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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(82) 

 مه أو بالغرضسإ: األمر اما بالمصدر أو تحقيق فيه تفصيل
النسقبة  ن  أو األمقر اقارة يتعلق  باملصقدر وأخقرم باسقم املصقدر واالرقة بقال ر ،  ن  أالتحقيق  يقوناقا إ  ومزيدد 

اسققم املصققدر هققو ال ققر  فقلمققا اعلقق  بققه   نأفققال وجققه لتققوهم  ،وجققهبققني اعلقققه باسققم املصققدر وال ققر  هققي مققن 
املصدر، ومنه يعلقم ان الواجقع علقى العبقد ققد أو العقس وااه كلما اعل  بال ر  كان من اسم  ،هوكان هو 
 .(1)أمر ابأحدهالرالاة حىت إذا مل يتعل   يقون أحد

 واحلاصل: ان املعىن االسم املصدري واقع بني املصدر وال ر .
خصقققول الصقققريف منقققه بقققل النقققاا  مقققن ال قققي  سقققوا  كقققان بنحقققو  لقققيسههنقققا  بقققاملعىن االسقققم مصقققدريواملقققران 
ال يتوسققا االختيققار واةرانة بققني حصققوقا وبققني مقققدمااا أم املسققبابا  اةعدانيققة الققي  التوليديققة الققي املسققبابا 

وذلققك كامل ققي لققدخول احلققرم فااققه إذا قطققع املسققافة   (3)رغققم اةايققان  ققا (2)ميقققن لفاعققل مسققبابااا ان ال يققأ   ققا
 له بعده.ق عن كواه اختيارياً خرج اةحرايف النار عقس التوليدية فااه إذا ألقى  يدخل،كلها م ياً فله ان ال 

قاصققداً كتققاب الاققالل العقققدي أو الفقققري أو   (النققاريف  ألِقققهِ )واوضققيحه باملرققال التقققوي : ااققه اققارة يقققول: 
يقأمر  واالرقة:، (أحرققه)وأخرم يققول:  مرالً الفسان األخالقي أو نليل اةجرام الذي يعلم كيفية التعذيع كتع 

مسه أو إفناؤه، ومن الواضق  اافققاا الرالاقة إذ ققد يلقيقه يف النقار وال  ق ق بال ر  من اةحراق وهو حموه وط
منقه أو اسق ة  ورة  ص ق)كما لو طلي مبانة عازلة( وقد   ق ولقن ال يتحق  ال ر  رغقم امترقال األمقر، لوجقون 

الواجقع بححراققه   يتحق فااه الال ر  وهو احملو واةفنا   –ولو لب اً  –  املتعلا فااه إذا كان مراًل؛ يف احلاسوب 
اةلققا  خاصقة لقفقى وإن مل  ق ق، فهقذا   املتعلاقولقو كقان  ،اةلققا اةحقراق ملقا كفقى   املتعلاقخاصة، ولو كان 

                                                           

 كما لو علم ب ر  املو  امللزم وعلم ااه مل يأمر به لعجز أو جهل أو مااع ما كالتقية. (1)
 با .املسبا  (2)
 املسبابا . (3)
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 يف التقوينيا  واما يف الت ريعيا :
 األمر بالِعشرة بالمعروف أو بالرضا واإلرضاء؟

فتجققع ولقققن ال  ققع  (1)ع اِشددرهونهنب بِدداْلم ْعرهوفِ و  فااققه اققارة يققأمر بالِع ققرة بققاملعرو  وذلققك كمققا يف  -أ
 .وحتصيل رضاها فوق الِع رة باملعرو ، واارة يقون الواجع هو )اةرضا  والرضا( ،إرضاؤها

فقحن إحقرازه واجقع، عققس رضقا الزوجقة  وميقن التمريل ملا كان الرضا هقو الواجقع برضقا فاطمقة الزهقرا  
بققني واجققع ومسققتحع علققى حسققع نرجققة  ان إرضققا ها  :يقققالقققد يف املرققال السققاب ، وإسقق اطها حققرام، و 

اةرضقا  واجقع وحقرام امقا اةسق ار فمحقرم  انولقن ققد يسقتظهر  ،وحراموإن إس اطها بني مقروه  ،رضاها
حرمققة التققزوج علققى الفاطميققة ملققا ورن مققن )ان ذلققك  :منهققا عديققدة،مطلقققاً وعلققى هققذا البحققر ابتقق  فققرو  فقهيققة 

فقققققد اراققققأم مجققققع مققققن األعققققالم احلرمققققة اسققققتناناً إ  ان مطلقققق  إيققققذائها وإسقققق اطها  يهققققا(يبلققققط فاطمققققة في قققق  عل
ققققوم فققققالوا إلرمقققة اةيقققذا  واةسققق ار امقققا اةيققققا  يف امل ققققة فااقققه أعقققم مقققن  لوفص قققوإيقاعهقققا يف امل ققققة حقققرام، 

عرو  وادخدمقققة ممقققا يوكقققل حتقيققققه ملظااقققه.. وعلقققى أي حقققال فقققان املقصقققون ان الِع قققرة بقققامل ،واةسققق اراةيقققذا  
 االسم املصدري واحملص ل منها هو الواجع. املعىنواةحسان اارة اقون واجبة وأخرم يقون 

 األمر بإقامة الدين، نل نو عنوان مشير أو مستقل؟
فااقه ققد يققال بااقه عنقوان مسقتقل مقأمور بقه فيجقع  (2)أ ْن أ ِقيمهدوا الددنين  مرال آخر: قولقه اعقا :  -ب

ن  دا أو ااققه كل ققي قققد ح قق وقققد يقققال بااققه م ققخ إليهققا خاصققة ،مسققتقالً بققه  اً مققأمور م بققه الققدين وإن مل يقققن مققا يقققا
 مصانيقه.

