقي أهل املعاصي بوجوه مكفهرةأن  (ه وآلهصلى اهلل علي)

 واملراد بوجوه غاضبة منقبضة.
 وال خيفى أن الوجوه من باب املصداق، وإالّ فذلك قد يتحقق يف كل عضو.

                                                 

 .0ح من األمر والنهي 21الباب  111ص 00ج ( الوسائل:0)
 .011اآلية  :( سورة البقرة4)
 .4لبالغة: اخلطبة ( ِنج ا4)
 .0ح 6الباب  204ص 00ج ئل:الوسا( 2)



 
 الظهر  :7

 وقد تقدم ذلك يف حبث الصالة. ،صالة الظهر واجبة بالضرورة
طة بوقت الظهر، إذ ال ظهر حينئذ، بل ينقسم أما اآلفاق الرحوية كالقطبني فصالة الظهر ليست مرتب

 الوقت يف كل اربع وعشرين ساعة إىل الصلوات اخلمس، وقد ذكرنا ذلك مفصال  يف حبث سابق.



 

 حرف العين
 
 عبادة اهلل سبحانه وتعالى :0

 .(0)﴾أَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدونِ أُمَُّتُكْم أُمَّة  واِحَدة  وَ ِإنَّ هِذِه قال تعاىل: ﴿
 .(4)﴾اْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيقنيُ وَ ل سبحانه: ﴿وقا

 .خرة باملوت كما هو واضحواملراد باليقني مشاهدة أحوال اآل
ْحاء العبادة الواجبة من الصالة والصوم واحلج وْحوها، أوالعبادة واجبة لكنها ليست عامة، بل يراد هبا 

نعم ذكر بعض الفقهاء كالعالمة يف   ،وقيفية فال جيوز االخرتاعوهي ت ،دليل على وجوب العبادة يف غريها وال
لكنا ذكرنا هناك ضعف هذا  ،طالقاتكتاب النذر جواز بعض العبادات اليت مل يرد هبا الشرع متسكا  باإل

 القول.
، أو مثل صالة األعرايب، وكذلك (4)نعم ال إشكال يف استحباب تكثري العبادات ركعتني ركعتني

الصالة خري موضوع فمن شاء استقل أو السجودات املتعددة املنفصلة، فإن املنفصلة تعددة الركوعات امل
 .ومن شاء استكثر

 
 االعتبار :4

 .(2)﴾فَاْعَتِبُوا يا أُويل اأْلَْبصارِ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .14اآلية  :( سورة األنبياء0)
 .11اآلية  :( سورة احلجر4)
 بأن يصلي ركعتني ركعتني نافلة ابتدائية ويكثر منها.( 4)
 .4اآلية  :( سورة احلشر2)



ما إىل  يعِب عن العظة نسانن اإلنه واجب بنفسه وهو من العبور، ألأ رشاد الإأمر أنه  والظاهر
 ، أو أنه عبور من هذه احلالة إىل احلالة الثانية. رائهاو 

 
 عداد القوة لمقابلة الكفارإ :3

ِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم ِمْن رِباِط اخْلَْيِل تـُرْ وَ  أَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ وَ قال سبحانه: ﴿
أَنـُْتْم ال اللَِّه يـَُوفَّ إِلَْيُكْم وَ  َسبيلِ   ٍء يف ما تـُْنِفُقوا ِمْن َشيْ نـَُهُم اللَُّه يـَْعَلُمُهْم وَ و آَخريَن ِمْن ُدوِِنِْم ال تـَْعَلمُ وَ 

 .(0)﴾ُتْظَلُمونَ 
جب مقدمي كما هو واضح، واملراد بالقوة كل قوة يوجب غلبة املسلمني على الكفار من اوهذا و 

 القوة العلمية واملالية والسالحية وغريها.
يفيد أن األهم اإلرهاب بانقالع الطرف  ترهبون به عدو اهلل وعدوكمفى أن قوله سبحانه: وال خي

 عن قصده فال يهم السالح، وإمنا السالح يكون مقدمة لإلرهاب.
 
 االعتداد على المرأة :2

تعتد حسب ما ذكرناه يف باب العدد أن  زوجها و فسخ نكاحها أو تويفأطلقت إذا  جيب على املرأة
 .تكرارهإىل  فال داعي ،تاب الطالقمن ك

 أما وطي الشبهة ففيه عدة كما ذكرناه هناك. ،عدة للزنا وال
مَتَسُّوُهنَّ َفما َلُكْم أن  َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبلِ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿

ٍة تَـ   .(4)﴾َسرُِّحوُهنَّ َسراحا  مَجيال  دُّوَِنا َفَمتـُِّعوُهنَّ وَ ْعتَ َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
 .(3)﴾ِإذا طَلَّْقُتُم النِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَِّتِنَّ وقال سبحانه: ﴿

ُلَغ اْلِكتاُب َأَجَلهُ وَ وقال: ﴿  .(2)﴾ال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النِّكاِح َحىتَّ يـَبـْ
 منا أنزل منيه يف رمحها بسبب القذف أو ما أشبه وال خيفى أنه لو مل ميسها بالدخول وإ

                                                 

 .61اآلية  :( سورة األنفال0)
 .21اآلية  :( سورة األحزاب4)
 .0اآلية  :ق( سورة الطال4)
 .441اآلية  :( سورة البقرة2)



 للغلبة. من قبل أن متسوهنذلك فالواجب على احلامل العدة، وكأن ذكر 
ولو أدخل من غري إنزال إطالقا  وجبت العدة، وال يلزم أن تكون العدة ألجل املاء بل شيء من العدة 

 ألجل االحرتام كما يف عدة الوفاة.
 
 العدل :5

 .(0)﴾إيتاِء ِذي اْلُقْرىباللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحساِن وَ نَّ اِ نه: ﴿قال سبحا
بني  نسانيعدل اإلأن  العدل يف اجلملة واجب كما يف القضاء واحلكم وْحومها، أماأن  شك وال

ستاذيه أو أ بني جاريه أو بني تلميذيه أو بني أو بني ولديه أو ،زوجتيه يف امللبس واملأكل واملشرب وما أشبه
 حسان عند ذكر كلمته.ما أشبه فذلك أفضل وليس بواجب، وقد تقدم الكالم يف اإل

وال خيفى أن ذكر إيتاء ذي القرىب لألمهية، وإاّل فهو داخل يف العدل أو يف اإلحسان فهو من ذكر 
 اخلاص بعد العام.

 
 االعتداء :6

َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل   احْلُُرماُت ِقصاٌص َفَمِن اْعَتدىاِم وَ راُم بِالشَّْهِر احلَْر الشَّْهُر احلَْ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾َعَلْيُكمْ   َما اْعَتدى

كان من أقسام اجلهاد كان واجبا  إذا   فاالعتداء باملثل ،كونه يف اجلهاد  اآليةالظاهر من ن إ وحيث
 .ا  بل جيوز العفوذا مل يكن يف باب اجلهاد كان جائز إبدليل وجوب اجلهاد، و 

يعرف من اخلارج أن  فيجب ،يات القرآنيةأعم من القسمني كما يف كثري من اآل اآليةتكون أن  وميكن
 مورد الوجوب ومورد االستحباب، بل ومورد كون االستحباب العفو الذي هو عدم االعتداء.

ٌر وَ  مبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبهِ عاقـَْبُتْم َفعاِقُبوا  نْ إوَ قال تعاىل: ﴿  لَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ
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 .(0)﴾لِلصَّاِبرينَ 
وال خيفى أن الصِب إمنا يكون خريا  فيما إذا مل يوجب جترؤ اجملرم، وإال مل يكن ذلك خريا ، فاإلطالق 

 ألنه متعارف.
 
 تعريف اللقطة  :7

 قد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اللقطة.
فإن  ،ترفعوها القال:  ،قال: سألته عن اللقطة (،معليهما السال)ففي صحيح حممد، عن أحدمها 

إىل أن  على مالك يفاجعلها يف عرض مالك جيري عليها ما جير وإال  جاء طالبهافإن  ابتليت تعرفها سنة،
 ىل السنة كما هو املشهور.إ حد اليأس الإىل  الواجبأن  وقد ذكرنا هناك ،(4)جييء هلا طالب

 
 الضال يتعريف الهد :8
 وجب عليه التعريف على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج. هديا  ضاال   نساند اإلذا وجإ

فليعرفه  ذا وجد الرجل هديا  ضاال  إو قال:  (،عليهما السالم)عن أحدمها  ،ففي صحيحة ابن مسلم
 .(4)يوم النحر والثاين والثالث مث ليذحبها عن صاحبها عشية الثالث

واملؤمنني املهدى إليهم، وجيوز له أن يأكل، أما تثليث ذلك فال  يكون بني الفقراء ديوإذا قسم اهل
 الب.دليل عليه، وال فرق بني أن يعلم من ضل عنه لكنه ال يتمكن من الوصول إليه أو ال يعلم كما هو الغ

 
 عن المنحرف ضعرااإل :9

 عراض خريا  من كان اإلإذا   ما عراض عن الكافر واملنافق والعاصي يفجيب اإل
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 .دلة يقتضي ذلكاجلمع بني األفإن  ابلة ومل تكن للنصيحة فائدة،املق
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف  رَأَْيَت الَّذيَن خَيُوُضوَن يفإذا وَ وعليه حيمل قوله سبحانه: ﴿   آياتِنا َفَأْعِرْض َعنـْ

 .(0)﴾َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلمنيَ   ِإمَّا يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطاُن َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكرىوَ  ،َحديٍث َغرْيِهِ 
ُهمْ وقال سبحانه: ﴿  .(4)﴾َوانـَْتِظر َفَأْعِرْض َعنـْ
أن  ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُريُدونَ ا أُْنزَِل إِلَْيَك وَ الَّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم آَمُنوا مبِ إىل  ملَْ تـَرَ أَ وقال سبحانه: ﴿

ُهْم َوِعْظُهْم وَ قـُلُ   أُولِئَك الَّذيَن يـَْعَلُم اللَُّه ما يف ل:قاأن إىل  الطَّاُغوتِ إىل  يـََتحاَكُموا ُقْل وهِبِْم َفَأْعِرْض َعنـْ
 .(3)﴾أَنـُْفِسِهْم قـَْوال  بَليغا    هَلُْم يف

لكن ال خيفى أن ذلك إمنا هو يف صورة عدم إمكان اإلرشاد وال األمر باملعروف وال النهي عن املنكر 
 إىل حد الضرب.مبوازينهما اليت قد تصل 

 
 التعزير :01

 األعمقد يطلق التعزير يف قبال احلد على ما ليس فيه حد مقرر من الشريعة، وقد يطلق التعزير على 
 يبعد حكام ودفع الظلمة والفساق، والقامة األإواملراد به ما يكون سببا  الستتباب النظام و  ،من احلد والتعزير

ة وما أشبه ِما يراه احلاكم الشرعي اجلامع للشرائط صالحا  مقيدا  يشمل معناه السجن والنفي والغرامأن 
 .سالممبوازين اإل

كان احلاكم الشرعي أمر بقوانني خاصة إذا   مثلة، مثال  بعض األ (الفقه)وقد ذكرنا لذلك يف كتاب 
ملدن لوف من املخالفني يف اأيف كل يوم يكون أن  ضرار الكثرية، ومن الواضحللمرور بدوِنا تكون األ

لزوم صرف أموال كثرية من بيت املال إىل  باإلضافة ،سالمريد جلدهم شوه ذلك مسعة اإلأذا إالكبرية، ف
يستهان  حىت ال فيجعل احلاكم على كل ُمالف كمية من املال مثال   ،جل املوظفني للجلد وغري ذلكأل

 نفس احملرتمة.موال الكثرية واألبقانون املرور فيتلف األ
  أو تعطيال   ،ني الشرطة والنجدة واملوظفني املخالفني للدوام غيابا  ومثل ذلك قوان
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تسد بالباعة  عمال الناس وقوانني املستشفيات وسائر املصحات واملعاهد العلمية والطرق بأن الأل
كان املراجع يف إذا   حسب شورى الفقهاء األمريكون أن  وْحوها وما أشبه ذلك، لكن ذكرنا مكررا  وجوب

 ،(0)اهلل جعل لكل شيء حدا  وجعل ملن تعدى ذلك احلد حدا  ن إ تعددين، وقد ورد يف احلديث:مة ماأل
دلة ن كان بعض األإو  ،دليل تاما  على التعزير على كل حرام الأنه  (الفقه)لكنا ذكرنا يف بعض مباحث 

 لكنه حمل تأمل. ،يدل على ذلك
 عليهما( فإِنما مل يفعال ما سبب تشوه ويؤيد ذلك أو يدل عليه فعل النيب والوصي )صلوات اهلل

 اإلسالم، وال ما أوجب تعطل األحكام.
 وذلك حسب نظر شورى الفقهاء ، كما ذكرناه مكررا .

ولعل الشرائط واألزمنة واألمكنة ُمتلفة، وقد ذكرنا يف بعض الكتب حول أعمال األئمة الطاهرين 
 تالف الزمان واملكان والشرائط.)صلوات اهلل عليهم أمجعني( أِنم إمنا اختلفوا باخ

 
 تعزير اهلل سبحانه وتعالى :00

ة  ُتَسبُِّحوُه ُبْكرَ ذيرا  لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقِـُّروُه وَ نَ ِإنَّا أَْرَسْلناَك شاِهدا  َوُمَبشِّرا  وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾َأصيال  وَ 

دلة اخلاصة، فالتعزير أعم مبا هو واجب باأل ،شرعا  قلبا  ولسانا  وعمال   وتعزير اهلل وهو احرتامه واجب
َأطيُعوا اللََّه كما يف قوله سبحانه: ﴿  ،من جهة التعزير والتوقري اآليةفال حكم جديد يف  ،من كل ذلك

 .على ما ذكرناه يف هذا الكتاب وغريه (3)﴾َأطيُعوا الرَُّسولَ وَ 
جيعله كبريا  يف  شخصا  لكن ال نسانوهو غري االحرتام فرمبا حيرتم اإل ،معوالتوقري جعله كبريا  يف اجملت

 االجتماع.
 اجملموع هلل َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقِـُّروهُ وال خيفى أن قوله سبحانه: 
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وللرسول )صلى اهلل عليه وآله(، والتعزير والتوقري والتسبيح كلها هلل، أما الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
 ر والتوقري له، أما التسبيح فخاص باهلل سبحانه وتعاىل.فالتعزي

أو األعم كالتهليل والتحميد والتكبري وما أشبه  ،خصوص التسبيح وهل معىن أن سبحه بكرة وأصيال  
 ظاهر اللفظ خصوص التسبيح، لكن املناط يشمل اجلميع. ،ذلك

 
 اعتزال الحائض :04

ال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ ُلوا النِّساَء يف اْلَمحيِض وَ ِض ُقْل ُهَو أَذى  فَاْعَتزِ ُلوَنَك َعِن اْلَمحيأَ َيسْ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾َيْطُهْرنَ 
 الثاين هل هو حرام أو منا اختلفوا يف املأيتإخالف، و  شكال والإن اجلماع مع احلائض حرام بال إف

 .مفصال   (الفقه)وقد ذكرنا املسألة يف  ،ال
هبا بدون املدخلني فذلك ِما ال إشكال فيه، مبثل القبلة والتفخيذ  أما مالمسة احلائض واللعب

 واللمس وما أشبه ذلك حىت إذا كان مقرتنا باإلمناء.
ال يصحح وطي احلائض من أهل الكتاب  ألزموهم مبا التزموا بهوالظاهر أن قوهلم )عليهم السالم(: 

رنا يف بعض الكتب أن االلتزام مبا التزموا قد إذا كانت زوجة ملسلم وإن كانت الزوجة ملتزمة به، وقد ذك
يكون جائزا  قطعا ، وقد يكون غري جائز قطعا  كالزنا واللواط بالولد الكافر واملرأة الكافرة وإن أجازا ذلك 

 والتزماه، وقد يكون مشكوكا .
 

 ين عند الوفاةعزل الدَ  :03
به سواء كان بالعزل أو بالكتابة أو ما صاحإىل  ينيصال الدَ إالواجب أن  (الفقه)قد ذكرنا يف كتاب 

 مل حيمل على التخيري بكونه أحد املصاديق كان حمل تأمل.ن إ أشبه ذلك، فقوهلم بوجوب العزل
وال يلزم ذلك يف الَدين فقط بل يشمل كل حق ومال آلخر عند اإلنسان املشرف على املوت ألن 

 الدليل يف اجلميع واحد.
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 وفمعاشرة الزوجات بالمعر  :02

 .(0)﴾عاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ وَ قال سبحانه: ﴿
وذلك شيء معلوم يف اجملتمع وليس جمرد  ،املعروف موضوع عريف يؤخذ حدوده من العرفأن  والظاهر

ذن يف اخلروج من البيت كل والشرب واملسكن وامللبس واملقاربة فقط، بل التكلم والبشاشة واإلتيئة األ
وقد استبعدنا يف كتاب النكاح كفاية  ،كلها يدخل يف املعروف  ،جلريان هلا وغري ذلكارب وزيارة اقوزيارة األ

 .أيضا  يكون ذلك حسب املعروف أن  املباشرة كل أربعة أشهر مرة، بل الالزم
 كما أشار إليه السيد يف العروة يف كتاب النكاح وبعض الفقهاء اآلخرين.

 
 االعتصام بحبل اهلل جميعا   :05

واملراد باحلبل ما يقرره سبحانه وتعاىل من النيب  ،(4)﴾اْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مَجيعا  وَ ﴿قال سبحانه: 
واملراد التمسك مبا أوجب واالبتعاد عما حرم، بل يشمل ذلك  ،والقرآن والشريعة)عليهما السالم( مام واإل

 .للشمول األعماملستحبات واملكروهات واملباحات باملعىن 
 .(3)﴾َأطيُعوا الرَُّسولَ َأطيُعوا اللََّه وَ مثل: ﴿ يرشادإيس هذا حكما  جديدا  بل هو ي حال فلأوعلى 

وإمنا مسي حبال  ألن احلبل كما هو متصل بني إنسان يف الفوق وإنسان يف السفل، كذلك أحكام اهلل 
ة، وإذا مل يتمسك به تعاىل كاحلبل بني اهلل وبني الناس، وإذا متسك اإلنسان به رفعه اهلل إىل املنزلة الرفيع

 سقط يف هّوة سحيقة.
 

 دية من لم يعلم قاتله إعطاء :06
 سواء علمنا بأن قتله  ،مام من بيت املال دية من مل يعلم قاتلهاإل إعطاءالظاهر وجوب 
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 إعطاءمام جيب على اإل الفإنه  لكن يستثىن من ذلك من قتل يف احلرب أ،أو شبه خط أعمد أو خط
 .(صلوات اهلل عليهما)مام عية من النيب واإلللسرية القط ،ديته

 )عليه السالم( عن الصادق ،عبد اهلل بن سنان وابن بكري يف الصحيح ىالدية فقد رو  إعطاءأما 
كان عرف له ن  إ قال: ،من قتله ىيدر  ال يف رجل وجد مقتوال   )عليه السالم( قضى أمري املؤمننيقال: 

مام ن مرياثه لإلأل ،مسلم ئيبطل دية امر  وال ،ت مال املسلمنيعطوا ديته من بيأأولياء يطلبون ديته 
 وقضى يف رجل زمحه الناس يوم اجلمعة يف زحام الناس ماتقال: إىل أن  ،مامفكذلك تكون ديته على اإل

 .(0)ديته من بيت مال املسلمنيأن 
 .أما تفصيل املسألة ففي كتاب الديات

لو فقد عضوا  أو قوة يف الزحام وما أشبه باملالك، بل  ماإىل  كذلك بالنسبة  األمريكون أن  يبعد وال
 .(4)مسلم ئيبطل دم امر  اللعله يشمله 
بيت املال ن إ يقال: ليه، والإكذلك بالنسبة   األمريكون أن  الذمي دمه حمرتم يلزمن إ وحيث

ن أ حفظ ذِمهم، وقد وردها تواليت من مجل ،ية واملسلمنيسالمن بيت املال ملصاحل الدولة اإلللمسلمني، أل
جرى من بيت مال املسلمني لذلك املسيحي الذي وجده يف الكوفة يتكفف أ (عليه الصالة والسالم)عليا  
 .(4)راتبا  

 إذ بذلك يظهر عدم الفرق يف الكافر احملرتم بني أهل الذمة واملعاهد واحملايد وإمنا اخلارج هو احلريب.
 

 االستعفاف في المال :07
ُهْم ُرْشدا  فَاْدفَـ فإن  ،بـََلُغوا النِّكاحَ إذا  َحىتَّ   ابـْتَـُلوا اْلَيتامىوَ : ﴿قال سبحانه ُعوا إِلَْيِهْم أَْمواهَلُْم آَنْسُتْم ِمنـْ

ُروِف فَِإذا َدفـَْعُتْم َمْن كاَن َفقريا  فـَْلَيْأُكْل بِاْلَمعْ َن َغِنيًّا فـَْلَيْستَـْعِفْف وَ َمْن كاَيْكبَـُروا وَ  أنْ  ِبدارا  َوال تَْأُكُلوها ِإْسرافا  وَ 
 (2)﴾بِاللَِّه َحسيبا    َكفىْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم َو إِلَْيِهْم أَْمواهلَُ 

 أن األمر دليل على ن سعيه له، والأما سعى و  الّ إ نساننه ليس لإلوالظاهر حقه يف أجرة املثل أل
 ية.األولخارج عن القاعدة 
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شيئا  لليتامى  يمن كان يل: اآليةقة ابن عيسى حول يف موث (عليه الصالة والسالم)قال الصادق 
ن  إيسرف، و  وهو حمتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أمواهلم ويقوم يف ضيعتهم فيأكل بقدر احلاجة وال

 .(0)تشغله عما يعاجل لنفسه فال يذر من أمواهلم شيئا   كانت ضيعتهم ال
منا عمل الوصي هلم إاملعروف هو القوت و : (عليه الصالة والسالم)ويف صحيح ابن سنان، عنه 

 .(4)والقيم يف أمواهلم وما يصلحهم
 .(الفقه)وعلى كل حال، فمحل املسألة كتاب الوصية من 

استدل به مجاعة من الفقهاء على صحة معاملة الصغري إذا كانت  وابتلوا اليتامىوقوله سبحانه: 
من شأن الصغار، وأما الرشد فهو الرشد الطبيعي، واملراد به املوازين العرفية بالنسبة إىل األشياء اليت حسب 

 ال الرشد البدين. (4)حيفظ املالالرشد العقلي الذي 
وذلك عقلي قبل أن يكون جسميا ، وإن كان الغالب التالزم بني الرشد  ،مث ال خيفى أن الرشد عريف

 الفكري والرشد اجلسمي.
 

 االستعفاف في النكاح :08
 .(2)﴾ْلَيْستَـْعِفِف الَّذيَن ال جيَُِدوَن ِنكاحا  َحىتَّ يـُْغِنيَـُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ وَ قال سبحانه: ﴿

يستعمل نفسه يف احلرام من  ترك احملرم فليس واجبا  نفسيا ، واالستعفاف بأن الإىل  رشادإأنه  والظاهر
 ليها.إزنا أو لواط أو سحق أو ما أشبه ذلك بل يطلب العفة املنتهي 

فى أن من ال جيد نكاحا  أعم ِمن ال جيد نكاحا  دائما  أو متعة  أو أمة ، فإن كل ذلك نكاح يف وال خي
الشريعة اإلسالمية ويوجب العفة فال يفعل إنسان خالف العفة كالزنا واللواط والسحق واالستمناء وما أشبه 

 ذلك من احملرمات، وكما أن احلكم كذلك يف
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 لوحدة املالك فيهما. ،املرأة الرجل كذلك احلكم بالنسبة إىل
 

 العقيقة :09
 .كما ذكرنا ذلك يف كتاب النكاح  ،الظاهر استحباب العقيقة

للسرية املقطوع هبا بني املسلمني  ،كيدوبعض الروايات الدالة على وجوهبا حممولة على االستحباب األ
 الوجوب. على عدم مجاعاليوم، وقد ادعى مجاعة من الفقهاء اإلإىل  من قدمي الزمان

والعقيقة جارية للذكر واألنثى وحىت لنفس اإلنسان حىت يف كِبه، وحىت بعد املوت كما ذكرنا تفصيل 
 ذلك يف الفقه.

 
 التعقل :41

 ليه.إذلك يف حبث التدبر فلريجع إىل  بالتعقل، وقد أملعنا األمرقد ورد يف بعض آيات القرآن احلكيم 
سان قد يكون له عقل لكن ال يعمله يف الوصول إىل اهلدف، واملراد بالتعقل إعمال العقل ألن اإلن

 وهذا خالف املوازين اإلسالمية.
وال خيفى أن العقل هو املنطبق للشريعة، أما ما ال يكون مطابقا  للشريعة فذلك النكراء كما ورد يف 

 احلديث بالنسبة إىل معاوية.
 

 اعتكاف اليوم الثالث :40
 يبقى على اعتكافه يف اليوم الثالث.أن  نياألوليه جيب للمعتكف استحبابا  يف يوم

من اعتكف ثالثة أيام فهو يوم الرابع : (عليه الصالة والسالم)ففي صحيحة أيب عبيدة، عن الباقر 
ن أقام يومني بعد الثالثة فال خيرج من إو  ،ن شاء خرج من املسجدإن شاء زاد ثالثة أيام أخر، و إ باخليار

 .(0)أيام أخراملسجد حىت يتم ثالثة 
خيرج ويفسخ أن  ومل يكن اشرتط فله اعتكف يوما  إذا  :)عليه السالم( عنه ،ويف صحيح ابن مسلم

 يفسخ اعتكافه حىت متضي ثالثة أن  ن أقام يومني ومل يكن اشرتط فليس لهإاالعتكاف، و 
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 .(0)أيام
هل السادس أنه  وا يفوقد اختلف ،ىل غري ذلك من الروايات اليت ذكرناها يف كتاب االعتكافإ

ن كان الظاهر من إني، و األولأو الوجوب خاص باليوم الثالث بعد اليومني  ،واجبات أيضا  والتاسع وهكذا 
 صحيح أيب عبيدة الوجوب يف كل ثالث مطلقا .

وال خيفى أنه لو مل يصم الثالث ومل يعمل بشروط االعتكاف عمدا  أو سهوا  أو نسيانا  أو اضطرارا  مل 
، والقول بأنه منصرف إىل من فاتته فريضة فليقضها كما فاتتهد وجوب قضائه لقوله )عليه السالم(: يستبع

 الفريضة االبتدائية وال تشمل مثل ذلك، غري ظاهر.
 

 العلم :44
 .(4)﴾اللَّهُ إالّ  ال إِلهَ أنه  فَاْعَلمْ مثل: ﴿ ،بالعلم األمريات املباركات يف مجلة من اآل

 .(3)﴾اللََّه َغُفوٌر َحليمٌ  أنَّ  اْعَلُمواوَ ﴿
 .(2)﴾أَنـُْفِسُكمْ   اللََّه يـَْعَلُم ما يف أنَّ  اْعَلُمواوَ ﴿
 .(5)﴾اللََّه مَسيٌع َعليمٌ  أنَّ  اْعَلُمواوَ ﴿
 .غري ذلكإىل  ،(6)﴾اللََّه َغيِنٌّ مَحيدٌ  أنَّ  اْعَلُمواوَ ﴿

م بالفروع فهو واجب  صول واجب مطلقا  حسب ما ذكروه يف كتب الكالم، أما العلوالعلم باأل
بسبيل االحتياط  تقليدا  وال وال ا  اجتهاد فيجوز التقليد، نعم عدم العلم الوإال  ،االجتهادإىل  كفائي بالنسبة

 حرام، لكن العلم بالفروع مقدمي كما هو واضح.
 

 عام المالكإ :43
 مباله عنده من عالم املالك إجيب على املؤمتن سواء كان مؤمتنا  شرعا  أو مؤمتنا  مالكيا  
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 ، وقد ذكرنا تفصيل هذا البحث يف كتاب الوديعة.يعالم مقدمإلاو  مال أو ولد أو حق،
 

 عام بالنجس والحراماإل :42
كان معرضا  الستعماله له استعمال الطاهر ِما مل إذا   عالم املشرتي والضيف وْحومها بالنجسإجيب 
ذا كان إاحلرام، فإىل  كذلك بالنسبة  أن األمر ه ذلك، كماكاستعماله يف صالته وأكله وما أشب  ،يرده الشارع

مل يكن كذلك بأن كان إذا  عالمه، أماإحلم حيوان حمرم يكون يف معرض أكل الضيف أو املشرتي وجب 
 .طعام هره به مل جيبإيريد 

على ذلك وجب  األمريف الوجوب وجوب دفع املنكر ورفعه والنهي عنه، فكلما انطبق  األصلو 
 مل جيب.الّ إمقدميا  و  وجوبا  

كما أنه ال فرق بني احلرام أن يكون من وال فرق بني النجس أن يكون جنسا  ذاتا  أو جنسا  عرضا ،  
املأكول واملشروب أو من املوطوء وْحو ذلك، فكل شيء حرام علم به إنسان ومل يعلم به إنسان آخر وجب 

 على اإلنسان العامل تعليم اجلاهل.
 

 حكامد واألتعليم العقائ :45
ُقوا أَنـُْفَسُكْم ، قال سبحانه: ﴿نسانهل ومن كان حتت سيطرة اإلحكام لألجيب تعليم العقائد واأل

 .وهو من التعليم العام الواجب كفاية مقدمة، وهنا آكد ،(0)﴾َوأَْهليُكْم نارا  
ى تعليمهم والسرية جارية عل ،احتماالن ،صول وبعض الفروعطفال قبل البلوغ األوهل جيب تعليم األ

 صول والفروع يف اجلملة.األ
وال خيفى أن األهل إذا كانوا كفارا ، مثال  كانت الزوجة مسيحية أو ما أشبه، كان قانون اإللزام حاكما  

 فال جيب تعليمها أحكام الشيعة، وهكذا بالنسبة إىل العبد أو اخلادم أو ما أشبه ذلك،
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 غري مسلم كان أو غري مؤمن.
 

 كامحتعلم األ :46
 ،عقالئيا   ه به احتماال  ؤ حكام وجوبا  مقدميا  للعمل بقدر ما حيتمل ابتالالظاهر وجوب تعلم األ

السرية جارية على عدم تعلم ما هو خارج عن حمل االبتالء، والتعلم هو أن  كما  ،والسرية جارية على ذلك
يف سلسلة العلل نه إ ، وحيثقبا  عقال  كان معا  أمل يتعلم ووقع يف اخلطفإن  ،املوايلإىل  طريق العبيد بالنسبة
 بعض الروايات الدالة على ذلك.إىل  باإلضافة ،أيضا  يكون واجبا  شرعا  

ل عن قوله ئوقد س (السالم اعليهم)قال: مسعت جعفر بن حممد  ،ففي صحيحة مسعدة بن زياد
قال: فإن  ،عاملا   لعبد يوم القيامة عبدي كنتَ اهلل تعاىل يقول لن إ فقال: ،(0)﴾فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلبالَِغةُ تعاىل: ﴿

فيخصمه  ،، قال: أفال تعلمت حىت تعملن قال: كنت جاهال  إو  ،نعم، قال له: أفال عملت مبا علمت
 .(4)فتلك احلجة البالغة
حيث كانوا يتعلمون  (صلى اهلل عليه وآله)زمن الرسول  طريق التعلم هو املتعارف منذأن  لكن الظاهر

 ت وتدرجيا .باملناسبا
فال جيب على اإلنسان أن يصرف كل وقته حىت يتعلم العلم يف زمان خاص، بل يتعلمه لكل يوم 
ساعة أو ما أشبه ذلك، وهكذا يكون تعلمه باملناسبات مثل يوم اجلمعة وأيام التعطيل واألعياد والوفيات 

 وما أشبه ذلك.
 

 تهءتعلم القرآن وقرا :47
ائَِفٌة ِمَن الَّذيَن َمَعَك طِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُلُثَُه وَ   ىنيـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم أَدْ  ِإنَّ رَبَّكَ قال سبحانه: ﴿

ُر اللَّْيَل وَ    أنْ  ا ما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلمَ و َلْن حُتُْصوُه فَتاَب َعَلْيُكْم فَاقـَْرؤُ  أنْ  النَّهاَر َعِلمَ َواللَُّه يـَُقدِّ
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َسبيِل اللَِّه   آَخُروَن يُقاتُِلوَن يفتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه وَ آَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يـَبْ وَ   ُكوُن ِمْنُكْم َمْرضىَسيَ 
وا أِلَنـُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ما تـَُقدِّمُ َحَسنا  وَ  أَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضا  ا ما تـََيسََّر ِمْنُه َوأَقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة وَ و فَاقـَْرؤُ 
 .(0)﴾اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ  نَّ إ اْستَـْغِفُروا اللَّهَ ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخرْيا  َوأَْعَظَم َأْجرا  وَ  جتَُِدوهُ 

يات املباركة وسائر يف اآل األمرلظهور  ،ته كذلكءقراأن  كما  ،تعلم القرآن واجب كفائيأن  والظاهر
زمن  جيب وجوبا  عينيا  للسرية منذ منا الإو  ،يث ليس بواجب عيين قطعا  كان كفائيا  دلة يف الوجوب، وحاأل

 .(صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
، فليس تعلم تفسري القرآن أو تأويله أو ما أشبه أيضا  وِما تقدم يعرف الكالم يف معرفة تفسري القرآن 

ا هي العادة منذ زمن رسول اهلل )صلى اهلل عليه ة بل من الواجبات الكفائية كمينيذلك من الواجبات الع
 .وآله( إىل هذا اليوم

 على كل إنسان يبدر منه بعض املخالفات كما يينفهو واجب ع واستغفروا اهللأما قوله سبحانه 
نعم الزيادة على ذلك مستحب وليس بواجب، ويف ، هو الغالب فالواجب على اإلنسان أن يستغفر ربه

، ولعل وإين أستغفر اهلل يف كل يوم سبعني مرة من غري ذنبآله(: )صلى اهلل عليه و احلديث عن النيب 
استغفاره كاستغفار علي وعلي بن احلسني ووسائر األئمة )صلوات اهلل عليهم أمجعني( إمنا كان للجهات 

 ، كما ذكرنا ذلك يف بعض الكتب.(4)اإلمكانية
 
 

 تعلم عدد السنين والحساب :48
َرُه َمنازَِل لِ ذي َجَعَل الشَّْمَس ِضياء  َواْلَقَمَر نُورا  وَ ُهَو الَّ قال سبحانه: ﴿ احلِْساَب تَـْعَلُموا َعَدَد السِّننَي وَ َقدَّ

 .(3)﴾بِاحلَْقِّ يـَُفصُِّل اآْلياِت لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ إالّ  ما َخَلَق اللَُّه ذِلكَ 
أمثال رمضان وشوال  ،هلةائي حلفظ األوجوب ذلك، لكن بقرينة اخلارج الوجوب كف اآليةالظاهر من 

  وحلفظ أوقات التكليف واليأس وغري ذلك. ،وذي احلجة
 فالتكاليف الشرعية
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 على األشهر القمرية إالّ يف مثل زكاة األنعام والغالت فاالعتبار باألشهر الشمسية.
هي عادة املسلمني وهكذا األمور املستحبة بالنسبة إىل الوفيات واألعياد وما أشبه ذلك، وقد كانت 

قبل دخول الكفار يف بالدهم، وحيث دخل املستعمرون غريوا األشهر، ففي أفغانستان حوت والثور وما 
أشبه ذلك، ويف إيران فروردين وأرديبهشت، ويف العراق كانون وتشرين، ويف مصر نوفمِب وما أشبه، وذلك 

 حىت تتحطم وحدة املسلمني كما حطمت وحدتم يف باب احلج.
 

