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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٕٕٔ) 

حيىببباج إم  مبببه واإىهبببامل إك إكا   ديابببن  سبببه  عببب  الارديبببة اسبببىنباط ىبببما احلابببم مبببن ا يبببة أّن )مببب   :سبببب تتمةةة : 
ملون اال،ىوببال إم  ببديه لببدعو   (1)األصببب  الاالحىمبباالت مىعببدملة: سببووط الوضببوا أل،ببو اروبببالي، أو سببووط  سببلو رأسببا  

خب  مبن أو اال،ىوبال إم السسبه علبى ادلبرارة أو إم ادلسبه عليهبا، واسبىفاملة األ ،مبلال   صراف االروباليبة إم صبورة الوبدرةا،
ِْ  ِمةةْ  َحةَ  ٍ )ا يبة  ََ َيكَةْيُِفْم ِد الةةمِّ ميسبورا  لسسببه األصببب   حباإببة إم اإىهببامل، خاصبة وان مسببه ادلبرارة ال يعببدّ  (مةةا َعَلةة
 .(2)عرالا (

 امل اد بة)ظف ي(، وحمتمالت حِفم الوضوء
مه أظفر أصبب  اليبد، ولعبه األول إه وحيى( ان موصومله أظفر أصب  الرِّ فَانْةَقَطَع ظُُفِ يأقول: حيىمه يف قول السائه )

عبببام  (3)مبببن حيبببي مرإعيبببة ا يبببة إبببواب ا مبببامالعببببة  عمبببوم إبببواب ا مبببام البببان  أظهبببر لانبببو وعلبببى ربببال الىوبببديرين البببان
َج )) َِج َيةةزج َوَعةة ُْ ِمةةْ  ِاتَةةاِز ا ِْ  ِمةةْ  َحةةَ  ٍ )ُْةْلةةَ ُ  َذةةَوا َوَأْاةةَباُذ ََ َيكَةةْيُِفْم ِد الةةمِّ رق ا،ببو لببو أريببد مبب  الببا (4)((...(مةةا َعَلةة

رمبا احىباط  بو    سبلهاقط  أظفر أصب  اليد اليحىمه اما لزوم ادلسه على ادلرارة اليت عليو رما كىب إليو البع  أو لبزوم 
 .(5)أو الىخي  رما كىب إليو البع  وإو يا   ع  آخر

وأيهمبا  ؟روح أو ىبو ميسبورهمث ا،و قد خيىلف يف ان ادلسه على ادلرارة اليت على اجلرح ىه ىو مبباين دلسبه الع بو امب
 ادلسىفامل من ا ية الشريفة أو من   ىا، الهمه أي ا  ق ية اإىهاملية.

ةورٍ ))وىبو سبووط الصبالة رأسبا  إك  ه قد حيىمبه احىمبال خبام   ُُ ََ ِِالج ِبَط والوضبوا اروببالي الحيبي ال  (6)((اَل َصةاَل

                                                           

 والوضوا  دون  سه حمه الظفر. (1)
 (.121الدرس ) (2)
 من حيي اسىنباط حام )امسه عليو( الفيو وفصيه إك قد يفّصه  ني موضعي السسه وادلسه.اما  (3)
 .33ص 3هران، جل –ثوة ا سالم الاليين، الاايف، ملار الاىب ا سالمية  (4)
 .وإم األخ  صاحب العروة والسيد الوالد السيد ادلرعشي اللاينكىب إم األول السيدان الومي واخلوئي، وإم الملال :  (5)
 .55ص 1ىب، ج1413قم،  –الشيخ الصدوق، من ال حي ره الفويو، مؤسسة النشر ا سالمي  (6)
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 (1)ان واضبه البببطالن إك )ال وسبوص الصببالة حبببال(ديانبو  سببه الع بو امببروح أو مسببحو البال ديانببو الوضبوا، وىببو وإن ربب
)ال  ملبه ومعرالبة ابلوواعبد وان على الرض وعمر الوضبوا ينىوبه للىبيمم، لانبو، علبى أيبة حبال، احىباج إم إعمبال ،ظبرا،و و 

ُُورٍ ))على  –ملال   –وسوص...( حارم  ََ ِِالج ِبَط  .((اَل َصاَل
 رعحان اإلمجاع يكى التوات  جلُاتٍ 

وارمل وربببما  لاببن احىمبببال الىوريببة والىويبببة اليببو الا،بببو وإن ضببعف )إبببدا ( احىمببال اخلطبب  اليبببو (2)ا ادلىببواور)امببب :رمببا سببب 
احىمال الامب ادلىعمد لوإبو  مبن الوإبوه، وكلبو رىبواور أخببار عبدل عمبر لبديهم، عاب  الىبو  مشبهور الوهائنبا الا،بو ال 