اأسققيس  علققى وجققوب الصققوم والصققالة واحلقق  وادخمققس وااهققان واظائرهققا، امققا تاص ققاوضققيحه: ان ال ققريعة 
مقن  –يف ااملقة  –بقل هقي مسقتحبة، فققد يققال بوجو قا  ا قوجو فال نليل على  اوشبههاملساجد واحلسينيا  

فهققل اققرم الققدين فيققه متامققاً وشققبهها  املسققاجد واحلسققينيا بلققد مققن  خققالإذ لققو  ،الققدينبققاب ان  ققا اقققون إقامققة 
أو هل ارم للدين فيه من قائمة؟ وعليه: فتصقل  مرقل هقذه ا يقة املقران  قا  قاهراً املعقىن االسقم مصقدري  ؟قائماً 

 يف ااملة. فتأمل لالستدالل على وجوب اأسيس املساجد واظائرها

                                                           

 .11سورة النسا : آية  (1)
 .13سورة ال ورم: آية  (2)
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 إباحة المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة، من الخمس
ان ادخمققققس مققققن الواجبققققا  القطعيققققة بققققل هققققو مققققن فققققرو  الققققدين، وقققققد ورن  روايققققا  مثددددال تمريندددد :  -ج

، وقققد افققىت علققى طبقهققا لل ققيعة بتحليققل املسققاكن واملتققاجر واملنققاك  –إن مل اقققن متققواارة إمجققااًل  –مستفياققة 
سققائر األقققوال بققدون اطققر ق  لوقققد وقققع ادخققال  يف املققران  ققذه الرالاققة، ولقققن صققفوة القققول ومل صققه امل ققهور، 

 واالستدالال :
ان املساكن يقران  قا: املسققن القذي كقان فقوق شقأاه فاشق اه، فااقه إذا كقان مقن شقأاه كقان مقن م واقة السقنة 

ابطقل فيجقع ان فيقه   وجقون حق  األئمقة فال مخس فيه فال معىن لتحليله، واملعىن ان مرقل هقذا املسققن رغقم
ومن شرر صحة الصقالة أن يققون يف مققان مبقاغ، رغقم  ،م صوباً فيقون  (1)م اعاً  ادخمس الصالة فيه لقون
 ل يعتهم كي اص  صلواام.  ذلك أباحه األئمة

ما وصل إ  امل من ب قرا  أو غقخه مقن أمقوال الققافر أو امل قالمل غقخ املعتققد بقادخمس وان املتاجر يران  ا: 
مل ينتقققل إ  املقق من ألن عققني ادخمققس ملققك  –حسققع القاعققدة  –)أو األعققم( والققي اعلقق  بعينهققا ادخمققس فااققه 

 .مصلوااأباغ لل يعة ذلك لتص    ، لقن اةماماةمام 
اري الال  أخذ  من القفار يف حال احلرب بقدون إذن اةمقام سقوا  قلنقا ا قا فاملران  ا: )ااو  املناك واما 

 .(2)من األافال وان مجيعها لإلمام أو قلنا ان مخسها لإلمام(
ً أو  قققال يف الفقققه: )وكيققمل كققان فققدليل املققااع األصققل، ألن التحليققل  تققاج إ  الققدليل بعققد ابققو  كو ققا كققال 

 غ األخبار الدالة على اةباحة بال ذوذ.، وقد رمى أبو الصالبعااً لإلمام 
أقققول: واألصققل وإن كققان يف حملققه إال أن األخبققار الدالققة علققى ااققواز ليسققت شققاذة كمققا قققال، بققل هققو شققبه 

ف ِقيددل  ل ددهه ي ددا  :املتققواار إن مل اقققل أ ققا كققذلك، وهققي عمققدة مسققتند امل ققهور، ك قق  ال ققوا  عققن الصققانق 
: م دا له ِشيع ِتكهْم ِفيم ا خ صبكهمه اللبهه ِبِه ِإذ ا غ اب  غ ائِبهكهْم و اْست تد ر  ق داِئمهكهْم؟ فد ق دال  اْبن  ر سهوِل اللبِه م ا ح ا

داِكن  لِت ِصدحب ِعب داد تدهمهْم، و نهبِديحه ل    أ ْنص ْفن انهْم ِإنْ  ن انهْم، ب دْل نهبِديحه ل مهدمه اْلم س  ن انهْم ِإْن ع اقد بدْ ْذن انهْم و ال  أ ْحب بدْ مهدمه آخ 

