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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
اال  فاااا   إىلقاااد ي اااال بعااادم احلر اااة اسااا نا ا  وسااابن ا اااه ؟الشاااين  ااان ال الالااا ب هااا ال هااا  هاااو حمااارم او ال طرحاااهكاااال البحااام حاااول  اااا 

 ولالن ب يت ت مة هل ا الوجه ، وثاين أولواجبنا عن ذلك بوجه ، الال ب ه ال ال يصدق عليه ا ه ك ب: إل رابعهااملوضوعي بوجوه كال 
 : تتمة الوجه الثاني

 :  يف اجلواب الثاين على الوجه الرابع بال الال ب على  وعني سبن
إذ الالاا ب تااارة يالااول حاافة للحالايااة وهنااا ي طااع النظاار عاان احلاااكي  اان كو ااه  الطااا او ؛ كاا ب احلاااكي: كاا ب احلالايااة والثاااين: ولاأل

ه تلاك الشااروي  وهناا يشاافي ايا، حاافة احلااكي ايالاوليالااول الالا ب وحافا للفاعاا  والالاال ال ائا   أخار وتاارة ،  ائماا او  ل ف اا او  ال ذلااك
   .يف   ام ال مثي ، كي ي صف با ه كاذبما او  الطا او ل ال يالول  ااال او  ائكأ

 :ذكر ا بال هنالك وجهني كيما   ول بال ك ب احلالاية حمرم  كما
كاا ب  وا  ان كو اه كا ب احلالاياة ال الالاا ب املار وا واملنهاي عناه أعام( اايف الرواياا  و نهاا تات اوا الالا ب اإلطاالقوهاو : األولالوجـه 

 ق اللفظي أو امل ا ي.اإلطاله ا    ضى و ،  طل ا سوا   سب للحاكي او ال ات ا  ح ي ة الال ب إىلالنهي   وجه ألل احلاكي 
؛ وذلاك اسا نا اإ إىل كاك  كلياة وهاي: ك ب احلالاياة ال يف الثااين أي كا ب احلااكي: أي األوليف بظهور الال ب ال ي ال : الوجه الثاني

العناااوال قاااد اخااا   اااا هاااو هاااو هااا ا  هاااو الااااال الظااااهر  –وهااا ا ضاااابئ  بناااائي  هااام  – اااا تعل ااات بعناااوال  إذاوالناااواهي  واألوا ااار األحالاااام ال
ثباو  احلالام لاه  ان  ال ا افاي ام املوضاوا لالعناوال هاو  ا ألال الظااهر : أي، ا  ساابه ل ائلاه وال بشاري قصاده لاهال بشاري   وضوعاإ للحالم

 اج إىل الدلي أو  لمها، واال فاي هو احمل   رائئ زائدة  ن حدق ا  ساب او قصد
عنااه هااو الالاا ب  ااا هااو هااو سااوا   سااب لل ائاا  ا ااه كاااذب او ال واملاار وا املبغااو   اااال املنفااي و –وهااو كاا لك  –ولااو ثباات  ااا ذكر اااه 

 (1توعليه ينبغي جتنبه
 وضوع له وعكسه يحتاج الى دليل ممام التعلى ظهور متعلق الحكم في كونه  ةثالث أدلة

 : ووجوه بأ لةثاين الوجه ال االس دالل علىوميالن 
 المتعلقات بما هي هي في تابعة للمصالح والمفاسد  األحكام: األولالدليل 

االالا ب  ،امل عل اا   اا هاي هاييف تابعاة للمصااو واملفاساد  -حبساب العدلياة واملع  لاة  – األحالام أل ن هو ثابت هو  ا  األولالدلي  
 عاام لااو كااال قصاادا ، سااوا  قصااد الفاعاا  ذلااك او   ي صااد حا لااة للمفساادة باا ا ا و لهااا والساارقة وال  ااا  ااا هااو هااو ذو  فساادة وكاا ا النميمااة

