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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
(991) 

 تتمة الثمرة واإلشكال على الشهيد الثاني:
أشدد ع علددى ال ددهيد القددا  يف قولدده يف  مدداب اليمددني )ددن املسددالغ بددان )عقددد البيدد  و دد   )ددن العقددو  حقيقددة يف   1)لنضدديد ان )العقددد اثممم 

ددع ا قددرار بدده عليدده، حدد  لددو ا اعددى إ ددن حىتا و  را ة الصددحي ، زدداا يف الفاسدددد لواددو  خددواوا احلقيقددة وا دداا  المبددا ر و ددحاة السددل ا قددالب و)ل
عددا ، ولددو  ددان ) ددا ا  بددني الصددحي  والفاسددد لىتدددق بلع هفسدد   باحدددشا  ،دد   )ددن األلفدداي امل ددا ة، وا قسددا)ه إ  الصددحي  الفاسددد ي يسددم  إمجا

والفاسد أعما )ن احلقيقة، ا مهى 
 ببقوله  2)

 هل المراد الصحيح العرفي أو الشرعي
)الصددحي   املددأ ور يف  ال)دده، هددع يريددد الصددحي  العددريف أم  )ح السددلال املطددرون حينهددأن هددو أ ادده )ددا )ددرا  ال ددهيد رودده اهلل )ددن ا ددطالن 

 الصحي  ال رعي؟
 إن أراد الشهيد الصحيح العرفي ففيه ان اليمين عقد شرعي

أ)ا األول، فال مي دن أن ي دون هدو )درا  د ألنا البحدر يددور عدن الوفداو بداحلل  والندأر، وأ اده لدو حلد  الرادع أو  دأر علدى أن يبيد   ار ، 
 اسد، فهع يعدا وافيا  بنأر  وحلفه أو  ا قا  هبما؟ و)علوٌم أهنما عقدان شرعيان ال عرفياانافباعه ببي  ف

 بوعليه فال سبيع إال القول بالفرض القا ، وهو
 (َأَحلَّ اهللُ البَمْيعَ )د الصحيح الشرعي، فيلزم لغوية اوإن أر 

ال مي دن االلمدمام بده، أل اده يسدموا  رفد  اليدد عدن أ دالة احلقيقدة  أن ألفاي املعا)الت )وضوعة للصحي  ال رعي )ن املعا)التا وهأا )ا 
عندد ال دغ يف  دحة البيد  وفسدا  د أل ندا اعمب دا البيد  حقيقدة يف الصدحي  ال درعي، وال مي دن احل دم عليده باحللايدة لعددم   َأَحلَّ اهللُ البَمْيمعَ )يف 

 دار )عدا اةيدة البيد  النافدأ  افدٌأ، وهدو باادٌع قطعدا ، فدال مي دن لفسدا ، وإال احممال الفسدا  فيده، إال ال يصد  احل دم بنفدوال بيد  ال يممدع فيده ا
 ا 3)االلممام مبا اله  إليه 

 الجواب:
 بو الم ال هيد  حي  سواو أرا  الصحي  العريف أم أرا  الصحي  ال رعي ،ول ن ا ش ال ب ال شقيه،    هام

 أ)رانب ى إش اله ) ام ظله الصحي  العريف فأل ه ير  عل قدس سر ال هيد أ)ا لو أرا   -أ
 اليمين والنذر عقدان عرفيان -أ

 أ  ال حقيقددة شددرعية لددا، بددع شددا  سددائر العقددو  وا يقاعددات حقددائ  عرفيددة  ا دد  نيان اليمددني والنددأر عقدددان عرفيددان وليسددا شددرعياألول: 
ددمن )واددو ة قبددع ال دداره لبداهددة ان اليمددني والنددأر )واددو ان يف  ددع األ يددان ويف  ددع األا)نددة  ، و ددأرن  بددع حدد   دد  امللمددم)ني باأل يددان لددم  ددوه قىتسىت