 العمرة :49
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج. ،العمرة واجبة كوجوب احلج

اْلُعْمَرَة وا احلَْجَّ وَ أمتُّ وَ يف قوله تعاىل: ﴿ (عليه الصالة والسالم)ففي موثقة الفضل، عن الصادق 
 .(4)مها مفروضانقال:  ،(0)﴾لِلَّهِ 

واجبة على اخللق مبنزلة احلج على من العمرة : )عليه السالم( عنه ،ويف صحيح معاوية وزرارة
، قال: قلت له: نزلت العمرة باملدينةأمنا إو  ﴾اْلُعْمَرَة لِلَّهِ أمتُّوا احلَْجَّ وَ وَ ﴿ن اهلل عز وجل يقول: استطاع، أل

 .(4)نعمقال:  ،احلج أجيزى ذلك عنهإىل  فمن متتع بالعمرة
ذا اعتمر عمرة التمتع ومل إاد له طواف النساء، ففر عمرة اإلأن  طواف نساء له، كما وعمرة التمتع ال

 نه اللكن الظاهر عدم الوجوب أل، مل أجد من تعرض له ،يتمكن من احلج فهل جيب عليه طواف النساء
ذا مل يأت باحلج إتيانه يف احلج، فإمنا مل جيب يف العمرة من جهة إنه جيب حينئذ ألأنه  دليل عليه، واحتمال

فإن  خالف ظاهر أدلة حلية مجيع احمللالت للمقصر عن عمرة التمتع، ،ه ذلكعذرا  كان الواجب علي
 طالقه يشمل إ
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 .املقام
 تفصيلها مذكور يف باب احلج. أيضا  والعمرة لدخول مكة 

 نعم ال إشكال يف أن ذلك احتياط يف من مل يتمكن من احلج ومتكن من العمرة.
 

 دلةالعمل باأل :31
 ،حكاماألإىل  والعقل واجب وجوبا  مقدميا  بالنسبة مجاعلكتاب والسنة واإلربعة من ادلة األالعمل باأل

 .(صولاأل)يف  وقد ذكروا ذلك مفصال   ،دليل على الوجوب النفسي نه الأل
 نعم ال إشكال يف أن مجيع األحكام ليس جلميع األفراد بل ملن حتقق املوضوع بالنسبة إليه.

فادة من هذه األدلة هي واجبات نفسية على حسب كما ال إشكال يف أن بعض األحكام املست
 املوازين املذكورة يف الفقه واألصول.

 
 االستعاذة من الشيطان :30

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ اِهلنَي وَ أَْعِرْض َعِن اجلْ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف وَ قال سبحانه: ﴿ ِإمَّا يـَنـْ
 .(0)﴾يٌع َعليمٌ مسَ أنه  بِاللَّهِ 

وعليه ليس املراد  ،لالنقالع عن احلرام كما هو الغالب كان مقدمة  إذا   يبعد وجوب ذلك مقدميا   ال
يقول: أعوذ باهلل أن  اهلل والعون منه واالستمداد حىت يتغلب على الشيطان، أماإىل  اللفظ، بل املعىن بالتوجه

قال  ،ن كان مستحبا  إة القرآن، و ءعدم وجوبه عند قرافالظاهر عدم وجوبه ك ،من الشيطان الرجيم مثال  
تيان بلفظ الرجيم هنا حىت ولعل اإل ،(4)﴾فَِإذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطاِن الرَّجيمِ سبحانه: ﴿

 املستعيذ.إىل  يرجم فال يأيت
 .طبق أوامره العاملونأقول: بيان أنه مرجوم من قبل اهلل سبحانه حىت ال يعمل على 

 بيان أنه إذا مل تأخذ العفو ومل تأمر إما ينزغنك من الشيطان نزغولعل قوله سبحانه: 
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 بالعرف ومل تعرض عن اجلاهلني فهو من نزغات الشياطني، فهو تأكيد لألوامر املتقدمة.
فليعفوا قوله سبحانه:  وهل املراد بأخذ العفو هو العفو عن املال أو الزائد أو هو العفو املطلق مثل

احتماالن، أو أن املراد األعم من ذلك ال أنه من استعمال اللفظ املشرتك يف املعنيني بل من  وليصفحوا
 استعمال الكلي يف مصاديقه، والثاين غري بعيد كما هو الشأن يف كثري من الكلمات القرآنية.

 
 التعاون :34

 .(0)﴾اْلُعْدوانِ  َتعاَونُوا َعَلى اإْلِمثِْ وَ الوَ   َوالتـَّْقوىَعَلى اْلِبِّ َتعاَونُوا قال سبحانه: ﴿
هو  (التقوى)و ،وما أشبه الفقري إعطاءالغري كبناء املسجد واملدرسة و إىل  هو العمل املتعدي (الِب)و

 .نفسه كصالته وصيامه وحجه وْحو ذلك نسانما يرتبط باإل
ن بعض أقسام التعاون أل ،لواجب واملستحبمستعمل يف مطلق الطلب الشامل ل أن األمر والظاهر

ين  األمر منافاة بني  ذ ال، إجرأيكون بغري أن  يلزم والتعاون الواجب ال ،وبعض أقسامه مستحب ،واجب
مل يستعدوا إذا  احلج واجب حىتإىل  خذ سواق السيارات للحجاجأ مثال   ،كما ذكروا يف أكل املخمصة

منحصرا  كان واجبا   األمرذا كان إيكون بال أجرة، فأن  يلزم الجبار الوايل هلم، لكن ذلك إلذلك يلزم 
 كان واجبا  كفائيا . وإالّ  ،عينيا  

وإمنا نقول بلزوم إعطاء األجرة للسايق وْحوه ألنه من اجلمع بني الدليلني كما قال الفقهاء بوجوب 
 عمل الصناعات.

 
 االستعانة :33

 .(4)﴾اللََّه َمَع الصَّاِبرينَ  نَّ إ الصَّالةِ اْسَتعيُنوا بِالصَِّْبِ وَ  ُنوايا أَيُـَّها الَّذيَن آمَ قال سبحانه: ﴿
 نه أل ،أِنا واجبة كفاية أو عينا  مولويا   رشاد الباالستعانة من جهة اإل أن األمر والظاهر
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 هو املتلقى من ذلك عرفا .
أو أن املراد به  ،الصالةذلك أنه ذكر مع يؤيد ، و (0)وهل املراد بالصِب الصيام كما يف بعض الروايات

 .ال يبعد الثاين، كما هو شأن كثري من الكلمات القرآنية حيث تستعمل يف اجلامع ،مطلق الصِب
فهو من أول الصباح إىل الليل صِب وصِب  ،وإمنا مسي الصوم صِبا  ألنه صِب عن جتنب حمرمات الصيام

واملباشرة وغريها ِما ذكر يف باب  وصِب، خصوصا  وهذا الصِب شاق على النفس جبهة األكل والشرب
 الصيام.
 

 العهد :32
 .(4)﴾ال  و كاَن َعْهُد اللَِّه َمْسؤُ ُل ال يـَُولُّوَن اأْلَْدباَر َو َلَقْد كانُوا عاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَبْ وَ قال سبحانه: ﴿

خالف  شكال والإوما أشبه كالعهد الذي يذكر يف سياق النذر واليمني واجبان بال  والعهد الدويل
 وقد ذكرنامها يف كتايب اجلهاد والنذر.

نعم إذا ذكر اهلل ، أفعل كذا، فالظاهر عدم وجوبهأن  ين أعاهدكإآخر:  نسانإل إنسانقال إذا  أما
سبحانه وتعاىل بأن كان طريف املعاهدة هو اهلل تعاىل كان واجبا ، وأما عدم الوجوب يف غري هذه الصورة 

 على الوجوب.فلألصل بعد عدم وجود الدليل 
 

 العتق :35
أما غريه فال، وقد ذكرنا مجلة من مباحث ذلك يف   ،العتق واجب يف موارد الكفارات تعيينا  أو ذخيريا  

 .كتاب النذر والعهد وكتاب العتق
نكل بالعبد أو ما أشبه ذلك كما جتد إذا  كما  ،حيانا  يعتق العبد بدون مباشرة املوىل لهأأنه  كما

 تفصيله هناك.
ذكرنا يف كتاب العتق وغريه أن نظام العبيد واإلماء الذي هو من ُملفات احلرب الصحيحة نظام  وقد

 صحيح يلزم العمل به يف موضعه وليس األمر كما فعله الغربيون من 
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االستعباد بدون كونه من ُملفات احلرب على ما ذكره اإلسالم من إلغاء العبيد كما فعله )لنكولن( 
لبالد اإلسالمية، فإن ذلك ال يشبه حكم اإلسالم، وحيث ذكرنا تفصيله هناك ال حاجة وْحوه، وسرى إىل ا

 إىل إعادة التفصيل هنا.
 

 



 

 حرف الغين
 
 الغسل :0

 .تفصيل الكالم يف ذلكإىل  حاجة ِما ال ،غسال املعروفة املذكورة يف كتاب الطهارةجيب األ
 كما جيب الغسل على الذي يرجم أو يقتص منه.

املرجوم واملرجومة يغسالن وحينطان ويلبسان : )عليه السالم( ية مسمع كردين، عن الصادقففي روا
واملقتص منه مبنزلة ذلك يغسل وحينط ويلبس الكفن مث يقاد  ،الكفن قبل ذلك مث يرمجان ويصلى عليهما

 وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود.. (0)ويصلى عليه
لة اإلسالمية( أن شرائط أمثال هذه احلدود ستة وأربعون شرطا ، وهذا فقد ذكرنا يف كتاب )الفقه الدو 

ما وصلنا إليه، ولعل الشروط أكثر، ولذا مل يكن الرجم وما أشبه إال نادرا  جدا  يف زمان الرسول وعلي 
 )عليهما السالم( على سعة الدولة اإلسالمية.

ن كان مجاعة من الفقهاء إ بابه، و كما اخرتنا ذلك يف  ،حرام فهما مستحبانأما غسل اجلمعة واإل
 .اليت يكون اجلمع بينها بني غريها يقتضي ما ذكرناه ،وجوهبما لبعض الروايات الدالة على ذلكإىل  ذهبوا

 غسل املولود. أيضا  نا ذكرنا يف الشرح أكما 
ال يف وقد ذكرنا يف الفقه قول بعض الفقهاء باستحباب الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم مطلقا  

 موارد خاصة فقط، أما بالنسبة إىل التيمم فقد ورد استحباب التيمم على اللحاف عند املنام.
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 غسل الوجه واليدين :4

 والوضوء واجب ،(0)﴾اْلَمراِفقِ إىل  أَْيِدَيُكمْ الِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم وَ الصَّ إىل  ِإذا ُقْمُتمْ قال سبحانه: ﴿
 .يف ضمن ذلك أيضا  ره الفقهاء هناك، فغسل الوجه واليد ن كان مقدمة للصالة كما ذكإو 

ِنا واجبات أ أما الوضوء والغسل الواجبان بالنذر وْحوه فهو ملحق بباب النذر واليمني والعهد ال
 نفسية كما هو حمل الكالم يف املقام.

ن على احلالة وقد ذكرنا يف الفقه أنه لو نذر عبادة مستحبة انقلب واجبا  بالنذر، لكن العبادة تكو 
السابقة، مثال  لو نذر الصالة ركعتني فإنه جيوز له أن يصليهما بدون سورة أو ما أشبه ذلك، كما أنه يصح 
له أن يصلي الركعتني يف الطريق ولو ُمالفا  للقبلة إىل غري ذلك، فاملستحب مبا هو مستحب صار واجبا  ال 

 بتغري الكمية والكيفية.
 
 بصارالغض من األ :3

اللََّه َخبرٌي مبا  نَّ إ هَلُمْ   حَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم ذِلَك أَزْكىضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم وَ ُقْل لِْلُمْؤِمننَي يـَغُ سبحانه: ﴿قال 
 (4)﴾َر ِمْنهاما َظهَ إاّل  ال يـُْبديَن زيَنتَـُهنَّ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ وَ ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَـ وَ  ،َيْصنَـُعونَ 

 .اآليةآخر إىل 
 طباق اجلفن على اجلفن، أما الغض فهو اخلفض حبيث الإفالغمض عبارة عن  ،والغض غري الغمض

ليس  ذلكفإن  ،(3)﴾أَْنَكَر اأْلَْصواِت َلَصْوُت احلَْمريِ  نَّ إ اْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ وَ يرى، ولذا قال سبحانه: ﴿
 .منا الصوت املنخفضإعدم الصوت و 

جيوز النظر  ما الإىل  املباركة عدم النظر اآليةراد كما هو املستفاد من الروايات بل املنصرف من وامل
خر اآلإىل  الرجال، أو من طرف أحدمهاإىل  النساء، أو من طرف الرجالإىل  سواء من طرف النساء ،ليهإ

 على التفصيل املذكور يف كتاب النكاح.
 ات من وقد ذكرنا هناك أن ما يف بعض الرواي
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جواز النظر إىل عورة الكافر ال ميكن العمل به خصوصا  بالنسبة إىل نظر الرجال إىل عورة النساء، أو 
 نظر النساء إىل عورة الرجال، بل هو كناية.

 
 تغطية الرأس على المرأة :2

نه: حيث قال سبحا ،دناءيبدو رأسها وأذناها ورقبتها وشعرها يف مادة اإل قد تقدم وجوهبا حبيث ال
 .(0)﴾يُْدننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالَبِيِبِهنَّ ﴿

نعم جيوز للنساء النظر إىل وجه الرجل ورقبته كما إذا كان فوق املنِب، كما كن النساء جيلسن حتت 
 منِب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وىله( وحتت منِب علي )عليه السالم(.

 لكن جيب أن ال يكون ذلك بريبة ولذة وما أشبه.
 
 االستغفار  :5

فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا : ﴿)عليه السالم( باالستغفار، كقوله سبحانه حكاية عن نوح األمريف آيات متكررة 
 .(4)﴾كاَن َغفَّارا  يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا   هُ نّ إ َربَُّكمْ 

 .(3)﴾اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيهِ  أنْ وَ وقال سبحانه: ﴿
 .(2)﴾اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ  نَّ إ اْستَـْغِفُروا اللَّهَ وَ وقال سبحانه: ﴿

 غريها.إىل  ،(5)﴾َوْيٌل لِْلُمْشرِكنيَ فَاْسَتقيُموا إِلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه وَ وقال تعاىل: ﴿
 يكفي العزم على العدم الأنه  الظاهرأن  فوجوبه وجوب التوبة، كما ،من مصاديق التوبةأنه  والظاهر

حيمل على أن  ، وما يف بعض الروايات من كفاية التوبة بالعزم جيبأيضا  توبة، بل يلزم االستغفار باللفظ 
فهناك لفظ وقلب وهو من شعب  ،فهما شقان كآية االستغفار الظاهر يف كفاية اللفظ ،األمرأحد شقي 

 .ميان لفظ وعقيدة على ما ذكرناه يف مبحث سابقاإلأن  كما  ،أيضا  ميان اإل
 اجتمعا كما يف سورة هود يف ن إ والفرق بني االستغفار والتوبة
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 ليه سبحانه بالقلب واللسان واجلوارح.إطلب سرت الذنب والثاين الرجوع  أن األول ،املتقدمة اآلية
وأما إذا ذكر أحدمها بدون اآلخر فهو شامل هلما، فاالستغفار يطلق على التوبة، والتوبة تطلق على 

لك لفظ )إنابة(، فإنه معىن يراد به الرجوع، لكن الرجوع إمنا يكون بالتوبة واالستغفار وما االستغفار، وكذ
 أشبه ذلك.

 .ربعةدلة األوعلى أي حال، فالتوبة واجبة باأل
هي عفو اهلل سبحانه وتعاىل ومغفرته وشفاعة النيب  ،املوجب حملو الذنوب أمورأن  مجعا  ذكروان إ مث

جراء إو  ،واالبتالء بالغم واالبتالء باملصائبآله( وعرتته الطاهرة )عليهم السالم(، )صلى اهلل عليه و كرم األ
قرار واالعرتاف بالذنب عند اهلل سبحانه واإل ،أيضا  خرة مل يتب فيؤخذ يف اآلإذا  تاب قلبا ، أماإذا  احلد

العدم كما يف بعض فضل قرار بالذنب عند الناس فغري جائز شرعا ، أما عند احلاكم فاألوتعاىل، أما اإل
والرجوع عن  ،الروايات الواردة يف باب احلدود، واجتناب الكبائر اليت توجب حمو الصغائر على قول مشهور

 يات والروايات يف ذلك:ليك مجلة من اآلإميان والعمل الصاحل والتقوى واحلسنات، و اإلإىل  الشرك
 .(0)﴾َسُه مُثَّ َيْستَـْغِفِر اللََّه جيَِِد اللََّه َغُفورا  َرحيما  َمْن يـَْعَمْل ُسوءا  َأْو َيْظِلْم نـَفْ وَ قال سبحانه: ﴿

بـَُهْم َوأَْنَت فيِهْم وَ ما  وَ وقال سبحانه: ﴿ بـَُهْم وَ مكاَن اللَُّه لِيـَُعذِّ  .(4)﴾ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ ا كاَن اللَُّه ُمَعذِّ
 .(3)﴾يـَْغِفْر َلُكمْ َلُكْم وَ  ا  َحَسنا  ُيضاِعْفهُ ِإْن تـُْقِرُضوا اللََّه قـَْرضوقال سبحانه: ﴿

فِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُيكَ َه جَيَْعْل َلُكْم فـُْرقانا  وَ تـَتـَُّقوا اللَّ  نْ إ يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواوقال تعاىل: ﴿
 .(2)﴾اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيمِ وَ 

 .(5)﴾يـَُعذُِّب َمْن َيشاءُ ِلَمْن َيشاُء وَ اأْلَْرِض يـَْغِفُر وَ  َولِلَِّه ُمْلُك السَّماواتِ وقال سبحانه: ﴿

                                                 

 .001اآلية  :( سورة النساء0)
 .44اآلية  :( سورة األنفال4)
 .07اآلية  :( سورة التغابن4)
 .41اآلية  :( سورة األنفال2)
 .02اآلية  :( سورة الفتح1)



اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب  نَّ إ أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَّهِ   ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن َأْسَرُفوا َعلىوقال تعاىل: ﴿
 .(0)﴾ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيمُ  هُ نّ إ مَجيعا  

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكمْ حانه: ﴿وقال سب  .(4)﴾ِإْن جَتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تـُنـْ
 والروايات يف ذلك كثرية جدا . ،خالقحاديث واألىل غري ذلك ِما ذكره العلماء يف كتب األإ

 فاهلل ال يغفر يراد بذلك مع الشرائط، وإال إن اهلل يغفر الذنوب مجيعا  وال خيفى أن قوله سبحانه: 
 ألن يشرك به وال يغفر لكل مذنب مهما كان ذنبه وتفصيل الكالم يف ذلك ظاهر من الروايات.

 
 ةءاالستغفار للحلف بالبرا :6

 ،ال وهل فيه كفارة أو ،ن ذكرنا كالما  فيه يف كتاب احللفإة غري جائز على املشهور، و ءاحللف بالِبا
 فيه خالف ذكرنا تفصيله هناك.

ة من اهلل ورسوله فحنث ما ء، رجل حلف بِبا)عليه السالم( يب حممدأإىل  مد بن احلسنكتب حم
 .(4)م عشرة مساكني لكل مسكني مد ويستغفر اهلل عز وجلعطي(: ليه السالمفوقع )ع ،توبته وكفارته

 لكن املشهور ال يقولون بذلك على ْحو الوجوب، وإمنا يقولون باستحباب ذلك، وهذا غري بعيد.
 
 االستغفار للمظلوم :7

 وفاته. نسانالظاهر وجوب طلب املغفرة من اهلل سبحانه وتعاىل ملن ظلمه اإل
: (صلى اهلل عليه وآله)، عن رسول اهلل )عليه السالم( ففي صحيح الفضيل بن يسار، عن الصادق

كفارة لهفإنه   من ظلم أحدا  وفاته فليستغفر اهلل له(2). 
 

                                                 

 .14اآلية  :( سورة الزمر0)
 .40اآلية  :( سورة النساء4)
 .0ح من الكفارات 41الباب  174ص 01ج ( الوسائل:4)
 .4ح من الذكر 40الباب  417ص 0ج ( املستدرك:2)



كان له إذا   خروية، أما اجلهات الدنيوية فالالزم التداركة مبعىن اجلهات األكونه كفار أن   ومن الواضح
 ،يعرف ورثته مثال   ما ال ه للحاكم الشرعي يفؤ عطاإمل جيده جيب إذا  حىتفإنه  أكل مالهإذا  تدارك، كما

 ه.غري ذلك، وقد ذكر الشيخ بعض الكالم يف ذلك يف باب الغيبة يف استغفار املغتاب ملن اغتابإىل 
وْحو ذلك إذا أفطر صيامه أو منع صالته أو منع ذهابه إىل احلج أو ما أشبه ذلك، ومل يتمكن إىل أن 

فليستغفر اهلل مات، أو مات فورا  فال يبعد أن يقال إن الصوم والصالة واحلج واجبات على املانع، فقوله: 
 إمنا هو يف غري ما ذكرناه. فإنه كفارة له

 .تغفار كفارة من ال كفارة لهاالسويف رواية أخرى: 
 فإن ظاهره وإن كان شامال  لنفس اإلنسان لكن ال يبعد تعديه إىل املظلوم باملالك وْحوه.

 
 االستغفار على العاجز عن الكفارة :8
كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب   ،الكفارة وعجز عنها وجب عليه االستغفار نسانذا وجب على اإلإ

 الكفارات.
كل من عجز عن الكفارة اليت جتب عليه من قال:  ،)عليه السالم( ، عن الصادقفعن أيب بصري

عتق أو صدقة يف ميني أو نذر أو قتل أو غري ذلك ِما جيب على صاحبه فيه الكفارة، فاالستغفار  صوم أو
إاّل أن  ق بينهماجيامعها، وفرّ أن  مل جيد ما يكفر به حرمت عليهفإنه إذا  ميني الظهار، له كفارة ما خال

 وقد ذكرنا احلكم يف الظهار يف كتابه. ،(0)جيامعها يكون معها والأن  ترضى املرأة
 ةدناه وليستغفر اهلل ويظهر توبأقصاه و أاالستغفار أفضل الكفارة و ن إ ويف بعض الروايات:

 .(4)ةوندام
 .مع الكفارة للجمع بني الدليلني أيضا  بل الظاهر وجوب االستغفار 

  مجلة من احملرمات االستغفار.ورد يفنه إ مث
 ومنها ملطلق الطلب  ،منها واجب ومنها مستحب ،باالستغفار األمرأما الروايات الواردة ب

                                                 

 .0ح من الكفارات 6الباب  112ص 01ج ( الوسائل:0)
 .214ص 7انظر الكايف: ج( 4)



ستغفر ين ألإو : (صلى اهلل عليه وآله)ويعرف ذلك من القرائن اخلارجية، وقد ورد عنه  ،الشامل هلما
 .(0)اهلل يف كل يوم سبعني مرة من غري ذنب

ن كان واجبا  شرعا  نوع من االبتعاد املوجب إاالشتغال بغري اهلل سبحانه و أن  من جهةه أن والظاهر
وعلى  ،ي كون الواجب موجبا  لعدم االشتغال باهلل سبحانه وتعاىلأ ،للتدارك، وقد محلنا على ذلك

ترك فهم منزهون حىت عن  الّ إو  ،من االستغفار وْحوه )عليه السالم( صدر عنهم ما ،ضروريات اجلسم
مكسورة فال يتمكن من مجعها يف اجمللس حيث يعتذر عن اجلالسني  نسانجل اإلكان رِ إذا   فهو كما ،األوىل

منا يريد بذلك تدارك هذا النقص الذي ليس بيده تكميله العملي، وتفصيل إو  ،وهم يعلمون عدم قدرته
 الكالم يف حمله.

م( ومعذرتم عما ال يليق بشأِنم، فإن وكذلك مثل االستغفار الصادر منهم )عليهم الصالة والسال
ذلك جيب أن حيمل على مثل ما ذكرناه، كما جيده املتتبع يف دعاء كميل ودعاء أيب محزة وْحومها، والدليل 
على عصمتهم )صلوات اهلل عليهم( مانع عن محل أمثال هذه األلفاظ على حقيقتها، ولذا فإنا نرى أن ال 

أما ترك األوىل بالنسبة إىل األنبياء )عليهم السالم( فإن لنا يف ذلك كالما ، ترك أوىل هلم )عليهم السالم(، 
 الحتمالنا أن تكون أيضا  من قبيل ما يف املعصومني األئمة )عليهم السالم(.

 
 الغيرة :9

ذا أراد إأو دين مؤمن أو عرضه، ف ،ميس بسوء شيء من دينه وعرضه لئال نسانيهتم اإلأن  الغرية هو
ميس دينهم أن  رادأاملؤمنني، أو إىل  رض لولده أو بنته أو زوجته بعمل سيء أو هكذا بالنسبةالتع إنسان

 .هاج ومنع عن ذلك
فيمنع زوجته عن اخلروج عن الدار يف حمل  ،يصاب مبكروه وهكذا حيتفظ على الدين والعرض كي ال

 .مثلةغري ذلك من األإىل  يستباح،أن  اخلوف حذرا  على عرضه
  نسانوالصفة الباعثة على ذلك يف نفس اإل ،قدميوهذا واجب م

                                                 

 .4ح الذكر من 44 الباب 417ص 0ج ( املستدرك:0)



 .سمى غرية وهي ِمدوحةت
هذه غرية فإن  املرأة حتفظ نفسها عن زوجها مثال   ،احلالل فهي مذمومةإىل  يفعل ذلك بالنسبةأن  أما

 ما يشبه ذلك كمنع الوالد بنته من الزواج غرية عليها.إىل  مذمومة، وكذلك بالنسبة
)عليه براهيم إكان أيب : (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل  ،)عليه السالم( قويف رواية عن الصاد

 .(0)يغار من املؤمنني وأرغم اهلل أنف من ال ،غيورا  وأنا أغري منهالسالم( 
صلى اهلل )غرية يف احلالل بعد قول رسول اهلل  ال: (عليه الصالة والسالم)عنه  ،ويف صحيح مجيل

 .(4)دخل رجليه بينهما يف الفراشأفلما أتامها  ،ليكماإرجع أثا شيئا  حىت حتد : ال(عليه وآله
ذن اهلل إخالقيات من الفقه بداب واألىل غري ذلك من الروايات اليت نذكر مجلة منها يف باب اآلإ

 سبحانه وتعاىل.
د بذلك ال يرا)عليهما السالم( وال خيفى أن إدخال الرسول )صلى اهلل عليه وآله( رجليه بينهما 

، فإن مقام الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ومقامهما )عليهما السالم( غري مقام فكل أب يعمل ذلك التأسي
سائر الناس، كما نقول مبثل ذلك يف بعض قضايا الرسول واألئمة )عليهم السالم(، فال يقال: إنه )صلى 

 اهلل عليه وآله( أسوة فيؤخذ بكل شيء منه، فإنه بالقرينة خيصص.
ال خيفى أن عمل مثل ذلك بالنسبة إىل غري املؤمنني إذا كان الطرف يبيح ذلك ال دليل على أنه و 

 مشمول لقاعدة اإللزام، وقد أملعنا إىل ذلك يف بعض املباحث السابقة.
 

 

                                                 

 .7ح من مقدمات النكاح 77الباب  011ص 02ج ( الوسائل:0)
 .0ح نكاحمن مقدمات ال 041الباب  076ص 02ج ( الوسائل:4)



 

 حرف الفاء
 الفتوى :0

رشاد إباب وجوب مقدمي ومن أنه  ليها واجبة وجوبا  كفاية، والظاهرإاحملتاج إىل  الفتوى بالنسبة
من مجع شرائط التقليد إىل  وهي حجة شرعية بالنسبة ،وتعليم الضال وتنبيه الغافل سالماجلاهل وتبليغ اإل

 على ما قرر يف كتاب التقليد.
 .(0)﴾ُقِل اللَُّه يـُْفتيُكمْ قال سبحانه: ﴿

دلة األيكون عن أن  منا الفتوى منا جيبإو  ،الفتوى من اهلل ليست عن االجتهادأن  ومن الواضح
 الشرعية.

 ين أحبإالناس ف اجلس يف مسجد املدينة وأفتبان بن تغلب: أل (عليه الصالة والسالم)قال الباقر 
 .(4)فجلس ،يرى يف شيعيت مثلكأن 

وأما من كان من الفقهاء صائنا  املروي يف االحتجاج:  (عليه الصالة والسالم)ويف حديث الصادق 
 .(4)يقلدوهأن  فللعوام ،مر موالهمطيعا  أل ،هلواهُمالفا   ،حافظا  لدينه ،لنفسه

                                                 

 .076اآلية  :( سورة النساء0)
 .6باب األلف رقم  74ص 0ج ( رجال النجاشي:4)
 .41ح من صفات القاضي 01الباب  12ص 01ج ( الوسائل:4)



عليه )مام قال اإل، و فهما أربع صفات يوجوارح تيان بالواجب قليباالمتناع عن احلرام واإلن إ وحيث
 كما ذكرنا تفصيله يف بعض املباحث.  ،أربع كلمات لبيان تلك (الصالة والسالم

 .(0)تفرعواأن  صول وعليكمليكم األإ ينلقأن  امنا علينإ: (عليه الصالة والسالم)وعن الصادق 
 .(4)صول وعليكم التفريعلقاء األإعلينا : (عليه الصالة والسالم)وعن الرضا 

 ،الناس نك تقعد يف اجلامع فتفيتأبلغين قال:  ،)عليه السالم( وعن معاذ بن مسلم، عن الصادق
قعد يف املسجد فيجيء الرجل فيسألين عن ين أإ ،خرجأأن  لبأسألك عن ذلك قأن  ردتأو  ،قلت: نعم

خِبه مبا جاء أعرفه مبودتكم وحبكم فأخِبته مبا يفعلون، وجييء الرجل أذا عرفته باخلالف لكم إالشيء ف
 .(4)ين كذا أصنعإف ،اصنع كذا: (عليه الصالة والسالم)قال: فقال إىل أن  عنكم،
ب القضاء، وقد ذكرنا بعض ذلك يف كتاب التقليد ىل غريها من الروايات املذكورة يف الوسائل يف كتاإ

 يف الشرح.
وال خيفى أنه ليس خاصا  بالنسبة إىل العامة فقط، بل كذلك جيوز بالنسبة إىل الكفار، سواء كانوا 

 أهل الكتاب أو غري أهل الكتاب، ألن الباطل باطل على أي حال.
غري اإلسالمية، كاهلند بالنسبة إىل والتحديد بذلك جائز، وهو متعارف يف البالد اإلسالمية  و 

املسلمني واهلندوس، ولبنان بالنسبة إىل املسلمني واملسيحيني وهكذا يف غري تلك البالد، وقد أشرنا إىل 
 بعض األحكام من هذا القبيل يف كتاب القضاء وغري القضاء، وتفصيله هناك.

 
 فدية الحلق :4

 ال حَتِْلُقوا ا اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي وَ ُأْحِصْرمُتْ َفمَ فإن  َرَة لِلَّهِ اْلُعمْ َوأمتُّوا احلَْجَّ وَ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .10ح من صفات القاضي 6الباب  21ص 01ج ( الوسائل:0)
 .14ح من صفات القاضي 6الباب  21ص 01ج ( الوسائل:4)
 .46ح من صفات القاضي 00الباب  011ص 01ج ( الوسائل:4)



ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمريضا  َأْو بِِه أَذى  ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصياٍم و ُرؤُ  َأْو َصَدَقٍة َسُكْم َحىتَّ يـَبـْ
 .(0)﴾َأْو ُنُسكٍ 

 يل ذلك يف كتاب احلج.وقد ذكرنا تفص
فالظاهر أنه ال يشمل سوى األنعام الثالثة اإلبل والبقر  فما استيسر من اهلديأما قوله سبحانه: 

 والغنم على قسمي البقر وقسمي الغنم.
روايات، فإن اجلمع بني لأنه غري مشروط بشروط ذكروها مستفادة من ا فما استيسروظاهر 

 امع للشرائط ال شرطيته كما ذكرنا ذلك هناك.الروايات يدل على أفضلية اجل
 
 فدية الصوم :3

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر وَ َسَفٍر فَ   َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمريضا  أَْو َعلىقال سبحانه: ﴿ َعَلى الَّذيَن يُطيُقونَُه ِفْديٌَة ِعدَّ
 .(4)﴾طَعاُم ِمْسكنيٍ 

 .وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم
 الكالم مفصل يف كتابه الن إ يف روايات متعددة يف باب احلج، وحيث (الفدية)لفظ قد ذكر نه إ مث

 تكراره.إىل  داعي
وإمنا مسي فدية ألنه فدى من النقص الوارد عليه، فإن الفدية كما تكون عن الكل تكون عن البعض 

 أيضا .
 