  .ثبوتاإ ويف املراح   ا قب  ال نج  الشارا أحالام عليها صبت   اعن  ذلك ب ولالن  وطن حبثنا ليس يف ، و ل ف ا اال الع اب سيفتب عليه
وكااول العنااوال  زائااد أي ا اافاي  عااو حي اااج اىل  لياا  اااال  عاادا ذلااك الشااارا و ااا أحالاااماملوضااوعا   ااا هااي هااي  صااب  ال والحاصــل:

اللفظاي  واإلطاالق، جعا  العناوال  اا هاو  وضاوعا حلالماه اظااهره ا اه قاداطلن قد وحيم ال الشارا  ،ليس  ام  وضوا احلالم حي اج اىل  لي 
 امل ا ي ي  ضي ال ال  ري يف البني و نه قصد الفاع  وا  ساب الفع  اليه  أو

 الموضوع بما هو هو  األحكاممصّب نين في جعل حال المقن: الدليل الثاني
والشاارا هاو احادهم باا   –ا  الع ااال  ناناني واملشارعني يف ل لااف امللا  والنحا  ويف بن الحظاه  ان ت بااع حاال امل  الادلي  الثااين اهااو  اا وأ اا

                                                           

 ب جنب امل د ا  املوحلة له وال كال حينها  ااال او  ائما  (1ت
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 .  وه ا ثابت حىت يف اجلاه  ال احر،إال الع وبة  اآلثارل لف  عليه يرتِّبولحيم ، فسهنهو املوضوا ب ألحالا هم ن ال املصب  –سيدهم 
، اااال املبااالر تفاار  ، وكاا ا احلااال يف الالمااار الز ااة لااهثاب ااة سااوا  علاام الطاارا بوجو هااا او ال اهااي  اإهنااا (1تامااثال الضاارائب عنااد ا تشاارا
الوضاعية حاىت لاو تا را  تنطبان علياه  اروطهمضاع ه لاو   ب  قد تصا ر ب، ر ها  ثال حىت  ع  فل ه وجهلهو عليه وتفتب على بضاع ه لو اس 

 .ص ولو كال جاهالالشخ األحالام جتري عندهم علىا ينه اال ك  وقو  املرور أحالاموك ا احلال يف ، جبهله وقصوره
النظاار عاان هااي  ااع قطااع  هااي العناااوين  ااا هااي األحالاااموضااوعا    أل علااى األعااراايف ل لااف ح ااول ال  نااني ول لااف  األ اامبنااا  : إذل

 االل فا  وعد ه. و قصد الفاع  وعد ه وا  سابه له 
 حديث الرفع : الدليل الثالث

ال سااعة املاا كورة ايااه اح اجاات اىل راااع وال يالااول الراااع إال بعااد  األ ااور ألاا ااه  ثباات ملااا بيناااه وذلااك  (2تالاادلي  الثالاام هااو حااديم الراااع
جمعاوالإ يثبات ال هناا   اي ا  إذلاحاديم الرااع ، ا هاي هاي لالاال حاديم الرااع لغاواللموضاوعا   ا ثاب اةلاو   تالان  األحالاامااال ؛ (3تالوضع

هاو  وضاوا احلالام ال  اا ال العناوال  يثباتالرااع  حاديم أخر وبعبارة ، امل كورة يف الرواية هي تسعة وامل اح ليس  نها واأل ورقد راعه الشارا 
 .ورو  احلديم لغوا أح  كال وإال لالن اس ثنيت  نه ه ه ال سعة بلحاظ  سب ه اىل ااعله

 تأكيد األدلة السابقة: أمثلة فقهية من النوعين
املخ لفااة كااي يال شاافوا  نهااا هاا  ال الشااارا تاادخ  ااااع ك  األ لااةبااال الف هااا  يف الااوار  املخ لفااة ي  بعااول  األ لااة الثالثااةو ؤكااد  ااا بيناااه يف 

