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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(92) 
 الوالية شرط لصحة العبادات أو لقبوذلا؟

خادتة ادلطاف يف مناقشتنا مع الشيي،، ذير ر مالياالر قريبيار  االر عليى ر ى  عيوم ادلالزمية قيني موا بية ادلي   قيه  ويف
الصحة، وهو ما سيبب  اإلايارة إلييه قيدون لفصييه ووهيه، وهيود اذيه قيد اختليا األعيالم يف ان  وقنيللم مور قه 

اييرص  هييية والصييوم واحليي ، أو اييرص ةييحة األعمييال العبا ييية،  الصييال هييه هييي عليييهم السييالمواليية أهييه البييي  
 ان الواليةد وليس ادلبام مبام حتبيق ذلك إمنا الكالم هوالببول، ذهب إىل  ه  ريق، 

 تصلح نقضًا على دعوى ادلالزمة بني الصحة وادلطابقة
 اذيه يصيل   شيرص للببيول  بي    ايرىعهقيه  (1)اذه على  ير   وذيه ايرص الصيحة وان الشيارش ّ يشيرىعه  يرلك

ذبي  ادلالزمية العبليية مين  ون لوقيا  يف  عوم ادلالزمة عبالر قني األمرين  ان إمكان التفكيك  اف  ذبضار على 
 على الوقوش والدليه عليه.

ال يبالد ال ووه لعدم لشريعه  شيرص للصيحة ميع  وذيه  خييالر يف ادلصيلحة وايروار ذليا واقعيار، وال يكفيي عنيد 
 . ذلك لشريعه  شرص للببول  ب

 ريعه  شرص للصحة عبالئي يف ةوردإذ يبالد عدم لش
ولشييريعه  يكييون اعتبييار   ،اييرص الصييحةالشييارش وان اعتيي   حيي  عنييه  (2)قعييدم اذبعيياث ادليييالفنيمنهيياد العلييم 

لغوار إذ ال ابعاليية ليه ابلنسيبة إلييهم واميا ابلنسيبة للميوالني  هيو ايرص حاةيه  ييهم  يال يشييدهم ذ ير   شيرص حينئر  
 .ايئار للصحة 

ادليوا  أميا يف  ديفيي ايا لشيريع ايرويته للببيول ميا اذيه  شليا ال تتياج إلييهللصحة لشريع ارويته واحلاةهد ان 
ن ّ إ ايطص وال يضيرى إن إابذيه يببيى سلالفيار  يال ينفيع  – رشالشيا –دلييالا  لعلميه يف اميا أ ؤلذه ولب للحاةه و 

                                                           

  شرص  للصحة.  (1)
 للوالية. (2)
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 شرص واقعار، وويب اايطاوه وإال  يان وقرلك يند ع اإلاكال ابذه إذا  ان  خيالر يف الغر  وادلصلحة   ،يشطص
 .إغراءر ابجلهه
 شيرص للصيحة لعليم الشيارش ابذيه شليا يهيي  أهيه العامية عليى الشييعة إن علميوا   لشيريعهتبيية يف ثبيوت الومنهاد 

، عكيس اعتبيار  ايرص وان الشيارش قيد ايرىش ذليك ابذنا ذعتبد ابذه ارص ةيحة العبيا ات وان عبيا اكم  لهيا ابولية
الصيييحة  اذيييه أهيييون ويييدار،  ييياذا عليييم الشيييارش اذيييه ليييو اعتييي   ايييرص الصيييحة ذليييي  العامييية ضيييد   كييياذوا الببيييول  ون 

يضييطهدون الشيييعة أ اليير ويبتلييون ميينهم يف سلتلييا أحبيياب التيياري، أ اليير،  ييان مبتضييى حفيي   مييائهم وأعراضييهم 
دلييا  ؛لشييريع اييرويته يضييرى اييم عييدمرغييم مدخليتييه يف الغيير ، وال يف الصييحة التبييية عليييهم قعييدم لشييريع اييرويته 
 سبق من  وذه الشرص حاةالر  يهم.

