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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
(145) 

ْلباطالا )الكالم حول فقه سبق: )  (ِبا
، ادلوودار يف عنوواوين لوضوووعات األحتمووام هووو ادلعوو  ادل  وو   عنووه ادلفهوووم قوود ي  ووّ   إن ، وقوود ي عووّدل، وادلوضوووو قوود يتمووون هووو ادل  وو ّي

لوووو ّعوووّدل علوووى  وووو االفوووران اللفظوووي هالارينوووة ادلعيّينوووة هوووي ادلوووالن وإال هم مووو ، وادلوضووووو لوووو ّ ووو   ل وووه أحتموووام و ال ادل  ووو   إليوووه، 
ْلباطالا )وحتايق ذلك يف ضمن حبث ّطبياي هام لب لى به على ضوء هاه قوله ّعاىل ادلوضوو االخر )ادل  ّ  إليه(   وهو:  (ِبا

 حبث تطبيقي: حترمي العلماء ألمثال التلفاز مث حتليله
مث أجازومهوووا، هوقوووا امفوووتمال لووون  ابووو  لووون النووواس ابن لووون والسوووينما إّن العديووود لووون العلمووواء حرلووووا يف البدايوووة ال لفووواز 

ََل َحَلَلاَللد َأإَلَلَاق واَم اَلَلَلْوما اْلقاَياَمَلَلها َوَحَرامُمَلَلهُم َحَلَلَرامد َأإَلَلَاق واَم اَلَلَلْوما اْلقاَياَمَلَلها...))ادلسووّلمات ابن  َُمٍَمَلَل هتميووح حووّرل م مث  (1)((َحَلَلاَللُم 
م بعوول حّللو م  و و ا حووّرم بعول العلموواء ربطوة العنوق مث أجازهووا، وحوّرم بعوول لوا يسومى ابلسوو اليو والودش مث أجووازو ، وحورّ 

وقود ييوب بعول العلمواء للعكوائر أو للنواس   ، وأجاز بعضوهم البيوا الكوبتمي مث حّرلوو  أو العتمو ،وبيعه مث أجاز فراء ادلن د 
 ،م، أو ييب مث حيّرم أو العتم ، وقد حيّرلون ال هاب للمن بهوات ادلت لطوة وفوبه ذلوكفراء األسلحة وبيعها ومحلها، وقد حيرّي 

ال َتَْكُملُمَلَلوا )لوون ادلنتموور أو البااوو   ووان زلّرلوواً و ووان لكووموالً لاولووه ّعوواىل  هانووه إن  ووان  هتميووح يعاوو  ذلووك ،وقوود ال حيّرلووون
... ْلباطالا َنكُمْم ِبا   (3)(...هيتمون بيعه وفراؤ  زلرلاً ابااًل ومثنه سح اً، وإال هال (2)(َأْمواَلكُمْم إَليَلْ

 و)واجلواب: ان لا ميتمن ان ي  ر لن الوجو  لل حرمي مث ال  ويب، وجو  مخسة:
 رمي من ِبب املقَميهان التح

ولتمووون هوو ا الوجووه يواجوووه  ان ذلووك لوون ابب ادلادليوووة، هووان لادلووة احلوورام حووورام عاوواًل، أو عاووالً وفوورعاً.الوجَلَله األول: 
 ان هى. (4)إبفتماالت(

 ان التحرمي من ِبب القيموميه أو الوالاه أو الوكاله أو التكليف
أخرى على سبي  البدل:  أربعةر أو بعضها، يعول إىل احدى وجو  ان ياال: ابن حترمي الفاهاء ل لك األلو الوجه الثاين: 

                                                             

 .58ص 1التمايف: ج (1)
 .29سورة النساء: آية  (2)
 ( ب صرف.444الدرس ) (3)
 ادلصدر نفسه. (4)
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أو انوووه لووون ابب نبووووت النيابوووة  -2، للفاهووواءان ذلوووك لووون ابب نبووووت لنصووول الايمولوووة علوووى ادلووو لنني،  -1والوجوووو  هوووي: 
لوة بو  أو انوه ال لون هو ا البواب وال لون ذان وال الو ا -4 عنهم أو انه لن ابب الو الة -3، عليه السالمعن املام  للفاهاء