و لمهاا  ال شاف العشارا  با  ة الاوث ى و ر العاو راجعاة ساريعة جلاواهر الالاالم و ، او ال ثباو  احلالام وا خ   خصية الفاع  وقصاده وال فاتاه يف
ال  اك اهناا  ااال املفسادة الفعلياة  ؟اما هو حالم حالته، لو ال  خصا  صب ثوبا انسي ا ه  غصوب وحلى ايه امل ا   ن الشواهد و نها:

 ه ه  سألة اوىل ؟احلالمخلية يف د  بعدم النسيال له سب ه اىل الفاع  ه  يف الغصب ولالن  كائنة
لبسه وحلى اياه اها  حاالته حاحيحة  سي ا ي ة مث  لد ن ج يعلم ا ه كال خصا اروا  ن السوق و لو ا ف   ا الثا ية اهي  املسالة وأ ا
   ؟او باطلة
أقحمااوا االل فاااا  قااد  مممااا يعاا  اهناا األوىلوالثا يااة ا ااالوا بالصاااحة يف  األوىلاملسااألة  بااني اان الف هااا  كصاااحب العااروة و اااله اصاالوا  مجااع

 خااص    ااا هااو هااو باا  (4تاحلالم هنااا   ي بااع املوضااوا، ااا ااا  أل ااهاحلالاام ا ااال ال الصااالة حااحيحة  حااني الفعاا  يف ثبااو  سااب ه اىل الفاعاا  و 
  سيا ه عدم بلحاظ  سب ه اىل الفاع  و 
و اان ت بااع يف ك ااب ال ااوم  ،وإل  سااي بااالبطالل الصااالة ولاا لك حالاام  صااب  إبطااال ااا هااو هااو  كااال  اااال املوضااوا: وا ااا يف املسااالة الثا يااة

 .والبحم سيال (5تسيجد امل ا   ن ه ه املوار 
 آخارويف  ثاال  ؟ دخلياة او ال وال فاته ذااع ك  خص املاللف ه  إل الشارا  عناملوار  املخ لفة ينبغي ال  بع وال فحص  اا ه يف  وعليه:

ارمار  الدالاة علاى الاراحاة  لأل لاةولالان ا ارابه ارمار  ال جاائ  ، يف ثباو  احلر اة لاو وذلك ال افاي الب اا ه جائ ا راب امل نجس للطف  
  (7تولالن امل نجس  ن العناوين النسبية (6ت ن العناوين ال اتية

                                                           

 وليس الالالم يف حح ها  رعاإ، لوضوح حر ة املالو  والالمار  و له. (1ت
رُِهـوا ع ل يأـِه و  م ـا    تت سالم(تحالى اهلل علياه وآلاه و قَااَل قَااَل َرسلاولل اللَّاِه  تعلياه الساالم(َعْن َحرِيِ  ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه  (2ت َُ و  م ـا ُأكأ ـي ا ُ وـ أُ و  الننسأ ـي اء  الأ ـع ُة أ اأ رُِفـع  ع ـنأ ُأِمتِـي ِتسأ

َ  و  م ا اضأُورُّوا ِإل يأِه و  الأح س ُد و  الونيـ ر ُة و  التِـف كُُّر ِفي الأو سأو س ِة فِ  َ  و  م ا    يُِويُقو ِة م ا ل  يـ عأل ُمو لأو   ُ  . 363ص 15وسائ  الشيعة ج ((مأ يـ نأِوُقوا ِبش ف ة  ي الأ
 وبعد مشول األ لة. (3ت
 املوضوا هو اللبا  الغصيب وحالمه بطالل الصالة ايه. (4ت
 مما يعك عنها بالشرائئ الواقعية او االحرازية و لها. (5ت
 أي احملر ة ل ا ا  طل اإ  ع قطع النظر عن ااعله و اربه. (6ت
 ين احملر ة يف حورة ا  ساهبا أل خاص خاحني.أي  ن العناو  (7ت
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 :  البحثى صغر 
للحر ااة سااوا    ااام املوضااوا وا ااها ااه  نصااب علااى عنااوال الالاا ب  يف اهرظااوالنهااي  ،ل ات ااوا الالاا بو ال الروايااة ت اااااويف حااغر  البحاام 

