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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(1ٓٔ) 

 مة املمكِّنة، ال املوصلة فقطحرمة املقدّ  -ٕ
مت احلرمةة مةن ابب ادلقدميةة،  ةان احلةرام ل   انةه لةو س ةالةي  سةبم مةن    عن إشكال ادلقدمةة ادلولةلة واما اجلواب

 كةان الةالزم التفصةيل يف احلرمةة بةني  ،بةه ارةرم يرتكة ، وليس كل من يشرت  التلفاز مةالال   قط هو ادلقدمة ادلوللة
   هو (1 بيعه ممن تولل به إىل احلرام وبني بيعه ممن مل يتولل به إليه(

ان ذلةةه هةةو مبةة  لةةاح  الفصةةول  عليةةه ينبوةةي التفصةةيل، وامةةا علةةى ادلبةة  ا خةةر الةةي  ذهةة  إليةةه لةةاح  
الكفايةةة  ةةةال، وتوضةةةياه  ان لةةاح  الفصةةةول ذهةةة  إىل ان الوااةة  مةةةن مقةةةدمات الوااةة  هةةةو ادلقدمةةةة ادلولةةةلة 

كن لةاح  الكفايةة ذهة  إىل ان الوااة  وكيله اررم من ادلقدمات ادلقدمة ادلوللة للارام دون غريها، ل (2 إليه
ارةرم هةو مطلةةم ادلقدمةة، أو  قةةل ان ادلالزمةة هةي بةةني واةوب ذ  ادلقدمةةة وواةوب ذيهةا مطلقةةا  وبةني حرمةةة ذ  أو 

ادلقدمةةة وحرمةةة ادلقدمةةة مطلقةةا ، وديكةةن ان نصةةطلك علةةى مبةة  الكفايةةة بةةة ادلقدمة ادلمك  نةةة( مقابةةل  ادلقدمةةة ادلولةةلة( 
وهةةةةو حالةةةل يف كةةةةل  (3 ان مةةةةالك واةةةوب ادلقدمةةةةة هةةةو حصةةةةول الةةةتمكن  ةةةةا مةةةن ا تيةةةةان بةةةييهاوذلةةةه ألنةةةةه يةةةر  

د ر  أم مل ي ةةأو قصةةد ذا ادلقدمةةة ادلقةدمات، وبعبةةارة أخةةر   ان مةةالك واةةوب ادلقدمةةة هةةو توقةةا ذيهةةا عليهةةا سةةوا   أراد 
الفصةول وال خصةوص وسوا   أوللت أم ال، ال خصوص ما تولل به خاراا  إىل ذيهةا كمةا هةو مسةله ومل يقصد 

 كمةا نسة  إىل الشةي  يف مطةارن األنظةار، وإن كةان مسةلكه قةد احتمةل بناةو شةرا الوااة  قصد به التولةل ما 
كمةةا ذهةةة  إليةةه لةةةاح    –أو خصةةةوص مةةا أراد بةةه التولةةةل بناةةو شةةةرا الواةةوب  احتمةةاالت( عةةةدة يةةه األعةةالم 

 .ادلعامل
                                                             

 (.444الدرس   (1 
إذ كيةةا يرتشةةك دلةةا لةةيس صقدمةةة مولةةلة إذ هةةي أانبيةةة عةةن ذ   ؛الةةي يرتشةةك إليهةةا الواةةوب  قةةط ومةةن واةةوس االسةةتدالل   ا ةةا  (2 

 ادلقدمة حينئٍي!(
  ا من احلرام. ومالك حرمة مقدمة احلرام حصول التمكن (3 
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وب أن يكةةون ا تيةةان  ةةا بةةداعي التولةةل  ةةا إىل ذ  وقوعهةةا علةةى لةةفة الواةةقةةال يف الكفايةةة   وهةةل يعتةة  يف 
أو ترتةة  ذ  ادلقدمةةة  ،ادلقدمةةة، كمةةا يظهةةر ممةةا نسةةبه إىل شةةيعنا العالمةةة أعلةةى هللا مقامةةه بعةة  أ اضةةل مقةةرر   الةةه