مب قبببيه ال يصببدر قطعببا  مببن ملببه سببلمان ن الاببأ)لوإببو مببن الوإببوه( قولنببا وووضببيه  (3)حيىمببه اليهببا مببيا مببن كلببو(
بب  (4)الفارسببي امببا الاببمب لوإببو راإببه   ،راإببه   د ال لوإببو  رمببا ديىنبب  عبباملة يف اخلببب ادلىببواور، لاببن كلببو ىببو الاببمب ادلىعم 

حيىمببه ا،ببو رالاببمب يف ا صببالح، وىببو  ببني واإببب ومسببىحب، الببال ديىنبب  علببى ملببه سببلمان وال يف اخلببب ادلىببواور، رمببا 
ة والىوريبببة، عاببب  ا مجببباع  بببه والشبببهرة الفىوائيبببة البببيت ال لىمبببه اليهبببا الىويبببة وال الىوريبببة وال الابببمب دلصبببلحة الىويببب (5)اليبببو

 اخلط  اليو أل،و حسي ملون ا مجاع أل،و حدسي  ه و عدم احىمبال الىواور على ا مجاع  عدم احىمال َرُإهَ راإحة، اللئن 
ا مببببن ىببببمه اجلهببببة إن   ،وببببه نرإحيببببة ا مجبببباع( الببببان ميهالىوالببببؤ علببببى الاببببمب العمببببدح اليببببو ملو،ببببو )والصببببحيه: وسبببباو 

امببا الىببواور  يببرإه علببى الىببواور اب،ببو ال حيىمببه اليببو الىوريببة والىويببة والاببمب دلصببلحة راإحببة أىببم مببرعا  أو عوببال   (6)ا مجبباع
 .اليحىمه اليو ره من األمور اللالثة

مببن إهببة وببواوره وواببرر ،ولببو مببن مصبباملر خمىلفببة  و عبببارة أخببر : )الىببواور( ىببو مببا وببواور ،ولببو حبيببي امىنبب  الاببمب اليببو
                                                           

ُْ الَةءَفَمةاُء َمةَ  ُتَ ةكِّ  ))مبا ورمل يف الابايف  ىمه اجلملة اصطياملية من مجلة من االخببار منهبا (1) َيةْ  َح ِْةٍز َيةْ  ُزرَاَرََ لَةاَل لُةْكةُه لَة
ُإ َو ِِالج اْلَتَمةَكْه َو اْحَتَ ةْه وَ  ُ  بِيَةةْوَمْ ِ فَةِ ِن انْةَقطَةَع الةمج ُِ ا َو َتْمةَتْه َُ  اْسةتَةثْةَفَ ْت َو َصةكجْه َو ِِْن َعةازَ  لَاَل تَةْقُلُم بَِقْمِر َحْيِضة

ٍَ َو اْلَمغْة ةَ  َو اْلَلْ ةَ  بُِغْمة ُْ ٍَ َو الهء ََ بُِغْمة ُإ اْلُِفْ ُسَف تَةَل جَبْه َو اْلَتَمَكْه ُثُج َصكجِه اْلَغَما ٍَ َو ِِْن َ ْ المج ِ َز َو اْلِلَ ةاَء بُِغْمة
َُ ذَ  ٍَ َواِحٍم لُةْكُه َو اْْلَاِئُض لَاَل ِمْث ُإ اْلُِفْ ُسَف َصكجْه بُِغْم ةَ  ُمْمَتَحاَضةٌ  ََيُِز المج ُِ ُإ َو ِِالج َف ةا الةمج َُ ِلَك َسَواًء فَِ ِن انْةَقَطَع َيَةْ

ََ َيكَةى َحةاٍل فَةِ نج الَجةِاج ص لَةاَل ال جةاَلَُ  ََ الَةءَفَماِء َسةَواًء ُثُج ُتَ ةكِّ  َو اَل تَةمَُع ال جةاَل  3)الابايف: ج (( ِيَمةاُد ِدْةَُِِفمْ َتْ ََُع ِمْث
 (.99ص