 لن ابب الوظيفة الكرعية أو ها  لن ابب ال تمليح وادلس ولية.
 ادلتملوووح أوالاوووّيم أو ذي ادلنصووول والنائووول والو يووو  و األربعوووة: ويتمفوووي اان االل فوووات إمجووواالً إىل الفووورني االّرتموووازي بوووني 

 لتمالم عن هوارقها ّفصياًل.اهنا اع بارات عرهية وفرعية ل  ايرة عرهاً وفرعاً يف اجلملة، ولعله أييت ا، وهو ادلس ول
 وهرني الرابا عن الابالنة األوىل انه حتمم ّتمليفي، والا الابالنة هحتمم وضعي.

 وشارة لبعض فقه إعض الرواايت
وعلى ضوء ه ا ال فريق بوني هو   العنواوين األربوا األوىل ينب وي البحوث يف األللوة الوع أقيموو علوى واليوة الفايوه أو واليوة 

ْساَلما )) صلى هللا عليه واله وسلمقوله  عدول ادل لنني، همابالً  ٍَن اْلمُمْؤمانانَي اْلفُمَقَهاَء حُمصُمونُم اْْلا ه  يرال ان ذلم لنصول  (1)((ألا
يف  عليوه السوالم على ادلسولمني  أو ان ذلوم نيابوة عون املوام يف إلارة فو ون ادلسولمني  أو اهنوم و والء عنوه الايمولة أو الوالية
 وظيف هم ذلك   لس ولون وانرلرل   أو اهنم وجلل ادلصاحل ذلم لرأ ادلفاسد عنهم

 أبوورز صووفةال يسوو فال لنووه ادلنصوول وال النيابووة وال الو الووة، بوو  ادلسوو ولية هاوو  هووان  ّنووبيلهم لنبلووة احلصوونهاوود ياووال: ابن 
 ال يفيد أ ابر لن ذلك انه يدرأ اخلطر و  احلصن

ا)): صلى هللا عليوه والوه وسولمو  لك قوله  َا عُموا فايَهَلا واَم رُمَواةا َحَل ثاَنا فَلِا َلهُمْم حُمٍََّل ا َللَلْيكُمْم َوَأٍمَلا اْحََلَواثاثُم اْلَواعاَعَلهُم فَلاْرجا
 ٍّ عُمَلَلوا))همووا هووو لفووال  (2) ((َوَأََن حُمٍََّلَلهُم ا )وهووو الرابووا( أو نبوووت  (3)هوو  وجوووب الرجوووو إلوويهم ووجوووب اجلووواب علوويهم ((اْرجا

 ((حُمٍََّلَل ا َللَلَلْيكُممْ فَلَلِا َلهُمْم ))  هبووا وجوووب الرجوووو إلوويهم لّووالايمولووة أو النيابووة أو الو الووة ذلووم  خاصووة وان لعوو  احل ووة الووع ع  
 ظاهر يف انه لا حي ج به ادلوىل على العبد وانه يلبم إّباعه هه ا هو الادر ادلسّلم لون األ ابر 

الوجو  األربا )الايمولة،  ىوعلى أي هلو اس فال الفايه لن هاّني الرواي ني وغ مها شلا اس دل به على والية الفايه، أحد
ظيفة(  ان ذلك وجهاً ل حرمي الفايه اجلالا للكرائ  دلت لح لا يتمون غواليّي الفسوال وامهسوال النيابة، الو الة، ال تمليح والو 

لون ادلل بم لنهوا ابلضوواب  أو لا  ان اح ماله اح ماالً عاالئياً،  البيا الكبتمي أو السينما يف بعل البالل أو بعل أنواعها 
الوو هاب إىل جالعووات ال وورب أو فووبه ذلووك، ول لووح حتمووم الفايووه  ، أو الوودخول يف األحووباب ال ربيووة أو الكوورقية أوالكوورعية

