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 بسمم

ة الدائمة على  رين سيما خليفة ه ي اأرضن، واللع احمد ه رب العامن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا
 أعدائهم أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

ُ364َ 
ُحاارا ُمثال تطبيقي معاي اإرشاد:  َاِ ِمْن   َف  اا تاْش

َاْكحلحواا...محن شح ن اةيحة الةر حة  نبح حسبق ان معاي اإرشاد مسة، ويتضح  اأمحر أر حر ايهحا وايمحا  هحا  ا  وامحراد م
حي مسح لة الاحرال محن وحار  ، ااحد ورد  و روايحة أاحا الفاهحال علحى اباهحا ي مسح لة أخحرس و َاِ ِموْن بذرر م ال آخر و اا تاْشو

اُحااراف  فاِإن صافْ  ح اا بواراكاةا ِفيها ح اا بواراكاوةا ِفيهاواوي رواية أخرس  (1)قاتا ُحااراف  شاْيئاً فاوِإن خحْلطاتاو َاِ ِِ ِمْن  واححار  لح  (2)اا تاْش
حو ياحب ماابح  امبحا محو لح مالح و اوص من احظ الذي ا ي ا ي )امعاريض والتورية( وإماها: ام  ،ركمعاٍن مسة على ما اصل

ا س، وبةس على شر  واجاز   ،وامستغي بعد اار أو عةس ،والذي ا يسعى ي رسب ححر  عحن اححق، وقحد أوضحح ر الحرال: ام
هي عن التعام  مب احار  ي )امعاريض والتورية( اراجب  .(3)السفة ال

حي بحبعض اسحانيد حذ الحروا ت، و هحي عحن التعامح  محب اححار   ي  و:   ال ا ي الةحاي حححيحة، دالحة علحى والسؤال 
ححة  أو علححى اححح ازةاسححاد امعاملححة  أو علححى امفسححدة ايهححا ، أو علحح اصححة  أو علححى الةرا ححو  :  أيى ام أي  مححن امعححاي ا مسححة 

هي   امراد من ال
حة هحي أو (4)وقد ملهحا اماحهور علحى امعحر الرابحب أي الةرا حا والروايحة وال حا لحو خلي ي اح ي امعحاي هحواةيحة ال، إمحا الةحام ان

و امستظهر      امولوية  أو اإرشادية  وعلى ال اي ا ي امعاي ا مسةا مسة 
ي امعامات احرمة فالبطان  اأصل ي ناا

ي امتعلاحححة امعححامات ححوا هححا ال ي مطلاححاه وم حححوا ر، ورمححا سححبق، ان اأححح  ي ال احرمححة اححالبطان، واماصحححود: ان  (5)الظححا
هحي احرمحة أاحاد الحبطان التبحب إ  هحي احد ا أاحاد ال ر ال حو  حا حيح  ان اأحةحام عبعحة  :اأح  احرمة امولويحة التاحريعية رمحا 

                                                             

 .157ص 5اهران، ج –ثاة اإسام الةليي، الةاي، دار الةتب اإسامية  (1)

ار اإسامي  (2) ، مؤسسة ال  .164ص 3ح، ج1413قم،  –الايخ الصدوق، من ا حضر الفاي

 .275-268ض والتورية صامعاري (3)
حة، ) 267 ررا ي )امعاريض والتورية( ص (4) حي امسح لة الاادمحة ح أاتحوا الةرا إضااة إ أن الة ر من الفاهحال نحن رعحرس مسح لة الاحرال محن وحار   وأالطحة اأرحراد ح و

هايحة، وححب بحن سحعيد احلحي ي الحامب للاحرائب،  هم: الايخ الطوسي ي رتاب ال تهحى امطلحب، والاحهيد ي اللمعحة،  وم والعامحة احلحي ي التحذررة، ورريحر اأحةحام، وي م
ا. ر واحدائق ومفتاح الةرامة وجامب امدارك وغر  رما أاا ب ي الوا

حح يظهححر أن الححروا ت إضححااة إ رححون بعضححها ححححاحاه، اححدن الفتححوس والعمحح  علححى اباهححا أيضححاه، اححا يصحح  التححذر    ححا م يعححاه مراسححي    لححض أن بعضححها وم
حي معمحول َحا،  ا  إنإ بعضحها ح وإن رانح  مراسحي  ح إا أن اتحوس اماحهور حيح  هحا  إ   رانح    مسحانيد حححاح،  رمحا ا يصح  التحذر    حا معحرس ع

د الاحهرة العمليحة االضحرورة واضححة، وأمحا  ا جر ضحع  السح : أما إ ا قل فحب ي على اباها احتاج  إ بيان الوج لحو ناح : احدن بيحان الوجح العاائحي ي
 داب اإشةال عن ماهور علمال الايعة...(.