                                                           

 غخ مفروز. (1)
 .645-653وراجع بقية األقوال والتفاصيل يف ل 654ل 33الفقه كتاب ادخمس ج (2)
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ت اِجر  لِيد زْكهو  أ ْمو الهمهمْ  د تدهمهْم، و نهِبيحه ل مهمه اْلم  ن اِكح  لِت ِطيب  ِوال   .(1))(2)اْلم 
ق ددْد ع ِلْمددته ي ددا  :ااققه ققال لرسققول اهلل  )وخق  اةمققام العسقققري عققن آبائققه عقن اةمققام أمققخ املقق منني 

دْبِ  و اْلغ ن داِئِم و ي ِبيعهون دهه ر سهول  اللبِه أ نبهه س ي كهونه بد ْعد ك  مهْلٌك ع ضهو  دٌر، فد يهْسدتد ْول ع ع ل دع خهمهِسد  ِمدن  السب بدْ ٌض و ج 
ددْيِاع ِمددْن ذ لِددك  ِمددْن ِشدديع ِت    ف دد   ي ِحددله  ْبددته ن ِصدديِب  ِمْنددهه ِلكهددلن م ددْن م ل ددك  ش  ِلمهْشددت رِيِه، أِل نب ن ِصدديِب  ِفيددِه فد ق ددْد و ن 

. فد ق دال  ر سهدوله لِت ِحلب ل مهدْم م ن داِفعهمهْم ِمد در اق  د  ح  دهنهدْم أ ْوال  دل  و م ْشدر ب  و لِت ِطيدب  م و الِيددهنهْم و ال  ي كهدون  أ ْوال  ْن م ْأك 
، و ق دْد اللبِه  ق ِتك  دلب  ،ر سهدول  اللبدِه ِفد  ِفْعِلدك   ت ِبْعدك: م ا ت ص دبق  أ ح ٌد أ ْفض دل  ِمدْن ص دد  لشنديع ة  كهدلب م دا  لأ ح 

 (3)ِمْن غ ِنيم ة  و بد ْيع  ِمْن ن ِصيِبِه ع ل ع و اِحد  ِمْن ِشيع ِت  و ال  أهِحلُّم ا أ ن ا و ال  أ ْنت  ِلغ ْيرِِنمْ  ك ان  ِفيهِ 
 إباحة المكان واللباس من شرائط الص ة فمل التحليل تنزيل؟

ساكن مبقدار الصقالة فيهقا املباغ من امل يقونلِعل ة هو  هل( لِت ِصحب ِعب اد تدهمهمْ ) ومورن البحر ان قوله 
لِت ِطيدددب  ؟ وكقققذلك )أي حل يقققة مطلققق  التصقققرفا  فيهقققا ومقققا عقققداها مقققن التصقققرفا  حقققرام أو املقققران حليتهقققا مطلققققا

د تدهمهمْ  إاعقان النطفة حىت اطيقع القوالنة أو حل يتهقا مطلققاً حقىت ملسقها يف صورة خصول املواقعة هل املران ( ِوال 
 وكذا املتاجر؟ قد يقال: ان املتفاهم العريف على األعم. ،النطفةأو املواقعة اجملرنة عن ااعقان 

الصقالة يف مقا  ةح  فِصق ،اللبقا وعلى أي فمورن ال اهد ان من شرائا الصالة ان يقون املقان مباحاً وكذا 
لتنزيققل البسققه هققي انزيليققة أو هققي واقعيققة أي هققل هققي فيققه ادخمققس مققن املسققاكن واملتققاجر )يف امللبققو  منهققا( هققل 

؟ ذلققك  ققخللتحققق  ال ققرر الققواقعي؟ أو  هققياللبققا  املبققاغ وسققاكنه منزلققة سققاكن املنققزل املبققاغ؟ أو  بققسال لققة منز 
 فتدبر. وهل هو متليك أو حتليل؟

 وصلع اهلل علع محمد وآله الطانرين
 

: أ ن ا بد ْيته الْ : قال: عن أيب عبد اهلل  ماع ِف  كهلن يد ْوق  يد قهوله غهْرب ِة أ ن ا بد ْيته اْلو ْحش ِة أ ن ا ِإنب ِلْلق ْبِر ك   
ره   .262ل 3القايف: ج أ ن ا ر ْوض ٌة ِمْن رِي اِض اْلج نبِة أ ْو حهْفر ٌة ِمْن حهف ِر النبارِ  ،بد ْيته الدُّوِد أ ن ا اْلق بدْ

                                                           

 .5ل 6هق، ج1645قم،  - دا  ابن أيب مجهور األحسائي، عوا  الآللئ، نار سيد ال ه (1)
 .656ل 33م ج1111السيد حممد احلسي  ال خازي، الفقه/ كتاب ادخمس، نار العلوم للتحقي  والطباعة والن ر،  (2)
 .14هق، ل1641قم،  - ، مدرسة اةمام املهدي ، افسخ اةمام العسقري اةمام العسقري  (3)
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