قةةدس عليهةةا  يةة  لةةو مل يرتتةة  عليهةةا يكشةةا عةةن عةةدم وقوعهةةا علةةى لةةفة الواةةوب كمةةا زعمةةه لةةاح  الفصةةول 
 (1 كيله شي  منهما؟ الظاهر عدم االعتبار(  أو ال يعت  يف وقوعها سرس

إمنةا حر مةه جلهةة مقدميتةه لفعةل احلةرام، وكةان يةر   (3 وغريهةا (2 م من األماللةة السةابقةوعليه   لعل من حر م ما حر  
شةرا  التلفةاز وذهابةه لةدور السةينما  يفل حرمة ادلقدمة مطلقا  سوا   أوللت أم ال،  ةال يعةرتع عليةه بلةاوم ان يفص ة

 لوقوعه يف احلرام،  ارام، وإال  ليس صارم. وللادلبني 
مث ان لنةةا ان بيةة  علةةى مبةة  لةةاح  الفصةةول أي ةةا  ابن نلتةةام بواةةوب ادلقدمةةة ادلولةةلة  قةةط ومةة  ذلةةه نلتةةام 

أو الةةدخول إليهةا أو شةةرا  السةةتاليت أو مةا أشةةبه، وذلةةه  أو بيعهةا وشةةرا ها م أتسةةيس السةةينمابتوايةه كةةالم مةةن حةر  
م هةةو ادلقدمةةة ادلولةةلة خالةةة لكةةن ا يصةةال علةةى نةةوعني  بةةه يف رأ  الفصةةول وهةةو ابن يقةةال ابن ارةةر   بتطةةوير نقةةوم

 –كباةة  لةةناعي   –الةةي  ن ةةيفه هةةو وهةةو مةةدار الباةة  يف علةةم األلةةول وإيصةةال نةةوعي وهةةيا  يإيصةةال شعصةة
يا السةطك  ة ن كانةت مة للكون علةى هة، مقد  مالال   يراد به ان هيس ادلقدمة، كنص  هيا السلم يوا يصال الشعص

ةة ،النةةو   مةةدارهامولةةلة وابةةت وإال  ةةال، وامةةا ا يصةةال النةةوعي    هةةيس ادلقدمةةة ألن نوعهةةا يولةةل إىل أ  ان توا 
غالبيةةة   مةةن ذيهةةا، بعبةةارة أخةةر   ةةردٍ  مةةن ادلقدمةةة إىل كةةل  ةةردٍ   ةةردٍ  وال يشةةرتا يف ذلةةه إيصةةال كةةل  ةةردٍ  ،نةةو  ذيهةةا

عصةي، يصةاذلا النةوعي للواقة  ال اليصةاذلا الش هةي الال  حية  ان حييتهةا مةارات مةا يصال كا ية، وذلةه نظةري األ  

                                                             

وقال السيد الوالد يف الولول شةارحا   مث ان هنةا نااعةا  بةني الشةي  ولةاح  الفصةول وادلصةنا  و( هةو انةه "هةل يعتة  يف وقوعهةا  (1 
علةى لةةفة الواةوب أن يكةةون ا تيةةان  ةا بةةداعي التولةل  ةةا إىل ذ  ادلقدمةةة"  ةال تكةةون ادلقدمةة واابةةة  يمةةا إذا أتةى  ةةا ال بةةداعي 

لل، كما لو سار إىل انحية اجلنوب   ذا  رأ  نفسه عند ادليقات "كما يظهر مما نسبه إىل شيعنا العالمة أعلةى هللا مقامةه بعة  التو 
أ اضل مقرر   اله، أو" يعت  يف اتصاف ادلقدمة ابلواوب "ترت  ذ  ادلقدمة" خاراا  "عليها" سوا  قصد التولل أم ال " ي  لو 

ليها يكشا عن عدم وقوعها على لفة الواوب" وان قصد التولل حني ا تيان  ا "كما زعمه لةاح  مل يرتت " ذو ادلقدمة "ع
أو ال يعت  يف وقوعها كيله" أ  يف وقو  ادلقدمة متصفا  ابلواوب "شي  منهما" ال قصد التولل وال التولةل  قدس سرسالفصول 