 إ ا رعلق  حلها. وسي ي. (5)
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تح هحا  ،(1)مصاح ومفاسد ي امتعلاات حسب العدلية وامعت لة، اان  ي امو عحن امعاملحة دال علحى وجحود امفسحدة ايهحا وررا
هي ع ان ا يعتر ااذاه اان ناض للغرسا امبغوسواأح  ي   .نوعاه  م

، معاملحةه  ،رةليفحاه  ،بعبارة أخرس: ان الوضب )من ححة واساد( إ ا ران رالتةلي  )من حرمة ووجوب( بيد امو اد ا ححر م
حا ااحذة حححيحةه التبب على انح  دلإ  هحا راشح  امفسحدة ومحب ا  م يعتر حا حححيحة محب ان م مهحا ناحض للغحرس نح حر  إ  اعتبار

هحي عحن امعحامات  ادمحانوعاه، ولو حةم بصححتها  ا  لحض ي مسح لة ال .. وقحد اصحل حو مح احم خحارجي أو محانب واأحح  عدمح
 .(2)بعض الةتب

ية  ْلباِطلِ قري ِِ على البطان 
ْلباِطوولِ علححى  لححض ي خصححوص اةيححة الاححريفة قولحح رعححا  ويححدل   ِِ  إ  ا يتجححانق قولحح ِْلباِطوول ِِ  مححب رححون امعاملححة

حة ااح ، بح   اصة أو ررا م عراحاه محن م ح   إمحا يائحم ات ح ازة أو م حو امتفحا وجحود امفسحدة ايهحا ورو حا ااسحدة أيضحاه و لحض 
 ذا الةام.

ْلباِطلِ ا ياال: امذرور ي اةية الاريفة  ِِ ) مب البال ا )الباا . 
ْلباِطوولِ م علححى رححا التاححديرين إ  امححراد بحححإ  ياححال: مححا  رححرا مححن الوجحح ع ِِ  (3)أي بسححبٍب ااحح  أو بسححببا أمححر ااحح 

اسب عرااه لةون سبب امعاملة االة عدم وقوعها ب هي بذلض أااد احرمة ،وام  اتدبر. ،وحي  رعلق ال
 ؟اإرشاد إى امكرو واحرام أو إنشاؤما

حو إرشحاد رمحا  رحر ) :وقد سبق ح   ة شرعاه امعر امااب  للمسحتحب، و ة ايها، أي رو ا مةرو رابعاه: اإرشاد إ الةرا
ا ي )اأوامححر امولويححة وامححوج  (4)أو مولحوي  سححي ي( ححة، وقححد اصححل : ان احرمححة قححد رةححون مولويححة وقححد رةححون إرشححادية ورححذا الةرا

حب إ  لحض امحرزا الاحرازي الةبحر  ،أو احرمحة عةحق امعحرو  لحدس الطلبحةواإرشادية( ان اإرشاد قحد يفيحد الوجحوب  وقحد  
اك اراجب. ا   حسب راريرات الروزدري وأوضح

حح ححة وقححد ي  وعلححى أي اانحح قححد    ر اللفححظ  ،ااحح مر عححن احرمححة أو الةرا أا رححرس أنححض لححو سحح ل   وقححرائن اماححام وامرجححب  ححا
ح  بح  رحان أحراه مرشحداه إ احةحم امولحوي ايهحا، بح  سحبق ان امفح  حاا جحاب  وري  امرجحب مسح لةه  اا حة م يةحن م  رمحة أو الةرا

ا  أي  ا ه ان أيضاه مرشد وليق م  ااحظ. ،ةم على رلي موضوع الطبيعيلع  اح ليق م
رين  وصلى ه على د وآل الطا

ن  ح لاْيسا ِلا  :قال أمر امؤم ُاحاا نوحفحاساكحْ  فاِإنكحْ  قاْ  راربْوتحمحااا ِي وااْعلامحاا أان اِر فااْر رع عالاى ال ِْلِ  الرِقيِ  صابوْ ِْ ا ا اا
ُحْرِقح  ِ واالرْمضااِء  ح وااْلعاثْوراِة تحْ ِمي َاا كا ماصااِئِب ال نْوياا فواراأايْوتحْ  رازاعا أاحا ِكحْ  ِمنا الشاْكاِة تحِصيبح َا ِإ ْي ر    انا بواْنا طاابواقاْنِ ح فاكا َا ِمْن 

 (.267 ج الباغة: ص) ضاِجيعا حاجار  واقارِينا شاْيطاان  

                                                             

و الااعدة ي امو الرحيم   (1) ِن الرحي رما  ُْ لاقاهح ْ   الر ا نا يفص  ي ول مأي للرمة خلاه ِإا ماْن راِح ا رابكا وا ِلاِلكا خا  .وغر
 .566-537راجب رتاب )اأوامر امولوية واإرشادية( ص (2)
 وسي ي رد  ااحتمال اةخر. (3)

 (.363الدرس ) (4)
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