 امهسوووال أو ال هووونذا  وووان غوووالي   يف هووو ا الوووبلن غووواليي حترميووواً وحتلووويالً حسووول ّكوووتيض ان هووو ا ادلوضووووو يف هووو ا ا  موووا أو 
علوى  ،ادلوصو  لنوه إىل احلورامامهسال حّرله وإذا صار أقليّيه مل حيرله لالالو لناهعه لكر ة بني احلوالل واحلورام إال خصووص 

                                                             

 .38ص 1التمايف: ج (1)
 .469ص 2االح  اج: ج (2)
 إن قي  ابدلالزلة عرهاً، وإال هال يل اجلواب. (3)
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 .، أو لن ابب والية الربيةرأي
َواْلمُمْؤمانُمَلَلَلوَن َواْلمُمْؤمانَلَلَلاتُم إَلْع ُمَلَلَلهُمْم َأْولايَلَلَلاءُم إَلْعَلَلَلضَل  َْمُمَلَلَلرُموَن )مث انوووه ال بووود لووون لالحظوووة األللوووة  لهوووا هموووابالً قولوووه ّعووواىل: 

َهَلَلْوَن َلَلنا اْلمُمْنَكَلَلرا  ِا َواَلنَلْ ْلَمْعَلرُمو اليوة حاياووة ّكوتميتمية، ههوو  يورال هبووا الايمولوة  أو النيابووة عوون هللا يفيوود الواليوة لتموون الو  (1)(ِبا
األلور والنهوي   وجووبيف ذلوك  أو الو الوة  أو رلورل  عليوه السوالمأو املوام  صولى هللا عليوه والوه وسولمّعاىل أو عون الرسوول 

 (2)ه أل  (... َْمُمرُمونَ )بارينة ّفس   بو لون وجول لنصل أو نيابة أو و الة 
 إىل رسالة خاصة. ولي  ه ا زل  متحيض ذلك وغ   هانه حباجة

 اهكالم الشيخ لن والاه العَول والفقهاء ولَم
يف لبحووث واليووة عوودول ادلوو لنني، هانووه  هووا جووداً يف  قوودس سوور ولوون ادلمتموون للطووالب التموورام االسوو عانة شووا ذ وور  الكووي  
مثّ إنّوووه حيوووث نبوووو جوووواز ّصوووّرف ادلووو لنني، ) :قووودس سووور قوووال  ادلاوووام لوووا لراجعوووة حوافوووي األعوووالم، ولنا طوووح ههنوووا بعضوووه

هالظاهر أنّه على وجه ال تمليح الوجويب أو النديب ال على وجه النيابة لن حا م الّكرو، هضواًل عون  ونوه علوى وجوه الّنصول 
ه بعاود لَواَ هم ّرل وضا العدل يد  على لال ي يم ال يوجل لنَا ااخور ولبامح وه ابلبيوا و  وو ، ولوو نوَ  عليه السالملن املام 

ائب، هوجود ااخور ادلصولحة يف اسورلال  جواز الفسو ، إذا  ووان اخليوار  ب واً أصو  الكورو أو لعلهموا لوا جعلوه للصوو   أو جو
لطلوق وليّوه لون غو   صويض ابلعاقود. وأّلوا لوو أرال بيعوه لون فوتض وعّرضوه لو لك، جواز ل و   بيعوه لون آخور لوا ادلصوولحة 

 وإن  ان يف يد األّول.
حتموم عودول ادلو لنني ال يبيود عون حتموم األب واجلوّد لون حيوث جوواز ال صوّرف لتمو ّ  لنهموا لوا مل  وابجلملوة، هالظواهر أنّ 

 ي صّرف ااخر.
وأّلا حتّمام الكرو، هه  هم   لك  هلو عنّي هايه لون يصوّلي علوى ادليّوو الو ي ال وّ، لوه، أو لون يلوي ألوالوه، أو وضوا 