 الفرح بفضل اهلل سبحانه وتعالى :2

ٌر ِمَّا جَيَْمُعونَ وَ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه قال سبحانه: ﴿  .(3)﴾ِبَرمْحَِتِه فَِبذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ
ذلك هو املتلقى عرفا  فإن  ،نفسا  أو مقدمة   ،عينا  أو كفاية   ،للوجوب رشاد اللإل أن األمر والظاهر

 ليه.إلقاء مثل هذا الكالم إعند 

                                                 

 .016اآلية  :( سورة البقرة0)
 .012اآلية  :( سورة البقرة4)
 .11اآلية  :( سورة يونس4)



اهلل يرحم مث يُفضل كما هي العادة، أو أن  لعل اجلمع بينهما يفيد أن بفضل اهلل ورمحتهأما قوله: 
 الفضل مقرتن بالرمحة، فإن اإلنسان قد يتفضل على إنسان لكنه ال ألجل أن يرمحه، بل ألجل هدف آخر.

لدوا  فلوضوح أن ما جيمع اإلنسان للدنيا يكون زائال  كما ورد: هو خري ِما جيمعونأما أنه 
 من فضل اهلل ورمحته دائم بدوام اهلل سبحانه وإرادته.بينما ما يكون  للموت وابنوا للخراب

 
 الفرض في المال :5

 .(0)﴾اْلَمْحُرومِ َحقٌّ َمْعُلوٌم لِلسَّاِئِل وَ  أَْمواهلِِمْ   الَّذيَن يفوَ قال سبحانه: ﴿
ولكن اهلل عز وجل فرض يف أموال ، قال يف رواية: )عليه السالم( عن الصادق ،وقد روى مساعة

وهي شيء  ،فاحلق املعلوم غري الزكاة، ﴾أَْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلومٌ   يفوجل: ﴿قا  غري الزكاة، فقال عز نياء حقو غاأل
 الذي فرض على نفسه ييفرضه على قدر طاقته ووسعة ماله فيؤدأن  يفرضه الرجل على نفسه يف ماله جيب

 .(4)ن شاء يف كل شهرإن شاء يف كل مجعة و إشاء يف كل يوم و ن إ
 ،عدم وجوب شيء يف املال غري الزكاة واخلمس، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الزكاة واملشهور

 خر.والرواية على االستحباب بقرينة الروايات األ اآليةيف  األمرومحل 
والفرق بني السائل واحملروم مع أِنما إشارة إىل شيء واحد، أن احملروم قد يكون سائال  وقد ال يكون 

 .حيث باإلضافة إىل كونه حمروما  يسأل ،السائل ألنه أهمسائال ، ولعله قدم 
 من غري فرق بني الرجل واملرأة، والكبري والصغري، بل واملسلم والكافر احملرتم.

 
 مام بين الزوجينتفريق اإل :6
  ملفإن  يقوم أو يطلق،أن  خريه احلاكم الشرعي بني ،ذا مل يقم الزوج حبقوق الزوجةإ

                                                 

 .42اآلية  :( سورة املعارج0)
 .4ح من ما جيب الزكاة فيه 7الباب  47ص 6ج ( الوسائل:4)



 مل يرفإن  التزامه بأحدمها،إىل  احلاكم الشرعي له احلق يف احلبس توصال  أن  لظاهرمنهما، فا يفعل أيا  
 فائدة يف ذلك طلق احلاكم الشرعي زوجته.

 .(0)﴾َمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليـُْنِفْق ِمَّا آتاُه اللَّهُ وَ قال سبحانه: ﴿
نفق عليها ما يقيم ظهرها أن إ :يةاآليف تفسري  (عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ويف الصحيح

 .(4)فرق بينهما الّ إو  ،مع كسوة
 ،أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوةإذا  :(عليه الصالة والسالم)خرى عنه أويف رواية 

 .(4)فرق بينهما الّ إو 
ب، وإال فاملسكن والظاهر أن ما ذكر يف الروايات: إما يقيم ظهرها مع الكسوة، من باب املثال الغال

 أيضا  من احملتاج إليه، وكذلك الدواء عند احلاجة، وما يستلزمها عند الوالدة، إىل غري ذلك من األمثلة.
ن رضيت هي بدون النفقة وبدون املالمسة إف الّ إو  ،راجعت املرأة احلاكم الشرعيإذا  نعم احلكم ذلك

 رنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.نه واجب ابتدائي، وقد ذكأ نه حق الالواجبة فال شيء أل
 
 التفريق بين الزوجين في الحج :7
ويفرق بينهما من حمل اجلماع  ،ذا جامع الزوج زوجته يف حال احلج جيب عليهما احلج يف املستقبلإ
 .عقوبة

( عن رجل حمرم وقع ليه السالمقال: سألت أبا عبد اهلل )ع ،ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار
يسوق بدنة ويفرق أن  عليهفإن  ن مل يكن جاهال  إو  ،كان جاهال  فليس عليه شيءن  إ :لفقا ،على أهله

 .(2)املكان الذي أصابا فيه وعليه احلج من قابلإىل  بينهما حىت يقضيا املناسك ويرجعا
 وجه للتكرار. وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج ال

                                                 

 .7اآلية  :( سورة الطالق0)
 .0ح من النفقات 0الباب  444ص 01ج ( الوسائل:4)
 .04ح من النفقات 0الباب  444ص 01ج ( الوسائل:4)
 .4ح من كفارات اإلستمتاع 4الباب  441ص 4ج ( الوسائل:2)



 ء بوجوب حجة ثالثة غري ظاهر.والظاهر كفاية احلجة الثانية، وقول بعض الفقها
 وظاهر هذه خصوصية احلج هلذا احلكم، فال حكم للعمرة إذا فعل فيها مثل ما فعل يف احلج.

كما أن الظاهر أن الزوج إذا كان جمبورا  من زوجته كان احلكم بينهما كذلك، أما إذا ُأجِبا أو ُأجِب 
 ألنه ليس حمل العقوبة.الزوج من قبل ثالث فال دليل على جريان هذا احلكم فيه 

 وقوله )عليه السالم(: )من قابل( يدل على أنه ال جيوز له التأخري إىل سنتني بعد ذلك أو ما أشبه.
 
 خرمن الزوجين وبين الزوج اآل يالتفريق بين الزان :8

واملستند  ،مستحب وليس بواجب، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدودأنه  الظاهر
 عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ،مسعأوأنا  )عليه السالم( قال: سأل رجل أبا عبد اهلل ،انصحيح حن

 .(0)ويفرق بينه وبني أهله يضرب مائة وجيز شعره وينفي من املصر حوال  فقال:  ،يدخل بأهلهأن 
إذ  ،فالوإال  ،رأى مصلحة يف ذلك فعلفإن  لكن احلكم على سبيل رؤية احلاكم املصلحة يف ذلك،

 .(4)القال:  ،يدخل هباأن  زنا قبلإذا  يف صحيح رفاعة قلت: هل يفرق بينهما
 عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ،والذي يدل عليه موثقة السكوين ،ومنه يعلم احلكم يف العكس

ث  ن احلدأل ،(4)يفرق بينهما والصداق هلاقال:  ،يدخل هباأن  زنت قبلإذا  يف املرأة ،السالم( م)عليه
 .كان من قبلها

 يفتون بأي من احلكمني على سبيل الوجوب. واملشهور ال
وإمنا كان االختيار بيد احلاكم، ألنه بيده املصلحة يف التفريق وعدم التفريق، حيث اختلف املرتكبون 

 مبا يوجب شدة احتمال بعضهم دون بعض، بل يف الغالب أن أمثال هذه 

                                                 

 .7ح ستمتاعمن كفارات اال 4الباب  441ص 4ج ( الوسائل:0)
 .4ح من حد الزنا 7الباب  411ص 01ج ( الوسائل:4)
 .1ح من حد الزنا 7الباب  411ص 01ج ( الوسائل:4)



دينار إىل اكم مثل ما يف القوانني الوضعية من جعل الغرامة حكام يكون التخيري فيها بيد احلاأل
 مخسني دينارا ، وجعل احلبس من عشرة أيام إىل شهرين أو ما أشبه ذلك.

 
 طفالالتفريق بين األ :9

مع اخلوف، وما ورد ِما ظاهره التفريق حممول على ذلك  الّ إطفال الظاهر عدم وجوب التفريق بني األ
 فيكون احلكم يف مورد اخلوف مقدميا . ،ن أفىت بوجوب التفريق بعض الفقهاءإو  ،أو على االستحباب

صلى اهلل عليه )يف رواية عن رسول اهلل  (عليه الصالة والسالم)ففي صحيح عبد اهلل، عن الصادق 
 .(0)يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سنني ،والصبية والصيب ،والصيب والصبية ،الصيب والصيب: (وآله

 .(4)لست سننيالروايات: ويف بعض 
إذا  يفرق بني الغلمان وبني النساء يف املضاجع: )عليه السالم( ويف رواية ابن القداح، عن الصادق

 .(4)بلغوا عشر سنني
جل ما ذكرناه من عدم كون احلكم وجوبيا  نرى جريان السرية املستمرة بني املؤمنني باجتماع وأل
نكار، إحيان من غري بعضهم مع بعض يف املضاجع يف كثري من األو  ،د بعضهن مع بعضاألوالالبنات و 

 وتفصيل الكالم يف كتاب النكاح.
أو ملراتب الشدة حيث  ،وال خيفى أن ذكر عشر سنني يف روايات، وست سنني يف رواية للتخيري

 عليهما من الوالدين ومن أشبههم. خيتلف األوالد والبنات يف اخلوف
  الولد والبنت إذا مل يعقد أحدمها لآلخر، كما هي العادة يف بعضومن الواضح أن التفريق بني

                                                 

 .4ح من أحكام األوالد 72الباب  014ص 01ج ( الوسائل:0)
 .4ح من أحكام األوالد 72الباب  014ص 01ج ( الوسائل:4)
 .6ح من أحكام األوالد 72الباب  014ص 01ج ( الوسائل:4)



 اآلباء حيث يعقدون األطفال بعضهم مع بعض من أقربائهم حتذرا  من اخلطر.
واملراد باملضاجعة أعم من املضاجعة ليال  أو ِنارا ، فإن كثريا  من الناس ينامون قبل الظهر قيلولة أو بعد 

 الغداء.
 

 لمجالسالفسح في ا :01
يـَْفَسِح اللَُّه قيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا يف اْلَمجاِلِس فَاْفَسُحوا إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿

 .(0)﴾َلُكمْ 
كان اجمللس للجميع كالعتبات املقدسة أنه إذا   والظاهر ،وهو توسيع اجمللس ليسع املكان غريه

 األمرمل يكن وإال  ،ف يف أكثر من حقه حسب ارتكاز الواقفنه تصر واملساجد وما أشبه وجب الفسح أل
 .منا هو مندوبإواجبا  و 

وسواء كان واجبا  يف مكان الواجب أو مستحبا  يف مكان االستحباب فيكون قوله سبحانه وتعاىل: 
 اخلصوصية. من باب املورد ال ﴾قيَل َلُكمْ ﴿

ألنه ال يتصرف يف ملك أحد  ،صرافنعم إذا كان اجمللس لشخص ومل يرض بقاءهم فيه وجب االن
 إال بإذنه.
 

 التفقه في الدين :00
ُهْم طائَِفٌة وَ قال سبحانه: ﴿ يِن ما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافَّة  فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّ

 .(4)﴾َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ  َرَجُعوا إِلَْيِهمْ إذا  لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهمْ وَ 
أنه  ال األمرنه هو املنصرف من مثل هذا أل ،وجوب التفقة كفائيا  مقدميا   (الفقه)وقد ذكرنا يف كتاب 
 عينية.من الواجبات النفسية أو ال

 حكام اجتهادا  أو تقليدا  التفقة يف الدين عبارة عن معرفة املسائل واألن إ قلناإذا  نعم

                                                 

 .00اآلية  :( سورة اجملادلة0)
 .044اآلية  :( سورة التوبة4)



ذا قلنا بأن قوله إو  ،حكام واجب على كل أحدمعرفة األإىل أن  عينيا  بالنظرجبا  وا األمريكون 
واجبا   أيضا  صول الدين أصول الدين وفروعه يكون احلكم يف أيشمل  ﴾لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّينِ سبحانه: ﴿

 .اجتهادا  كفائيا  يف اجلملة
 ،ب الدليل بل يكفي التقليدجي أو ال ،مجايلإيكون عن دليل ولو أن  وهل جيب على الكل

 لكنه حمل تأمل. ،على كافة املسلمني ان ادعى العالمة الوجوب اجتهادا  احتماالن، و 
وكما أن األمر كذلك يف األحكام كذلك بالنسبة إىل املوضوعات كما ذكره الفقهاء يف مسألة 

عدم تقدم الكفار عليه، كما  الصناعات، واملراد بالصناعات كلما حيتاج إليه املسلم ألجل حاجته أو ألجل
 نشاهده يف احلال احلاضر.

وال خيفى أن التدبر والتعقل إذا مجعا كان كل واحد منهما ُمتلفا  عن اآلخر، فالتدبر مالحظة دبر 
 املطلب، أما إذا ذكر كل واحد منهما مستقال  فهو يشمل كليهما كالظرف واجلار واجملرور.

 
 التفكر :04

 .أيضا  والتعقل ما يفيد احلكم يف التفكر ذكرنا يف باب التدبر 
 

 فك رقبة :03
وهي بقرينة قوله  ،اآلية (0)﴾َفكُّ َرقـََبةٍ * ما أَْدراَك َما اْلَعَقَبُة وَ * َفاَل اقـَْتَحَم اْلَعَقَبَة قال سبحانه: ﴿

 (4)﴾َعَلْيِهْم ناٌر ُمْؤَصَدةٌ * اْلَمْشأََمِة الَّذيَن َكَفُروا بِآياتِنا ُهْم َأْصحاُب وَ * لِئَك َأْصحاُب اْلَمْيَمَنِة أُو سبحانه: ﴿
 .يفيد الوجوب

واملستحب يف موارد املستحبات بالقرائن  ،فالواجب يف موارد الواجبات ،يكون أعمأن  يبعد وال
 اخلارجية، وقد ذكرنا يف كتاب الكفارات والعتق التفصيل.

                                                 

 .04ـ  00( سورة البلد اآلية 0)
 .41ـ  01( سورة البلد اآلية 4)



د آخر، ولو كان التقييد بسبب وال خيفى أن مالك فك رقبة موجود يف الشخص الذي يكون حتت قي
نفسه بعقد أو شرط أو ما أشبه ذلك، فإن اهلل سبحانه حيب إطالق الناس عن القيود الشديدة، ولعل قوله 

 تفيد مثل ذلك. (0)يضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهمسبحانه: 

                                                 

 .017األعراف: اآلية ( سورة 0)



 
 حرف القاف

 
 قبول حكم الحاكم :0
مور يف فتواه للمقلدين، ويف قضائه للمتقاضيني، ويف األشكال يف حجية قول احلاكم الشرعي إ ال

مكان مراجعة حاكم آخر من إمور املرتبطة بالعموم، وقد ذكرنا يف كتاب القضاء كان متصديا  لألإذا   العامة
كما ذكرنا يف كتبنا املرتبطة باحلكم وجوب استشارية احلكم حسب ما يستفاد من   ،باب التمييز واالستيناف

جيوز  ، بل الهملقلديإاّل  فال جيب قبول قول مرجع واحد وهم متعددون ،كان املراجع متعددين إذا دلةاأل
راء كما ذا كانوا متعددين كان حكم البالد والعباد حسب أكثرية اآلإخرين، فحدهم التصدي بدون اآلأل

 يدل عليه حكومة دليل الشورى على دليل الفتوى.
 .(0)منا علينا ردإكم حبكمنا فلم يقبل منه فذا حإف: (عليه الصالة والسالم)قال 

فال دليل على وإال  ،بأنه ُمالف للواقع نسانمل يعلم اإلإذا  منا هوإلكن الوجوب يف املوارد الثالثة 
ن احللف يذهب باحلقوق حسب أحيث ذكرنا يف كتاب القضاء  ،حلف الطرفإذا  يف مثل ماإاّل  القبول

 لتقليد والقضاء واحلكم.دلة، وتفصيل الكالم يف كتب ااأل
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا وجوب أن تكون هناك أحزاب متعددة إىل جانب شورى املرجعية، وأن 

 األحزاب املتعددة للموضوع فهم أهل اخلِبة، وشورى املرجعية للحكم

                                                 

 .0ح من صفات القاضي 00الباب  11ص 01ج ( الوسائل:0)



ىل األمام  ومن الواضح أن األحزاب املتعددة فائدتا املراقبة واملنافسة، وذلك ِما يوجب تقدم املسلمني إ
 مام للتنافس احلادث فيهم.ىل األإكما تقدم الغرب يف القضايا املادية 

وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قسم املسلمني إىل مهاجرين وأنصار، 
 زاب وإىل مجعيات عشرائرية، وهبذا الوجه أمكن املنافسة بني املسلمني وتقدمهم.حوإىل أ

 
 ماله عند الغيرقبول  :4
أو كان وقفه عند غريه  ،ولو كانت الوديعة ولدا  أو ما أشبه ،دين على غريه أو وديعة نسانذا كان إلإ

الناس مسلطون على إذ  ليه وجب عليه قبوله،إرجاعه إفأراد الطرف  ،أمثال ذلكإىل  وهو متول عليه
 .ال خيدش من عليه احلق يف سلطانهف ،لصاحب احلق أو املال عدم القبولأنه  حاكم على (0)أنفسهم

إىل  مامه أو يسلمهأيضعه أن  كان ملن عليه احلق  ،ولو فرض عدم قبوله عصيانا  أو ما أشبه ذلك
 .(الفقه)يف كتاب  غري ذلك ِما ذكر مفصال  إىل  ،احلاكم الشرعي

ذلك فإن  ومها،مات الزوج وورثت منه البناء والشجر وْحإذا  ما ومن ذلك قبول القيمة على الزوجة يف
واملنقول حيث ترث منها  ،طالقا  إترث منها  رض حيث الخبالف األ ،ليها َثن القيمة أو ربعهاإيقوم ويدفع 

 .طالقا  باستثناء احلبوة وْحوهاإ
ذلك يف  إىل  جيار بقدر حقها، كما أملعنايف دفع القيمة كان هلا من اإل ةعصى الورثأنه إذا  والظاهر

 رث.كتاب اإل
مل يؤجروا ومل يبيعوا لعدم القدرة من جهة إذا  روا، أمافيما عصى الورثة عن البيع وْحوه وأجّ نعم ذلك 

أو ْحو الدولة مل  ،سالمالدولة كما هو املتعارف يف احلال احلاضر بسبب الدول اجلائرة املسلطة على بالد اإل
متكنت هي من إذا  جيارهاإو لكن من احملتمل قريبا  حقها يف السكىن بقدر حقها أ ،يكن هلا شيء عليهم

 ذلك.
ال يطل حق امرئ وإذا مل تُرد أن تسكن هي فلها أن جتعل بعض الناس بقدر حقها يسكنونه، إذ 

 .مسلم
 وإذا كانت غري مسلمة 

                                                 

 .21ح 411ص 4ج ( الغوايل:0)



كاملسيحية واليهودية واجملوسية حيث جيوز نكاحها على ما ذكرناه يف كتاب النكاح ولو دائما ، ُعمل 
اإلسالم إللزام، نعم لو تعارض حق املسلم وحق غري املسلم قدم حق املسلم لقانون معها معاملة قانون ا

 وتفاصيل املسألة يف الفقه. يعلو وال يعلى عليه
 
 قبول الوصية :3

 نه خالف دليل السلطنةأل ،دلة عدم وجوب قبول الوصيةيستظهر من األأنه  ذكرنا يف كتاب الوصية
وقف وجعله إذا  ب واالبن، كما يستظهر عدم وجوب قبول التولية، كمايف بعض املوارد اخلاصة كاألإاّل 

ذا مل يقبل ظهر بطالن إيعطيه دينارا  مل جيب عليه القبول فأن  النذر فلو نذرإىل  متوليا ، وهكذا بالنسبة
 نذره.

ره وهذا شائع بني الناس يف نذرهم إطعام اجلماعة الفالنية، فإذا مل يقبل أحدهم أو مجيعهم بطل نذ
 بقدر عدم القبول.

وما ذكرنا يف عدم وجوب قبول الوصية إمنا يكون إذا مل يسبق القبول من قبل مث بعد املوت رد، فإن 
 رده غري صحيح.

وال فرق يف عدم وجوب القبول بني أن يكون يتوىل جتهيزه أو ما أشبه ذلك، ألن اجلميع من باب 
 يه.واحد، وإن )لكم على أمواهلم من أنفسهم( حاكم عل

وإذا فرض أن إنسانا  وقف مدرسة وجعل املتويل زيدا  و أوالد زيد نسال  بعد نسل فأحد أفراده مل يرد 
 حقه، له أن ال يقبل ويكون احلق حينئذ للحاكم الشرعي.

 
 القتل والقتال :2

ا وهن ،القتل يف مورده ذخيريي ومشروط بشروط صعبةأن  قليلة جدا ، والغالب سالممادة القتل يف اإل
 دلة من موارده:نذكر ما وجدناه يف األ

 الكرمية. اآليةوهو ذخيريي كما يف  ،: قتل احملارباألول
 الثاين: قتل اللص املهاجم يف اجلملة.

 الثالث: القتل يف اجلهاد بأقسامه الثالثة من االبتدائي والدفاعي وقتال البغاة.
 ه.من جهة ولي أيضا   يوهو ذخيري  ،الرابع: قتل القاتل عمدا  

قامة احلد عليه، وقد ذكرنا يف كتاب إاخلامس: قتل السارق وْحوه بعد تكرار أربع مرات من السرقة و 
 جراء احلد على السارق.)املمارسة( مخسة وأربعني شرطا  إل



 والزاين احملصن والزانية احملصنة. ،والشخص باحملارم ،ه والكافر باملسلمةالسادس: الزاين املكرِ 
 لى شروط.السابع: املرتد ع

 عن شبهة وْحوها. النبوة ال يالثامن: مدع
 .مام )عليهما السالم( عاملا  عامدا  التاسع: ساب النيب واإل

 العاشر: الساحر على خالف.
 .بعد تكرار احلد عليها على خالف احلادي عشر: املساحقة

 .الثاين عشر: الالئط وامللوط املختار
عن  (صلى اهلل عليه وآله)كما عفا رسول اهلل   ،العفو مام يفحق اإل (الفقه)وقد ذكرنا يف كتاب 

 .(4)غري ذلكإىل  عن الالطي وعن السارق (عليه الصالة والسالم)وكما عفا علي  ،(4)وهبار (0)الوحشي
وستة  ي،وبعضها ذخيري  ،زهاء اثنيت عشرة مادة للقتل وبعضها ُمتلف فيها كما عرفتأن  ومن الواضح

رقى القوانني العاملية حيث يرى القتل فيها كاملهاجم ويف احلرب أد ما يسمى بمنها جرائم وجنايات حىت عن
 .شيء قليل جدا   ،وما أشبه
لكن املنطق دل على  ،يرى القوانني عقوبة القتل هلا عشرة ِما ال منا يبقى أقل من نصف االثنيتإو 

 حكام.على تفصيل مذكور يف الكتب املتعرضة لفلسفة األ ،أفضلية القتل فيها
كما ذكرنا تفصيل ذلك وأدلته يف كتاب   ،سالمبعد تطبيق أحكام اإل ىمنا جتر إاحلدود أن  هذا مع

 .تجم خال عن الدليل ،من بعض غري املسلمني بأنه دين القسوة سالماملمارسة، فاتام اإل
بينما  ،جراء احلدودإعبارة عن  سالمتطبيق اإلأن  اطالع له قد أشيع عند بعض من الأنه  كما

 كل   طبق وفرسالم إذا حكام، بل اإلسائر األإىل  دود شيء قليل بالنسبةاحل
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 .كما ذكرنا مجلة منها يف كتاب )الصياغة(  ،احلريات املعقولة للناس
ويسبب قلع جذور الفقر واملرض  ،املعايلإىل  خالق وترفيع اجملتمعيسبب حسن األ سالماإلأن  كما

ويعيش كل الناس مسلمني وغري املسلمني يف أمن وسالم ورفاه  ،واجلهل والعداء واالستبداد بني الناس
 ي يف قلة قليلة.سالمفتقل اجلرائم يف اجملتمع اإل ،ورخاء

وهكذا بالنسبة إىل برت األعضاء وقلع بعضها والضرب وما أشبه ذلك، فإنه لو الحظ اإلنسان املوارد 
ة من القوانني املقابلة كسجن مدى احلياة أو املختلفة ويف قباهلا ما تصدقه قوانني أوجبوها رآها أقل قسو 

 مخسا  وعشرين سنة أو األعمال الشاقة أو ما أشبه ذلك.
وقد أشار إىل بعض الروايات األخ السيد صادق يف كتابه )عقوبات اإلسالم( كما أشرنا إىل بعض 

 ذلك يف كتبنا املتفرقة.
 
 تقديم الصدقة على النجوى :5

ُموا بـَنْيَ َيَدْي جَنْواُكْم إذا  لَّذيَن آَمُنوايا أَيُـَّها اقال سبحانه: ﴿ ٌر ناَجْيُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ َصَدَقة  ذِلَك َخيـْ
 .(0)﴾اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ  فإنَّ  ملَْ جتَُِدوا فإنْ  َأْطَهرُ َلُكْم وَ 

ُموا بـَنْيَ  أنْ  َأْشَفْقُتمْ أَ ِنا نسخت بقوله سبحانه وتعاىل بعد ذلك: ﴿أاملشهور و   َيَدْي جَنْواُكْم تـَُقدِّ
اللَُّه َخبرٌي مبا َفأَقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة َوَأطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه وَ  تاَب اللَُّه َعَلْيُكمْ قاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا وَ َصدَ 

 .(4)﴾تـَْعَمُلونَ 
مور التعليمية األفإن  ،سذهاب شح النفو إولتأديب املسلمني ب ،احلكم كان امتحانيا  فقطأن  والظاهر

 .ثارة النفس ْحو الفضيلة واخلريإإىل  العملية أكثر تأديبا  وأقرب
 وتفصيل الكالم يف التفاسري، وعلى كل حال فهو خارج عن حمل االبتالء.

يراد به األعم من املناجاة عند اجملتمع أو أخذ  إذا ناجيتم الرسولوال خيفى أن قوله تعاىل: 
  عليه وآله( إىل ناحية والتكلم معه ولو بكالم جهر خفي على الناس، ألن النصالرسول )صلى اهلل
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 أو املالك شامل له.
واحلكم وإن مل يكن حمل االبتالء لكن يفهم من مناطه أن جنوى الشخص مع اآلخر يف اجمللس أو 

 على ما ذكرناه أيضا  غري حمبوب شرعا  بقطع النظر عما ذكر فيه من األدلة.
 
 على الذبح وهو على الحلق يم الرمتقدي :6

عدم إىل  وهذا هو املشهور بني الفقهاء، لكن غري واحد من الفقهاء ذهبوا ،عمال مىنأذكر ذلك يف 
 وحمل الكالم كتاب احلج. ،وجوب الرتتيب املذكور

من  ح ال بنفسه وال بذابح، والال بنفسه وال بنائب، وال من الذبوالظاهر أنه إذا مل يتمكن من الرمي 
إال إذا   ،(0)ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتماحللق ملرض أو عرض سقط ذلك، نعم يبقى حكم 

 كان مريضا  أو ْحو مرض ال يتمكن من الصيام لذلك، فإنه ساقط أيضا .
 والظاهر أنه ال جيب وصيته بتنفيذه من بعده لعدم الدليل عليه.

 
 تقديم الصلوات اليومية على الكسوف :7
وهذا  ،خرى قدم اليوميةحدامها يف وقتها قضاء األإتيان إتزامحت اليومية والكسوف حبيث يستلزم  ذاإ

 والبحث يف ذلك يف كتاب الصالة. ،من فروع تقدمي كل أهم على مهم
من وإذا قدم اليومية على الكسوف وفات الكسوف أو اخلسوف، قضى بعد ذلك صالته لعموم 

، وإذا فرض أنه قدم الكسوف ويف األثناء علم تزامحها باليومية فالظاهر هفاتته فريضة فليقضها كما فاتت
 وجوب إبطاهلا والشروع يف اليومية، ألنه زعم التكليف باخلسوف ومل يكن يف الواقع تكليف به.

 
 ين وغيرهتقديم الكفن على الدَ  :8

 موات.ذكرنا ذلك يف كتاب الطهارة يف حبث األ
 ،عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه )عليه السالم( أبا عبد اهللقال: سألت  ،ففي صحيح زرارة

 .(4)فيكفنه فيقضي مبا ترك دينه إنسانيتجر عليه إالّ أن  ،يكفن مبا تركقال: 
صلى اهلل )، عن رسول اهلل )عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( ويف موثقة السكوين، عن الصادق

 به  أأول ما يبدن إ :(عليه وآله
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 .(0)من املال الكفن مث الدين مث الوصية مث املرياث
وتعارف يف بعض البالد من أخذ َثن القِب ال يبعد أن يكون ذلك أيضا  مقدما  من حيث الرتكة وإن 
مل يكن ذلك جائزا  بل حمرما ، ألن األرض هلل وملن عمرها، وكذلك حال الدفن وما أشبه، وإمنا أخذ املال 

 قبلها حكام املسلمني املنحرفني.بدعة جاء به الغرب و 
 
 القراءة :9

اقـْرَْأ بِاْسِم َربَِّك ، حيث قال سبحانه له: ﴿(صلى اهلل عليه وآله)هل كانت القراءة واجبة على النيب 
 .احتماالن ،أم كانت مستحبة ،(4)﴾الَّذي َخَلقَ 

قـُْرآنا  وَ لقوله سبحانه: ﴿ ،شكالإعلى الناس فكان واجبا  بال )صلى اهلل عليه وآله( ة النيب ءأما قرا
صلى )رشادا  ِما بعث النيب إو  وهداية   كان تبليغا  فإنه   ،(3)﴾نـَزَّْلناُه تـَْنزيال  ُمْكٍث وَ   َعَلى النَّاِس َعلى فـََرْقناُه لِتَـْقرَأَهُ 

كما ذكرنا حكم تبليغه على   ،ة القرآن على الناسءما سبق حكم قرا هلا، وقد ذكرنا يف (اهلل عليه وآله
 بلغني.امل

ولكن ال إشكال يف وجوب قراءة القرآن يف الصلوات الواجبة باعتبار قراءة احلمد والسورة بالنسبة إىل 
ال صالة إال الركعتني األوليني، واستحباب قراءتما يف الصالة املستحبة إذا أريد حتقق الصالة املستحبة، إذ 

 .بفاحتة الكتاب
 ،و االنرتنيت أو ما أشبه ذلك واجب يف مقام الوجوبأريط ونشر القرآن ولو بدون قراءة بسبب الش

 ومستحب يف مقام املستحب.
 

 الصاةفي ة ءالقرا :01
وتفصيلها  ،كل ذلك من القراءةفإن   ذكار،السور القرآنية واألإىل  جتب القراءة يف الصالة بالنسبة

 مذكور يف كتاب الصالة.
 

 قرار نساء النبي )ص( في بيوتهن :00
 بـُُيوِتُكنَّ   قـَْرَن يفوَ  قال:إىل أن  يا ِنساَء النَّيبِّ َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساءِ نه: ﴿قال سبحا
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 .(0)﴾األوىلال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اجْلاِهِليَِّة وَ 
نساء أن  ن البقاء يف البيت من الواجبات عليهن، بل الظاهرأل املراد حرمة التِبج شرعا  الأن  الظاهر

 يف زمانه وبعد زمانه كن كسائر النساء يف اخلروج عن البيوت. (صلى اهلل عليه وآله) النيب
فإن اجلاهلية األوىل كانت أكثر فسادا   وال تِبجن تِبج اجلاهلية األوىلويؤيد ذلك قوله سبحانه: 

 من اجلاهلية الثانية، إذا قلنا بأن األوىل يف قبال الثانية.
 وضيحية للجاهلية فال أوىل وال ثانية هلا، وتفصيل ذلك يف كتب التفسري.وإذا قلنا بأن األوىل صفة ت

 
 قرار بالشهادتيناإل :04

 سالميتحقق اإل الوإال  ،اعتقاده القليبإىل  باإلضافة ،قرار بالشهادتني على كل مكلفجيب اإل
 .بدوِنما كما تقدم الكالم يف ذلك سابقا  

  ،(الفقه)ذلك، وقد ذكرنا هذا املبحث يف بعض كتب يبعد  ال ،طفالوهل جيب على املميز من األ
ذا كفر إو  ،سالموجرى عليه كل أحكام اإل الطفل الكافر لو أقر بالشهادتني صار مسلما  أن  كما ذكرنا

من جهة زواجه باملسلمة أو دفنه يف مقابر املسلمني أو ما أشبه  ليه مشكال  إبالنسبة  األمرطفل املسلم كان 
 ذلك.