 في .ورما ادلسى (2)
 (.121الدرس ) (3)
 متهيدا  لىصور ما ،وولو يف ادلىواور،  شاه أال ه. هكرران (4)
 ادلىواور. (5)
 ادلوصومل إمجاعات الوهاا ا مامية. (6)
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ببباللهبببم إال ان يُ  ،وال مبببن الىوريبببة أو الىويبببةاليبببو حلامبببة  اخلطببب  والابببمب، لابببن كلبببو ال دينببب  مبببن الابببمب اليبببو اليمىنببب    معم 
)اخبار مجاعببة ديىنب  ووالبؤىم علبى الابمب حبح البراإه منببو( ابن يعبر ف  ببالابمب البراإه  إميف وعريبف الىبواور  الابمب

مببا يشببمه الاببمب جلهببة مبب  ان ظبباىر وعببريفهم ان امىنبباع ووالببؤىم علببى الاببمب إاببا ىببو ابلنظببر لببمات اخلببب وواببرره، ال 
 . الى مهمرإحة

  وَر ب  ط احملمولضليود التوات  تمرعْ د ال
مبن ا،بو مبن د وعريف الىواور  اه ولو الويومل و  ىبا دمبا لعلبو قهبرح ا صبا ة، النايبب  با سبب  يّ وعلى أح الا،و ان قبُ 

ووضببيحو: ا،بو  رة واببون ال ببرورة  شببرط المببول وأخبر  ياببون االمىنبباع  شببرط المببول ومزيببد ال برورة  شببروط المببول، 
الا،بو إكا قبال )ا ،سببان العبا  عبا ( الا،بو إكا عببّد  :ويوضببحو ادللبال ا ي ،أقسببام، أر عبة منهبا دمىنعبة ةا علبى سسبمبوربه منه

أو مبرلو، ربان مبن ال برورة  شبرط  -جأو قيبده  -ب)ا ،سان العا (  جمموعاون ادلوضوع إزا ادلوضوع ابن ي -أ العا 
المول ل رورية ثبوت العا  لإل،سان العا  إكا أخم نحد األحناا اللالثة، والفرق  ني الويد والشرط ان الويبد خبارج  ماوبو 

 .الالو خارجعن ادلويد لان الىويد  و ملاخه، اما الشرط الهو الىزام يف الىزام 
الا،بو لبوح   -مل)العا ( ظرالبا  اليابون ادلبرامل ان ا ،سبان يف ظبرف رو،بو عادلبا  ىبو عبا  وىبما علبى قسبمني  واما إكا أخم

 ؛يف ظبرف رو،بو عادلبا ، مبن ادلمانبة اخلاصبة حبح احلمه الماي األويل أح  لحاظ البمات والروببة البان ثببوت العلبم لإل،سبان
مببن ال ببرورح ألن مصببداق ا ،سببان العببا   ببا  ثبووببو لببو ابحلمببه الشببائ  الصببناعي الببانوإن لببوح   -ىببب ،لفببرض حلبباظ كاوببو

، ومرإب  كلبو اللبزم سبلب الشبيا عبن ،فسبو ىو مصداق يسىحيه ان ال ياون عادلا  وإال دلا ران مصبداق ا ،سبان العبا 
اسببىحال  الوإببومل اخلبارإي  نفسببو مصببداقهماحيبي رببان و يف اخلببارج مىحبدة  معهببا وإببوملا   إم ان البمات ادلىصببفة  صببفات

 (1)الى مهوفاياها عنها الهو ،ظ  ال رورة  شرط المول. 
زذم الَقَ ابملضمون، فكلَ املتوات  اولك  جتْو

النوبه ابدل بمون يف  عليهم السالم ه قد يوال جبراي،و يف خمىلف الرواايت ادلوإوملة نيدينا لىاويز األئمة ) سب : رما
َْةةَك فَةةاَل َيَِةة )) :السببالم عليببورواايت عديببدة منهببا قولببو  ُْ ِم ْلتُةة ُْ َاَمةةا ْسَِ َْةةَك فَُُرِْةةُم َأْن َأْرِوَْةة ُء، لَةةاَل:  ِِّّنِ َأْْسَةةُع اْلَِفةةاَلَإ ِم

 به حبح إن   ،اللعلبو اخطب  يف ،وبه ادلعبى ((2))((فَةتَةَلمجُم َذِلَك، لُةْكُه: اَل، فَةَقاَل تُ ُِْم اْلَمَلاّنَ؟ لُةْكةُه نَةَلةْم، لَةاَل فَةاَل  َْسَ 
 اللعلو اخط  يف ،وه ملقائوو إكا را،ه ىي ادلسىند يف احلام الشرعي، رىودم  ما حوو الىب خ  أو العاب ، أو  ران الاضال  

                                                           