بيى علييهم ت  أو  يان يي  للصيحة ال يتحمليون ذ ير أمير  شيرص  عامية ادلكلفينيوقعبارة أخرمد إذا  ان ادلكلا أو 
اذبعاث ادلكلفني اليرين عليم الشيارش اذبعياثهم حي   حتبيق غرضه وهو  وذه اروار للببول يف   فى لشريعمن ذ ر ،  
عييدم ذ يير   شييرص  ألن شييرص للببييول   ذبييولد اذييه ال حاويية ليير ر  ولشييريعه حيي    شييرص للصييحة، قييه قييدون ذ يير 

ادليييوا  ميييوال  والشيييرص حاةيييه  ييييه حييي  إن ّ  نى أ، لفييير  سليييالر ابلغييير لييييس للصيييحة أو  شيييرص حييي  للببيييول، 
دم لشيريعه  شيرص، قيه قيد يكيون يف عي ،ادليالا سلالا واترك للعمه ابلشيرص وان اايطص علييه نى أيشطص عليه و 

ختفيفييار عليييهم يف العبوقيية؛ إذ يعيياقبون علييى سلالفيية أواميير التييو ، وال يعيياقبون عبوقيية أخييرم علييى عييدم العمييه اييرا 
 .األمر يف الصالة خاةة؛ لعدم األمر قه  يها  هو من غاية لطفه وامتناذه ح  على ادليالفني واجلاحدين.  ت مه

 ال يبالد ال  ليه على ما ذ  ر؟
 ، قه يكفي إمكاذه،  تدقر.(1)يبالد يكفي احتماله ذبضار على الشي، ادلدعي للمالزمةإذ 

 الشيخ: السببية كادلسببية، اعتباران منتزعان
 (2)و يرا ليو أرا   واميايف ادلبحث مع ادلناقشة  بد قيالد ) قدس سر للشي، أخرم هامة قبيد ان ذنبه عبارة 

السييييببية وادلاذعييييية يف ادلالييييالني اعتبيييياران منتشعييييان،  ادلسييييببية رلعييييولني وعييييه واحييييد،  ييييان الووييييدان ايييياهد علييييى أن 
 .(3)(وية وادلمنوعيةوادلشرو 

                                                           

 قني مطاقبة ادل   قه للم مور قه، وقني الصحة. (1)
 الوووب والشروية. (2)
 .128الشي، مرلضى االذصاري،  رائد األةول، إعدا  جلنة حتبيق لراث الشي، األعظم، ص (3)
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)و يييرا  )أ يييرم زييييدار إن وييياءك( مالاليييه اليييري ذ ييير  وهيييودد اذيييه ليييو قلنيييا ابن ا عيييول يف (1)أقيييولد ويبيييوي  الميييه
أميا األميران  همياد وويوب اإل يرام  ،ليهلشم أن ذبول ابن ا عول ثالثية أميور والتيا  ابويه  ادلبيدم مال ،أمران ذظائر (

 اذي  مين   سيبب  و    علية  إذ  لميا  اذي ؛وسببية ا يء لوووقه واما األمر الالاليث  هيو مسيببية الوويوب عين ا ييء
 هرا الطرف السببية ومن ذلك الطرف ادلسببية.

 ادلناقشات
 وما احلبنا  من أتييد د قدس سر على  المه  ولكن ير 

 )أكرمو إن جاءك( كاشف عن اخلصوصية
 د  وواعه    ااا    ،أوالرد ان قولهد )أ رم زيدار إن واءك أو ان البى هللا أو إن صل  يف االمتحان( أو ابه ذلك

ميا اذييه  ااييا  الذيه يكشييا عيين وويو  خصوةييية يف التبييوم أو الناياح أو ا يييء اييا اقتضيى إ يياب ادلييوىل أ
حكيييام للمصييياس وادلفاسيييد  اذيييه  ميييا ان أةيييه األحكيييام لتبيييع ادلصييياس وادلفاسيييد  وذليييك لباعيييدة لبعيييية األ ؛إل راميييه

 يييرلك خصوةيييياكا وأوشائهيييا وايييرائطها وإال لكيييان عباليييار اعتبيييار هيييرا ويييشء )أو قسييي  الوويييوب علييييه( مييين  ون 
 مييا   –ووييو  مصييلحة  يييه، ذعييم قييد لكييون قعيي  العنيياوين )دلوضييوعات األحكييام أو ألوشائهييا واييرائطها( مشيي ة 

أو حيي  )ا مييع العنييوان الييواقعي العمييوم ميين ووييه أو ادلطلييق ون ذسييبتهولكيي –ار إليييه الشييي، يف  تيياب الطهييارة أايي
قييه هييي مشيي ة  بيي  للعنييوان الييواقعي  (ادلصييلحة وادلفسييدة مطلبييار  ت مييه وهييةعيين دتامييار ادلباينيية ابن لكييون أونبييية 