ص بإحدى الشهادتني كشهادة أن ال إله إال اهلل، دون حممد رسول اهلل، أو شهادة أما لو أقر شخ
 حممد رسول اهلل، دون شهادة أن ال إله إال اهلل، فال ينفع ذلك يف إسالمه.

وال فرق يف كفاية الشهادتني إلجراء أحكام اإلسالم بني أن يكون معتقدا  هبما، أو منافقا  فيهما، أو 
ملنافق يقبل إسالمه وإن علمنا بنفاقه، كما أن املنافقني يف زمان رسول اهلل )صلى اهلل عليه يف إحدامها، ألن ا

 وآله( كانوا مقبويل اإلسالم وإن علموا نفاقهم.
 

 القرض :03
 .(4)﴾أَقـَْرُضوا اللََّه قـَْرضا  َحَسنا  وَ قال سبحانه: ﴿

 فال شكور املستحبة مريد األأن إريد بذلك احلقوق الواجبة فال شك يف وجوبه، و أن إ
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فلكل موضع حكمه، نعم القرض اخلاص ِما يصطلح عليه هبذا  األعمريد أإذا  يف استحباهبا، أما 
 ،اللفظ واملذكور يف كتب الفقه، املشهور بني الفقهاء بل اجملمع عليه استحبابه، ويؤيده السرية املستمرة

احلقوق املذكورة من اخلمس والزكاة واجلزية يف غري  نسانحق مايل على اإل الأنه  دلة اليت تدل علىواأل
 مور ثانوية.أراضي املفتوحة عنوة وما أشبه ذلك من الكفارات وْحوها ِما هي األإىل  بالنسبة جالكفار واخلرا 
القرض احلسن الذي ال ربا فيه، أما إذا كان القرض ربويا  فليس بقرض حسن، والظاهر أن أصل فهو 

فلو افرتضنا أن قرض ألف دينار يرد عليه ألف ومائة كان قرض األلف صحيحا   القرض صحيح والربا باطل،
 وزيادة املائة حمرمة.

 
 القسم على الزوج :02

كانت له زوجتان أو ثالث أو أربع، وقد ذكرنا إذا   ما سم على الزوج يفاختلف الفقهاء يف وجوب القَ 
 تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب النكاح.

قسم على القول به إمنا هو يف الدائمة ال املتمتع هبا، وكذلك ال األمة، وإن  وال شك أن وجوب ال
 كان الواجب عليه بالنسبة إليهما بعض األحكام.

 أو إعطاؤها لضرة أو ْحوها. (0)والدائمة يصح هلا هبة املدة
 

 قصة القصص على النبي )ص( :05
 .(4)﴾ونَ فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَّرُ قال تعاىل: ﴿

قصصا   (صلى اهلل عليه وآله)ن املراد ذكر النيب أ ة القرآن، الءنه داخل يف قراأوالظاهر وجوب ذلك و 
على ما ذكرناه يف  (صلى اهلل عليه وآله)واحلكم ليس خاصا  بالنيب  ،كان من جزء التبليغإاّل إذا   ،أخرى

 ياتما.ذلك من صغر فإن  ة القرآن والتبليغ،ءقرا
 التبليغ إذا كان واجبا  كان على املبلغ أن يقص القصص اليت هلا مدخلية يف وال خيفى أن
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 التبليغ وفق ذلك، ورمبا يكون مستحبا  إذا كان وجه لالستحباب.
 

 قصر الصاة في السفر :06
َضَربـُْتْم يف إذا وَ ودلت عليه السنة املطهرة، قال سبحانه: ﴿ ،وهو واجب كما ذكره القرآن احلكيم

اْلكاِفريَن كانُوا َلُكْم  نَّ إ يـَْفِتَنُكُم الَّذيَن َكَفُروا أنْ  ِخْفُتمْ  نْ إ تـَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ أن  فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجناحٌ  اأْلَْرضِ 
 نَّ إ ا الصَّالةَ فَِإَذا اْطَمْأنـَْنُتْم َفأَقيُمو قوله سبحانه: ﴿إىل  ﴾ُكْنَت فيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّالة إذا  وَ *  َعُدوًّا ُمبينا  

 .(0)﴾الصَّالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمننَي ِكتابا  َمْوُقوتا  
وال خيفى أن اإلنسان إذا اطمأن ال جيب عليه أن يقيم الصالة اليت صالها، خارج الوقت وال داخل 

 الوقت، بأن صلى قصرا  خلوف حسب ما هو مذكور يف اآلية السابقة مث اطمأن اإلنسان بذهاب اخلوف.
ومنه يعلم أنه ال جيب تأخري الصالة إىل آخر الوقت، وإن كان علم أنه سوف يطمئن، فهو كاملسافر 
الذي يعلم أنه يرد حمله قبل متام الوقت، فإنه جائز عليه أن يأيت بالصالة قصرا ، وكذلك عكسه، بأن كان 

ليها قصرا ، بل جتوز له أول الوقت يف حمله وهو يريد السفر، فإنه ال جيب عليه تأخري الصالة حىت يص
 الصالة أول الوقت، بل هو مستحب، فإن الصالة يف أول الوقت جزور ويف آخر الوقت عصفور.

 
 قضاء التفث :07

وإال   ،احللق أو التقصري كان واجبا   ـ زالهأي أوهو الوسخ، يقال قضى تفثه  ـ ريد بقضاء التفثأذا إ
على ، (4)ْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعتيقِ ْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم وَ مُثَّ ْليَـ كان مستحبا ، قال سبحانه وتعاىل: ﴿

 تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج.
جاز أن يأيت  ينايف اإلحرام وْحو ذلك، وإالّ  هنا إمنا هو املنذور الذيوال خيفى أن الوفاء بالنذر 

 ر يف العهد واليمني.باملنذور وهو حمرم، وال خيص ذلك بالنذر بل هو جا
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 قضاء الدين :08

ذا مل يكن له مال فالواجب على بيت املال إكان له مال، و إذا   قضاء دين نفسه نسانجيب على اإل
فإن  كان له مال،ن  إ وكذلك جيب على ورثة امليت قضاء دين امليت ،كما ذكر يف كتاب الزكاة  ،قضاء دينه

 مل يكن له مال وجب ذلك على بيت املال.
فليستدن على اهلل وعلى رسوله ما قال:  ،)عليه السالم( يف رواية موسى بن بكر، عن الكاظمو 

اهلل عز وجل ن إ ،مل يقضه كان عليه وزرهفإن  ه،ؤ مام قضامات ومل يقضه كان على اإلفإن  ،يقوت به عياله
َا الصََّدقاتُ إيقول: ﴿  .(4)فهو فقري مسكني مغرم ،اآلية (1)﴾منَّ

ب على بيت املال أداؤه ال فرق فيه بني أن يكون استدان لواجبات عياله أو والدين الذي جي
مستحباتم مثل أن يذهب هبم إىل الزيارة وْحو ذلك ِما هو من شؤوِنم على ْحو التوسط، بل أكثر من 
ذلك إذا مل يكن إسرافا  وما أشبه ذلك من احملرمات، إذ ال جيب على اإلنسان أن يضيق على نفسه وعلى 

 ئلته بالقدر الواجب فقط.عا
 

 قضاء العبادات :09
كما   ،سواء وجبت ابتداء  أو بالنذر إذا فاته األداء، قضاء الصالة والصوم واحلج نسانجيب على اإل

وكذا جيب عليه قضاء السجدة والتشهد املنسيني بعد الصالة، وهكذا جيب  ،ذكرنا تفصيله يف كتاب النذر
مل إذا  أما ،حصل النذر يف زمانه عن امليت بالشروط املقررة يف الفقهإذا  ذرقضاء الصالة والصوم واحلج والن

يوم اجلمعة ولده إىل  جاءن إ نذر مثال   ،حيصل النذر يف زمانه فالظاهر عدم وجوب القضاء على الوارث
 فرض ن التكليف بعد جميء الولد وقديوم اجلمعة، ألإىل  يصوم يوما  مث مات قبل يوم اجلمعة مث جاء ولده

 .(الفقه)كان ميتا  فال تكليف عليه، وقد ذكرنا تفصيل هذه املباحث يف كتاب أنه  
 ومثل الصوم سائر احملذورات، كما إذا صار جمنونا  أو ما أشبه ذلك، ويف
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 .(1)ما غلب اهلل عليه فاهلل أوىل بالعذراحلديث: 
 

 قضاء الحقوق :41
واملراد بالقضاء هنا  ،اجب، ويستحب قضاء املستحبخوان والزوجني الو قرباء واإلجيب قضاء حق األ

 .(4)﴾فَِإذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرضِ داء مثل: ﴿األ
وحقوق  ،خرقرباء والزوجني كل على اآلد وسائر األاألوالدلة الدالة على حقوق الوالدين و وذلك لأل

 .وبعضها ذكرت يف الفقه ،خالقاملؤمن ِما ذكر يف باب احلقوق من كتب الروايات واأل
: (عليه الصالة والسالم)ن كان كافرا  حىت قال علي إو  إنسانمبا هو  نسانكما جيب قضاء حقوق اإل

أو نظري لك يف اخللق(4)،  وحق احليوان وحق الشجر وحق املال اجلامد، وقد ذكر مجلة منها يف كتاب
 النكاح مبناسبة النفقات.

الم( على كافر النفقة من بيت املال، كما أحملنا إليه قبل ذلك، وقد ورد يف فقد أجرى علي )عليه الس
 الروايات حق اجلار الكافر.

 
 القضاء :40

ومل  إنسان، وان مل تكن جمتمعة الشروط يف جيب القضاء على من اجتمعت فيه شروط القضاء كفاية  
واحد جمتمعا  فيه الشروط وجب  نإنساذا كان هناك إيكن هناك من يكفي جيب حتصيلها حىت يقوم به، و 

وذلك من الضروريات لتوقف النظام على ذلك، وقد ذكرنا تفصيله والدليل عليه يف كتاب  ،بالوجوب العيين
 كما جيب على وايل املسلمني تعيني القضاة يف املناطق بقدر الكفاية.  ،القضاء

ب املنهج الغريب السائد اآلن وال خيفى أن قدر الكفاية هو على حسب املنهج اإلسالمي ال على حس
حىت يف كثري من بالد املسلمني، لقد كان يف الكوفة على سعتها قاض واحد من أيام عمر إىل أيام عبد 

 امللك حىت انقضى سبعة منهم والقاضي قاض واحد.
أما ما نقل يف بعض الروايات من أن شريح أفىت بقتل اإلمام احلسني )عليه السالم( فقد وجدناه يف  

 ب املتأخرينكت
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 كالسبزواري قبل مائة سنة، ومل أطلع على ذلك يف كتب السابقني.
 

 قضاء النذر ونحوه :44
عن  )عليه السالم( داء، ففي صحيح حممد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرواملراد بالقضاء هنا األ

 .(0)قضهما جعل هلل عليه يف طاعة فليفقال:  ،ميان والنذور واليمني اليت هي هلل طاعةاأل
 خويه ِما ذكرناه يف الفقه مفصال.أوتفصيل الكالم يف النذر و 

ال يدل على عدم  من فاتته فريضة فليقضها كما فاتتهوال خيفى أن قول اإلمام )عليه السالم(: 
 وجوب اليمني يف ما إذا مل يكن طاعة، وإمنا كان مباحا ، نعم يف النذر يلزم أن يكون متعلقه راجحا .

 
 يد السارق قطع :43

وقد ذكرنا يف كتاب )املمارسة( مخسا   ،(4)﴾السَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهماالسَّارُِق وَ وَ قال سبحانه: ﴿
 كما ذكرنا يف كتاب احلدود تفصيل املسألة.  ،فليالحظ هناك ،وأربعني شرطا  لقطع يد السارق

احلدود الشرعية ال جيريها إال احلكام  ليس خطابا  لعامة املسلمني، فإن فاقطعوا أيديهماوقوله: 
من  لو تساوت األدلة العامة مثل قوله )عليه السالم(: و املنصوبون شرعا ،  (3)املأمورون من قبل املسلمني

 .كان من الفقهاء صائنا  لنفسه، حافظا  لدينه، ُمالفا  هلواه، مطيعا  ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه
جمتهدا ، لكن يف اجلواهر ذكر عدم وجوب االجتهاد مع وجود العلم واملشهور أن يكون القاضي 

 والعدالة يف القضاء ومل نستبعده يف اجلملة كما ذكرناه هناك.
 

 القعود للكفار :42
ُصُروُهْم َوُخُذوُهْم َواحْ فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم قال سبحانه: ﴿

 اللََّه  نَّ إ آتـَُوا الزَّكاَة َفَخلُّوا َسبيَلُهمْ تابُوا َوأَقاُموا الصَّالَة وَ فإن  ،اقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصدٍ وَ 
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 .(0)﴾َغُفوٌر َرحيمٌ 
 ذلك يف مادة احلصر.إىل  وقد أملعنا

الظاهر، وإال فدخوهلم يف من باب املصداق  أقاموا الصالة وآتوا الزكاةوال خيفى أن استثناء أمثال 
 الذمة أيضا كاف.

 
 التقليد :45

ن إ أو ذخيرييا  بينه وبني االحتياط ،مل ميكن االحتياطإذا  ما وجوبا  تعيينيا  إجيب على العامي التقليد  
ُمالفا   ،حافظا  لدينه ،أما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه: (عليه الصالة والسالم)متكن منه، وقد قال 

 .(4)يقلدوهأن  مر مواله فللعواممطيعا  أل ،اههلو 
 ىل غري ذلك ِما ذكرناه يف كتاب التقليد.إ

أما لزوم أن يكون أعلم فقد أشكلنا على ذلك يف الفقه، كما أشكل على ذلك مجاعة من عظماء 
 الفقهاء أمثال صاحب املسالك وصاحب الفصول وصاحب اجلواهر وغريهم.

 لتقليد أعلم هو األحوط.نعم ال شك يف أن كون مرجع ا
 

 قطع مادة الفساد :46
وكالمها واجب كما  ،ذلك من باب النهي عن املنكر ودفعهفإن  جيب قطع مادة الفساد وجوبا  كفائيا ،

 .ذكرناه يف مورده
ليه ِما يفهم منه املالك واملناط والقاعدة الكلية، إملاع وقد سبق يف هذا الكتاب ويف روايات كثرية اإل

صلى اهلل )حراقه إومثل  ،(4)الولد باحليلولة دون زنا أمه (صلى اهلل عليه وآله)ورد من أمر رسول اهلل مثل ما 
 غري ذلك.إىل  (1)البغية (عليه الصالة والسالم)ج علي يومثل تزو  ،(2)ملسجد ضرار (عليه وآله
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ان هناك فرد حيتاج ومن الواضح أن الالزم قطع مصداق الفساد يف املادة وال خصوصية ألفراده، وإن ك
إىل األكثر مؤنة وفرد حيتاج إىل األقل مؤنة قدم الثاين وإن جاز األول أيضا ، وإمنا يقدم الثاين ألن ذلك أقطع 

 ملادة الفساد.
 

 قامة الحدودإ :47
وعلى نواهبم الذين يتمكنون من  (عليهما الصالة والسالم)مام قامة احلدود على النيب واإلإجيب 

 .(0)ين قد جعلته عليكم حاكما  إ: (عليه الصالة والسالم)م منصوبون من قبلهم، وقد قال ِنأل ،قامةاإل
ون احلكم، وقد ورد بذلك روايات ذكرناها يف كتبنا املرتبطة باحلكم ؤ قامة احلدود من مجلة شإو 

 واحلدود.
طان أو من يقيم احلدود السل )عليه السالم( قال: سألت أبا عبد اهلل ،ويف خِب حفص بن غياث

 .(4)ليه احلكمإمن إىل  قامة احلدودإفقال:  ،القاضي
)عليه  كان عليفقال:  ،حدها القتلأويف صحيح حممد بن مسلم، يف الرجل يؤخذ وعليه حدود 

 .(4))عليه السالم( ذخالف عليا   يقيم عليه احلدود مث يقتله وال السالم(
وتأديب الزوجة  (صلى اهلل عليه وآله)النيب مثل قتل ساب  ،غري احلاكمإىل  نعم بعض احلدود فوض

 والولد وما أشبه ذلك.
بدون ذكر القاضي أي إن القاضي ال يتمكن،  إىل من إليه احلكموالظاهر أن قوله )عليه السالم(: 

واملراد به القاضي الذي ال يستند إىل احلاكم، أما إذا كان مستندا  إىل احلاكم فهو يأيت باحلدود كما كان يف 
من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( بالنسبة إىل البالد البعيدة عنه، وكذلك يف زمن علي )عليه السالم(، ز 

باإلضافة إىل إطالق األدلة، كما أن قول الذي فوض إىل غري احلاكم إمنا هو مبوازين حمدودة ال إطالقا  
 .خصوصا  مثل الزوجة والولد والعبد بالنسبة إىل مواله وما أشبه ذلك
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والقاضي واحلاكم أعم قدرة من زوج الزوجة ووالد الولد وسيد العبد، وقد ذكرناه يف ذلك أن والية 
 الفقيه أو شورى الفقهاء كما نرى ليس معناه التعدي عن حدود اهلل بل يف ضمن حدود اهلل.

 
 يةسامقامة الحكومة اإلإ :48

عليهم )ئمة ء املراجع الذين هم نواب األية على كافة املسلمني للفقهاسالمقامة احلكومة اإلإجيب 
كان الفقهاء املراجع متعددين  إذا   بالشورى املرجعيةإاّل  يكون وذلك ال ،يف زمان الغيبة (الصالة والسالم

 على ما ذكرنا تفصيله يف كتبنا السياسية، وذلك: ،كما يف أزمنتنا هذه
 وال ،(0)﴾هِذِه أُمَُّتُكْم أُمَّة  واِحَدة   نّ إوَ حسب ما قاله اهلل سبحانه: ﴿ (مة الواحدةاأل)بتكوين  :0

سقط توبذلك  ،لف ومخسمائة مليون مسلمأذات  سالمبوحدة احلكومة على كل بالد اإلإاّل  يكون ذلك
 احلدود اجلغرافية اليت صنعها املستعمرون واجلهال.

 ال ،قوق والواجباتيف كل احل ،وا أم أبواؤ خوة شاإفكل املسلمني  (يةسالمخوة اإلاأل)حياء إوب :4
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ بيض، ويف القرآن احلكيم: ﴿أفرق بني عريب وعجمي وأمحر و   .(4)﴾ِإمنَّ

قامة والعمارة وحيازة من حرية الزراعة والتجارة والصناعة والسفر واإل (يةسالماحلريات اإل)وبتوفري  :4
ذاعات ملطابع واملصانع واملطارات والقطارات واإلوالكتابة وجعل ا يبداء الرأإو  ،رض وحيازة املباحاتاأل

ُهْم ِإْصَرُهْم فيه حر، قال سبحانه: ﴿ نسانفغري احلرام املنصوص عليه اإل ،والتلفزيونات وغريها َيَضُع َعنـْ
منا  إو  ،(2)نفسهمأالناس مسلطون على أمواهلم و والقاعدة املعروفة تقول:  ،(3)﴾كاَنْت َعَلْيِهمْ    َواأْلَْغالَل الَّيت

 كانت قاعدة، 
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ونصفه الثاين مستفاد من قوله  ،رواية كما ذكرنا تفصيله يف كتاب املكاسب األولن نصفها أل
 .(0)﴾بِاْلُمْؤِمننَي ِمْن أَنـُْفِسِهمْ   النَّيبُّ أَْوىلسبحانه: ﴿

ن مل يكن إذلك و فإن  نعم بعض ما يتوقف عليه النظام جيب مالحظته كقوانني املرور وْحوها،
على ما  ،وما أشبه ضرر المثل  ،صوصا  يف الشربعة بالنص اخلاص لكنه نص عليه بالنصوص املطلقةمن

 .(الفقه)ذكرنا تفصيله يف بعض مباحث 
َمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم وَ ، فقد قال سبحانه: ﴿سالموبتطبيق سائر قوانني اإل :2
وتفصيل الكالم يف ذلك يف  ،(2)﴾اْلفاِسُقونَ ويف آية: ﴿ ،(3)﴾الظَّاِلُمونَ ة: ﴿ويف آي ،(4)﴾اْلكاِفُرونَ 

 املفصالت.
األرض هلل وملن فإن تلك ال تنحصر يف اآليات الثالث، بل مثل قوله )صلى اهلل عليه وآله(: 

وما أشبه  ،(6)من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وقوله )صلى اهلل عليه وآله(: (5)عمرها
ذلك هي من األحكام اإلسالمية اليت سببت تقدم املسلمني باألخذ هبا مجيعا ، ويوم تركوها سقطت عزتم 

 بعد أن سقطت دولتهم.
 

 قامة الدين بمعنى العمل بهإ :49
يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحا  َوالَّذي َأْوَحْينا إِلَْيَك َوما وَ َشرََع َلُكْم ِمَن القال سبحانه: ﴿ صَّْينا ِبِه ِإْبراهيَم دِّ

يَن وَ  أنْ   عيسىوَ   َوُموسى  .(7)﴾ال تـَتَـَفرَُّقوا فيهِ أَقيُموا الدِّ
 

 شاعته بين الناسإبمعنى  قامة الدينإ :31
  ،ليهإأو غري متدينني بدعوتم  ،سواء كانوا متدينني بااللتزام به
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إىل  ملعروف والنهي عن املنكر والدعوةبا األمروأدلة التبليغ و  ،من الواجبات القطعية بل من الضروريات
 السابقة كلها مؤيدة له. إىل اآلية باإلضافة ،اخلري وما أشبه

ومن الواضح أن معىن إقامة الدين ليس مبعىن فهم أحكامه فقط، بل فهم األحكام والعمل هبا يف 
وهذا هو معىن الزيارة: ُمتلف شؤون احلياة من العائلية والفردية وغريمها، ِما هو معروف عند املتدينني، 

أشهد أنك قد أقمت الصالة  وإقامة الصالة مبعىن إشاعتها والعمل هبا ال مبعىن أنه صلى، وهكذا معىن
وآتيت الزكاة. واحملتمل أن يراد بالزكاة كل مال واجب يف الشريعة فيشمل اخلمس أيضا ، 

 
 قامة في الحرميناإل :30

 فلرياجع هناك.ذكرنا هذا املبحث يف مادة )اجلِب( 
 

 قامة بمكةاإل :34
 ،الشهر املقبلإىل  قامة مبكة على من أفسد عمرته املفردة باجلماعجيب عند غري واحد من الفقهاء اإل

 وتفصيله يف كتاب احلج. ،بعض املواقيت ويعتمر ثانيا ، وقد دل على ذلك بعض الرواياتإىل  فيخرج
 

 قامة الوجوهإ :33
يَن َكما َهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَ أَقيُموا ُوُجو َريبِّ بِاْلِقْسِط وَ  ْل أََمرَ قُ قال سبحانه: ﴿ اْدُعوُه ُُمِْلصنَي َلُه الدِّ

 .(0)﴾َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ 
عدم التفرقة يف املساجد بأن يكون هذا املسجد هلذه اجلماعة وهذا املسجد هلذه اجلماعة  اآليةوظاهر 

 .(4)﴾اْلَمساِجَد لِلَّهِ  نَّ أوَ كما قال: ﴿  ،ه وتعاىلوهكذا، بل كل املساجد هلل سبحان
تيان بالعبادات يف كل منا املراد به اإلإو  ،اقامة الوجوه عند كل مسجد ليس حكما  جديدا  أن  والظاهر

 املساجد على سبيل االستحباب املذكور يف سائر الروايات.
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ماعة خاصة، مثال  يبنون يف حملة ومن ذلك يظهر أنه ال حيق لشخص أو مجاعة أن يبنوا مسجدا  جل
مسجدا  ألهل حملتهم فقط، أو يبنون يف مدينتهم مسجدا  ألهل املدينة فقط، أو للعرب فقط أو للعجم 

 فقط أو للرتك فقط أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك خالف حكم اهلل سبحانه وتعاىل، فإن املساجد هلل.
 

 القول الحسن :32
  اللََّه َوبِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانا  َوِذي اْلُقْرىبإاّل  ِإْسرائيَل ال تـَْعُبُدونَ   ثاَق َبينَأَخْذنا مي إذْ وَ قال سبحانه: ﴿

أَنـُْتْم قَليال  ِمْنُكْم وَ إاّل  آُتوا الزَّكاَة مُثَّ تـََولَّْيُتمْ َواْلَمساكنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنا  َوأَقيُموا الصَّالَة وَ   ْلَيتامىاوَ 
 .(0)﴾ُمْعِرُضونَ 
 ويدل على ذلك السياق، ،مماحلكم واحد لكل األإاّل أن  ،سرائيلإن كان املخاطب هبا بنو إو  اآليةو 

أن  بل والضرورة، والظاهر مجاعمم بالنص واإلاملباركة دين اهلل الثابت على كل األ اآليةكل ما ذكر يف فإن  
 .فليس حكما  جديدا   ،حبواملستحب يف املست ،املراد بالقول احلسن أعم من الواجب يف الواجب

حسن يف قبال احلسن فال املراد األ كانفإن   (4)﴾ِهَي َأْحَسنُ   ُقْل لِِعبادي يـَُقوُلوا الَّيتويف آية أخرى: ﴿
 (3)﴾َلَك َفَأْوىل  َأْوىلن كان املراد يف قبال السيء كما قد يفضل مبثل ذلك مثل: ﴿إشكال يف استحبابه، و إ

 .كان واجبا    ،فيه احتياط أيضا  خر ن الطرف اآلأ به االحتياط، ال وقول الفقهاء )هو أحوط( يراد
إالّ أنه  ن كان جائزا  إذلك و فإن  يستلزم استعمال اللفظ يف أكثر من معناه، مبا ال األعمرادة إيبعد  وال

كما حققنا ذلك يف   ،خوند من االستحالةكما ذكره اآل ال ،بالقرينةإاّل  ليهإيصار  ال ،خالف الظاهر
  تامىاْليَ وَ   ِقْسَمَة أُوُلوا اْلُقْرىبَحَضَر الْ إذا وَ ، ومن الكالم يف ذلك يعرف املعىن يف قوله تعاىل: ﴿(صولاأل)
 .(2)﴾ُقوُلوا هَلُْم قـَْوال  َمْعُروفا  ساكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه وَ اْلمَ وَ 

                                                 

 .14اآلية  :( سورة البقرة0)
 .14اآلية  :سراء( سورة اإل4)
 .42اآلية  :( سورة القيامة4)
 .1اآلية  :سورة النساء( 2)



ْليَـُقوُلوا ْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه وَ يَّة  ِضعافا  خاُفوا َعلَ ْلَيْخَش الَّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ وَ وقوله سبحانه: ﴿
 .(0)﴾قـَْوال  َسديدا  

  الَّذي يف اتَـَّقْينُتَّ َفال ذَخَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمعَ  نْ إ يا ِنساَء النَّيبِّ َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساءِ وقوله سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ْوال  َمْعُروفا  قـُْلَن قَـ قـَْلِبِه َمَرٌض وَ 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُها َأْو ِكالمهُ وَ وقوله سبحانه: ﴿ ا َفال تـَُقْل هَلُما ُأفٍّ َوال بِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانا  ِإمَّا يـَبـْ
َهْرمُها وَ   .(3)﴾ُقْل هَلُما قـَْوال  َكرميا  تـَنـْ

ذلك األعم من األحسن التفضيلي واحلسن  معىن يقولوا اليت هي أحسنوال خيفى أن قوله تعاىل: 
يف مقابل السيء، أو املراد بذلك أن األحكام وإن كانت كلها حسنة لكن على اإلنسان أن ينتخب 
األفضل منها، مثال  الصالة كلها حسنة لكن صالة الليل من األحسن يف قبال سائر الصلوات املندوبة، فإن 

 شاء استكثرالصالة خري موضوع فمن شاء استقّل ومن وهكذا بالنسبة إىل إعطاء املال وما أشبه، وهذا ،
 حترض الرتفاع اإلنسان إىل الذي يتمكن منه من الدرجات الرفيعة.

 
 القيام في الصاة :35

 .مجاعشكال، ودل عليه النص واإلإالقيام يف الصالة واجب بال 
ُهْم َمَعكَ ُكْنَت فيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّ إذا  وَ أما قوله سبحانه: ﴿ تيان فاملراد اإل ،(2)﴾الَة فـَْلتَـُقْم طائَِفٌة ِمنـْ

 بالصالة مجاعة.
ال يراد بذلك أنه خاص بالنيب )صلى اهلل عليه وآله( بل  إذا ُكْنَت فيِهمْ وَ وال خيفى أن قوله تعاىل: 

 كل مجاعة تقع يف احلرب على الشرائط املذكورة يف كتاب الصالة يف باب
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 صالة اخلوف.
 

 القيام لليتامى :36
يَتاَمى   َعَلْيُكْم يف اْلِكتاِب يف  ما يـُْتلىاللَُّه يـُْفتيُكْم فيِهنَّ وَ  َيْستَـْفُتوَنَك يف النِّساِء ُقلِ وَ قال سبحانه: ﴿

  ُموا لِْلَيتامىتـَُقو  أنْ َن اْلوِْلداِن وَ اْلُمْسَتْضَعفنَي مِ تـَْنِكُحوُهنَّ وَ أن  تـَْرَغُبونَ تُونـَُهنَّ ما ُكِتَب هَلُنَّ وَ ال تـُؤْ   النِّساِء الالَّيت
 .(0)﴾اللََّه كاَن ِبِه َعليما   فإنَّ  ما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ بِاْلِقْسِط وَ 

حكام املتفرقة املتعلقة باليتامى من منا هو األإو  ،القيام لليتامى ليس حكما  جديدا  أن  ومن الواضح
لفاظ املشاهبة الواردة يف القرآن احلكيم ومثل ذلك مجلة من األ ،عرضيةوِنم الدينية والبدنية واملالية والؤ دارة شإ

 والسنة املطهرة.
ال يراد به خصوص القرآن احلكيم، بل ما يف القرآن  وما يتلى عليكم يف الكتابوقوله سبحانه: 

 عليه وآله(: وما بينه الرسول )صلى اهلل عليه وآله( واألئمة الطاهرون )عليهم السالم(، كما قال )صلى اهلل
إين ُملف فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت ومن املمكن أن يرجع ذلك إىل الكتاب باعتبار ،
وال رطب وال يابس إىل يف كتاب مبني(4) :وباعتبار قوله تعاىل ، ما آتاكم الرسول فخذوه وما ِناكم

 .(3)عنه فانتهوا

 
 القوام بالقسط :37

ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن أَنْـ   َلْو َعلىبِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه وَ يُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّامنَي يا أَ قال سبحانه: ﴿
اللََّه كاَن  فإنَّ  ِرُضواتـَْلُووا َأْو تـُعْ  نْ إتـَْعِدُلوا وَ  أنْ   هِبِما َفال تـَتَِّبُعوا اهْلَوى  َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفقريا  فَاللَُّه َأْوىل نْ إ اأْلَقـَْربنيَ وَ 

 .(2)﴾مبا تـَْعَمُلوَن َخبريا  
 أن  املسلم جيبفإن  املراد به املبالغة باعتبار كثرة أفراد القيام بالقسط،أن  والظاهر

                                                 

 .047اآلية  :( سورة النساء0)
 .11اآلية  األنعام:( سورة 4)
 .7اآلية  احلشر:( سورة 4)
 .041اآلية  :( سورة النساء2)



  ،القضايا املالية وبالثاين غريها األولذكرا معا  أريد بن إ والقسط والعدل ،ونهؤ يقوم بالعدل يف كل ش
 متألأن  بعد ال  رض قسطا  وعداأل ميأل: (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)مام املهدي ل اإلكما ورد يف احلديث حو 

 خر كالفقري واملسكني.من اآل األعمريد به أن ذكر كل منهما بانفراده إو  ،(0)ظلما  وجورا  
ا  يف وعلى هذا فـ )قسطا  وعدال ( يراد مبقابلهما الظلم واجلور على سبيل اللف والنشر املشوش، فجور 

 املال، وظلما  يف األعم من املال وغري املال، أو يف خصوص غري املال.
ولكن الناس والغالب أن يكون اجلور يف قبال الغري، والظلم يشمل حىت النفس، مثل قوله سبحانه: 

ترك الصالة يقال له ظلم نفسه، وال يقال له جار، وإن كان على ْحو اجملاز ، فمن (4)أنفسهم يظلمون
 يقال جار على نفسه، لكن املنصرف غري ذلك. بأن

 
 قيام الليل :38

 ِنْصَفُه أَِو انـُْقْص ِمْنهُ * قَليال  إاّل  ُقِم اللَّْيلَ * يا أَيُـَّها اْلُمزَّمُِّل : ﴿)صلى اهلل عليه وآله( قال سبحانه لنبيه
 .(3)﴾َرتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتيال  َأْو زِْد َعَلْيِه وَ * قَليال  

مستحبا  على غريه من  (،صلى اهلل عليه وآله)قيام الليل كان واجبا  على رسول اهلل أن  شهورومن امل
 ،غري مثل جواز التزوج بأكثر من أربع (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل إىل  حكام املوجهةاملؤمنني، ولعل األ

أوىل من غريه،  (2)فهي فيه ،يا  ن مل يكن نبإمنا ذكر يف القرآن احلكيم لبيان خصوصيات القائد للمسلمني و إ
وحىت مثل آية النجوى حيث  ،سائر املؤمننيإىل  صالة الليل يف القائد أوىل من صالة الليل بالنسبة مثال  

 .ذكرت لتعليم املسلمني االبتعاد عن جنوى القائد أمام الناس ،نسخت على املشهور
صلى اهلل عليه )جهة التعريف بالرسول ربع من أكثر من األإىل  ِنا رمبا ذكرت وحىت بالنسبةأكما 

 شأن للمسلمني هبا. حكام والفال يقال ما فائدة ذكر هذه األ (وآله
 نعم تزويج

                                                 

 .4ح 42الباب  411ص 0ج :( إكمال الدين0)
 .22اآلية  يونس:( سورة 4)
 .2ـ  0اآلية  :( سورة املزمل4)
 أي يف القائد.( 2)



 أكثر من األربع دواما  خاص به )صلى اهلل عليه وآله( فال جيوز لغري من الناس مهما كانت الظروف.
واما  كان فعله حراما ، باإلضافة إىل ومعىن عدم اجلواز التكليفي والوضعي، فإذا عقد على اخلامسة د

 أِنا ال تكون زوجة له.
 