 .129-128ص 2اخلاراي(. الولول إىل كفاية األلول  ج
 ا  ادلياي  والتلفاز.كتارمي وشر   (2 
 الدخول إىل السينما بقول مطلم سابقا . كتارمي بع ٍ   (3 



 (711)ه11ٓٔ/ شوال  1ٔاألحد  .......................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

3 

 

  يت غدا  ذإذن هللا تعاىل.إي ان ود   دخٍل أيوذليا 
 التحرمي من ابب والية الرتبية والتزكية

تةت  هةي ان ثب الواليةة ادلطلقةة للفقيةه ن  أالتارمي هو من ابب واليةة الرتبيةة والتاكيةة، و  ان يقال  ابن   الوجه الثاين:
ونييفةةة   علةةى الفقيةةه ونييفتةةني  األوىل  (1 ان واليةةة التاكيةةة والرتبيةةة لةةه ببتةةة، بعبةةارة أخةةر  ةةوإن مل تالبةةت  ،شةةاملة ذلةةا

َََلوْيِمْ  تِكِوَو َويُوَعلُِّمُموُ  اْلِكتواَب   التعليم وبيةان األحكةام الشةرعية، الالانيةة ونييفةة الرتبيةة والتاكيةة قةال تعةاىل  لُووا  يَوتوْ
َََلوْيِمْ  تِكِوِه  و (2 (َة َويُوزَكِّيِم ْ َواْلِْْكمَ  لُووا  عى هةو ان أدلةة واليةة  ادلةد   (3 (َويُووزَكِّيِمْ  َويُوَعلُِّمُموُ  اْلِكتواَب َواْلِْْكَموةَ يَوتوْ
ْسوووَ  ِ   الفقيةةةه كةةةة َُ ُحُاووووُن اْ ِ ََُقَموووا ِمِنَا اْل ِْ إن مل تةةةدل علةةةى واليةةةتهم العامةةةة يف الشةةة ون السياسةةةةية  (4 ((أِلَنَّ اْلُمووو

أو  قةةل هةةي منصةةر ة إىل   ةةان هةةيس شةة  م واالقتصةةادية وغريهةةا  ا ةةا دالةةة علةةى واليةةتهم علةةى شةة ون الرتبيةةة والتاكيةةة
 .قن ذلهوبواه آخر  ان قدرها ادلتي   ذله.

 نعم، يبقى الكالم يف أن واليةة الرتبيةة والتاكيةة هةل هةي للفقيةه أي ةا ؟ إن   وقد ذكران يف كتاب ادلعاري  والتورية
مةةد علةةى تنقةةيك أدلةةة تفةةوي  أمةةر الرتبيةةة أو واليةةة الرتبيةةة حةةو مةة  قطةة  النظةةر عةةن ثبةةوت أدلةةة واليةةة الفقيةةه ذلةةه يعت

بعةةدم ماميتهةةا، لكةةن ديكةةن دلةةن ينفةةي واليةةة الفقيةةه اسةةتنادا  لعةةدم ماميةةة  –كمةةا هةةو ادلشةةهور   –ادلطلقةةة؛ إذ قةةد يقةةال 
 أن يالبت واليته الرتبوية  قط، استنادا  لسلسلة أخر  من األدلة خالة ببعد الرتبية والتاكية، إن م ت. اأدلته

 :كطبيقات فقمية حمتملة لوالية الرتبية
ولنشةةر ا ن إىل أماللةةة  قهيةةة مةةن الةةرواايت  يمةةا يةةرتبط ابدلعصةةومني  علةةيهم السةةالم( وإىل أماللةةة أخةةر  ممةةا تةةرتبط 

 ابلفقيه 
، والةي أ ةو  ةا النةادر مةن الفقهةا  (5 نةه ديكةن  تفسةري الةرواايت الةي نياهرهةا واةوب غسةل اجلمعةةإ   من األول

                                                             