ا، واشداااه مدا بوضد  اديدد وي يمصدر  يف )فهو)هما ه ال شغ يف واو  اليمني والندأر قبدع ال داره وال شدغ ان ال داره ي يضدعه بواحلا ع
ملفهددوم فهمددا  ددالطالي والبيدد  اللددأين ال شددغ يف يف ا عقا شددا أ)ددرا  ) ددأ ر اسددم اهلل )ددقال   ال يدددل علددى وضدد  اديددد )ندده وال علددى هصددرفه يف ا

اهنما ليسدا حقيقدة شدرعية )د  ان ال داره اشداع يف ا عقدا  الطدالي )دا ال ي دااه العدر   حضدور شداهدين عدا لني و و ده يف اهدر  د  املواقعدة 
عقدو  وا يقاعدات شدرواا  و)د  اللدغ ي يقدع بدع اشداع ال داره يف  دع ال وشدبه اللدغ، و  شا، و دون البيد  )نادما  )وال  ليدع عليده  د  ا مجداه 

 اأحد باحلقيقة ال رعية فيها
                                                           

 وهو المقريرات املنسوبة لل يخ الوحيد ) ام ظله ا  1)
 ا242و 1ال يخ اال صار ،  ماب امل اس ، الناشرب   ر آر)وس )امساعيليان ، قم، ج  2)
 ا224-223قم، و –حممد رضا اال صار  القمي، العقد النضيد، الناشرب  ار المفس    3)
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وال الم يف املقام عن املوضوه إال ال الم عدن ان البيد  واليمدنيااا او )وضدوعة  ،اهنما )عقدان شرعيان  ح ما  ال )وضوعا  وبعبارة أخرىب 
 للصحي  شرعا  أو عرفا  أو لألعما

 علَّقإشكاله من خلط المتعلِّق بالمت -ب
 د  هدام  سلمنا ان اليمني والنأر )عقدان شرعيان ال عرفيان  أ   وهنما )وضوعني بوضد  شدرعي اديدد، ل دن إشد اله ) ام ظلده الثاني: 
بيعدا  بداه   اليمدني وا ده لدو أقسدم علدى أن يبيد  فبداه بيعدا  فاسددا  ) مدا لدو فدان  دالم ال دهيد عدن )معلَّد د)ن اخللط بني املمعلَّ  واملمعلِّد  أيضا  أل ه
د م   فهدع بدرا قسدمه بدألغ؟ فااداب ال دهيد بالعددم ألن أو بداه )دال ال،د  وي   لد ،أو بداه بيعدا  ربويدا   ، أو بداه )د  اهدع )قددار  وعينده،م   )ناَّ

وه أا هدرى أن ال دالم عدن )معلَّد  القسدم وهدو البيد   ،البي  )وضوه للصحي  بداللة المبا ر و حة السل  عن الفاسد فالفاسد ليس ببي  أبدا  
 وليس ال الم عن املمعلِّ  وهو القسما

ب ان ا العان ب ون خصوو القسدم والندأر عقددين شدرعيني ال يسدملمم القدول بدان البيد  وا ادارة وشدبهها أيضدا  حقدائ  شدرعية ف يد  وبعبارة أخرى
 ، واليمني حقيقة شرعية!الفاسد اليمني بالبي  برا ال يسمطي  االلممام بألغ أل ه يم لم عن  هيسم  ع على )ن الممم بان البي  حقيقة عرفية با 

)ددرا  قولنددا بدان البيدد  )وضدوه للصدحي  عرفددا  ينسدام أيضددا  )د  القدول بددان اليمدني )وضددوه للصدحي  شدرعا  فدديم ن أن ي دون  ببعبدارة أخدرى
 ني )  المما)ه بان املمعلِّ  وهو اليمني املرا  به الصحي  ال رعيا)الصحي  العريف  يف البي  الأ  هو )معلَّ  اليم ال هيد
 لو أريد الصحيح الشرعي فهو حكم وضعي والحل حكم تكليفي فال لغوية -ج
 الصحي  ال رعي فأل ه ير  على إش اله ) ام ظله  أ)رانب قدس سر ال هيد وأ)ا لو أرا   -ب 