 ظاهر.لكن هرا وإن أمكن لكنه   ر  ما اذه خالف ال ،ه للمصلحةماحلا
 وجاعل للِعّلية

إل يياب وهييو علييى امييا اذييه واعييه  ييؤلن للييك اخلصوةييية ليسيي  عالىيية اتميية إل يياب ادلييوىل وإال لكييان رلبييورار أو 
ادلييوىل وإن رأم ادلصييلحة ادللشميية يف أميير  اذييه ال يفبييد اختيييار  يف وعييه احلكييم علييى وببييه ان خييالف الووييدان إذ 

ويي   وقسيير  لعيياىل وان علمييه ابلنظييام األةييل  عالىيية لتحببييه أو عالىيية خال ييار لييبع  الفالسييفة الييري التييشم  ،وعدمييه
َوا قَواُلواْ )إللشامه قتحبيبه وخال ار لليهو  إذ قالواد  ِِّ َمْلُلولَوُة َُّل وْت أَيْوِديِهْم َولُِعنُووْا َِ قنياء  (2)(َوقَاَلِت اْليَوُهووُد يَوُد ا

 .لآلية (3)على التفس  اآلخر
                                                           

 قه لعله أاار إليه. (1)
 .64سورة ادلائدةد آية  (2)
  ت مه. (3)
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عليى وعلها و علها عالىية اتمية للحكيم الوضيعي واالعتبيار الالحيق مبتضية  يتمىام ية وعلى أيد  تلك اخلصوة
 للك اخلصوةية.

 ميالالرد قوليهد )قعي / قبلي ( مبيت   لنبيه ادللكيية ال اذيه أونيم عنهيا دتاميار )ليكيون  لفي  أذي ا ويالق ابلنسييبة 
 لفعلية )إذا  ان قشرائطه(.لنبه ادللكية مالالر!(  ياعله عالىة اتمة للنبه أي  عه له السببية ا
هيييا وعدميييه قييييد مييين قييييد  لا ع  و    ييي مر   ،مفيييار     ر  واحلاةيييهد سيييببية البييييع للنبيييه ليسييي  الزمييية ليييه قيييه هيييي ع ييي

 وان اقي   باجلعه التبعي وعه منش  االذتشاش  ما سبق. ، ياعلها ابجلعه ادلر ب ،االعتبار
 وال حاجة للجعل الثالث
السييببية  ييان الزمهييا وعييه ادلسييببية للطييرف  ألذييه إذا وعييه الووييوب ووعييهالييث اثذيييارد اذييه ال حاويية للاعييه الال

علهااآلخر  ال حاوة   ابلتبع وعه السببية. ا رلعولةمع  وا جلا
 مع إمكانو

ن  يييه مييا ذ  ييير ميين لفصييييه  هيييو ويبييال اب اجلعييه الغييير ،هيييرا ن لرليييب علييى إلييه ان  عيييه الالالثيية قيييه اثلالييارد 
د أو ان البيى    رميه( ميين وعيه الوويوب والسيببية وادلسيببية، وإن  يان اإلذسييان مضيغوص يف عبيارة )إن وياءك زيي

العيا ي غيا الر عين  هيم هيرا التفاةييه لكنيه مووييو  يف ارلكياز   يرلك، وهيرا مين عاييب ةينع هللا لعياىل،  كييه 
  ت مه.أمر آخر لكويين أو لشريعي إذ ظاهر  قسي  لكن ابونه عميق عميق. 

ببية، إن  اذيي  هيي زليي  الغيير ،  تاعيه ادلسييببية ابلتبييع، وليه ان  عييه ادلسييببية إن  أو يبيالد لييه ان  عيه السيي
  اذ  هي زل  النظر  تاعه السببية ابلتبع.  ت مه

 -أو قعيدم  وايا  وقيه  – قكون ادلظلة  يو  رأسيه قائمار  ولك ان لعت  ابلفوقية والتحتية  اذه اترة يكون غرضه
لغيير   عييه احلكييم  يلييشم مييا هييو زلبييق لحسييب ب  ،كوذييه حتتهيياقظليية أو واترة يكييون غرضييه قعييدم  وذييه حتيي  ادل

 وهللا العاّ اذلا ي سواء السبيه. ..  ت مه  يما سبقاآلخر
 وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين
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