 دقم انه عبارة أخر  وليس هو هو، وسي  يت غدا  الفرق. (1 
 .129سورة البقرة  آية  (2 
 .164سورة آل عمران  آية  (3 
 .38ص 1الكايف  ج (4 
واجب يف   عن غسل اجلمعة  قال  عليه السالم س لت أاب عبد هللا ، و يه  ... عن مساعة قال  2، ن44ص 3أنظر  الكايف  ج (5 

 .((السَر واْلضر إال أنه رخص للنساُ يف السَر لقلة املاُ...
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بةل هةةي حكةم بنةةو   ،ن واو ةةا كةان مةةن ابب واليةة تربيةةة األمةة، وعليةةه  هةي ليسةةت حكمةا  أوليةةا  أب  أ  ،(1 بةيله
  تدبر ،الستاباب، كما ال خيفىخاص بامنه، وهيا التفسري هو غري التفسري ا خر الي  محلها على أتكد ا

 ةةا  إو  ،كمةةا ديكةةن تفسةةري عةةدد مةةن الةةرواايت الدالةةة علةةى واةةوب زايرة ا مةةام احلسةةني عليةةه السةةالم بةةيله أي ةةا  
 كانت من ابب والية الرتبية يف تله األزمنة.

الم( أو الرسةةول ن لةةه ان يفةةرع زايرة ا مةةام احلسةةني  عليةةه السةة وعليةةه   لةةو قلنةةا ابمتةةداد هةةيس الواليةةة للفقيةةه  ةة
لةو رأ  توقةةا  ،( أو سةائر ادلعصةةومني  علةيهم السةالم( يف وقةت خةةاص أو أكالةرلةلى هللا عليةه والةةه وسةلماألكةرم   

 .الرتبية والتاكية على ذله
ان حيةر  م االخةتالا يف اجلامعةة وادلةدارس  –لةه  ومشوذلةا  يما لو قلنةا ابمتةداد واليةة الرتبيةة –ومن الالاين  ان للفقيه 

م ولةةه ان حيةةر    ،بعنوانةةه األوم مةةا مل خيالطةةه  ةةرم ومل يةة د  إىل  ةرٍم، وذلةةه إذا رأ  توقةةا الرتبيةةة عليةةه حيةةرموان مل  ،مةالال  
 ومايد تنقياه أي يت غدا  ذإذن هللا تعاىل. .(3( 2 (ليله أي ا  مالال  التداخل بني السلطات 

، وإال ير عةه أو االختالا  مادام حترديه م ثرا  اسةتمر   وعليه  له من ابب والية الرتبية ان حيرم التلفاز أو الستاليت
، بةل وككةل حكومةة إذا كانةت حكيمةة.. وللباة  لةلة ذإذن م ومةرب ٍ م ومعل  ةمو رأ  عدم ادوائيته ككل أٍب وقةي   

 هللا تعاىل.
 وصلى هللا َلى دمحم وتله الطاهرين

 
ِسهِ َمْن َسَأَل اَّللََّ التوَّْوِفيَق َولَْ     عليه السالم  الرضاا مام قال  َْ َمَزَأ بِنوَ  (( َْجَْتِمْد فَوَقِد اْستوَ

 (.334ص 1كنا الفوائد  ج 

                                                             

، ومصةابيك الظةالم يف شةرن مفةاتيك الشةرائ  ((وقال ابن اببويوه سسوا اعمعوة واجوب...  ، و يه  129  1أنظر  التنقيك الرائ    (1 
 .((ر الكثرية، منما ما مّر، ولإلمجاع، إال أنّه نسب إىل الادوق القول ابلوجوب...وأّما الغسا، فباألخبا  ، و يه  91  2

إذ ال من  أوم يف الشر  عن أن يكون النائ  قاضيا  أو الوزير انئبا ، كما ال حتديد لسلطة الرئيس ادلنتع  أبرب  سنني، وللفقيه من  (2 
 يف الفقه السياسة، والفقه الدولة. قدس سرسله السيد الوالد ابب والية الرتبية إجياب الفصل واألرب  مالال ، كما  ص

 .177-175السيد مرت ى احلسيين الشرياز ، ادلعاري  والتورية  ص (3 