 االستقامة :39
إىل  نفسه وأصحابه وذويه، وتارة واجبة بالنسبةإىل  بالنسبة ،بنفسه نساناالستقامة تارة واجبة على اإل

ا ِإهلُُكْم إِلٌه واِحٌد فَاْسَتقيُموا إِلَْيهِ غريه، قال سبحانه: ﴿  .(0)﴾أمنَّ
 .(4)﴾َمْن تاَب َمَعكَ فَاْسَتِقْم َكما أُِمْرَت وَ نه: ﴿وقال سبحا
الَّذيَن إالّ  ِعْنَد َرُسولِهِ كنَي َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه وَ َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشِر الغري فقد قال سبحانه: ﴿إىل  أما بالنسبة

 .(3)﴾اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَّقنيَ  نَّ إ ا هَلُمْ عاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْراِم َفَما اْسَتقاُموا َلُكْم فَاْسَتقيُمو 
فليس حكما   ،وعلى أي حال، فاملراد باالستقامة يف املقامني اتباع الشريعة وعدم االْحراف عنها

 جديدا  يف املقام.
وإمنا نبه على ذلك ألن بقاء اإلنسان مستقيما  على طريق الشريعة أمر صعب للغاية، فإن كثريا  من 

 ون باألحكام يف مدة معينة مث تضعف اإلرادة عندهم يف البقاء مستقيما  إىل آخر املقام.الناس يعمل
 

 القيام :21
ا َأِعُظُكْم ِبواِحَدةٍ قال سبحانه: ﴿  مُثَّ تـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّةٍ   فُرادىوَ   تـَُقوُموا لِلَِّه َمْثىن أنْ  ُقْل ِإمنَّ

 .(2)﴾ْم بـَنْيَ يََدْي َعذاٍب َشديدٍ َنذيٌر َلكُ إالّ  ُهوَ  نْ إ
  ن مل يتمكنإو  ،احلق قام فردا  إىل  متكن الفرد من التفكر بنفسه مبا يوصلهن إأنه  واملراد

                                                 

 .6اآلية  :( سورة فصلت0)
 .004اآلية  :( سورة هود4)
 .7اآلية  :( سورة التوبة4)
 .26اآلية  :( سورة سبأ2)



 .نتيجةإىل  حىت يصال يخذ والرد قام مثىن مع صديق له يتداوالن الكالم والرأبالتعاطي واألإالّ 
املباركة ليس له خصوصية  اآليةاملوضوع يف أن  ا، كمجديدا   رشاد وليس حكما  إوعلى أي حال فهو 

 .أيضا  صول الدين، بل والفروع ألوحدة املالك يف املقام ويف غريه من سائر  ،منا هو من باب املثالإو 
وذلك واضح ألن الغالب أن األمم خصوصا  املستكِبين منهم كانوا يرمون األنبياء )عليهم السالم( 

اليوم نشاهد أن املصلحني يرمون باجلنون، نعم ال يرمون بالسحر ألنه ال بأمرين، السحر واجلنون، وإىل 
 يظهر منهم خالف املوازين الطبيعية.

ذلك أنه عالمة كِب اهلل سبحانه، ألنه أتى مبا ال  معىن (0)سخرها لكم لتكِبواوقوله سبحانه: 
أحد يتمكن من أن يسخر وإال فأي  ،يتمكن اإلتيان به أحد من خلق هذا احليوان وتسخريه لإلنسان

 حيوانا  ولو صغريا  لإلنسان.
 

 

                                                 

 .47اآلية احلج: ( سورة 0)



 
 حرف الكاف

 
 التكبير :0

ثِـُّر ُقْم َفأَْنِذْر وَ يا أَيُـَّها اقال سبحانه: ﴿  .(0)﴾رَبََّك َفَكبـِّرْ ْلُمدَّ
أو املراد به  ،التكبري مستحبأن  أو ،صول الدين حىت يكون واجبا  أهل املراد تكبريه وتعظيمه يف 

 .يكون الثالثأن  ، وميكناألولاليبعد  ،احتماالت ،الواجب يف مقامه واملستحب يف مقامه منهما األعم
َكذِلَك َسخََّرها َلُكْم   ،ِمْنُكمْ   لِكْن يَنالُُه التـَّْقوىْن يَناَل اللََّه حلُُوُمها َوال ِدماُؤها وَ لَ ومثله قوله سبحانه: ﴿

 .(4)﴾ِر اْلُمْحِسننيَ َبشِّ ما َهداُكْم وَ   اللََّه َعلىلُِتَكبـُِّروا 
 
 الكتابة :4

َنُكْم كاِتٌب َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه وَ إىل  َتدايـَْنُتْم ِبَدْينٍ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿ ْلَيْكُتْب بـَيـْ
 .(3)﴾بِاْلَعْدلِ 

أما االستحباب و ، رشاد فلحفظ احلقأما اإل ،رشاد أو مستحبإالكتابة أن  واملشهور بني الفقهاء
 .ذلك، وعلى كل حال فليست بواجبة أيضا  ن كانت العلة إو  ،نه مأمور به شرعا  فأل

 (صلى اهلل عليه وآله)ويؤيده السرية املستمرة بني املتدينني من عدم الكتابة، بل يف قروض رسول اهلل 
 من اليهودي، عليه وآله(  )صلى اهللفقد اقرتض رسول اهلل  ،تظهر الكتابة ال (عليه الصالة والسالم)وعلي 

                                                 

 .4ـ 0اآلية  :( سورة املدثر0)
 .47اآلية  :ة احلج( سور 4)
 .414اآلية  :( سورة البقرة4)



ِنم لو كانوا قد  إف ،غري ذلكإىل  ،(0)فطارهإل عاألصو  (عليه الصالة والسالم) يوكذلك اقرتض عل
 فتأمل. ،فعدمه دليل عدمه من باب لو كان لبان ،كتبوا لظهر يف الروايات

حكما  كما ذكر وال خيفى أن هذه اآلية املباركة هي أطول آية يف القرآن، وقد اشتملت على مخسني 
 يف التفاسري.

 
 كتابة العبيد  :3

آُتوُهْم ِمْن َعِلْمُتْم فيِهْم َخرْيا  وَ  نْ إ الَّذيَن يـَْبتَـُغوَن اْلِكتاَب ِمَّا َمَلَكْت أمَْياُنُكْم َفكاتُِبوُهمْ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ماِل اللَِّه الَّذي آتاُكمْ 

 اجبة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب العتق.املشهور بني الفقهاء استحباب الكتابة فليست بو 
هل هو على ْحو الشرط، أو إنه املصداق األفضل، ال يبعد  َعِلْمُتْم فيِهْم َخرْيا   نْ إوقوله تعاىل: 

 األول، وإن كان الظاهر الثاين.
 
 الكسب :2

ن حيازة النفقة عليه، واملراد بالكسب أعم م جل معاشه ومعاش واجيبالكسب أل نسانجيب على اإل
 .(4)لعن اهلل من ضيع من يعولاملباحات وْحوها، ويف احلديث: 

دليل على وجوبه نفسيا ، وقد ذكر الفقهاء تفصيل ذلك يف كتاب  الإذ  وهو واجب مقدمي،
 املكاسب.

اإلسالم كما جيب على جمموع املسلمني االكتساب ألجل ارتفاعهم عن غري املسلمني باعتبار أن 
، بل بعض الفقهاء تعدى إىل كل شيء حىت يف مثل بناء الدار، وأنه جيب على املسلم ليهيعلو وال يعلى ع

أن يبين داره حبيث تكون أعلى من دار غري املسلم، لكن هذا اإلطالق حمل نظر، كما ذكرناه يف بعض 
 مباحث )الفقه(.

                                                 

 .41ص 4الباب  24ج ( انظر البحار:0)
 .44اآلية  :( سورة النور4)
 .1ح من النفقات 40الباب  410ص 01ج ( الوسائل:4)



 
 كسوة السفهاء  :: 5

ُقوُلوا َعَل اللَُّه َلُكْم ِقياما  َواْرزُُقوُهْم فيها َواْكُسوُهْم وَ جَ   الَّيت ال تـُْؤُتوا السَُّفهاَء أَْمواَلُكمُ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾هَلُْم قـَْوال  َمْعُروفا  

فليس ذلك  ،منهما األعموقد يراد بذلك االستحباب، وقد يراد بذلك  ،قد يراد بذلك الوجوب
 احلكمني كل يف مورده.إىل  ملاعإمنا هو إحكما  جديدا  و 

بالرزق والكسوة األعم منهما، حىت اإلسكان والدواء وما أشبه ذلك، وإمنا ذكر الرزق والكسوة واملراد 
 باعتبار أِنما الغالب.

 
 التكفف :6

مل إذا  ،التكفف فعال   وال ونه قوة  ؤ يتمكن من قوت سنته وسائر ش جيوز للفقري الذي الأنه  الظاهر
طالق أدلة جيوز له التكفف إل الوإال  ،ونهؤ وسائر شجل معاشه يتمكن من العمل اجلائز ألمل يكن عنده و 

 .الباقي حتته يخرج منه ما ذكرناه فبق ،املنع
للروايات  ،فهو واجب على بيت املالوإال  ،مورهأمل يكن بيت مال يقوم بإذا  منا يكون ذلكإو 

ولده وهديته يعيش حسب املتوسط حىت يف سفره وزواج نسان أن ن لإلاملتعددة الدالة على ذلك، وذلك أل
 بل جيب عليه بقدر سد الرمق. ،وصدقته وحجه وما أشبه ذلك

صلى )رسول اهلل إىل  حيانا  تديأو  (صلى اهلل عليه وآله)وقد كانت بريرة تتكفف يف زمن رسول اهلل 
 (:صلى اهلل عليه وآله)بعض ما تكففت كما يف قصة هديتها لعائشة اللحم، وقول الرسول  (اهلل عليه وآله

ا هلا صدقة ولنا هديةِنإ(4). 
بل مل  ،جل سد مال كتابتهحيث أتاه مكاتب يتكفف أل (عليه الصالة والسالم)وكما يف قصة علي 

جراء الراتب له من بيت إمنا أمر بإعلى الذي كان يتكفف يف الكوفة و  (عليه الصالة والسالم)ينكر علي 
 من ولذا كان للفقري اشرتاء دار لنفسه وعائلته  ،(4)املال

                                                 

 .1اآلية  :ة النساءسور ( 0)
 .7ح من الزكاة 7الباب  72ص 14ج ( البحار:4)
 .0ح د العدومن جها 01الباب  21ص 00ج ( الوسائل:4)



 ونه املنزلية.ؤ دارة سائر شإالتكفف وكذلك 
للروايات الناهية  ،حيق له التكفف كان له مقدار معيشة السنة زائدا  عن مستثنيات الدين الإذا   نعم
 خرج منها ما ذكرناه بالدليل وبقي الزائد حتت الدليل الناهي. ،عن ذلك

ريات كانت ِمنوحة لكل املسلمني، والكل وقد كان يف زمان اإلسالم الفقراء بقلة، ووجه ذلك أن احل
يكتسبون بسبب احلريات من أمساك األِنار والبحار وأمالح املعادن، واألرض كانت مباحة ملن عمرها، إىل 

 .(0)غري ذلك ِما ذكرنا تفصيله يف كتبنا املعنية هبذه الشؤون
 
 الكفر بالطاغوت :7

 أنْ  ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُريُدونَ ُنوا مبا أُْنزَِل إِلَْيَك وَ وَن أَنَـُّهْم آمَ الَّذيَن يـَْزُعمُ إىل  ملَْ تـَرَ أَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ُيِضلَُّهْم َضالال  بَعيدا   أنْ  يُريُد الشَّْيطانُ َيْكُفُروا ِبِه وَ أن  َقْد أُِمُرواالطَّاُغوِت وَ إىل  يـََتحاَكُموا

الكفر عدم فعدم الكفر به من أشد احملرمات، أما  ميان باهلل،فمن الواجب الكفر بالطاغوت قلبا  كاإل
 .فهو فسقبه العملي 

أومن بالطاغوت كلية أو طاغوت خاص   ينإ: نسانيطابق القلب فال يقول اإلأن  واللسان جيب
 .صول الدينأكفرعون ومنرود وفالن وفالن ِما يرتبط ب

 جيوز شرعا . ال ا  أيضفذلك  ،عتقد هبذا احلاكم يف قضائه فنراجعهأين إيقول: أن  أما
ون العمل فمربوط ؤ ميان فمربوط بالقلب واللسان، وما كان من شون اإلؤ ما كان من شن إ واحلاصل:

 .باجلوارح واليت منها اللسان
 .كاجلِبوت وامللكوت، ورمبا يراد به اسم الفاعل مبالغة  ،والطاغوت مصدر مبعىن كثري الطغيان

از مراجعة حكام اجلور ولو كان يثبت احلق يف نصابه، وقد ومجلة من الروايات عدم جو  اآليةومقتضى 
 ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف أول التقليد ويف كتاب القضاء.

ال : قول اهلل عز وجل يف كتابه: ﴿)عليه السالم( يب عبد اهللقال: قلت أل ،ففي صحيحة أيب بصري
َنُكْم بِاْلباِطلِ   ،(3)﴾احلُْكَّامِ إىل  اُتْدُلوا هبِ وَ  تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بـَيـْ

                                                 

 انظر كتاب )بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت( لإلمام املؤلف.( 0)
 .61اآلية  :( سورة النساء4)
 .011اآلية  :( سورة البقرة4)



حكام العدل  مل يعنأنه  أما ،مة حكاما  جيورونيف األأن  اهلل عز وجل قد علمن إ يا أبا بصريفقال: 
حكام أهل العدل فأىب إىل  لو كان لك على رجل حق فدعوتهنه إ ولكنه عىن حكام اجلور، يا أبا حممد

ملَْ أَ وهو قول اهلل تعاىل: ﴿ ،الطاغوتإىل  لكان ِمن حاكمحكام أهل اجلور ليقضوا له إىل  يرافعكإالّ  عليك
 .(4)اآلية (0)﴾الَّذينَ إىل  تـَرَ 

واملشهور بني الفقهاء أن مراجعة حاكم اجلور إلنقاذ حقه جائز، بل أحيانا  واجب، وقد ذكرنا تفصيل 
، وكذلك ورد يف (3)ذلك يف الفقه، وقد راجعت الزهراء )عليها السالم( إلثبات حقها إليهم كما ال خيفى

 الروايات رجوع بعض األئمة )صلوات اهلل عليهم( وأصحاهبم إىل حكام اجلور.
 
 الكفارات :8

وكفارات  ،وكفارة الظهار ،يالءمثل كفارة اإل ،(الفقه)قد ذكرنا أحكام الكفارات يف أبواهبا يف 
فطار يف وكفارة اإل ،دخول باحلائضوكفارة ال ،وكفارة حلف العهد والنذر واليمني ،حراماحملرمات يف حال اإل

 .غريهاإىل  ،أو عمدا   أ  وكفارة القتل خط ،شهر رمضان أو قضائه
 وهناك كفارات واجبة ومستحبة ذكرناها يف كتاب الكفارات.

مث ال خيفى أن الكفارة ال تؤدي مفعول االستغفار فالالزم على اإلنسان الذي يأيت باحملرم االستغفار 
 تعاىل أيضا .واإلنابة إىل اهلل 

 
 تكفين الميت :9

فمالبسه وإال  ،جيب تكفني امليت املسلم الذي مل يستشهد يف ساحة اجلهاد على الشروط الشرعية
جراء إكما ذكرنا هناك تكفني املرجوم واملقتص منه قبل   ،مواتهو كفنه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب األ

 احلد عليهما وكيفية كفنهما.
يت خيرج من أصل ماله، والذي نرى التوسط يف الكفن، خبالف بعض الفقهاء وال خيفى أن كفن امل

 فقالوا بلزوم أن يأخذوا الكفن من أخس األكفان مراعاة حلق الورثة، لكنه غري

                                                 

 .61النساء: اآلية ( سورة 0)
 .4ح 011ص 0ج تفسري الِبهان: (4)
 مضافا  إىل إمتام احلجة عليهم وفضحهم. ( 4)



 ظاهر، نعم ال حيوز أخذ الكفن الغايل إال برضاية الورثة الكبار بالنسبة إىل الزائد على املتوسط.
 

 ين في الحربالكون من وراء المصل :01
ُهْم َمَعَك وَ ِإذا ُكْنَت فيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـقُ قال سبحانه: ﴿ف ْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم فَِإذا ْم طائَِفٌة ِمنـْ

 .(0)﴾َسَجُدوا فـَْلَيُكونُوا ِمْن َوراِئُكمْ 
 ،شاد حلفظ النفسر إوهل ذلك على سبيل الوجوب أو  ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الصالة

 نه املتلقى عند املتشرعة.يبعد الثاين أل ن كان الإاحتماالن، و 
 

 الكون مع الصادقين :00
 .(4)﴾ُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َو يا أَيُـَّها الَّذقال سبحانه: ﴿

)عليهم السالم( ئمة واأل نبياءوقد ذكرنا ذلك سابقا  بوجوب االنضواء حتت لواء الصادقني من األ
فليس هو  ،حكام منهم واتباعهم فيما أمر الشرع باالتباع فيهواحلكام الصاحلني والعلماء الراشدين بأخذ األ

 .ا  أو عقال  إمجاعحكام املعلومة نصا  أو األإىل  ملاعإمنا إحكما  جديدا  و 
 

                                                 

 .014اآلية  :( سورة النساء0)
 .001اآلية  :( سورة التوبة4)



 

 حرف الام
 حراماإل يلبس ثوب :0
 

على ما ذكرنا تفصيله يف باب  ،خرحدمها ويأتزر باآلأب ييرتد ،نييلبس ثوبأن  جيب على من حيرم
 احلج.

لكنه  (0)ولكن احلكم خاص بالرجال على املشهور، وإن قال بعض الفقهاء بوجوب الثوبني على املرأة
 غري مشهور.

 
 لباس المرتدة الثياب الخشنإ :4

يف صحيح  (ه الصالة والسالمعلي)احتماالن، قال الصادق  ،ذالهلاإمن طرق أنه  هل جيب ذلك أو
ما ميسك إاّل  ومتنع الطعام والشراب ،تقتل وتستخدم خدمة شديدة ال: سالماحلليب يف املرتدة عن اإل

 .(4)وتضرب على الصلوات ،وتلبس خشن الثياب ،نفسها
د ب واجلكن احلاكم الشرعي فعلى الويل كاألإذا مل يو  ،احلاكم الشرعيإىل  متوجه أن األمر والظاهر

 ليها.إوْحومها التأديب بالنسبة 
إذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب خصوصا  على األولياء، وذلك يف ما إذا مل يكن االرتداد 

 من شبهة وال كان االرتداد تيارا ، حيث ال حكم للمرتد يف هذا احلال، كما ذكرنا تفصيله يف باب االرتداد.

                                                 

 تلبسهما على ثياهبا.( 0)
 .0ح من حد املرتد 2الباب  121ص 01ج ( الوسائل:4)



 
 التقاط اللقيط :3
يتمكن من جناة نفسه وجب  كبريا  ال  ا  إنسانأو  جمنونا  كان أو طفال   ،ط يف موضع خطرذا كان اللقيإ

فال دليل على الوجوب، وقد ذكرنا وإال  ،كان عرضه يف حمل اخلطرإذا   وكذلك ،على الناس كفاية التقاطه
 تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اللقطة.

كافر احملرتم، كما إذا كان ذميا  أو معاهدا  أو والظاهر أن احلكم ليس خاصا  باملؤمن، بل يشمل ال
 حمايدا ، على تفصيل ذكرناه يف باب الكفر.

 
 



 

 حرف الميم
 تمتيع المطلقة :0

َعَلى  َمتـُِّعوُهنَّ تـَْفِرُضوا هَلُنَّ َفريَضة  وَ  طَلَّْقُتُم النِّساَء ما ملَْ مَتَسُّوُهنَّ َأوْ  نْ إ ال ُجناَح َعَلْيُكمْ قال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾َعَلى اْلُمْقرتِ َقَدرُُه َمتاعا  بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسننيَ ُموِسِع َقَدرُُه وَ الْ 

 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطالق.
ليس معناه أن احلق خاص باحملسن، حىت أن غري  حقا  على احملسننيوال خيفى أن قوله سبحانه: 

ب بالنسبة إىل من طلق املرأة يف ما إذا مل تكن املرأة ُمالفة أو كافرة ال احملسن ال حق عليه، بل احلكم واج
 ترى هذا احلق، وإال فقانون اإللزام هو احملكم على ما ذكرنا تفصيله يف بابه.

 
 امتحان المهاجرات :4

 ِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِإمياِِنِنَّ جاءَُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال اهلل تعاىل: ﴿
 .(4)﴾اْلُكفَّارِ إىل  َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ  فإنْ 

 ووجوب االمتحان  ،ها كما يف غريهاإسالمكاف يف قبول   سالماعرتافها باإلأن  والظاهر

                                                 

 .446اآلية  :( سورة البقرة0)
 .01اآلية  :( سورة املمتحنة4)



 .تاء مهرها لزوجها الكافريإجل رجاع حسب املعاهدة بني اجلانبني وألمنا هو لعدم جواز اإلإ
ِنا مسلطة على أل ،الكفار على أي حالإىل  رجاعمل تكن معاهدة بني الطرفني فال جيوز اإلإذا  وأما

 .نفسها
 راغبة عن أرض يستحلفن ما خرجت من بغض زوج والأن  امتحاِننأن  ونقل عن عبد اهلل بن عباس

 .(0))صلى اهلل عليه وآله( لرسولههلل و  حبا  إالّ  وما خرجت ،التماس دنيا أرض والإىل 
)صلى اهلل عليه استحلفها الرسول  (صلى اهلل عليه وآله)النيب إىل  ت سبيعة بنت احلارثءوملا جا

 .(4)سالمرغبة يف اإلإالّ  وما خرجت ،عشقا  لرجل منا ما خرجت بغضا  لزوجها والوآله( 
وذلك ألن عمل الرسول )صلى  ،هةن له خصوصية من هذه اجلأ ال ،من باب املصداقأنه  والظاهر

اهلل عليه وآله( حجة كقوله وتقريره، إال إذا علم اإلنسان خبروج ذلك عن القاعدة األولية، ومل يعلم يف القصة 
اخلروج عن القاعدة األولية حسب العرف، كما أشار إىل ذلك صاحب العروة يف كتاب النكاح وبعض 

 وحمل الكالم التفاسري.احملشني، 
 
 الزوجة بالجماعمس  :3

فَِإْمساٌك مبَْعُروٍف َأْو َتْسريٌح لقوله سبحانه: ﴿ ،ذكرنا يف كتاب النكاح وجوب مس الزوجة باملعروف
الواجب يف كل أربعة أشهر مرة على أن  وما اشتهر بني الفقهاء ودل عليه بعض الروايات من ،(3)﴾بِِإْحسانٍ 

 ملعاشرة معها باجلماع وْحوه حسب العرف.منا الالزم اإاخلصوصيات الذي ذكروها حمل نظر، و 
 
 المسح في الوضوء والتيمم :2

اْلَمراِفِق َو إىل  الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أَْيِدَيُكمْ إىل  ُقْمُتمْ إذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿
 .(2)﴾اْلَكْعبَـنْيِ إىل  اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو أَْرُجَلُكمْ 

                                                 

 .76ص 41ج ( روح املعاين:0)
 .411ص 41ج ( التفسري الكبري )للرازي(:4)
 .441( سورة البقرة اآلية 4)
 .6املائدة اآلية ( سورة 2)



إالّ  ال ُجنُبا  ما تـَُقوُلوَن وَ َحىتَّ تـَْعَلُموا   أَنـُْتْم ُسكارىُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن آمَ وقال تعاىل: ﴿ 
ْو الَمْسُتُم النِّساَء َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أَ   َأْو َعلى  ُكْنُتْم َمْرضىن  إوَ  ،تـَْغَتِسُلوا  عاِبري َسبيٍل َحىتَّ 

 .(0)﴾اللََّه كاَن َعُفوًّا َغُفورا   نَّ إ أَْيديُكمْ ا  فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم وَ فـََلْم جتَُِدوا ماء  فـَتَـَيمَُّموا َصعيدا  طَيِّب
ومن الواضح أن املراد بالوجه اجلبهة، وباأليدي من الزند إىل أطراف األصابع، حسب ما ذكر يف 

 ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطهارة. الروايات، وقد
 
 مساك عن المفطرات اإل :5
كان الصوم واجبا  معينا  إذا   ما بسبب بعض املفطرات يف صومه عمدا  أو جهال   نسانذا أفسد اإلإ

مساك عن املفطرات يف أو بعد الظهر من قضاء رمضان وجب عليه اإل ،عليه كشهر رمضان والنذر املعني
احليض أو ما أشبه ذلك يف  أةن علم بالسفر أو مبفاجإمساك عن املفطرات و ب عليه اإلكما جي  ،بقية اليوم

 .ثناء النهار ما مل حيصل املفطرأ
نعم إذا سافر من مكان كان عليه االستمرار يف الصيام إىل حمل ُمتلف األفق بأن دخل الليل، ال 

الستمرار، وكذلك حال العكس، بأن جيب عليه االستمرار وإن كان يف حمله األول إذا بقي وجب عليه ا
سافر من حمل يدخل الليل بعد ساعة مثال  إىل حمل يدخل الليل بعد ساعات، فإن الواجب عليه البقاء على 

 الصيام إىل الليل مع سائر الشرائط.
 وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الصوم.

 
 مساك الزانية في البيتإ :6

  فإنْ  اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربـََعة  ِمْنُكمْ  يَْأتنيَ   الالَّيتوَ قال سبحانه: ﴿

                                                 

 .24اآلية  :( سورة النساء0)



 .(0)﴾َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اللَُّه هَلُنَّ َسبيال  
السبيل يف اجللد وْحوه مل يكن موضع وملا جعل اهلل  ،جعل السبيلإىل  لكن هذا احلكم كان موقتا  

بعض كعمل عليه   الأنه  لذلك احلكم السابق، وقد ذكرنا وجه بقاء مثل هذا احلكم يف القرآن احلكيم مع
لوضوح أن القرآن هو اجملموع من أحكام اجلميع أو  .(صلى اهلل عليه وآله)يات الواردة يف اختصاصاته اآل

يبني قسما  من تاريخ اإلسالم، باإلضافة إىل أن احلكم لو كان البعض استمر أو مل يستمر، ألن ذلك 
 مستمرا  وجب إبقاؤه ألن يتخذ استمرارا .

 
 رضالمشى في مناكب األ :7

إِلَْيِه َمناِكِبها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ   ال  فَاْمُشوا يفُهَو الَّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلو قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾النُُّشورُ 

يات الدالة على السري فهو كاآل ،من الواجب واملستحب األعماملراد باملشي يف املناكب أن  الظاهرو 
كان مقدمة لواجب كالنظر والعِبة الواجبة وحتصيل الرزق وحتصيل العلم إذا   بأنه قد يكون واجبا   ،رضيف األ

وكذلك قد  ،الرزق أو ْحو ذلكوما أشبه، وقد يكون مستحبا  كالتنزه أو حتصيل العلم املستحب أو توسعة 
 جيب مقدمة لواجب كالفرار عن احملذور احملرم.

بالنسبة إىل حاجة اإلنسان سواء دواء  أو  وهذا بالنسبة إىل املشي، وأما األكل من الرزق فيكون واجبا  
هذه غذاء ، وإىل ما يكون مستحبا ، وما يكون مكروها ، وما يكون حراما ، كما قسم الفقهاء الرزق إىل 

 األقسام حسب كلياتا.
 

                                                 

 .01اآلية  :( سورة النساء0)
 .01اآلية  :( سورة امللك4)



 
 مضاء حكم الحكمينإ :8

َعُثوا َحَكما  ِمْن فَابْـ قال سبحانه وتعاىل: ﴿ ،مضاء حكم احلكمني حينما حيكمانإجيب على الزوجني 
نَـُهما نْ إ َحَكما  ِمْن أَْهِلهاأَْهِلِه وَ   .(0)﴾يُريدا ِإْصالحا  يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ

 هو الطالق، كما أن للزوجة طلب اخللع، فليس احلكم نفسيا ، وال خيفى أن بعض حكم احلكمني
 وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.

 
 التمكين من استيفاء الحق :9

بقتل أو قصاص أو  ،هل جيب على اجملرم التمكني من نفسه الستيفاء احلق منه عند احلاكم الشرعي
 .لوجوبالذي يظهر من املشهور ا ،احتماالن ،جلد أو ْحو ذلك

ـ   فعليهيف صحيحة عبد اهلل ابن سنان:  (عليه الصالة والسالم)واستدلوا لذلك بقول الصادق 
كان نادما  إذا   قتلوه فقد أدى ما عليهفإن  ميكن نفسه من أوليائه،أن  ـ القاتل املتعمدإىل  الضمري عائد

 .(4)على ما كان منه عازما  على ترك العود
مل يقل  (عليه الصالة والسالم)السجاد أن  مثل ،ويؤيده بعض الروايات، جوبورمبا احتملنا عدم الو 

يستدل أن  دلة اليت ميكنغري ذلك من األإىل  ،(4)الدية إعطاءمنا أمره بإذلك للزهري حني كان قتل عمدا  و 
 .هبا على عدم الوجوب

وتفليت بعض الناس له نعم حيرم تفليت اجملرم من القضاء، ويدل عليه قصة النجاشي يف شربه اخلمر 
 تتبع أوسع وتعمق أكثر.إىل  وأصل املسألة حباجة ،(2)(عليه الصالة والسالم)عن عقاب علي 
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أما االستدالل على ذلك بالفرق بني ما هو موجب للعسر واحلرج فليس بواجب، وما ليس مبوجب 
 هلما فهو واجب، وكذلك يف إدخال الضرر واإلضرار يف املسألة، فضعيف.

 
 تمكين الزوجة من زوجها :01

أو ملسا ، ويدل على ذلك مجلة من الروايات  جيب على الزوجة متكني الزوج من نفسها وطيا  أو تقبيال  
صلت املرأة إذا  :)عليه السالم( اليت منها صحيح الكناين، عن الصادق ،اليت ذكرناها يف كتاب النكاح

فلتدخل من  )عليه السالم( رفت حق عليطاعت زوجها وعأمخسها وصامت شهرها وحجت بيت رهبا و 
 .(0)تءأي أبواب اجلنان شا

 أما أن جيب عليها متكني الزوج من وطيها دبرا  يف ما إذا قلنا بكراهته ال حبرمته، فمحل تأمل.
 وقد ذكرنا يف كتاب النكاح حدود طاعة الزوجة للزوج.

 
 ينماء الدَ إ :00

ِل ْلُيْملِ ْكُتْب وَ فـَْليَ قوله: إىل  َأَجٍل ُمَسمًّىإىل  َتدايـَْنُتْم ِبَدْينٍ إذا  وايا أَيُـَّها الَّذيَن آَمنُ قال سبحانه: ﴿
كاَن الَّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسفيها  أَْو َضعيفا  أَْو ال  فإنْ  ،ال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئا  الَّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه َربَُّه وَ 

 .(4)﴾ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدلِ  ميُِلَّ  أنْ  َيْسَتطيعُ 
كرم أمن باب  مالال  إوأملل  ،أقول: احلكم حممول على االستحباب كما تقدم يف مسألة الكتابة

 لقاه عليه فكتبه عنه.أمالء  الكتاب على الكاتب إكراما ، وأملى إ
ب واملستحب، وما يكون حكما  وال خيفى أن األحكام املذكورة يف اآلية املباركة مشتملة على الواج

 مولويا  وما يكون إرشادا .
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 الحرمإلى  فرإذا  من السوق يمنع الجان :04

خيرج فيؤخذ كما يف إىل أن  يباع احلرم مينع من السوق والإىل  ذا أحدث الشخص يف غري احلرم مث فرإ
 .الصحيح
 .ه فيجرى عليه احلد هناكهلتكه احلرم قد هتك احرتام نفسفإنه  حدث يف نفس احلرمأإذا  أما

أما إذا أحدث خارج احلرم ِما تكون نتيجته يف احلرم، كالرمي من خارج احلرم إىل داخل احلرم فهو 
حمكوم هبتك احلرم، كما أنه إذا رمى من داخل احلرم إىل خارج احلرم فهو حمكوم أيضا  هبتك احلرم، ألن  

 وتفصيل ذلك يف كتاب احلج.كليهما هتك له، 
 

 منع عن دخول الكفار المساجدال :03
َخراهِبا أُولِئَك ما كاَن   يف  َسعىيُْذَكَر فيَها امْسُُه وَ  أنْ  َمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اللَّهِ وَ قال سبحانه: ﴿

ْنيا ِخْزٌي وَ  خائِفنيَ إالّ  يَْدُخُلوها أنْ  هَلُمْ   .(0)﴾هَلُْم يف اآْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ هَلُْم يف الدُّ
املسلمني جيب عليهم منعهم أن  ومعىن ذلك ،دلة الشرعية على حرمة دخول الكفار املساجددلت األ

يذكر فيها امسه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف أن  ِنم منعوا مساجدهأكما   ،من مساجد اهلل سبحانه وتعاىل
 .(الفقه)باب املساجد من 

. كما أنه ليس جيوز للمسلم أن يزين أو التزموا بهألزموهم مبا وال خيفى أن اآلية حاكمة على قانون 
يلوط بالكافرة والكافر وإن كان يف دينهما جائزا ، وكذلك ال جيوز للمسلمة أن تعطي نفسها للكافر فيما 

 إذا جاز الزنا عنده، وقد ذكرنا أن قانون اإللزام على ثالثة أقسام كما تقدم.
 