يظهار ال الشاخص لاو كا ب  هنااو ان ، م هو ك ب احلالاية بغض النظر عان احلااكير احمل   تالن وعليه الال ب أمللفاع   هنا   سبة   أكا ت
   ح ن وإل   ي ح ن ك ب احلاكي.ك ب احلالاية للحالاية اال عمله حرام ألل  وال كال  ل قاحد اا ه هازال 
 ؟ ليمعوال  االيف يف  صداق املعلم: تلق لا

 اال ين ض به. إخراجها ه وبالدلي  اراص  ن بنا  ع ال  و له ثبت : قلنا
ا صاب علاى املوضاوا  اا هاو قد  ال احلالموهو  األح اهو باق على  بإخراجهي طع  ك   ا    والاألح  ا نا يف   ام ذكر : والمتحصل

  على ارالا هو إال  ع الدلي 
   .ولالن ك ب احلالاية واملوضوا  ا هو هو ثابت وظاهر النهي  نصب عليه عرااإ  ليس ك با لنا ا هقال ك ب احلاكي وال : والُالصة

 الكذب هز    صرف الكذب  موضوع التحريم هوقرينة المقابلة وكَو : ا اكال الثالث على الوجه الرابع
اااال ذلااك ي  ضااي  ااار   ووحااف الالاا ب بااااهل ل اهلااازليف الروايااة بااني الالاا ب اجلاااا  والالاا ب  ةالثالاام اهااو قريناااة امل ابلاا اإل ااالال وأ ااا

   ؛أيضاالال ب ه ال 
 :  توضيحه
رم وذلااك ال املوضااوا يف الروايااة لااو كااال ات ااوا ا ااه حمااميالاان ال ااول ب ولالاان  ااع ذلااك، ال الالاا ب هاا ال لاايس بالاا ب عراااا تسااليمنالنفاار  

والالبال يف كا  جاد   ناه ات اوا الالا ب الصاغل : واياة ت اولولالان الر ، وجاهاةال الالا ب ها ال لايس بالا ب عرااا ذا باالال ب ا ئ لالاال ال اول 
 (1تفا  الرواية هو  ر  الال ب ه ال احىت لو   يالن الال ب ه الإ ك باإ اال ، وه ل

 اإل اامال كاال كاالم وا، ب صارحيه باال عميم أيضااهنى عناه قد شارا اال ال ساحمة  ومسي بالال ب ه الإ  هو ليس بال ب اال  ا آخر:وب عبل 
 والغ

 :  حيدث تعار  بني ظهورين تالال ب يف اهل ل( تعليه السالم( اإل اميف كالم : وبتعبير آخر
وها ا  وقاد حر اه الشاارا –ولاو  سااحمة  –تالالا ب يف اهلا ل( يف ا اه ي صاف باه وظهاور  ماإ للها لييف كو ه جا اإ وكو اه قساظهور الال ب 

 إذل. ا أ   رمساحمة اهو حمالال ب على ه ا وال كال   أطلن اإل امال عار  بلحاظ ال 
اها ه ليسات  إرجاعاه ناه ب صاد  الاو  ا ح احادهم  اع حادي ه اأخا   اي ا السرقة( إذا قال املوىل تاتنهو احلال وي ضح ذلك  الحظة ا ه 

 رينوصلى اهلل على محمد واله الواهوللالالم ت مة  .اا ه جيب تركه ب وله اتِن السرقة   احاإ بسرقة عراا ولالن لو هنى املوىل 

                                                           

 وإل ار  ا ه   يسم  ك با. (1ت


