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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

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

 (ٔ)لةنة وال املوصِ حرمة املقدمة غالبية اإليصال، ال املمكِّ 
و لة( فةو،، وان صواحب الافايوة هىوب إح حر وة قاملةد وة املما  نوة( سبق ان صاحب الفصوول هىوب إح حر وة قاملةد وة املوص 

انو ميان الذىاب إح قول اثلث وىو حر وة املةد وة لالبيوة اايصوال، وىوذا ال فصويب وسو،  ينهموا  :وىي  طلق املةد ة، ونضيف
ولوال  اايصوال  نهوا عنورون  ، ائة  ةد ة على سوبيب البودل، واملوصولة  نهوا ابلفعوب  سوةفانو قد تاون املةد ات املما  نة ىي 

اايصووال  وون املةوود ات  ون  ان العةووب ىووو احلوواتم ابالسوو ةالل يف ابب ااعاعووة واملعصووية فانووو يوور  و وووب لووال     وحيووث ووًال ، 
ب ابلفعوب، وي ضوح هلوال ظالحظوة حوال احلالو  أوال  وفوق خصوص املوصوقلعدم إ اانو إن تان  ن ابب الرتشح( ن  طلق املما   

 مث  الحظة حال  عض املةد ات اثنيا :
 ووا احلالوو : فووان قامل ووواتر(  ائمووي اايصووال وتووذا قالوونا الةطعووي السووند والداللووة وا(هووة واملع ضوود ابامجووا   ووًال ( أو فةووب أ

لفور  انوو قود  ؛ ا خرب الفاسق فهو أقلي  اايصالأيصال و اا  ا خرب الًةة فهو لال    أ ائمي اايصال عاس الةطع، و  (2ققالعلم(
 وًال ، و  ينورتا النووار  امل وواتر أو الونا الةطعوي  وون توب ا(هوات عريةوا  إح أحاا ووو  تذ وويصودق لانوو األقوب أو املسواو   ووع  

واع وربوا قوو م حالوة  م السالمعليهرواة الًةات يف حضورىم إح الار عوا  عليهم السالمويافي ان االئمة  (3قحىت  ع عدم ال عذر
و تلمةأو    ليال  أو ينسى  عليو السالمأ يف فهم تالم اا ام ط   ع ان الراو  قد يُ  رلوم ان أو شوبو هلوال وهلوال ا أو ال يبلغو خمص  

لةوا ، فهوذا إليو  ط  طا ق للواقع  وصب عليو السالمتال و   تان دمانا  يف الاًري  ن احلاالت ورلم ان عليو السالمالر و  لإل ام 
 ون  هووة و وون  هووة أخوور    جووولوا الر ووو  للفاسووق  طلةووا   ووب  ووولوا الر ووو  للطريووق لووال  اايصووال، وعلووى هلووال  نووا  العةووال  

 وسريهتم.
ان الطائرة تانت  وصلة للمةصد  ائما  قتالبيت احلرام للحاج(  فر  وا ا املةد ات: فيافي املًال ال ايل إيضاحا  للمرام: فلو

 وصووال  عنوورة ابملائووة، فووان  وون لووري  احلصووانسوويارة  وصوولة عووا ة  ووًال  تسووعني ابملائووة ايووث عوودت عريةووا  عةالئيووا  وتووان وتانووت ال
فالطائرة ىوي املوصولة، والسويارة  ،العةالئي جتويز رتوب احلمار، و ن العةالئي جتويز رتوب السيارة رلم انف اح ابب رتوب الطائرة

 .لالبا  مانة  ب  نها إه تب فر  لو إ اانية ان يوصب وإن   يوصب لالبية اايصال، واحلصان نظري امل
 وجه حترمي مثل السينما حيناً وحتليلها حيناً 

 نظوور النوووا أو العوورمل أو امل نوور : توواألب، أو املعلووم، أو واقعووا  أو إها شوواىد الفةيووو قأو  طلووق  وون لووو الواليووة ويف املةووام: 
 هوووا   حير    – در ووةم  وون الوودر ات  –لالبيوووة اافسووا  حر  هووا، وإها رآىووا أقليووة اافسوووا   احلاو ووة أو عوودول املووا نني( ان السووينما

والاوالم علووى ال فصوويب  ،وأ ةاىوا علووى احلل يوة األصوولية، وا ووا إها تانوت  ائميووة اافسووا  فحر  هوا واضووحة إه املةد وة حين ووذم  وصوولة
لوو توان إفسوا ىا وإن   يرتتوب عليهوا اافسوا  وهلوال أفهور فيموا نة ما    ة ال صرمل املالًالث: ان املةد ة لالبية اايصال ىي احملر   

                                                             

 لة.نة وال خصوص املوص  أ  ال  طلق املما    (1ق
 أو  ا يورثو  و ا . (2ق
  ب حىت  ع عدم العسر واحلرج، ف أ ب. (3ق
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 وال خصوص املوصلة. ابملائة  ًال ،واحدا  
 حر  ها مث إها صارت أقلية اافسا  قال  نا  الةائمني عليهوا عون عور  املفاسود وعليو: فإها تانت السينما لالبية اافسا  فرتة  

 شبههما( حل لها، والعاس ابلعاس. أوأل ب اق نا م سبب ضغ،م أو  ، فيها
حمر م أوال  لاونو أتال  للمال  ،تنييدىا أو  ا أشبو ىا أو حىت   أو شراوعلى هلال تلو يرتتب البحث وىو ان  يع ىذه السينما 