 تمهيل الكافرين :02
بنَي اْلمُ وَ  َذْرينويف آية أخرى: ﴿ ،(4)﴾ِل اْلكاِفريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيدا  َفَمهِّ قال سبحانه: ﴿  َكذِّ
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ْلُهْم قَليال  أُويل النـَّْعَمِة وَ   .(0)﴾َمهِّ
يضرون اهلل  فال يضر كفرهم املسلمني وال ،قليال  إاّل  يعيشون يف احلياة ِنم الأإىل  رشادما اإلإواملراد 

فَاْعُفوا كما قال سبحانه: ﴿  ،يف املوارد الواجبةإاّل  بعدم التعرض هلم األمر ماإ، و سبحانه وتعاىل شيئا  
 والظاهر أن هذه اآلية بالنسبة إىل الدنيا.، (4)﴾َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأيتَ اللَُّه بِأَْمرِهِ 
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 حرف النون
 
 الكفارإلى  نبذ العهد :0

 .(0)﴾اللََّه ال حيُِبُّ اخْلائِننيَ  نَّ إ َسواءٍ   ة  فَاْنِبْذ إِلَْيِهْم َعلىِإمَّا ذَخاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانَ وَ قال سبحانه: ﴿
ول عنه نصا  ؤ ن العهد حىت مع الكفار مسأل ،أيضا  املسلم  املسلم وىفإىل  الكافر بعهده وىف اذإ

 .وعقال   ا  إمجاعو 
ذا خاف إافر، و هو الك ئن البادحرج عليه يف ذلك، أل وال أيضا  ذا نقض الكافر نقضه املسلم إو 

 حكام أمره حىت الإرادته النقض فالالزم على املسلم إاملسلم من نقض الكافر عهده لظهور قرائن تدل على 
، أيضا  أراد البقاء فاملسلم باق ن إأنه  الكافرلى ع يقع يف حمذور نقض العهد، بل يطرح وحىت ال ،خيدع ويغر

 وبذلك يظهر الكافر نيته ويكون املسلم يف حل من النقضباملثل،  مقابال   أيضا  ن أراد النقض فهو ناقض إو 
 أراد الكافر النقض.ن إ

ليس معناه أنه ال حيبهم بل معناه أنه يكرههم فهو تعبري  ﴾اللََّه ال حيُِبُّ اخْلائِننيَ  نَّ إوقوله سبحانه: 
 عريف ال دقي فلسفي.

                                                 

 .11اآلية  :( سورة األنفال0)



 
 حرامنتف ريش حمامة الحرم وريش الحمامة في حال اإل :4
على تفصيل مذكور يف   ،يف احلرم ولو للمحل نتف ريش احلمام وال ،ز للمحرم ولو يف غري احلرمجيو  ال

 كتاب احلج.
وال يبعد أن نتف الريش مصداق، واملصداق اآلخر قرضه أو إلقاؤه بسبب دواء أو حرقه أو ما أشبه 

 ذلك.
 
 النحر :3

 .النحر يف احلج على ما ذكرنا تفصيله هناكواملراد به  ،(0)﴾اْْحَرْ وَ  َفَصلِّ لَِربِّكَ قال سبحانه: ﴿
كذلك   األمرذا كان إف ،النحر يف حال الصالةإىل  مثل رفع اليد ،تفاسري أخر اآليةورمبا يقال يف 
 فليس من الواجبات.

بينما إذا أريد النحر يف مثل حج القران فهو من الواجبات ال أنه عبادة مستحبة، فقد روي أن رسول 
 يه وآله( ْحر مائة من اإلبل يف حجه.اهلل )صلى اهلل عل

 
 نحر البدنة في الحج :2

  أيضا  كما جيب ْحر البدنة   ،جيب على احلاج ْحر البدنة يف مىن أو الذبح على تفصيل مذكور يف احلج
ٌر فَ وَ كفارة يف بعض املوارد، قال سبحانه: ﴿ اذُْكُروا اْسَم اللَِّه اْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعائِِر اللَِّه َلُكْم فيها َخيـْ

اْلُمْعتَـرَّ َكذِلَك َسخَّْرناها َلُكْم َلَعلَُّكْم ْت ُجُنوهُبا َفُكُلوا ِمْنها َوَأْطِعُموا اْلقاِنَع وَ َعَلْيها َصوافَّ فَِإذا َوَجبَ 
 .(4)﴾َتْشُكُرونَ 

 جيب ْحر البدنة الضالة على تفصيل مذكور يف كتاب احلج.أنه  كما
قانع واملعرت ليس حصرا  بل املراد به املسكني، سواء كان قانعا  أو غري قانع، وسواء  وال خيفى أن ذكر ال

 كان معرتا  أو غري معرت. وال فرق فيه بني الرجل واملرأة، والكبري والصغري، والبالغ
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 وغري البالغ.
وال يبعد أن يشمل احلكم من غري أصحاب مذهب الناحر، بأن يكون ُمالفا  لإلطالق، هذا 

ضافة إىل أن اإلمام احلسني )عليه السالم( سقى املخالفني الذين جاؤوا لقتله، وكذلك فعل رسول اهلل باإل
 )صلى اهلل عليه وآله( يف بدر، وفعل علي )عليه السالم( يف صفني، إىل غري ذلك من األدلة.

 
 الندم على الذنب :5

سانه باالستغفار بدون الندم ليس توبة فمجرد لقلقة ل وإالّ  ،الواجب على املذنب الندم من ذنبه بقلبه
 ذلك يف بعض املباحث السابقة.إىل  قطعا ، وقد أملعنا

وال خيفى أن اإلنسان إمنا يندم إذا فكر يف العاقبة، وإاّل فالندم أمر قليب ال يأيت من اإلنسان بدون 
 التفكر، وهكذا سائر األعمال القلبية.

 
 نذار على العلماءاإل :6

ُهْم طائَِفٌة وَ قال سبحانه: ﴿ يِن ما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافَّة  فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّ
 .(0)﴾َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ إذا  لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهمْ وَ 

هو واجب خارجي من مجلة الواجبات كالصوم فليس وإال  ،رشاد حىت يهتدي الناسلإلأنه  والظاهر
 .خيفى كفائي كما ال  األمرو  ،كان الناس حيذرون مل جيب ذلكإذا   والصالة، ولذا

واليت  ،حيث تكرر يف القرآن احلكيم ذلك (صلى اهلل عليه وآله)نذار على النيب ومنه يعلم وجه اإل
 .(4)﴾أَْنِذْر َعشريََتَك اأْلَقـَْربنيَ وَ منها قوله: ﴿

ل جيب على الفقيه والواعظ اإلنذار، حيتمل ذلك حىت مع أخذ الناس منهما ومن ْحومها األحكام، وه
 إلن اإلنذار يوجب ذخوف اإلنسان عن اهلل سبحانه، وشدة تعلقه باحلكم،
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 ، إىل غري ذلك ِما يؤيد ما ذكرناه.(0)وخافوِن إن كنتم مؤمننيولذا قال سبحانه: 
 
 رضاالنتشار في األ :7

 .(4)﴾ابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَّهِ فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض وَ  فَِإذا ُقِضَيِت الصَّالةُ سبحانه: ﴿ قال
يكون ملنع أن  وحيتمل ،عماهلم بعد متام صالة اجلمعةأمشاغلهم و إىل  رشاد بأن ينتشر الناسلإل األمر

 باحة.توهم احلضر فهو لإل
إلسالم يصر على عمل اإلنسان واكتسابه لئال يبقى لكن ال يبعد أن يكون ذلك مستحبا ، ألن ا

 جامدا  أو يتأخر، بل يكون دائم التقدم، ولذا يقول البعض: إن التعطيل يف يوم اجلمعة حيتاج إىل الدليل.
 
 االنتشار بعد الطعام :8

َر ناِظريَن ِإناُه طَ إىل  َن َلُكمْ يـُْؤذَ إالّ أن  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَّيبِّ قال سبحانه: ﴿ عاٍم َغيـْ
  يبَّ فـََيْسَتْحييذِلُكْم كاَن يـُْؤِذي النَّ  نَّ إ ال ُمْسَتْأِنسنَي حلَِديثٍ ذا طَِعْمُتْم فَانـَْتِشُروا وَ ُدعيُتْم فَاْدُخُلوا فَإِ إذا  لِكنْ وَ 

 .(3)﴾ِمَن احلَْقِّ   اللَُّه ال َيْسَتْحييِمْنُكْم وَ 
يف  نسانيكره بقاء اإلمن كل بيت  ، بل (صلى اهلل عليه وآله)روج عن بيت رسول اهلل واالنتشار باخل
 من باب املورد. (صلى اهلل عليه وآله)منا ذكر الرسول إو  ،داره أو حمله واجب

 .أن الالزم اخلروج أو ال وال خيفى أن إذن الفحوى والتعارف كافيان يف استفادة اإلنسان
اآلية املباركة غري شرط، بل ألنه الغالب حيث جيلس بعضهم مع بعض واالستيناس حلديث كما يف 

ويأخذون يف احلديث االقتصادي واالجتماعي وما أشبه، ال أحاديث الدين واإلميان والفضيلة والتقوى 
 واألمر والنهي وما أشبه ذلك من األمور الشرعية.

                                                 

 .071اآلية  آل عمران:( سورة 0)
 .01اآلية  :( سورة اجلمعة4)
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 النشوز عن المجالس :9

إذا قيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا يف اْلَمجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم وَ إذا  َمُنوايا أَيُـَّها الَّذيَن آقال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾اللَُّه مبا تـَْعَمُلوَن َخبريٌ أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت وَ  الَّذينَ ُه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ قيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللَّ 

 األمربل  ،من باب املقدمة (انشزوا)وجب الذهاب منه، وقول  ،فقال: اذهبوا نسانذا كان اجمللس إلإ
 يريد جلوسهم ويرضى ببقائهم قائمني. نه الأل ،كانوا جالسني فقال صاحب احملل: انشزواإذا   كذلك

ومنه يظهر أنه لو كان ال حيب بقاءهم جالسني أو متكئني أو مل يرض لبقائهم غري جالسني وإمنا 
ومع الشك كما ذكرناه فإن املعيار هو العرف وإذن الفحوى  ،بقائهم جالسني، فهو حسب الرضارضي ب

 على ما ذكروا تفصيله يف بابه.
 

 النصب بعد الفراغ :01
عليه  ةفرغ من الواجبات امللقااآلية أنه إذا والظاهر من  ،(4)﴾فَِإذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ قال سبحانه: ﴿

 .دعاء والضراعةفلينصب نفسه بالعبادة وال
أنه  ، والظاهر)عليه السالم( ذا فرغت من وظائف نبوتك فانصب عليا  إتفاسري اليت منها: ف اآليةويف 

 .من الظاهر والتفسري من البطن والتأويل ال
 (.صلى اهلل عليه وآله)ذا كان املراد كذلك كان ذلك واجبا  عليه إو 

 (صلى اهلل عليه وآله)خيص الرسول  ، والاالستحباب على كل أحد اآليةفظاهر  ،وعلى كل حال
فرغ من أمر واجب دخل يف أمر آخر مستحب إذا  بل، يبقى فارغا   الأن  بذلك، فهو حتريض للمسلم

 وهكذا دواليك.
 واحلاصل: إنه ليس لإلنسان الفراغ حىت ساعة، بل يشتغل بني واجب ومستحب
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إن الزمان مهما طال لإلنسان قصري، والفراغ وترك مكروه إذا كان حيتاج إىل العمل وما أشبه ذلك، ف
املطلق خسارة، وقد سئل نوح )عليه السالم( كيف وجدت الدنيا، قال: مثل انتقايل من الشمس إىل الظل، 

 يف قصة مشهورة.
قالوا * نني سِ  دَ دَ عَ  ضِ رْ يف األَ  مْ تُ ثْ بِ لَ  مْ قالوا كَ ويف اآلية الكرمية حيث يسأل عن الناس يوم القيامة: 

 ، فإن الدنيا قصرية مهما كانت طويلة.(0)مٍ وْ يَـ  ضَ عْ بَـ  ما  أوْ وْ نا يَـ ثْ بِ لَ 
 

 نصب العامل لقبض الصدقات :00
صلى اهلل عليه )تأسيا  بالنيب  ،ينصب العامل لقبض الصدقات من الناسأن  على احلاكم الشرعي

خذ منهم، ولو باألإاّل  الناس صدقاتم إعطاءوذلك لغلبة عدم  (،عليه الصالة والسالم)والوصي ( وآله
 ،خيفى نه مقدمي كما الأل ،رسال عليهم سقط الوجوبيف مكان هم يعطون بدون اإلأن  فرض نادرا  

 مخاس واجلزية واخلراج.ومالكه موجود يف األ
واحلاصل إن الالزم الوصول إىل اهلدف، سواء كان بنصب العامل أو غري ذلك من الطرق القدمية أو 

 ذلك. احلديثة أو ما أشبه
 

 نصات عند قراءة القرآن اإل :04
 .(4)﴾أَْنِصُتوا لََعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ ْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه وَ قُرَِئ اإذا وَ قال سبحانه: ﴿

منا هو مستحب حسب الروايات الواردة يف إجيب مطلقا ، بل  نصات الاإلأن  (الفقه)وقد ذكرنا يف 
 .تهءمام القرآن جهرا  فيما يسمع قراة اإلءوم عند قران الوجوب خاص على املأمأو  ،املسألة

والثاين ِمكن حىت  ،بالسكوتإاّل  يكون ال ن األولإ نصات أكثر من االستماع حيثاإلأن  والظاهر
 خر، ولعله لذا مع تكلم املستمع بأن يسرق السمع يف أثناء تكلمه مع اآل
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، ولكنه من ادة املبىن تدل على زيادة املعىنلقاعدة زي ،نصات أكثر من النصت جمردةواإل ،تأخر عنه
الالزم حسب الروايات الواردة االستماع إىل صوت القرآن احرتاما  يف اجمللس الذي يقرأ فيه، أما ما يفعله 

 بعض الناس من التكلم أو التدخني وشرب الشاي أو ما أشبه فكل ذلك خالف اآلداب.
 

 نصح المؤمنين :03
يعطي أن  يستشريه مثال   ال ،مهم كان يف أمرإذا   ما استشار يفإذا  نالظاهر وجوب نصيحة املؤم

مل يستشره أنه إذا  دلة الدالة على نصح املستشري، كمان املهم هو املنصرف من األفلسا  هلذا الفقري أم ال، أل
أو  طريق فيه قاتل يقتله مثال  إىل  رآه يذهبإذا  كما  ،أيضا  ى العرف عدم نصحه خيانة وجب نصحه آور 

كل ذلك يعد يف العرف خيانة فإن   يهتك عرضه أو يسرق أمواله الكثرية أو يسجنه الظامل أو ما أشبه ذلك،
كما ذكرناه يف   ،كما جيب النهي عن املنكر جيب دفع املنكرإىل أنه   باإلضافة ،فأدلة حرمة اخليانة شاملة له

 .والروايات الواردة يف ذلك كثرية ،بعض املباحث السابقة
جيب للمؤمن على املؤمن النصيحة له يف املشهد : )عليه السالم( حيح معاوية، عن الصادقففي ص

 .(0)واملغيب
 .(4)جيب للمؤمن على املؤمن النصيحة: )عليه السالم( عن الباقر ،ويف صحيحة احلذاء

ناصحه يف حاجة أخيه فلم ي ىميا مؤمن مشأ: (عليه الصالة والسالم)ويف موثقة مساعة، عن الصادق 
 .(4)فقد خان اهلل ورسوله
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جيب على املسلم النصيحة هلم  فإنه  ،احلال يف النصيحة هلل ولرسوله وللمؤمنني أيضا  ومن ذلك يعرف 
 .قسامودل على ذلك ما ذكرناه من كون عدمها خيانة يف بعض األ ،كما ورد يف أحاديث متعددة

ذا كان النصح إو  ،شارةبالعمل أو باإلوقد يكون  ،والنصح قد يكون بالقلم وقد يكون باللسان
ذا كانا متساويني أو شبه متساويني مل جيب ومل إين، فاألمر هم من مستلزما  حلرام كالغيبة وْحوه لوحظ األ

 مهية عرف املتشرعة.واملعيار يف األ ،كان أحدمها أهم حبيث مينع من النقيض قدمإذا   حيرم، أما
إذا كان مع النصح أو ما أشبه  ىتعارف عند املتدينني الشور املأهم، و الشورى كون تلكن الغالب أن 

 ذلك.
 

 نصرة المؤمن :02
اْستَـْنَصُروُكْم  نْ إٍء َحىتَّ يُهاِجُروا وَ  ملَْ يُهاِجُروا ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشيْ َوالَّذيَن آَمُنوا وَ قال سبحانه: ﴿
يِن فـََعَلْيُكُم النَّْصرُ  َنُكْم وَ   َعلىإالّ  يف الدِّ نَـُهْم ميثاقٌ قـَْوٍم بـَيـْ  .(0)﴾بـَيـْ

إذا   كما  ،يريد وقوع الضرر على املؤمن كان الشارع الإذا   ما شكال يف وجوب نصرة املؤمن يفإ ال
ومل يكن ضرر على  ،كان هناك عدو يريد قتله أو هتك عرضه أو سلب ماله الكثري أو ما أشبه ذلك

 .يستنصره أم الأن  فع املنكر ومنعه من غري فرق بنيدوأدلة  ،املقامدلة يف عدم النصرة حرام لألفإن  الناصر،
 مواله أو ما أشبه ذلك ِما الأمن  قليال   أو يأخذ ماال   ،يسبه سبا  عاديا  أن  أراد ظامل مثال  إذا  أما

 دلة العامة أو اخلاصة فال دليل على وجوب النصرة.ينطبق عليه األ
كما ذكرناها يف نصح املؤمن، وتفصيل الكالم يف املستثىن   ضا  أيمهية هنا ملحوظة األن إ واحلاصل:

 التفاسري.إىل  واملستثىن منه موكول
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إىل  فهي جارية ،عامة اآليةن أل (صلى اهلل عليه وآله)مث الظاهر عدم اختصاص ذلك بزمن رسول اهلل 
واملطاردين واملشردين من نصرة املسلمني هو نصرة املسجونني واملعذبني أن  احلال احلاضر، ومن الواضح

واملأسورين والذين هم حمصورون يف بالد الكفار ِما خيشى على دينهم أو على دنياهم كاملسلمني احملصورين 
 يف بالد الشيوعيني وما أشبه ذلك.

 والنصرة تكون بالقلم تارة وباللسان أخرى وباملال ثالثة وهكذا.
الواجب على اجلماعة، حال ذلك حال ما ذكرناه  وإذا متكن مجاعة من النصرة ومل يتمكن الفرد يكون

من األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما سبق، وهكذا يكون األمر بالدعوة إىل اخلري وإن كانت الدعوة 
 إىل اخلري مستحبة.

 
 النظر :05

 .(0)﴾كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّبنيَ   َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُروا َكْيفَ قال سبحانه: ﴿
 .ياتاآل غري ذلك منإىل  ،(4)﴾طَعاِمهِ نسان إىل فـَْليَـْنظُِر اإْل وقال سبحانه: ﴿

 ميان أو العِبة.جل حصول اإلرشادي ألإبل هو طريقي أو  ،حكم جديد الأن  والظاهر
ون مبجرد النظر بالعني أو والنظر قد يكون بتحصيل الدقة واملباحثة واجملادلة باليت هي أحسن، وقد يك

 اللمس أو ما أشبه ذلك ِما يسمى يف العرف بالنظر.
 

 الحجة يالهال ليلة الصيام والفطر وذإلى  النظر :06
وهو واجب مقدمي  ،حكام الشرعية على رؤية اهلاللاملذكورة لتوقف األ جيب االستهالل يف الليايل

 .(الفقه)ذلك يف  خيفى، وقد ذكرنا تفصيل على سبيل الكفاية كما ال
 وال خيفى أن االستهالل بواسطة اجملهرات وما أشبه ذلك ليس من النظر إىل اهلالل عرفا  
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فالالزم النظر حسب املتعارف بالعني اجملردة، نعم إذا متكن تشخيص املوضع يف اجملهر وْحوه مث النظر 
 بالعني اجملردة فعل مثل ذلك.

ق ال يكون أحد اآلفاق حجة على األفق اآلخر إال أن يكون ويعتِب احتاد األفق، ومع اختالف األف
األفق املرئي فيه يف شرق أفق ال يرى فيه أو مل ير فيه لعلة أو ما أشبه، فإن األفق الشرقي حجة على األفق 

 الغريب بينما األفق الغريب ليس حجة على األفق الشرقي كما هو واضح.
 

 الندم على الذنب :07
 وهو قليب بينما االستغفار ظاهر يف اللفظي. ،م وجوب الندم على الذنبقد ذكرنا يف ما تقد

وال خيفى أن الندم القليب أهم من االستغفار اللفظي، بل ال حكم لالستغفار اللفظي بوحده، وإمنا 
 احلكم على الندم القليب يف اجلملة، كما ذكر يف الفقه ويف تفسري اآليات املرتبطة هبذا الشأن.

 
 الميسرةلى إ النظر :08

يتمكن من أداء  كان املديون الإذا   يأ ،(0)﴾َمْيَسَرةٍ إىل  كاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرةٌ  نْ إوَ قال سبحانه: ﴿
فال جيوز حبسه أو عقوبته أو ُماشنته يف الكالم أو  ،نظاره حىت يتمكن منهإالدين لعسره وجب على الدائن 

 ميلك. الأنه  ن علمإفال دليل على حرمة مثله و  ،ء ولطفعطين ديين هبدو أيقول له: أن  ما أشبه ذلك، أما
امرأة استعدت على ن إ :السالم( م)عليه ففي موثقة السكوين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي

 .(4)مع العسر يسرا  ن إ حيبسه وقال:أن  ينفق عليها وكان زوجها معسرا  فأىب الأنه  زوجها
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كان   )عليه السالم( عليا  ن إ )عليهما السالم(: ، عن أبيهبراهيم، عن الباقرإأما ما ورد يف صحيح 
 .(0)فالس خلى سبيله حىت يستفيد ماال  إذا تبني له حاجة و إحيبس يف الدين ف

هم واملهم من دائرا  بني األ األمرحيث كان  ،يتلف مال الناس حىت ال الستصحاب الغىنأنه  فالظاهر
 .تلف مال الناس أو حبسه حىت يتبني فقره

تالف واملعاملة الصحيحة املوجبة بل املعاملة الفاسدة واإل ،غري خاص بالدين أن األمر خيفى الو 
تالف العمدي وأكل مال اليتيم وغري ذلك كلها مشمولة والضامن للخيانة والغصب والسرقة واإل ،للضمان

 للحكم املذكور.
 حيبس يف الدين ال)عليه السالم(  كان أمري املؤمنني: )عليه السالم( وما يف صحيح زرارة، عن الباقر

ن وجد شيئا  باعه إو  ،مانة فذهب هباأ، ومن أومتن على ثالثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما  إاّل 
ِنا من باب املورد أخصوصيتها، أو  مهية هلذه الثالثة المن باب األأنه  فالظاهر ،(4)غائبا  كان أو شاهدا  

ومثلها ما ذكر من بعض املوارد املهمة دون غريها كروايات باب الصوم  ،م()عليه السال املتفق يف زمانه
 وغريها فال دليل على احلصر.

وقد ذكرنا يف بعض كتبنا موارد احلبس وقد أِناها بعضهم إىل عشرين موردا ، لكن الظاهر أن املوارد 
 لة احلسبة وما أشبه ذلك.تكون ُمتلفة حسب الزمان واملكان والشرائط كما يستفاد من الروايات ومن أد

وقد روي أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كان حيبس يف القتل ستة أيام، فإن ثبت عدم كونه قاتال  
أطلق سراحه، وقد ذكرنا يف بعض كتبنا الفقهية أن حبس رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كان إيقافه يف 

سالم كان يف زمان الثاين، ويف زمان علي )عليه غرفة وما أشبه، وإن أول بيت خصص للحبس يف اإل
 السالم( بىن حبسا  يف الكوفة حيث كان الفساد مستشريا ،
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 إىل غري ذلك ِما ذكرناه يف باب احلبس.
 

 ينفاذ الوصية على الوصإ :09
 مل يكن فيها حيف.إذا  نفاذهاإذا قبل الوصي الوصية أو كانت الوصية واجبة عليه وجب عليه إ

ُلونَهُ انه: ﴿قال سبح ا ِإَْثُُه َعَلى الَّذيَن يـَُبدِّ َعُه فَِإمنَّ َلُه بـَْعَد ما مسَِ  .(0)﴾َفَمْن َبدَّ
أو يعطي ديين أو  ،قال: أوصيت بأن يصلى عينإذا  شخص خاص، كماإىل  يمل يوص املوصإذا  أما

يكن ذلك كان واجبا   ذا ملإكان له أولياء من ورثة وْحوهم وجب عليهم، فأنه إذا   فالظاهر ،ما أشبه ذلك
كما ذكر يف والية الفقيه   ،ذا مل يكن احلاكم الشرعى كان واجبا  على املؤمننيإعلى احلاكم الشرعي، و 

 تفصيله.
 .وال خيفى أن الوصية ِمكنة بالكالم وبالكتابة وباإلشارة كما ذكر كل ذلك يف كتاهبا

 يه بالوصية ألن األصل العدم.مل حيكم عل ،وإذا مل يعلم هل أنه وصية أو إظهار جمرد رغبة
وإذا شك يف أطراف الوصية كان الالزم العمل باالحتياط إال أن يكون يف املال واحلق، فهو يفرق بني 
األمرين، كما إذا مل يعلم أنه وصى سنة صالة أو شهرا  صوما ، وكان كل واحد منهما مخسني ألف تومان، 

 إليه يف كتاب اخلمس تبعا  لصاحب اجلواهر.قد أملعنا و ألفا  يقسم بينهما، فإن اخلمسني 
 بعد ما علمه، سواء كان بالسمع أو بالبصر أو بغريمها. بعد ما مسعهواملراد بقوله سبحانه: 

 
 النفر :41

ُهْم طائَِفةٌ وَ قال سبحانه: ﴿  .(4)﴾ما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافَّة  فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ

                                                 

 .010اآلية  :( سورة البقرة0)
 .044اآلية  :( سورة التوبة4)



ليس على سبيل التحرمي بأن حيرم نفر املؤمنني كافة من صقع أو قرية أو ما  اآليةصدر أنه  الظاهر
 ،نه على سبيل الكفايةذلك ألإىل  حيتاج ال األمرن منا هو ذخفيف من اهلل سبحانه وتعاىل، وألإأشبه ذلك و 

 ناه يف بعض املوارد السابقة.نه ليس بواجب نفسي كما ذكر وجيب النفر مقدمة لتحصيل العلم وتعليمه أل
ْبُكْم َعذابا  أَليما  أما قوله سبحانه: ﴿  األمرلعدم حصول ذلك أنه  فالظاهر منه ،(0)﴾ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ

م الذي يعاقب على عدم فهو كتارك نصب السلّ  ،ن عدم النفر بنفسه يوجب العقابأ جله، الاملنفر أل
 ن كان يف العرف يطلق العقاب على كل منهما.إلسلم و على عدم نصب ا الكون على السطح ال

من باب الطريقية، وإال فإن ذهب من فرقة  (4)من كل فرقة منهم طائفةوال خيفى أن قوله تعاىل: 
من الفرق طائفة تكفي للوعظ واإلرشاد كان كافيا ، ومل جيب على سائر الفرق من الطوائف، كما أنه قد 

رطة ونظرهم إىل االنرتنيت وما أشبه ذلك، ألن املقصود النتيجة وال خصوصية يكفي استماع الناس إىل األش
 للطرق.

 
 االنفاق :40

ْأيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع فيِه َوال ُخلٌَّة َوال يَ  أنْ  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمَّا َرَزْقناُكْم ِمْن قـَْبلِ قال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾الظَّاِلُمونَ  اْلكاِفُروَن ُهمُ َشفاَعٌة وَ 

وليس حكما  جديدا  خارجا  عن  ،نفاق الواجب يف مورده واملستحب يف موردهأعم من اإلأنه  والظاهر
 .املذكورات

 إىل  نفاق يف سبيل اهلل كالذهابيكون اإلأن  من غري فرق بني
 

                                                 

 .41اآلية  :( سورة التوبة0)
 .044اآلية  :( سورة التوبة4)
 .412اآلية  :سورة البقرة( 4)



من  ،فقة أو لغريهمنفاق لواجيب النأو كون اإل ،اجلهاد املتوقف عليه أو كبناء املسجد املستحب شرعا  
 .أقسام الواجب واملستحب

أو حاكما    فرق بني كون املنفق هو الواجب عليه كالزوج أو من كان وليا  أو وصيا  أو وكيال   الأنه  كما
 .نفاق الواجبغريه من أقسام اإلإىل  ،نفاق احلاكم من بيت املالإنفاق الويل على زوجة الغائب و إك

 ن احلاكم الشرعي بالنسبةنفاق املستحب، ألجح يكون من أقسام اإليف املورد الذي هو راأن  كما
، وذلك نفاق وقد يندبماله من هذه احليثية حيث قد جيب عليه اإلإىل  بيت املال كاملالك بالنسبةإىل 

مأخوذ من سرية النيب والوصي )عليهما السالم( باإلضافة إىل عمل احلكام الدنيويني بالنسبة إىل توزيعهم 
ال إىل املوارد، واملوضوع يؤخذ من العرف كما ذكرناه وال خصوصية يف مكان دون مكان وال حبالة بيت امل

 دون حالة.
 

 يالزان ينف :44
يف : قال يف صحيح احلليب (عليه الصالة والسالم)الصادق فإن  ،قد ذكرنا ذلك يف كتاب احلدود

قال: وقد  ،بلدإىل  من بلد يوالنف ،سنة يونفوالبكر والبكرة جلد مائة  ،الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم
 .(0)من الكوفة )عليه السالم( نفى أمري املؤمنني

و رآه احلاكم الشرعي أفهم املالك إذا  يبعد ذلك وال ،وقد ورد يف بعض الروايات احلبس بدل النفي
 .(الفقه)ليه يف بعض مباحث إكما أملعنا   ،صالحا  

وف شرعي أو عقلي يسقط، ويبدل ذلك إىل مثل احلبس وْحوه ِما وقد ذكر أنه إذا مل ميكن النفي خل
 يراه احلاكم الشرعي صالحا .

وال خيفى أن قولنا إذا رأى احلاكم الشرعي الصالح، إمنا هو فيما إذا قال بذلك شورى الفقهاء أو 
 قهاء.احلاكم الشرعي املنصوب من قبلهم )عليهم السالم( كما أملعنا إىل ذلك يف مباحث شورى الف

 
 يفي غير الزان يالنف :43

( صلى اهلل عليه وآله)كما نفى رسول اهلل   ،بعض جاز ذلك يالصالح يف نف يذا رأى احلاكم الشرعإ
 مروان 

                                                 

 .01و 1ح من حد الزاين 0الباب  421ص 01ج ( الوسائل:0)



 .بعض احلمقاء الذين كانوا يتشببون بالنساء (صلى اهلل عليه وآله) أيضا  وكما نفى هو  ،(0)وأباه
 .)بانقيا(إىل  ا  شرحي (عليه الصالة والسالم)وكما نفى علي 

التعزير عبارة عن أن  وغريه (كتاب احلدود)قد ذكرنا يف إذ  يكون ذلك من أقسام التعزير،أن  يبعد وال
 ي،واملعصية أو ْحو ذلك، وذلك كما حيصل باجللد حيصل بالغرامة وبالنف يالتوقري باحليلولة بني العاص

ضاقت إذا  الثالثة الذين خلفوا حىتـ ك  ،اجملرم نسانحول اإل يوكذلك حيصل بضرب النطاق االجتماع
عليه الصالة )يف قصة مشهورة، وكما أمر علي  (4)رض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهمعليهم األ

 .(صلوات اهلل عليهما) يغري ذلك من الروايات الواردة عن النيب والوصإىل  ،بتلطيخ أحد باملخرئة (والسالم
 

 النكاح :42
، من غري فرق بني الرجل واملرأة كان تركه موجبا  لوقوعه يف احلرامن إذا  نساجيب النكاح على اإل

خصوصا  بالنسبة إىل األب، حيث نقل سلمان الفارسي عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أنه إذا مل 
 ، ومن الواضح أن معناه االشرتاك ال أن الزنا ال يكتب يف عقاهبا.(3)يزوجيها وزنت كان العقاب عليه

 ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.قد و  
 

 يامىنكاح األ :45
َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اللَُّه  نْ إ ِإماِئُكمْ ِمْنُكْم َوالصَّاحِلنَي ِمْن ِعبادُِكْم وَ   ْنِكُحوا اأْلَيامىأَ وَ قال سبحانه: ﴿

 ملطلق الرجحان الشامل للواجب واملستحب.أنه  والظاهر ،(2)﴾ِمْن َفْضِلهِ 
 َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ  نْ إد ذكرنا يف بعض الكتب املعنية بالنكاح أن قوله تعاىل: وق

، مبعىن أن طبيعة اإلنسان إذا كان مكلفا  بغريه أيضا  يكون أنشط يف العمل وأكثر (5)من باب الطبيعة أيضا  
عليه وآله( أن قال ملن أراد منه شيئا : تزوج، فلما تزوج  اهتماما  وجدية، وقد روي عن رسول اهلل )صلى اهلل

 استغىن بإذن اهلل يف قصة طويلة.
                                                 

 .41ص 4( سرح النهج: اخلطبة 0)
 .001اآلية  :( سورة التوبة4)
تزوج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا هلا خادمة وعلى باهبا  :( قالليه السالمعن أيب عبد اهلل )ع، 06رجال الكشي: ص (4)

فقيل إن املرأة أرادت أن تسرت على نفسها فيه. قال فما هذه  ،، فقال سلمان إن يف بيتكم هذا ملريضا أو قد حتولت الكعبة فيهعباءة
( يقول أميا رجل كانت عنده جارية فلم يأتا أو لى اهلل عليه وآلهقال إين مسعت رسول اهلل )ص،ء فأرادت أن ذخدم قالوا كان هلا شي ،اجلارية

  .من يأتيها مث فجرت كان عليه وزرهامل يزوجها 
 .44( سورة النور اآلية 2)
 أي مضافا  إىل اجلانب املعنوي والغييب.( 1)



 
 النهى عن المنكر :46

رْيِ إىل  ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعونَ وَ خالف، قال سبحانه: ﴿ شكال والإعن املنكر بال  يجيب النه اخلَْ
َهْوَن عَ   .(0)﴾أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ِن اْلُمْنَكِر وَ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 عن املنكر. يباملعروف والنه األمروتفصيله يف كتاب 
وقد ذكرنا هناك أن النهي عن املنكر إذا حصل جبماعة وجب على اجلميع حبيث إِنم مجيعا  يؤثرون 

 ،مجاعة بأن يصلي هأمر مثال  إذا  ،وكذلك احلال إذا اختلفت الكيفية ،وكذلك يف األمر باملعروف ،عقالباالن
أو قلل من شرب اخلمر مرة يف اليوم حيث كان  ،صلى صالة واحدة من الصلوات اخلمس كان واجبا  

 ويشمله دليل األمر والنهي. ،يشرب يف اليوم أكثر من ذلك، ألنه أيضا مطلوب للشارع
 

 (لى اهلل عليه وآله)صالنبي  ياالنتهاء عند نه :47
 .(4)﴾ما َِناُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواآتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه وَ ما وَ قال سبحانه: ﴿

مل إذا  كان النهي حترمييا ، أماإذا   (صلى اهلل عليه وآله)من الواضح وجوب االنتهاء عند ِني رسول اهلل 
 .منا يستحبإيكن حترمييا  مل جيب االنتهاء و 
 .نا شافعأمنا ، إالقال:  ،أتأمرين يا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)ويؤيده قوهلا لرسول اهلل 

كما هو   ،قطعا  )عليه السالم( مام اإلإىل  جار بالنسبة األمرو  (،صلى اهلل عليه وآله)فلم تأمتر بأمره 
طاعته فيه من مسائل القضاء أو املسائل العامة عند توليه احلكم إالفقيه فيما جيب إىل  جار بالنسبة

 بالشروط املقررة.
ن من الواضح أن أمر النيب واإلمام )عليهما السالم( ليست مبنزلته أوامر الفقهاء، فإن الوجوب لك

خيتلف، كما أن أمر الصديقة الطاهرة )عليها السالم( يكون كأوامرهم )عليهم الصالة والسالم( فإن كلهم 
ه السالم( معادل للزهراء نور واحد، والدليل اجلاري فيهم جار فيها، بل يف رواية أو أكثر أن عليا  )علي

 )عليها السالم( والعكس، كما يف كتاب )معامل الزلفى( وغريه.