 للفرق  ني العارض ادلفارق و ني الماي  ماي ابب البىان أو ابب الاليات )االيسا وإي(. (1)
 .51ص 1لهران، ج –لاىب ا سالمية ثوة ا سالم الاليين، الاايف، ملار ا (2)
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   (1)رو،و يف موام البيان من ىمه اجلهة أو ولو. وللبحي وىمة إبكن هللا وعام(
 حِفوم  رواايت الَقَ ابملضمون يكى رواايت )ااتبوا(

العبن أ   علبيهم السبالمرما ورملت رواايت عديبدة  مبر  اىا بة مبا أملبوه   (2)((اِبْلِِفَتازِ  لَةيُِّموا اْلِلْكمَ )) :ورمل ال ْقال:
   (3)((اْاتُةُبوا فَِ نجُِفْم اَل ََتَْفهُوَن َح ج َتِْفتُةُبوا))يوول:  عليهم السالم ص  قال مسعه أاب عبد هللا 

َوانِةَك )): علبيهم السبالمعن ادلف ه  ن عمر قال: قال يل أ و عبد هللا  َْ ْْ َوبُةثج ِيْكَمةَك ِد ِِ َُْوِرْ  اْاتُة فَةِ ْن ِمةهج فَة
مْ  ُِ ِْ ِِالج ِبُِفُتِب    (4)((ُاتُةَبَك بََِيَك فَِ نجُْ َيَِْت َيَكى الَجاِس َزَماُن َذْ ٍ  اَل َيََْنُموَن ِفي

 .إال ان رواايت جتويز النوه ابدلعى، حارمة عليها إك يوال: كلو وإن صهّ 
رأ  العبرف انظريبة األخب   ،النوه ابلنص لوا   يىيسر مرل  لوضوح ا،و إكا قال )ارىب( وقال أإيز لو النوه ابدلعى

ونطببب  سببائر ضبببوا ص احلاومببة الببيت م ببه يف رىبباب احلاومببة والبببورومل ،ظبب  الىطببرق دلببا ال يىطببرق إليبببو ا،ببو رمببا   ،لببلول
ايببة اليشببملها الاىا ببة رو  ببه ان  ؛علببى إببواك الاىا ببة ابدلعببىالاببوم مببن احليليببات، وان اللسببان لسببان الىسببا .. ا  الىببدل 

 .لان ادلالك واحد حسب الفهم العريف ،سلمنا .ان أرويو رما مسعىو منو( إك قد يرويو لفظا  وقد يرويو رىا ة ال ريد)
الاىا بببة ابدل بببمون البببرواايت البببلالث األخببب ة،  وا،بببو وبببدّل علبببى: ان الاىا بببة وشبببمه الاىا بببة ابدل بببمون و عببببارة أخبببر 

 الىبد را،بو رىبب رالمبو.  علبيهم السبالمناعي على من رىبب م بمون ربالم ا مبام إبلالقها إك يصدق ابحلمه الشائ  الص
 ولما  ى ادلشهور أي ا  على اجلواك.

 وصكى هللا يكى دمحم وآلْ الطاذْ  
َِ فَِ نجَك تَةْق َُع )): إم أ  كر السفارح صلى هللا عليو والو وسلممن وصااي رسول هللا  اَي َأاَب َذرٍّ َما ُدْمَه ِد ال جاَل
ُْ، اَي َأاَب َذرٍّ َما ِمْ  ُمْؤِمٍ  َْةُقوُإ ُمَ كِّياً ِِالج تَةََاثَةَ  يَ  اَبَز اْلَمِكِك اجْلَبجارِ  ِْ َوَمْ  ُِْْفِثْ  لَةْ َع اَبِز اْلَمِكِك ُْةْفَتْح َل َكْي

ِْ َمَكٌك ُْةََاِدي اَي اْبَ  آَدَإ َلْو تَةلْ  ََ ِب ُْ َوبَةْ َ اْلَلْ ِش َووُاِّ ََ َمْ  تُةََاِع  َما َِ وَ َكُم َما َلَك ِد ال جاَل اْلِِبء َما بَةيةْ
 ((انْةَفتَةْكَه...

 .(529: صللطوسياألمايل )

                                                           

 (.121الدرس ) (1)
 .36ىب، ص1444قم،  –احلسن  ن معبة احلراين، لف العوول، مؤسسة النشر ا سالمي  (2)
 .52ص 1لهران، ج –ثوة ا سالم الاليين، الاايف، ملار الاىب ا سالمية  (3)
 .52ص 1ان، جلهر  –ثوة ا سالم الاليين، الاايف، ملار الاىب ا سالمية  (4)