 ابلباعب أو ال؟
 االستدالل للحرمة ابلعلم اإلمجايل النوعي، وللشخص الثالث

مث انو ميان ان نس دل لل حرمي  و وو آخور وىوو قالعلوم اامجوايل النووعي( أو قالعلوم اامجوايل للنووا الًالوث( وىوو الفةيوو أو 
 وب  (1ق  أ ود  ون اًوو يف علوم األصوولعنووان  وأو وااحلاو ة قأو أية  هة فرضت  ساولة شورعا  أو عةوال  أو عرفوا  عون انخورين( 

وتوضيحو إمجاال : ان املطوروح أو نصب ل فصيب  ا، د أرتانو أو تنةض تي تني    رتح اًهما اًا  أصوليا  واثنيهما فاىرا  تذلال، واملة
يف علووم األصوووول ىوووو العلووم اامجوووايل النوصوووي وانووو  نالوووز إها ات ملوووت شووورائطو ق وون توووون النوووبهة حمصووورة وتوووون أعرافهوووا حموووب 

وىنوا  لعلم اامجايل احلاصب للنوا الواحود، املور    وني   عل ةوني  ا  ر  اًو يف األصول تفصيال  أ  ا ، و...( وهلاللال  ال 
ووانوو  سألة أخر   ور  اًهوا يف الفةوو إمجواال  وىوي العلوم اامجوايل املور    وني املال فوني  ز وهلوال تموا لوو علوم إمجواال  ابنوو لوري  نال  

خووارج عوون حمووب ا  الئووي قولوويس تاليفووو  انخوور ألن تاليووف للصووالة  ووًال   فانووو ال جووب علووى أحوودلا الُغسووب ،اجملنووب أو صوواحبو
وىوذا ىوو دموا عورح يف الفةوو  ابلنسوبة يل،، فهو شبهة  دوية لري  نالز يف حةيتاليفا  يل( فالعلم اامجايل  ر    ني أ رين أحدلا 

 (3ق((2ق: يف ا(نا ة الدائرة  ني شوصني ال جب الغسب على واحد  نهما3 سألة قال يف العروة الوثةى: ق
: 4نا   سألة اثلًة  ر  اًها يف الفةو أيضا  وىي حام العلم اامجايل احلاصب للنووا الًالوث، قوال يف العوروة ق سوألة وى

ال جووول ألحوودلا االق وودا  ابنخوور؛ للعلووم اامجووايل انا  ووو أو  نا ووة إ ا ووو، ولووو  ارت  ووني ثالثووة  ،إها  ارت ا(نا ووة  ووني شوصووني
الق ودا  ابلًالوث؛ لعودم العلوم حين وذم، وال جوول لًالوث علوم إمجواال  انا وة أحود االثنوني أو أحود الًالثوة جول لواحد أو االثنني  نهم ا

وقد علق عد   ن األعالم  (4قاالق دا   واحد  نهما أو  نهم، إها تاان أو تانوا حمب  اال  ال  لو وتانوا عدوال  عنده، وإال  فال  انع(
 ينفع املةام  نو.على املسأل ني ظا سيأيت لدا   ا 

وىنا   سألة را عوة ىوي الوق نةرتحهوا وسو أيت لودا  تهن هللا تعواح وىوي الوق موب  نوالة  ًوب مورمي السوينما أو السو اليت أو 
على ان املسألة الًالًة تان ينبغوي ان تبحوث  (5قالبيع النباي أو الذىاب للغرب للدراسة أو نصب  عض أ وات ال واصب احلديًة

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين     س وىف  ب والًانية أيضا .يف األصول  
الَِِّت تَِلي نْيَ ِإْصبَ َعْيِه اْلُوْسَطى وَ مَجََع ب َ ِعْلِم قَ ْبَل َأْن يُ ْقَبَض َوقَ ْبَل َأْن ُُيَْمَع وَ َعَلْيُكْم اِبلْ قق: صلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال 

                                                             

 حسب اس ةرا  انقا. (1ق
 يان انخر حمال   ال  الئو يف حام  ن أحاام ا(نا ة. ق هد  النريال (.إها    (2ق
ال ، إها   ياوون صوواحبو حمووب  ا  الئووو  وون حيووث اسوو  الاره لاوونس املسووالد وسوووه، وإال  فيالووب الغسووب؛ للعلووم اامجووايل  و و ووو أو حر ووة االسوو  الار  ووً* 

 ويضم  إليو الوضو  إن تان  سبوقا  ابألصغر. قالروحاين(.
 .33-33ص 4السيد دمحم تافم الطباعبائي اليز  ، العروة الوثةى وال عليةات عليها،  اسسة السبطني العاملية: ج (3ق
 .44-33ص 4السيد دمحم تافم الطباعبائي اليز  ، العروة الوثةى وال عليةات عليها،  اسسة السبطني العاملية: ج (4ق
 تاالنس غرام واليوتيوب وشبههما.  (5ق
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بْ َهاَم ثَّ  َر ِف َساِئِر النَّاِس بَ ْعدُ ُم َشرِيَكاِن ِف اْْلَْجِر وَ اْلُمتَ َعلِّ َعاِلُ وَ الْ  : قَالَ اإْلِ  (.31ص 1عوايل الآللئ: جق ((اَل َخي ْ