                                                 

 .012اآلية  :( سورة آل عمران0)
 .7اآلية  :( سورة احلشر4)



 
 اهلل سبحانه وتعالىإلى  نابةاإل :48

 .(0)﴾يَْأتَِيُكُم اْلَعذابُ  أنْ  َأْسِلُموا َلُه ِمْن قـَْبلِ َربُِّكْم وَ إىل  أَنيُبواوَ قال سبحانه: ﴿
 هلل سبحانه وتعاىل، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف لفظ التوبة.اإىل  نابة عبارة عن التوبة والرجوعواإل

وال خيفى أن اإلنابة والتوبة إذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا كان لكل واحد معىن الكل، كما قالوا يف 
 الظرف واجلار واجملرور.

 
 االستنابة للحج :49

كما ذكرنا تفصيله   ،و مستطيعيتمكن من احلج وه الذي ال نساناإلإىل  جيب االستنابة للحج بالنسبة
 وكذلك عن امليت. ،يف كتاب احلج

وكذلك تصح النيابة عن صاحب الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه( كما قالوا، وإن كان هو حيضر 
املوقف كما يف بعض الروايات، وهكذا يكون النيابة مستحبة عنه )عليه السالم( يف زيارات الرسول والزهراء 

 عليهم أمجعني( وما أشبه ذلك يف قراءة القرآن وْحوها عنه. واألئمة )صلوات اهلل
 

 النية :31
يقاعات وما املعامالت واإلأن  ، كمامجاعكما دل عليه النص واإل  ،من الواجب يف العبادات النية

 ذا وجب وجبت.إأشبه تتوقف على النية ف
غري الواجب لكنه شرط يف والوجوب بالنسبة إىل العمل الواجب ال ينايف عدم الوجوب بالنسبة إىل 

التحقق، فاملعامالت إيقاعا  ووقوعا  متوقف على النية حىت إذا مل ينو مل تتحقق، فإمنا األعمال بالنيات، 
 ولكل امرئ ما نوى، كما يف احلديث.

 
 داء القرضأنية  :30

 وذكرنا ذلك يف  ،على ما ذكره غري واحد من الفقهاء ،داء القرضأنية  نسانجيب على اإل
 

                                                 

 .12اآلية  :( سورة الزمر0)



 أدى مل يكن عليه غري ذلك.فإن  ِنا مقدمية،ألكن الظاهر  ،كتاب الدين
يقدر على  قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدين ال ،)عليه السالم( ويف صحيح زرارة، عن الباقر

نيته أن  يعلم اهلل منهأن  جناح عليه بعد القال:  ،يدري بأي أرض هو على ويل له وال صاحبه وال
 .(0)داءاأل

ن إو  ،ن اجلناح أعم من ذلكظهور له يف احلرمة، أل أدى الإذا  داءلكن وجود اجلناح بدون نية األ
فيأيت الكالم فيه  ي،عدم النية من جهة التجر أن  م عند املتشرعة هواحلرمة قلنا كأن املسلّ إىل  قيل بانصرافه

 قابان، وتفصيل الكالم يف حمله.داء كان عليه عمل يؤد بنية عدم األإذا  نه حرام مستقل حىتأ هنا، ال
، وكذلك إذا استدان (4)أن اإلنسان إذا تزوج امرأة وهو ال ينوي أداء مهرها كان عند اهلل زانيا  ورد نعم 

، لكن لعل املسألة من ذلك فيما إذا مل يؤد أخريا ، أما إذا أدى أخريا  (3)كان سارقا    دينا  وال ينوي إعطاءه
 ، احتماالن، وإن كان عدم الشمول لعله أقرب إىل الفهم العريف.هل هذا الدليل يشمله أو ال

 

                                                 

 .0ح من الدين 44الباب  011ص 04ج ( الوسائل:0)
 داء املهر ونيته مع العجز.انظر الوسائل، باب وجوب أ( 4)
السراق ثالثة مانع الزكاة ومستحل مهور ، وفيه: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: 24ح 01ب 014ص 01انظر التهذيب: ج( 4)

 .النساء وكذلك من استدان دينا  ومل ينو قضاءه



 

 حرف الهاء
 
 التهجد :0

 (صلى اهلل عليه وآله)به رسول اهلل  أريدن إ ،(0)﴾ِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه ناِفَلة  َلكَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .فسرينكما قاله مجع من امل  ،الواجب عليه من صالة الليلإىل  شارةإوحده كان 

 .من الواجب واملستحب األعمبه  ريدأ ،ومن غريه (صلى اهلل عليه وآله)منه  األعمريد به أن إو 
 ثبت من احلكم حول هذا املوضوع. ماإىل  شارةإوعلى كل حال فهو 

وقد ذكر املفسرون تفسري اآلية يف الكتب التفسريية فال حاجة إىل تفصيل الكالم فيه، والظاهر أن 
)صلى اهلل عليه وآله( من الزهراء )عليها السالم( واألئمة الطاهرين )عليهم السالم( ال جيب  غري رسول اهلل

 عليهم التهجد باملعىن املذكور، فإن احلكم استثناء لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كسائر استثناءاته.
 
 هجر الرجز :4

منا يستعمل يف إو  ،ولذا يقال للشعر رجز ،تتابعالرجز هو ال ،(4)﴾الرُّْجَز فَاْهُجرْ وَ قال سبحانه: ﴿
 نه كالذنب التابع أل ،كما يقال للعصيان ذنب  نساننه يتبعه ما يكره اإلالقبيح أل

                                                 

 .71اآلية  :سراء( سورة اإل0)
 .1اآلية  :( سورة املدثر4)



 .للحيوان
ِنما الرعد ألصوت ر البعري و يولذا يستعمل يف هد ،يعافه النفس وكل عمل قبيح والرجس بالسني ما

 .مساعأمران يصكان األ
َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن ، ولذا قال سبحانه: ﴿نسانالقبيح أو ما يكرهه اإل ما مطلقإواملراد بالرجز 

َلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز قاُلوا يا ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكبَـُروا وَكانُوا قـَْوما  جُمْرِمنَي وَ  الدََّم آياتٍ اْلُقمََّل َوالضَّفادَِع وَ وَ  َواجلَْرادَ 
ِإْسرائيَل فـََلمَّا    لَنـُْرِسَلنَّ َمَعَك َبينالرِّْجَز لَنـُْؤِمَننَّ َلَك وَ ا رَبََّك مبا َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا ُموَسى ادُْع لَن

ُهُم الرِّْجزَ   .(0)﴾ُهْم يـَْنُكثُونَ إذا  َأَجٍل ُهْم بالُِغوهُ إىل  َكَشْفنا َعنـْ
لمحرمات، لكن ال يبعد أن يكون شامال  ، بل هو شامل لوعلى أي حال، فليس حكما  جديدا  

للمحرمات الشديدة ال احملرمات اخلفيفة، فإن احلرام أقسام ومراتب كما أن الواجب كذلك حسب ما 
 يستفاد من النص واإلمجاع.

 
 المنكر يهجر الكافر وفاعل :3

هو بعض مراتب النهي عن  ،(4)﴾اْهُجْرُهْم َهْجرا  مَجيال  ما يـَُقوُلوَن وَ   َواْصِبْ َعلىقال سبحانه: ﴿
الكفار أو إىل  سواء كان بالنسبة ،فليس حكما  جديدا   ،(3)﴾َفا تـَْقُعُدوا َمَعُهمْ وقال سبحانه: ﴿ املنكر.
 فاعل املنكر.إىل  بالنسبة

ال يراد به خصوص القعود، بل حىت إذا كانا  فال تقعدوا معهموال خيفى أن قوله سبحانه: 
كما يف التلفون وْحوه، فال يراد به إال االنقطاع عنه وإمنا ذكر القعود ألنه متماشيني أو ما أشبه ذلك  

 املصداق الظاهر.

                                                 

 .041 ـ 044آلية ا :( سورة األعراف0)
 .01اآلية  :( سورة املزمل4)
 .021اآلية  :( سورة النساء4)



 
 هجر الناشزة :2

َأطَْعَنُكْم َفال  فإنْ  اْضرِبُوُهنَّ ْهُجُروُهنَّ يف اْلَمضاِجِع وَ اَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ ذَخاُفو   الالَّيتوَ قال سبحانه: ﴿
ُغوا َعَلْيِهنَّ   رشاد وليس بواجب.إه نلك ،(0)﴾َسبيال   تـَبـْ

فعل إذا  الرجلإىل  بالنسبة أيضا  ينعكس أنه  كما ذكرنا  ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطالق
 ي عن املنكر.هيف هجر املرأة له من جهة الن ،املنكر

 نعم ذكر بعض الفقهاء عدم االنعكاس، وكأنه لعدم الدليل عليه، لكن اإلطالقات تشمله.
 
 الهجرة :5

 أَنـُْفِسِهْم قاُلوا فيَم ُكْنُتْم قاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفنَي يف   الَّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظاِلميقال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ساَءْت َمصريا  ولِئَك َمْأواُهْم َجَهنَُّم وَ ملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه واِسَعة  فـَُتهاِجُروا فيها َفأُ اأْلَْرِض قاُلوا أَ 

إذا  قامة دينه فيها، وكذلك بالد املسلمنيإمل يتمكن املسلم من إذا  قد جتب اهلجرة من بالد الكفار
ليس حكما  جديدا ، بل هو من أنه  قامة الشعائر، والظاهرإسيطر عليها الكفار أو الفاسقون املانعون عن 

 .باب املقدمة
الدقي العقلي أو  ، واملراد بالتمكن العريف المل يتمكن فالإذا  أما ،متكن من اهلجرةإذا  وذلك فيما

 .صى احلدقاالضطرار الشرعي البالغ أ
ِما يكون البقاء يف تلك  ،ليهإقامة دين نفسه أو عائلته أو من الشارع فوضه إقامة الدين إواملراد ب

 .أو عمال   البالد سببا  الْحرافهم عقيدة  
 ذا متكنومن الواضح أن اآلية املباركة إمنا هي يف ما إ

                                                 

 .42اآلية  :( سورة النساء0)
 .17اآلية  :( سورة النساء4)



من اهلجرة، أما إذا مل يتمكن كاالحتاد السوفييت أو بعض البالد املشاهبة يف الدكتاتورية، فلم يكن 
 وجوب حىت تقول له املالئكة: فيم كنتم... إىل آخره.

 ذلك يف كتاب اجلهاد.إىل  وقد أملعنا
 
 هدم بعض الركعات عند الشك :6

 أتى بالركعة زائدةإذا  كما  ،يف كتاب الصالة كما ذكر يف مبحث الشك  ،جيب هدم بعض الركعات
 ذلك هدم الركعة وجلس وأتى ببقية الصالة.إىل  التفتإذا  قبل الركوعفإنه 

 من غري فرق أن تكون الركعة عن قيام أو عن قعود أو ما أشبه، وقد يكون اهلدم بتغيري النية.
 
 هدم أبنية الضال :7

صادا  ِلَمْن حاَرَب اللََّه ِإرْ ْفريقا  بـَنْيَ اْلُمْؤِمننَي وَ تَـ ْسِجدا  ِضرارا  وَُكْفرا  وَ اذخََُّذوا مَ الَّذيَن وَ قال سبحانه: ﴿
 .(0)اآلية ﴾احلُْْسىنإالّ  أََرْدنا نْ إ لََيْحِلُفنَّ َوَرُسوَلُه ِمْن قـَْبُل وَ 

ى )صلكما هدم رسول اهلل   ،(4)مسجد ضرار فهدمهإىل  (صلى اهلل عليه وآله)وقد بعث رسول اهلل 
وهكذا تبع املسلمون الرسول  ،صنامطراف الكعبة املعظمة بيوتا  لألأاليت بنيت  (3)الكعباتاهلل عليه وآله( 

 .املساجد وْحوهاإىل  صنام أو تبديلهايف هدم بيوت األ)صلى اهلل عليه وآله( 
 ضرار.صنام وْحوها سببا  لإلكانت بيوت األإذا   وذلك واجب ذخيريي، لكن ذلك

جار حىت يف الكفار غري  سالمقانون الذمة يف اإلأن  د يف الفقه كتاب اجلهاد وغريهنعم مل نستبع
ميس عقيدتم أو عملهم حىت مثل نكاح أن  ذا سيطر املسلمون عليهم تركوهم وشأِنم بدونإابيني، فتالك
 وقال  ،(2)﴾يلَ دينِ َلُكْم ديُنُكْم وَ م، قال سبحانه: ﴿خت واألاأل

                                                 

 .017اآلية  :( سورة التوبة0)
 .0ص 4ج وتفسري الِبهان: ،412ص 0ج انظر البحار: (4)
 الكعبة يف اللغة: الغرفة والبيت املربع.( 4)
 .6اآلية  :كافرون( سورة ال2)



 ىل غري ذلك.، إ(4)الزموهم مبا التزموا بهويف الروايات:  ،(0)﴾ الدِّينِ ال ِإْكراَه يف تعاىل: ﴿
ولكن ال خيفى أنا ذكرنا يف شروط الذمة عدم إظهار املناكري، فإن كان ظهر من العبيد واإلماء وما 
 أشبه ذلك من املناكري املشمولة هلذه القاعدة جيب عدم ظهورها أمام الناس، واألمر أسهل بالنسبة إىل

 املعاهدة، وإن كنت مل أر حتقيقا  حول ذلك بالنسبة إىل األمرين.
 
 مهادنة الكفار ونحوهم :8

ي ذلك صالحا  سالمرأى احلاكم اإلإذا  جيب على املسلمني اهلدنة مع الكفار والصلح معهم
مع  ليه السالم()ع احلسناإلمام وفعله  ،(4)يف احلديبية (صلى اهلل عليه وآله)كما فعله رسول اهلل   ،للمسلمني

 كثر أو أقل.أذخصص بسنة أو  وال ،فيرت كان احلرب مدة معينة حسب ما يراه احلاكم ،(2)معاوية
نعم إذا صاحلا مث تبدل رأي احلاكم ال حيق له نقض العهد والصلح، كما هو مذكور يف باب 

 املعاهدات.
 
 ضحية على الحاجهداء ثلث األإ :9

وثلث  ،كلثلث لأل :ضحية يف مىن تقسم على ثالثة أقساماألأن  قد تقدم هنا ويف كتاب احلج
 وثلث للصدقة. ،للهدية

قال:  ،ين أْحرهاأ: سقت يف العمرة بدنة ف)عليه السالم( يب عبد اهللويف صحيح شعيب، قلت أل
مبكةقال:  ،منها يء أعطي، قلت: فأي ش هد ثلثا  وتصدق بثلثأكل ثلثا  و(1). 

 وتفصيل 

                                                 

 .416اآلية  :( سورة البقرة0)
 من الطالق. 071الباب  414ص 4ج ( االستبصار:4)
 .442ص 41ج ( البحار:4)
 .44ص 22ج ( البحار:2)
 .01ح من الذبح 21الباب  026ص 01ج ( الوسائل:1)



 هو واجب أو مستحب مذكور يف كتاب احلج. املسألة وكونه هل
 تقدم أن معىن أكله الثلث األكل منه، وله احلق أن يأكل إىل حده ال أن يأكل فوق ذلك.وقد 

 
 للركوع يالهو  :01

 للركوع يف الصالة الواجبة على تفصيل مذكور يف كتاب الصالة. مية اهلويمن الواجبات املقد
 



 

 حرف الواو
 
 القبلةلى إ توجيه المحتضر :0

مل يكن معتقدا  إذا  أما، كان معتقدا  بذلك كاملؤمنإذا   ما القبلة يفإىل  جيب توجيه احملتضر املسلم
 .لزام شامل لهقانون اإلأن  بذلك فالظاهر

ن مل يتمكن فهو كفائي إو  ،متكنن إ ووجوبه على نفسه ،القبلةإىل  وهيئته حبيث لو جلس كان وجهه
 هور، وقد ذكرنا تفصيله يف أحوال احملتضر.على املسلمني كما عن املش

 
 (0)القبلةإلى  توجيه الميت :4

 القبلة.إىل  ذكر مجع من الفقهاء وجوب توجيه امليت
 ،اه القبلةجتمات من أحدكم ميت فسجوه اإذا  :)عليه السالم( ففي صحيح سليمان، عن الصادق

 .القبلةإىل  مستقبل باطن قدميه ووجههغسل حيفر له موضع املغتسل اجتاه القبلة فيكون إذا  وكذلك
استقبل بباطن قدميه فقال:  ،عن امليت)عليه السالم( قال: سألت أبا عبد اهلل  ،ويف موثقة عمار

 .(4)القبلة

                                                 

 .4ح من االحتضار 41الباب  660ص 4ج ( الوسائل:0)
 .2ح االحتضارمن  41الباب  660ص 4ج ( الوسائل:4)



 أي على النحو املتعارف، وإذا كان مكسور الرجل أو ما أشبه ذلك ِما مل ميكن على النحو املتعارف
 فبما أمكن.

 البالغ وغري البالغ.و  ،الصغريو والكبري  ،ك بني الرجل واملرأةمن غري فرق يف ذل
 وتفصيل الكالم يف ذلك مذكور يف باب االحتضار.

 
 مودة ذوى القربى :3

 .(0)﴾اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىبإالّ  ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجرا  قال سبحانه: ﴿
صول الدين، أبل هو من  ،ملدعى يف ذلك متواترةا مجاعشكال يف وجوب ذلك، بل الروايات واإلإ وال

 حيبهم كان فاعال  أن  بدون (عليهم الصالة والسالم)ئمة واأل)صلى اهلل عليه وآله( الرسول  إنسانذا أطاع إف
)عليها الزهراء إىل  ميانه بالنسبةإويف )صلى اهلل عليه وآله(، الرسول إىل  ه بالنسبةإسالمللحرام، بل يشك يف 

ذا مل تكن فالالزم على إكانت فهو، و إذا   ، واحملبة القلبية(عليهم الصالة والسالم)ئمة الطاهرين األو السالم( 
 حتصل بسبب املقدمات. أيضا  الصفات النفسية فإن  حتصيلها مبقدماتا، نساناإل

له(  )صلى اهلل عليه وآالرسول إاّل أن  (عليهم الصالة والسالم)ن كانت نازلة يف أهل البيت إو  اآليةو 
آَل ِعْمراَن َعَلى آَدَم َونُوحا  َوآَل ِإْبراهيَم وَ   ِإنَّ اللََّه اْصطَفىمثل: ﴿ اآليةما بالدخول يف نفس إكذلك قطعا ، 

أَْدِخُلوا آَل ، ويف قباله قوله سبحانه: ﴿اآليةداخل يف  أيضا  )عليه السالم( براهيم إن إ حيث ،(4)﴾اْلعاَلمنيَ 
أو باملالك القطعي أو بالضرورة من الدين  ،منهم بالتغليب أيضا  فرعون ن إ حيث (3)﴾ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذابِ 

 أو بالروايات املتواترة.
 .(2)احلبإالّ  وهل الدينويف رواية: 

اللَِّه بُّونـَُهْم َكُحبِّ ِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْندادا  حيُِ وَ بل يفهم ذلك من مثل قوله سبحانه: ﴿
 إذ  َلْو يـََرى الَّذيَن ظََلُمواُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَِّه وَ الَّذيَن آمَ وَ 

 

                                                 

 .44اآلية  :( سورة الشورى0)
 .44اآلية  :( سورة آل عمران4)
 .26اآلية  :ة غافرسور ( 4)
 .1ح من األمر باملعروف 01الباب  466ص 4ج ( املستدرك:2)



 .(0)﴾اْلَعذابِ اللََّه َشديُد  أنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه مَجيعا  وَ  أنَّ  يـََرْوَن اْلَعذابَ 
إمنا ذكر فيها بعض من اصطفي من الناس ظاهرين، وإال  إن اهلل اصطفىوال خيفى أن آية 

 صول الدين.أتفصيل الكالم يف ذلك يف كتب فاصطفاء اهلل سبحانه لألنبياء كثري، و 
 
 ثموذر اإل :2

هو من وذر يذر وذرا  الشيء مبعىن تركه، واملشهور  ،(4)﴾باِطَنهُ َذُروا ظاِهَر اإْلِمثِْ وَ وَ قال سبحانه: ﴿
َيَذَرَك وَ القرآن احلكيم: ﴿ ويف، فتقول ذره ويذره ،األمريستعمل منه سوى املضارع و  الأنه  بينهم

 .(3)﴾آهِلََتكَ وَ 
فإن  دباء،كاملاضي من يدع ويذر على ما ذكره األ  ،لكنا نستشكل يف عدم جواز استعمال غريمها

العرب استعمله ولو مرة أن  مل نسمعإذا  وحىت ،كما فصلنا ذلك يف بعض مباحثنا،  (2)اللغة العربية قياسية
 .واحدة

سواء كان باطنا  يف داخل  ،مث الباطنمث الظاهر واإلاملباركة اإل اآليةرف من فلعل املنص ،وعلى أي حال
 .نفسه كالنفاق وما أشبه، أو باطنا  مبعىن عدم ظهوره للناس كأن يشرب اخلمر يف داخل بيته نساناإل

 مث املقررة يف الشريعة.أقسام اإلإىل  شارةإبل هو  ،ي حال، فليس هذا حكما  جديدا  أوعلى 
من يرتك اإلمث الظاهر، ومن الناس من يرتك اإلمث الباطن، بينما الالزم على اإلنسان أن  اسفمن الن

يرتك كليهما، ألن اهلل مطلع على ظاهره وباطنه، وعدم اطالع الناس على باطنه ال يكفي يف ترك الظاهر 
 فقط، كما أن كثريا  من الناس هكذا فيصححون ظاهرهم دون باطنهم.

 

                                                 

 .061اآلية  :( سورة البقرة0)
 .041اآلية  :( سورة األنعام4)
 .047اآلية  :( سورة األعراف4)
 يل.إال يف ما خرج بالدل( 2)



 
 ند أذان الجمعةوذر البيع ع :5

َذُروا ذِْكِر اللَِّه وَ إىل  نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْواإذا  يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنواقال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾اْلبَـْيعَ 

أن  املبايعة املوجبة لفوت صالة اجلمعة واخلطبتني حمرم وليس مببطل للبيع، كماأن  (الفقه)وقد قرر يف 
ىل إفاهلدف الوصول  ،وغري ذلك ةجارة واملضاربة واملزارعة واملساقال البيع سائر املعامالت كالرهن واإلمث

 اجلمعة خبطبتيها.
وذلك يكون واجبا  تعيينا  يف حال وجوبه التعييين، وواجبا  ذخيريا  يف حال وجوبه التخيريي، وقد ذكر 

غيبة اإلمام )عليه السالم( كما ذكرنا ذلك يف حبث  مجاعة من الفقهاء أن اجلمعة واجبة ذخيريا  يف حال
 الصالة اجلمعة.

 
 وذر الكفار والمنافقين والفاسقين :6

 .(4)﴾َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ   ُقِل اللَُّه مُثَّ َذْرُهْم يفقال سبحانه: ﴿
 .(3)﴾َأمْسائِهِ   َذُر الَّذيَن يـُْلِحُدوَن يفوَ وقال تعاىل: ﴿

 .(2)﴾لَّذيَن اذخََُّذوا دينَـُهْم َلِعبا  َو هَلْوا  َذِر اوَ وقال سبحانه: ﴿ 
 طريق املؤمنني. نسانمنا يتبع اإلإيات املذكورات عدم اتباع طريقتهم و والظاهر من اآل

َ َلُه اهْلُدى َمْن ُيشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعدِ وَ قال سبحانه: ﴿ َر َسبيِل اْلُمؤْ وَ   ما تـَبَـنيَّ ِه ما ِمننَي نـَُولِّ يـَتَِّبْع َغيـْ
 .(5)﴾ساَءْت َمصريا  تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم وَ 

والظاهر وحدتما حيث إن مشاق الرسول متبغ غري سبيل املؤمنني وبالعكس، وإمنا ذكرا ألن األمر 
 من املخالف قد يكون موجها  إىل مشاقة الرسول وقد يكون موجها  إىل اتباع غري سبيل املؤمنني.

 األحكام املرتبطة بذلك.من أي نوجهه إىل ما توجه إليه  ا توىلنوله موقوله تعاىل: 
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 حكام املقررة يف الشريعة املقدسة.سائر األإىل  شارةإمنا هو إهذا ليس شيئا  جديدا  و أن  والظاهر
 
 وذر الربا :7

ملَْ تـَْفَعُلوا  فإنْ  ُكْنُتْم ُمْؤِمننيَ  نْ إ باَذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَ يا أَيُـَّها الَّذقال سبحانه: ﴿
 .(0)﴾ال ُتْظَلُمونَ أَْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن وَ  سُ و تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرؤُ  نْ إَرُسولِِه وَ َذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اللَِّه وَ َفأْ 

أن  منا حيرم عليهإو  ،به بأس ه قبل العلم باحلرمة وأكله الءالربا الذي جاأن  ومعىن ترك ما بقي من الربا
 .من الربا له على الناس يبق يأخذ ما

فإن الربا ُقّسم يف الفقه إىل ربا معاملي وربا قرضي، فإذا مل يكن يف املعاملة ربا ومل يكن يف القرض ربا 
 .(الفقه)وتفصيل الكالم يف املسألة يف مل يكن ربا، وإن كان بعض الناس يرونه ربا، والعكس بالعكس، 

 
 الورع :8

منا هو عبارة إوليس هو حكما  جديدا  و  ،ورد يف مجلة من الروايات ذكر الورع ولزوم التزام املؤمن به
 .عن ترك احملرمات املذكورة يف الشريعة املقدسة

ن  إكليهما و فإن   والثاين عن التحرز والتحفظ، ،عبارة عن االبتعاد أن األول والفرق بني الورع والتقوى
سد كما يقال اتقى من األ  ،تقى فورعا :ذا مجعا قيلإو  ،حد لكن ذلك باعتبارينكانا يطلقان على شيء وا

 فابتعد عنه.
 وعلى هذا فيكون االتقاء قلبيا  واالبتعاد عمليا ، وميكن بيان بعض الفروق بينهما.