 ددون )عددا اةيددة )البيدد  النافددأ  افددأ  إال النفددوال ، فددال يلددمم  صدديع احلا ددع وال  ان الصددحة لددو فسددرت بددالنفوال  مددا هددو ظدداهر  ال)ددهاألول: 
ح دددم ه ليفدددي، وهدددو ظددداهر لفدددح حدددالل املقابدددع للحدددرام أ   دددوا وال  دددوا وهفسددد  حدددالل بالنافدددأ خدددال  الظددداهر،   1)ح دددم وضدددعي واحلليدددة
  حي  ال  بار عليها، وهأا وضعا  حالل ه ليفا   ية هي )ن واه في ون )عا اةية البي  النافألا والنسبة بني النفوال واحلل 

 وأ)ا ان النسبة )ن واه فلوضون واو  )ا ة افااي )ن الطرفنيب
 ا  اخليارافالنافأ    احلاللب  البي  وق  النداو يوم اجلمعة، وبي  املعي    ا  )  اهع الطر  فا ه حرام )  ا ه  حي   افأ  اية األ)ر ان للم 

 فأب  بي  الفضويل والبي     املنام و)طل  البي  فاقد إحدى ال رائط واحلالل    النا
ا شد ال وال يدر  ) ببناو على هفس  الصحة جبا)عية األاماو وال رائط أو هفس ها بأ  األثر إال سدب  عليه واوابنا إش الهوقد سب   ظ  

عا اةية أحع اهلل البي  املسمام  لألاماو وال درائط أو أحدع اهلل البيد  لو أريد بالصحة الو األثر أو املسمام  لألاماو أو ال رائطب إال ي ون )
لاية وليس علة لهاا او   ا 2)الا األثر، وهو هامد لوضون ان اسماماعه لألاماو وال رائط )قمضن    او ال اره للحل

شا )دا ال در  ) ام ظلده  )دن )وإال  دار )عدا اةيدةب يةااا  مي دن بيا ده بنحدوينب أحددلا ب )وال مي ن احل م عليه باحلل ) ام ظله  قوله :توضيح  
 إال البيددد  النافدددأ  افدددأ  ثا يهمددداب ان البيددد  إالا  دددان مبعدددا البيددد  الصدددحي  شدددرعا  )أ   دددان هدددو املوضدددوه لددده   دددان  دددا ال يممدددع فيددده الفسدددا  أبددددا  

فدذالا  دان  ،فلو اعمدب   دحيحا  فهدو  دحي  بدال ريد  )ن الفسا  إليه إال ال اره حميط باجلهات  لها حنون  )الصحي  شرعا   ال واه لمسرب أ ا 
أل ده حدالل  )عا البيد  هدو البيد  الصدحي  شدرعا  و دان الصدحي  شدرعا   دا ال يممدع فيده الفسدا  أبددا  فدال )عدا ألن  عدع حدالال  أو  عدع  افدأا  

هني يف حد الاهده فياعلده ال داره علدى ابد  أحددشا أ)دا لدو  إمنا الأ  يص  أن  عع حالال  أو  افأا  هو )ا  ان حمممع الوا افأ حينهأن قطعا ، و 
ويظهدر  لده ف يد   عدع  دحيحا  أو  افدأا  أو يدعا فما)دع  3) ان البيد  يسداو  البيد  الصدحي  فدال يممدع فيده الفسدا  بدع ه دون الصدحة الاهيدة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين ااجلواب عن هأا المطوير ل ال)ه،  ا )ضى، فمدبر
 1ال ايفب ج   ال خير في العيش إال لرجلين عالم مطاع، أو مستمع واع))ب  لى اهلل عليه واله وسلم، عن آبائه )عليهم السالم  قالب قال رسول اهلل عليه السالمأيب عبد اهلل  عن

                                                           

 ا َأَحلَّ اهللُ البَمْيعَ )يف   1)
  ا222راا  الدرس )  2)
 بأايت باب ايسا وايا  3)
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