 
 الوزن بالقسطاس المستقيم :9

 .(4)﴾ِس اْلُمْسَتقيمِ زِنُوا بِاْلِقْسطاِكْلُتْم وَ إذا   َأْوُفوا اْلَكْيلَ وَ قال سبحانه: ﴿
كمل الزائد مث قبضه أفلو كال بالقسطاس غري املستقيم فوإال  ،واملراد عدم أكل أموال الناس بالباطل

 ليس بواجب جديد.نه إ واحلاصل ،للحرام مل يكن فاعال   ،املشرتي وْحوه مثال  

                                                 

 .471ـ  471اآلية  :( سورة البقرة0)
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 يوزن بعضها.وال خيفى أن الفرق بني الكيل والوزن هو املتعارف حيث يكال بعض األشياء و 
 

 بين الخصمين ساواةالم :01
 .كما ذكرنا تفصيله يف كتاب القضاء  ،حاديثتقدم ذلك يف بعض األ

يف رواية  (عليه الصالة والسالم)وقد قال علي  ،من ذلك واجب ومنه مستحبأن  ومن الواضح
 وال ،يطمع قريبك يف حيفك مث واس بني املسلمني بوجهك ومنطقك وجملسك حىت السلمة لشريح: 

 .ييأس عدوك من عدلك
من ابتلى بالقضاء : )عليه السالم( ، عن أمري املؤمنني)عليه السالم( ويف رواية السكوين، عن الصادق

 .(0)شارة ويف النظر ويف اجمللسفليواس بينهم يف اإل
عه ومإاّل  يضاف اخلصمأن  ِنى (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل ن إ :)عليه السالم( وعن الصادق

 .(4)خصمه
 غري ذلك ِما ورد يف هذا السبيل.إىل 

اة بينهما يف اإلشارات ويف النظر ويف و اسمنها واجب ومنها مستحب، فليس امل املساواةوال خيفى أن 
اجمللس ويف نوع التكلم وما أشبه ذلك من الواجبات، بل من املستحبات، خصوصا  إذا كانت جهة 

 ة احلقيقية وتفصيل ذلك يف القضاء.ساوااء مساعا  وفتوى هي املاة يف القضو اسلالختالف، وإمنا امل
 

 الوصية :00
اأْلَقـَْربنَي اْلَوِصيَُّة لِْلواِلَدْيِن وَ  تـََرَك َخرْيا   نْ إ َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ إذا  ُكِتَب َعَلْيُكمْ قال سبحانه: ﴿

 .(3)﴾بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَّقنيَ 
 منا تكون حبقوق الناس وحقوق اهلل إالوصية الواجبة هي أن  الوصية ذكرنا يف كتاب

                                                 

 .0ح من آداب القاضي 4الباب  017ص 01ج ( الوسائل:0)
 .4ح من آداب القاضي 4الباب  017ص 01ج ( الوسائل:4)
 .011اآلية  :( سورة البقرة4)



ومن  ،(0)الوصية حق على كل مسلمويف بعض الروايات  ،سبحانه وتعاىل، أما غريمها فهي مستحبة
با  لضياع احلق فال مل يكن سبإذا  كان عدم الوصية سببا  لضياع احلق، أماإذا   منا يكونإالوجوب أن  الواضح
ألن اجلاهليني  من مات بال وصية مات ميتة اجلاهليةبل إمنا تكون مستحبة، وقد ورد يف احلديث: جتب، 

 كانوا ميوتون بال وصية لعدم اعتبارهم للحقوق، ال واجبها وال مستحبها.
وقولنا: أما إذا مل يكن سببا  لضياع احلق فال جتب، يؤيد ذلك ِما جيب عليه وِما حيرم عليه وهو تعبري 

ي ال أن له خصوصية خاصة، وكذلك ذكره مجلة من الفقهاء كما ال خيفى على من راجع التفاسري، عرض
، فإن ذلك حمتمل (4)ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلهاوال يدل عليه قوله سبحانه: 

 ه.بالنسبة اىل الدينني وبالنسبة إىل الدين الواحد فيما إذا انتهى احلكم وشرع حكم غري 
 

 الوصية لازواج :04
َر إىل  َيَذُروَن أَْزواجا  َوِصيَّة  أِلَْزواِجِهْم َمتاعا  ذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم وَ الَّ وَ قال سبحانه: ﴿ احلَْْوِل َغيـْ

 زواجهم.ي ليوصوا وصية ألأ ،(3)﴾ِإْخراجٍ 
 ،ب الوصيةجتع حقها كان عدم الوصية سببا  لضيا ن  إ ،زواج كالوصية لغريهاالوصية لألأن  والظاهر

كما   (الفقه)وقد تكلمنا حول ذلك يف  ،منسوخة بآية عدة الوفاة أن اآلية ومجاعة ذكروا ،فال جتبوإال 
 النسخ يف القرآن باملعىن املتعارف حمل تأمل.أن  ذكرنا يف بعض كتبنا

 
 الوضوء :03

الِة فَاْغِسُلوا الصَّ إىل  ُقْمُتمْ  ِإذاقال سبحانه: ﴿ ،جيب الوضوء للصالة الواجبة وْحوها كالطواف الواجب
 إىل  أَْرُجَلُكمْ ِسُكْم وَ و اْمَسُحوا ِبُرؤُ اْلَمراِفِق وَ إىل  أَْيِدَيُكمْ ُوُجوَهُكْم وَ 

                                                 

 من الوصايا. 0الباب  410ص 04ج ( الوسائل:0)
 من الوصايا. 0الباب  410ص 04ج ( الوسائل:4)
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 .(0)﴾اْلَكْعبَـنْيِ 
وال خيفى أن الوضوء منه واجب ومنه مستحب، ومنه ما ليس بواجب وال مستحب، كوضوء اجلنب 

ورد ال وضوء قبله وال بعده، كما أن الوضوء إذا كان ضارا  كان حمرما ، كما بعد غسله اجلنابة أو قبله، حيث 
حيث مات  قتلوه قتلهم اهلل، أال ميّموهورد مثل ذلك يف باب الغسل حيث قال )صلى اهلل عليه وآله(: 

 بسبب غسله كما هو مذكور يف باب الغسل.
 كتاب الطهارة.إىل   وتفصيل الوضوء موكول

 
 يالوط :02

طي الزوجة يف كل أربعة أشهر مرة على املشهور، وقد استشكلنا يف املدة املذكورة يف كتاب جيب و 
 والرواية. اآليةكما دلت عليه   ،وقلنا: بأن الالزم املعاشرة باملعروف ،الفقه

فيكون  ،من املعاشرة باملعروف وإذا مل يتمكن من العمل ملرض أو عرض أو حرم مل يكن متمكنا  
 والطالق، وتفصيل الكالم يف كتاب النكاح. حقها بني البقاء

 
 الوعظ :05

مبا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمواهلِِْم بـَْعٍض وَ   ُه بـَْعَضُهْم َعلىالرِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِّساِء مبا َفضََّل اللَّ قال سبحانه: ﴿
ْهُجُروُهنَّ يف اَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ ذَخاُفو   الالَّيتا َحِفَظ اللَُّه وَ فَالصَّاحِلاُت قانِتاٌت حاِفظاٌت لِْلَغْيِب مبِ 

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسبيال   فإنْ  اْضرِبُوُهنَّ اْلَمضاِجِع وَ   .(4)﴾اللََّه كاَن َعِليًّا َكبريا   نّ إ َأطَْعَنُكْم َفال تـَبـْ
 باملعروف والنهي عن املنكر  األمريف  كان داخال  إذا   شكال يف وجوب الوعظ فيماإ ال
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كانت إذا   منا جيب الوعظإويف املقام  ،قسام املذكورةمل يكن من األإذا  رشاد، ويستحبواهلداية واإل
إىل  رجاعهاكانت غامطة حلق الزوج فقط فالوعظ مستحب إلإذا   املرأة خارجة عن جادة الشريعة، وأما

يف كتاب النكاح،  ، فإن ذلك حق ال حكم كما هو مذكورفيجوز للزوج التنازل عن حقهوإال  ،اجلادة
 حق هذه على هذا. وأوكذلك كثري من احلقوق بني الزوجني حق هذا على هذه، 

 
 بالشرط يالوفاء مع الحرب :06

ذا اشرتط الكفار على املسلمني شرطا  يف ضمن عقد اهلدنة أو ما أشبه وجب على املؤمنني الوفاء إ
 .مجاععلى ذلك النص واإل كما دل  ،الوفاء بالعهد من الواجب شرعا  فإن  بذلك الشرط،

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب العهد، نعم إذا نقض الكافر فسح اجملال لنقض املسلم، كما حيكى 
من فعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف معاهدة أهل مكة، فقد ذكرنا ذلك يف تارخيه )صلى اهلل عليه 

 .(0)وآله(
 

 الوفاء بالشرط :07
 ،من اشرتط شرطا  ُمالفا  لكتاب اهلل فال جيوز له: )عليه السالم( الصادقيف صحيح ابن سنان، عن 

 .(4)واملسلمون عند شروطهم ِما وافق كتاب اهلل عز وجل ،جيوز على الذي اشرتط عليه وال
علي بن أيب طالب ن إ :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( سحاق، عن الصادقإويف موثقة 

شرط حرم  الّ إاملسلمني عند شروطهم فإن  أته شرطا  فليف بهمن شرط المر ول: كان يق  (السالم )عليه
 .(4)حراما   أو أحلّ  حالال  

 وال خيفى أن ذكر علي )عليه السالم( مسألة املرأة ألن كثريا  من الرجال ال يهتمون بشؤون نسائهم،
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 .0ح من اخليار 6الباب  414ص 04ج ( الوسائل:4)
 .1ح من اخليار 6الباب  414ص 04ج ( الوسائل:4)



وهلن مثل الذي قال سبحانه:  ، بينما(4)واملقابلة باملثل (0)بل يعّدوِنن خارجا  عن دائرة الشخصية
 فاألحكام مشرتكة بينهما إالّ ما أخرجه الشارع ِما هو مذكور يف حمله. ،(3)عليهن باملعروف

الشرط كالنذر وإال فإن  ،ه حالال  ءاحلالل الذي يريد اهلل سبحانه وتعاىل بقا ،واملراد بتحرمي احلالل
 حملرم، وتفصيل ذلك مذكور يف الفقه يف كتاب البيع.الواجب واإىل والعهد واليمني دائما  يغري اجلائز 

 
 الوفاء بالعقد :08

 .(2)﴾يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ قال سبحانه: ﴿
 كما ذكرنا تفصيله يف كتاب البيع.  ،الوفاء بالعقد تكليفي ووضعيأن  والظاهر

 
 مان المستؤمنأالوفاء ب :09

صلى اهلل عليه )معىن قول النيب  قال: قلت له: ما )عليه السالم( صادقيف موثق السكوين، عن ال
شرف رجل أجيشا  من املسلمني حاصروا قوما  من املشركني فأن  لوقال:  ،دناهمأبذمتهم  ى: يسع(وآله

 .(1)مان وجب على أفضلهم الوفاء بهعطاهم األأف ،لقى صاحبكم وأناظرهأمان حىت عطوين األأفقال: 
أي حق األدىن من جهة املال والعشرية والشخصية جيوز له  أدناهمى اهلل عليه وآله(: وقوله )صل

السعي بذمتهم فال يلزم أن يكون الواجب بالنسبة إىل ذمتهم رئيس اجليش أو شخصية ذات نفوذ ومال 
 وقدرة وما أشبه ذلك.

 وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اجلهاد.

                                                 

 أي حفظ شخصيتها وكرامتها.( 0)
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 الوفاء بالعهد :41

 .(0)﴾ال  و اْلَعْهَد كاَن َمْسؤُ  نَّ إ َأْوُفوا بِاْلَعْهدِ وَ : ﴿قال سبحانه
ُقُضوا اأْلَمْياَن بـَْعَد تـَوْكيِدهاعاَهْدمُتْ وَ إذا  َأْوُفوا ِبَعْهِد اللَّهِ وَ وقال تعاىل: ﴿  .(4)﴾ال تـَنـْ

يف الوفاء بالعهد أن  كما  ،ا  إمجاعالوفاء بالعهد الذي هو قسيم للنذر واجب نصا  و أن  من الواضح
أن  بدون : على عهديت كذانسانإل إنسانقال إذا  ا ، أماإمجاعواجب نصا  و  أيضا  املعاهدات بني الطرفني 

دليل على وجوبه، وقد ذكرنا الفرق بني العهد والعقد يف كتاب  يكون هناك عقد أو ما أشبه فالوفاء به ال
لعهد ينشأ من اللسان أوال  مث جيري على ، فالعهد ينشأ من القلب أوال  مث جيري على اللسان، بينما االبيع

القلب، واحلاصل أن كليهما مشرتكان يف القلب واللفظ، لكن أحدمها أخذ باعتبار القلب واآلخر أخذ 
 باعتبار اللفظ.

 
 الوفاء بالنذر :40

 .(3)﴾اْلَعتيقِ ْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت ْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم وَ مُثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم وَ قال سبحانه: ﴿
 .(2)﴾خَياُفوَن يـَْوما  كاَن َشرُُّه ُمْسَتطريا  يُوُفوَن بِالنَّْذِر وَ وقال سبحانه: ﴿

 .(1)ما جعل هلل فهو واجب عليهويف صحيح سعيد: 
ن مل يسم إمسى فهو الذي مسى، و ن إ قال: ،ويف صحيح احلليب، يف رجل جعل عليه نذرا  ومل يسمه

 .(6)فليس عليه شيء
 املقطوع به،  مجاعاإلإىل  باإلضافةغري ذلك من الروايات الواردة يف باب النذر ىل إ

 

                                                 

 .42اآلية  :سراء( سورة اإل0)
 .10اآلية  :( سورة النحل4)
 .41اآلية  :( سورة احلج4)
 .7اآلية  :( سورة اإلنسان2)
 .1ح من النذر 0الباب  012ص 06ج ( الوسائل:1)
 .0ح من النذر 0الباب  012ص 06ج ( الوسائل:6)



يراد به إن مل يكن له متعلق، وإال فإن كان له  إن مل يسم فليس عليه شيءومن الواضح قوله: 
أحد أفراد وبالنسبة إىل  ،بالنسبة إىل أحد املردد بينهما متعلق على ْحو الرتديد أو الكلي وجب الوفاء أيضا  

 وهكذا يكون حال العهد وحال القسم وحال الشرط. ،الكلي كما أملعنا إىل ذلك يف كتاب النذر
 وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف وجوب الوفاء بالنذر يف كتابه.

 
 الوقوف عند الشبهة :44

 جيب الوقوف عند الشبهة يف موضعني:
 مجايل.: الشبهة يف باب العلم اإلاألول

وجوب الوقوف عند الشبهات  (صولاأل)ة احلكمية قبل الفحص، وقد ذكرنا يف والثاين: الشبه
 .ما خرج كباب الطهارة والنجاسة، وتفصيل الكالم هناكإالّ  املوضوعية

لينا حىت إعليكم فقفوا عنده وردوه  األمرأشتبه إذا  :)عليه السالم( يف صحيح جابر، عن الباقر
د بذلك يف حال احلضور، أما يف حال الغيبة فالالزم أن يعملوا ، يرا(0)نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا

 حسب املوازين املذكورة يف األصول.
 

 هلوقاية النفس واأل :43
 .(4)﴾َأْهليُكْم نارا  َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرةُ َن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم وَ يا أَيُـَّها الَّذيقال سبحانه: ﴿

ُقوا عن قول اهلل عز وجل: ﴿ )عليه السالم( : سألت أبا عبد اهللقال ،ويف صحيح أيب بصري
وتنهاهم عما ِناهم اهلل  ،تأمرهم مبا أمر اهلل بهقال:  ،أهلي يهذه نفسي أقيها فكيف أق ،اآلية ﴾أَنـُْفَسُكمْ 

 .(4)ن عصوك كنت قد قضيت ما عليكإو  ،طاعوك كنت قد وقيتهمأفإن  عنه،
 باملعروف  األمرمن مراتب أنه  هل كثرية، والظاهرألوالروايات الواردة حول حفظ ا

                                                 

 .1ح 40الباب  411ص 4ج ( البحار:0)
 .6اآلية  :( سورة التحرمي4)
 .7ح 411ص 2ج ( تفسري الِبهان:4)



 يكون الوجوب آكد.أن  فال وجوب زيادة على ذلك، نعم ميكنوإال  ،ويةاألولوالنهي عن املنكر مع 
وال خيفى أن قوله )عليه السالم(: )وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك( إمنا هو فيما إذا مل يتمكن 

 حسب املوازين املذكورة يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. من أكثر من ذلك، وإال وجب عليه
 

 االتقاء :42
يبتلى مبشاكل  حىت ال ،واملراد منه حفظ النفس عن احملرمات ،يات والروايات االتقاءتكررت يف اآل

 خرة، وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بني التقوى والورع.الدنيا وعذاب اهلل سبحانه وتعاىل يف اآل
راد باحلذر أحد األمرين: إما التقوى وإما فامل (0)فليحذر الذين خيالفون عن أمرهما قوله سبحانه: أ

 الورع، كما ذكرنا الفرق بينهما يف السابق.
 

 التقية :45
َمْن ننَي وَ اَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤمِ ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفريَن َأْولِيقال سبحانه: ﴿ ،ربعةدلة األدل عليها األ

ُهْم تُقاة  وَ  إالّ أنْ  ءٍ  َشيْ   يـَْفَعْل ذِلَك فَـَلْيَس ِمَن اللَِّه يف  .(4)﴾اللَِّه اْلَمصريُ إىل حُيَذِّرُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه وَ تـَتـَُّقوا ِمنـْ
لِكْن َمْن َشرََح بِاإْلمياِن وَ  ُبُه ُمْطَمِئنٌّ قـَلْ َمْن ُأْكرَِه وَ إاّل  َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد إميانِهِ وقال سبحانه: ﴿

 .(3)﴾هَلُْم َعذاٌب َعظيمٌ َلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه وَ بِاْلُكْفِر َصْدرا  فـَعَ 
 

                                                 

 .64اآلية النور: ( سورة 0)
 .41اآلية  :( سورة آل عمران4)
 .016اآلية  :ة النحلسور ( 4)



تقية  ميان ملن الإ وال ،التقية ترس املؤمن: )عليه السالم( ويف صحيح ابن أيب يعفور، عن الصادق
 .(0)له

أىب اهلل عز وجل لنا  ،يعبد سرا  إاّل أن  أىب اهلل: م()عليه السال ويف صحيح عبد اهلل الكناين، عنه
 .(4)التقيةإالّ  ولكم يف دينه

 .(4)تقية له دين ملن ال ال: )عليه السالم( ويف موثق أبان، عنه
 .قائم من عامة طوائف املسلمني على وجوب التقية عند حتقق موضوعها يالقطع مجاعواإل

الرسائل اخلاصة املعنية هبذا إىل  فسد، والبحث يف ذلك موكوللأل والعقل يدل على تقدمي الفاسد درءا  
 الشأن، وقد نقل صاحبا الوسائل واملستدرك روايات متواترة حول هذا املوضوع.

وقد جرت السرية القطعية من العقالء، كفارا  أو مسلمني، سنة أو شيعة على العمل بالتقية، فمن مل 
 دم يكون خارجا  عن موازين العقالء.يعمل بالتقية يف املال والعرض وال

 
 الوقوف :46

تـَْبتَـُغوا َفْضال  ِمْن َربُِّكْم  أنْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناحٌ جيب الوقوف بعرفات وباملشعر احلرام، قال سبحانه: ﴿
ُكْنُتْم ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن  نْ إوَ  ،َهداُكمْ اذُْكُروُه َكما راِم وَ فَِإذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْ 

 .(2)﴾الضَّالِّنيَ 
 وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف الوقوفني يف كتاب احلج.

 

                                                 

 .6ح 42الباب  261ص 00ج ( الوسائل:0)
 .01ح 42الباب  264ص 00ج ( الوسائل:4)
 .44ح 42الباب  264ص 00ج ائل:( الوس4)
 .011اآلية  :( سورة البقرة2)



 
 ب والجدوالية األ :47

 .فيتصرفان فيها مبا مل يكن مفسدة ،وِنمؤ على الصغار يف كل ش يبب واجلد األشك يف والية األ ال
 ،فيه ضرر عليهم أو على غريهم من الناس  وبنات عن كل ماطفال بننيوالواجب عليهما منع األ

ملا فيه من الفساد كالزنا واللواط والسحق وما أشبه  ،رادة عدم وجوده يف اخلارجإوعن كل ما علم من الشرع 
 .طفال الذكورذلك، أما لبس احلرير والذهب فالظاهر عدم حرمته على األ

إىل  وتعرضنا يف الشرح ،يث تعرض له السيد الطباطبائيح ،وعلى أي حال، فتفصيل املسألة يف بابه
 .الكالم فيه

 .أيضا  كان وليا  على يتيم كان عليه ذلك احلق نسان إذا  اإلأن  والظاهر
أدب اليتيم ِما : )عليه السالم( ، عن أمري املؤمنني)عليه السالم( ففي صحيح غياث، عن الصادق

 .(0)واضربه ِما تضرب منه ولدك ،تؤدب منه ولدك
يؤدبه حسب املتعارف، وقد أن  فله ،املعلم وْحوهإىل  ب واجلد والويل هلم احلق يف تفويض الصغريواأل

 .(الفقه)ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف 
 

 والية الحسبة :48
جله اهلل تعاىل واحتسابا  ألإىل  كأن الفاعل هنا يفعل ما يفعله قربة  ،احلسبة من االحتساب واحلساب

 .ينايف ارتزاق احملتسب فهو كارتزاق القاضي وارتزاق املؤذن وغريمها ذا السبحانه، وه
صالح الفاسد، إاحملتسب من قبل الفقيه اجلامع للشرائط للرقابة على الناس و إىل  والوالية تفوض

رشاد الناس إمن الدوران يف أسواق الكوفة و  (عليه الصالة والسالم)فيه ما كان يفعله علي  األصلو 
اذخذ ذلك  ناك  (عليه الصالة والسالم)يف قصص مذكورة يف التواريخ والروايات، ولعله  ،وتأديبهم وهدايتهم

 فقد كان  (صلى اهلل عليه وآله)من الرسول 

                                                 

 .0ح من األوالد 11الباب  017ص 01ج ( الوسائل:0)



 .عالم حكم أو ما أشبه ذلكإجل يرسل بعض أصحابه أل)صلى اهلل عليه وآله( الرسول 
فعل احملتسب لو  أن  جازة من أحد، كمااإلإىل  مل حيتج ن كان احملتسب بنفسه فقيها  عاملا  عادال  إو 

هو من شأن  رشاد الناس من دون تطبيق ماإاخلري و إىل  باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة األمركان جمرد 
 الفقيه كالتعزير وْحوه كان لكل مسلم ذلك.

صالح إو  سالمقامة أحكام اإلإفيه أن  وعلى أي حال، فهي واجبة النصب على الفقيه من جهة
 هو واجب كفائي. ماإىل  بالنسبة كما جيب على كل مسلم كفاية    ،جلهاجملتمع الذي وضع الفقيه حاكما  أل

 
 والية الفقيه :49

فإن   وليا  على املسلمني، (عليه الصالة والسالم)مام قد جعل الشارع الفقيه العادل يف زمن غيبة اإل
 ملعناأكما   ،راءمور بأكثرية اآللزم بينهم الشورى ومتشية األن كانوا متعددين إكان واحدا  فهو الويل وحده، و 

فيقوم  ،، وكذلك ذكرناه يف بعض كتبنا السياسيةمفصال   (الفقه)ذلك يف بعض مباحث هذا الكتاب ويف إىل 
ون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية والفكرية وغريها ِما يرتبط ؤ الفقيه أو شورى الفقهاء بالش

عليهم )مام احلسن مام أمري املؤمنني واإلمام، كما كان يفعله الرسول واإلاألإىل  اء املسلمني وتقدميهمبقإب
 .(الصالة والسالم

 
 الوالية من قبل من له الوالية :31

ووالية  ،ب واجلدكوالية القيم من قبل األ  ،ونؤ شأن من الش ا  لتويلإنسانذا وىل املالك أو احلاكم إ
غري ذلك كانت إىل  ،ووالية الوكيل من قبل احلاكم ،من قبل الواقف ووالية املتويل ي،وصالوصي من قبل امل

فالواجب على الويل احلفظ من الفساد  ،له الوالية على ذلك الشيء حسب التعيني أو حسب االرتكاز
 هو مذكور يف الكتب الفقهية  مام على مااألإىل  والتقدمي



 بواب املناسبة.يف األ
 

 ية على الميتالوال :30
 موات.على ما ذكرنا تفصيله يف باب األ ،والهم بأحكامهأوالهم مبرياثه أللورثة الوالية على امليت، ف

 
 التوكل على اهلل :44

 .(0)﴾َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ وَ قال سبحانه: ﴿
 .(4)﴾ننيَ ُكْنُتْم ُمْؤمِ  نْ إ َعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلواوَ ويف آية أخرى: ﴿

 .يات املتعددة والروايات الكثرية الدالة على التوكلغريمها من اآل إىل
بزيادة  األولوالثاين هو  ،مبعىن التفويض أن األول (لتوكّ و) (لوكّ )و (أوكل)و ،جمردا   (وكل)والفرق بني 

 ليه.إوالرابع استسلم  ،ليه وكيال  إوالثالث جعل املوكل  ،زيادة املبىن تدل على زيادة املعىنفإن  يف التفويض،
 نسانواإل ،فالتوكل تفويض واستسالم معا   ،معىن االستسالم األولليس يف الثالثة أنه  ومن الواضح

صلى اهلل )ليه سبحانه، ولذا قال الرسول إليس يف دائرة وسعه  يعمل ما يف دائرة وسعه وقدرته ويفوض ما
 .(4)عقل وتوكلا: (عليه وآله

ن صحته ومتامه أأمره فيطيع أمره، و أنه  مبعىن ،ليه سبحانهإ أيضا  ا يف دائرة الوسع نعم يصح التوكل فيم
اهلل ن إ ينايف التوكل، بل ال نسانمور اليت بيد اإلمجيع األإىل  السعيأن  وثوابه وأجره بيده، ومنه يظهر

 سبحانه وتعاىل أمر بذلك، 
َرُسولُُه َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم وَ ُقِل اْعَمُلوا وقال: ﴿ ،(2)﴾ما َسعىنسان إاّل لَْيَس ِلإْل  أنْ وَ قال سبحانه: ﴿

 فليس معىن  (5)﴾َو اْلُمْؤِمُنونَ 

                                                 

 .00اآلية  :( سورة إبراهيم0)
 .44اآلية  :( سورة املائدة4)
 .021ح 71ص 0ج وايل:غ( ال4)
 .41اآلية  :( سورة النجم2)
 .011اآلية  :( سورة التوبة1)



 سباب املادية.التوكل البناء على عدم تأثري الوسائط والعلل واأل
هداف، قال سباب املعنوية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل لبلوغ األمن األ أيضا  التوكل أن  والظاهر

 نَّ إ َمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبهُ وَ  ،يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ َه جَيَْعْل َلُه َُمَْرجا  وَ َمْن يـَتَِّق اللَّ وَ نه: ﴿سبحا
 .(0)﴾ٍء َقْدرا   اللََّه باِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشيْ 

اهلل سبحانه وتعاىل إىل  يكون متوجها  أن  ن القلب جيبجب، ألصول الدين واأوالتوكل مبعناه املرتبط ب
، أما بغري ذلك فليس من الواجب، بل هو من املستحبات ئنه اخلالق الرازق البار أسباب و بأنه مسبب األ

 وامللكات الرفيعة.
 

                                                 

 .4ـ  4آلية ا :( سورة الطالق0)



 

 حرف الياء
 
 اليقين :0
ونه ؤ بحانه وتعاىل وسائر شأو كان مسلما  فالواجب عليه حتصيل اليقني باهلل س نسانذا أسلم اإلإ

يكون  أو ظانا  أو وامها ، بل بدون اليقني ال ،ي كان شاكا  قلبا  أمل يكن متيقنا  إذا  ،صول الدينأاملرتبطة ب
 .صولفهو من أهم شعب األ ،ميانإ

 على ذلك دليل. أيضا  ، بل العقل مجاعيات والروايات واإلواآل
نَـُهَماِض وَ السَّماواِت َواأْلَرْ َربُّ قال سبحانه: ﴿  .(0)﴾ُكْنُتْم ُموِقننيَ  نْ إ ما بـَيـْ

 غري ذلك.إىل 
 
 التيمم :4

 .(الفقه)من الواجبات على ما ذكر تفصيله يف التيمم 
 ال ُجنُبا  وَ  َحىتَّ تـَْعَلُموا ما تـَُقوُلونَ   أَنـُْتْم ُسكارىُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة وَ يا أَيُـَّها الَّذيَن آمَ قال سبحانه: ﴿

َسَفٍر أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أَْو الَمْسُتُم   أَْو َعلى  ُكْنُتْم َمْرضى نْ إتـَْغَتِسُلوا وَ   عاِبري َسبيٍل َحىتَّ إاّل 
 .(4)﴾وًّا َغُفورا  اللََّه كاَن َعفُ  نَّ إ أَْيديُكمْ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم وَ النِّساَء فـََلْم جتَُِدوا ماء  فـَتَـَيمَُّموا َصعيدا  طَيِّبا  

 ،منهمامن واجب فرق يف كون التيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء، فالواجب منه التيمم البدل  وال
 واملستحب منه التيمم البدل من مستحب منهما.
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 بشروطهتيمم الميت  :3

مه كتيمم وتيم ،حياءمن قبل األالفاقد للماء أو الذي ال ميكن استعمال املاء له، ييمم امليت أن  جيب
جيب عليه غسل  ذا ميم كذلك كان من مسه الإمرارها على جبهته ويديه، و إن بواسطة يد احلي بكاحلي، ل

 كما ذكرنا ذلك يف كتاب الطهارة.  ،املس
 التيمم على المحتلم في المسجد :2

أو  كان الرجل نائما  يف املسجد احلرامإذا   قال: ،)عليه السالم( يف صحيح أيب محزة، عن الباقر
 وال ،متيمما  إاّل  مير يف املسجد وال ،فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم (صلى اهلل عليه وآله)مسجد الرسول 

 .(0)جيلس يف شيء من املساجد وال ،مير يف سائر املساجدأن  بأس
اشتباها  أو  حالال   فلو جامع مثال   ،نه ليس خباص باالحتالمأوقد ذكرنا تفصيل ذلك يف الشرح، و 

 ا  كان كذلك.حرام
 : قاعدة التيسير5

مل يذكرها الفقهاء اقتناعا  منهم بقاعدة امليسور، واألوىل من مصاديق الثانية، وإن كانت حباجة إىل 
  شيء من التوضيح.

يستفاد منه التيسري أيضا بالنسبة إىل النفس وإىل  ،(4)يريد اهلل بكم اليسرفإن قوله سبحانه: 
وما أشبه ذلك، فإنه  (3)جئتكم باحلنفية السمحاء(: صلى اهلل عليه وآلهله )قو  الغري، كما يشمله أيضا  
 .يشمل املوضوع واحلكم

متني إن هذا الدين كما يشملها قوله )صلى اهلل عليه وآله( لذلك الشاب الذي أِنكته العبادة: 
 .(2)فأوغل فيه برفق، فإن املنبت ال أرضا  قطع وال ظهرا  أبقى

 جب ومستحب.والتيسري بني وا
هذا باإلضافة إىل أن التعسري الذي هو خالف التيسري وليد مجلة من الصفات الذميمة، حمرمة أو 

 مكروهة، مثل:
 : سوء الظن.0
 : التهمة.4
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 : الوسوسة.4
 : التدقيق يف املوضوع أو احلكم، وقد ورد إن التدقيق يف الشيء زندقة.2

 ط والتفريط.أقول: ألنه ينتهي إىل الزندقة عادة واإلفرا
 باإلضافة إىل التأثري اخلارجي. ،: تصعيب األمور ذهنيا  أو خارجيا ، حيث إن للتصعيب تأثريا  نفسيا  1
 : الدقة يف التنظيم حبد اإلفراط.6
إرادة تطبيق احلياة واألحياء على نفسه ال كما أرادها اهلل سبحانه، حيث خلق األحياء واحلياة : 7

توجب اهلم واحلزن والغضب  ،اإلرادة باإلضافة إىل أِنا ال تنتهي إىل نتيجةبصورة خاصة، فإن مثل هذه 
 وسوء األخالق وتوتر األعصاب يف اإلنسان.

 : اليأس.1
 : القنوط.1

 : واإلحباط.01
 ِما أشري إليها يف النصوص لفظا  أو معىن.

 
 ((مظاهر التعسرمن ))

لعل ما ورد عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( وللتعسري مظاهر يف كل أبواب احلياة، وضدها التيسري، و 
ونذكر منها  ،إشارة إىل ذلك، فإنه من فصل اخلطاب الشامل لكل شيء (0)يسروا وال تعسرواأنه قال: 

 أمور:
أ: التدقيق يف الوضوء والغسل والتيمم والصالة، مثل إخراج األلفاظ عن املخارج بدقة غري عرفية، 

واالعتكاف بأن  ،عية والتسبيحات والذكر وما أشبه، ويف أغسال امليت وجتهيزهوكذلك يف قراءة القرآن واألد
 ال خيرج من املسجد حىت يف أشد احلاجات الدينية والدنيوية وما أشبه ذلك.

ب: وهكذا التدقيق يف إخراج ألفاظ العقود واإليقاعات من ُمارجها الدقيقة، ويف قيم األشياء يف 
 واإلمام وْحوهم إىل حد اإلفراط. املعامالت، ويف عدالة الشهود

 ج: ويف احلفظ على النساء إىل حد الوسوسة واالتام، وكذلك احلال يف احلفظ على

                                                 

 .410ص 0غوايل اللئايل: ج( 0)



 والد واألقرباء.األ
د: والتدقيق يف النظافة جسدا  أو أثاثا  أو غري ذلك مبا يكون من الوسوسة الشرعية أو العرفية، ويف 

وما إىل ذلك فإنه قد يدقق  ،ويف املسكن ويف الدكان والبستان ،ويف اللباس ويف املركب ،األكل والشرب
 اإلنسان يف كل هذه األمور وقد يتساهل.

والتبعية وما إىل ذلك،  (0)األخالق والسلوك بالنسبة إىلهـ: وهكذا التدقيق يف اذخاذ الزوجة أو الزوج، 
وحفظ نفسه وعائلته عن احلر والِبد  ،ويف خصوصيات املباشرة واملعاشرة، ويف تربية األوالد وإدارة البيت

 ويف حفظ الصحة الزائد. ،وْحومها
إن املؤمن و: ويف األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية وغريها، وقد ورد يف احلديث: 

 .(4)سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل االقتضاء
سهل اإلمضاء، سهل الرضا، سهل اإلرضاء، سهل  وهذا من باب املثال، وإال فاملؤمن سهل النفاذ،

 البقاء، سهل اإلبقاء، سهل املعامالت الفردية واملعامالت االجتماعية، إىل غريها.
، فإن الالزم التسهيل عليها، فإن من يصّعب على نفسه يصيبه احلرج ز: ويف التدقيق على النفس

إن هذه القلوب ذا قال علي )عليه السالم(: والعنت بدون فائدة، بل يوجب ذلك تنفريه عن األمور، ول
 .(3)متل كما متل األجسام فابتغوا هلا طرائف احلكمة

، حيث (2)خذ العفوح: ويف التدقيق على أخطاء الناس وعدم نسيان سوء سوابقهم يف قبال: 
تساهل معهم، قد يدقق النظر يف أمر اجلار والصديق والتلميذ واألستاذ والشريك وغريهم، وقد يعمل مبا ي

 فإنه أفضل حىت من الوسط.
 ط: ويف التدقيق يف أمور املستقبل واالهتمام الزائد به بدون مِبر.

األعلى واألدىن، مثل األخذ باحلد األعلى من التعزيرات وما أشبه من ي: ويف التدقيق فيما بيده 
 ذلك.

احلرج والضرر والضرورة واالضطرار ال تسهيل، إال يف موارد  نعم يف الواجبات واحملرمات احملددة شرعا  
 على ما ذكر يف حديث الرفع وغريه.

                                                 

 أي إذا كان أكثر من املتعارف املأمور به شرعا .( 0)
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ال يقال: إنا رأينا النيب )صلى اهلل عليه وآله( والوصي )عليه السالم( يسهالن يف تلك األمور، 
واحتمال أِنا من باب الوالية خالف األصل الذي يقول كلما شك يف أنه من باب احلكم أو الوالية البد 

 على احلكم ألن الوالية حباجة إىل أمر زائد.وأن حيمل 
بد وأن حيمل مثل تلك األمور على قاعدة األهم واملهم واالضطرار والضرورة وما أشبه ألنه يقال: ال

ذلك، باإلضافة إىل ما ذكرنا يف الفقه من أن هلم )عليهم السالم( حق العفو، بل وكذلك بالنسبة إىل 
 .الفقيه

عليه وآله( عفى عن الفارين من الزحف أي مل يعاقبهم، وكذا عمن مل يقبل مثال  الرسول )صلى اهلل 
وعفى عمن كان مهدور الدم فهدر دمه  .حكمه يف متعة احلج فلم يعاقبه، وأنه مل يتعرض ملن قال: ليهجر

 .مث جعله حمقون الدم
ه عن أهل مكة، عليه السالم( عفى عن أهل البصرة اتباعا  للنيب )صلى اهلل عليه وآله( بعفو )وعلي 

ب الزوج، وإن مل يثبت أدّ  ملن شكت زوجها يف معصية: إنه حيقق فإن ثبت حدّ )عليه السالم( وقال 
 الزوجة، مث قام وصلى ِما سبب هرب الشاكية بعد أن رأت أن كال الطرفني يف ضررها، إىل غري ذلك.

إال كان عليه التطبيق يف تلك االستثناءات كان يف يسر، و وكلما حصل إلنسان، فقيه أو غري فقيه، 
أفضل وبني  (0)يريد اهلل بكم اليسراألحكام االقتضائية، وقد ذكرنا يف بعض املباحث كيفية اجلمع بني 

، وكذلك بني إتعاهبم )عليهم السالم( أنفسهم يف العبادة وما إىل ذلك، وبني )أوغل فيه (4)األعمال أمحزها
 .(3)برفق(

 .ذاتا  ال األصعب فردا  وأن املراد باألمحز األصعب 
وأِنم )عليهم السالم( حيث كان بيدهم احلكم واألسوة كان الالزم أن يسلكوا ذلك املسلك، كما 

 قال علي )عليه السالم( بالنسبة إىل )أخ عالء( يف البصرة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على 

 وآله الطاهرين. حممد
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