ال ي ينب وي أن ياوال: إنّوه إن اسو ند  يف واليوة الفايوه إىل لابو  ال وقيوا  اليد على لال ي يم، هه  يوز لآلخر لبامح ه، أم ال 
ادل اووّدم جوواز ادلبامحووة قبوو  وقوووو ال صووّرف الووالزمو ألّن ادلتااوول بوجوووب إرجوواو األ لووور إىل احلتّمووام هووم العووواّم، هووالنهي عوون 

واحد لنهم إرجاو األلر احلالث إىل هال يل على  عليه السالمادلبامحة ل ّض هبم، وأّلا احلتّمام هتمّ  لنهم حّ ة لن املام 
ه وإن  ووان ااخوور لَ  هيووه ووضووا يوود  عليووه، هحووال  ووّ  لوونهم حووال  وو ّ  لوون األب واجلووّد يف أّن   َ َخووااخوور، هي وووز لووه لبافووّر

 .الناه  ّصّرف السابق، وال عربة بدخول ااخر يف لاّدلات ذلك وبنائه على لا ي اير ّصّرف ااخر
وإن حضوور ادلراهعووان عنوود  وأحضوور الكووهول و بوو  علووى  ،صووّدي ادلراهعووة قبوو  حتمووم ااخوور مووا يوووز ألحوود احلووا مني ّ

 احلتمم.
                                                             

 .71سورة ال وبة: آية  (1)
 حاانا يف ال فس  ظهور ااية يف الوالية وان األلر والنهي ل فرعان عليها هراجا )ا  ما ادلدين يف لنظولة الفتمر امساللي(. (2)
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ال  ،وأّلا لو اس ند  يف ذلك إىل عمولات النيابة، وأّن هع  الفايه  فع  املام، ونظر   نظر  الو ي ال يووز ال عوّدي عنوه
بو  ، قود ّاوّدم عودم نبووت عمووم يودّل علوى النيابوة يف ذلوكلن حيث نبوت الوالية له على األنف  واأللوال حّّت ياوال: إنّوه 

علوى  عليوه السوالمبتمونوه حّ وة لنوه  ،لن حيث وجوب إرجاو األ لور احلالنة إليهو ادلس فال لن ّعلي  الرجوو هيها إىل الفايه
 عوودم جووواز لبامحووة الفايووه الوو ي لخوو  يف ألوور ووضووا يوود  عليووه وبوو  هيووه حبسوول نظوور  علووى ّصووّرف وإن مل هالظوواهر ،النوواس

يفعوو  نفوو  ذلووك ال صووّرف ألّن لخولووه هيووه،  وودخول املووام، هوودخول الابوواين هيووه وبنوواؤ  علووى ّصووّرف آخوور، لبامحووة لووه ههووو  
  (1)(عليه السالمال يكم  لا  ان هيه لبامحة املام  عليه السالمهألّلة النيابة عن املام  عليه السالم مبامحة املام 

ال لعو  دلبامحوة احلوا م الابواين  عليوه السوالمن املوام وأجاب عنه يف ال نايح باوله: )وال لفى أنه بناء على نيابة الفايوه عو
للحووا م األول يف ّصوورهاّه، وذلووك ألّن احلتّمووام حيناوو  أيوودي املووام وأهعوواذلم  أهعالووه، هوونذا ّصوورف هيووه أحوودهم ابلبيووا هاوود 
 ّصوورف هيوووه املوووام ابلبيووا هووونذا هسوووته احلووا م الابووواين دلوووا يوورا  لووون ادلصووولحة يف هسووته هاووود هسوووته املووام، هفعلهموووا  فعلوووي
فتض واحد، هال يتمون أحد هعليه لبامحاً لفعله ااخر بوجه، هعلى الاول بنيابة الفايوه هوال زلويض لون االل وبام بصوّحة هعو   

 .(2) (   واحد لنهما وال يتمون أحدمها لبامحاً لفع  املام أبداً 
ني  وون  وّ  واحود لونهم حّ وة : )هاد ظهر شلّا ذ ر : الفرني بوني احلتّموام، وبوني األب واجلوّدو ألجو  الفورني بوالكي  وقال

 وبني  ون  ّ  واحد لنهم  ئباً.
ورشا ي وّهم:  وهنم حينا    الو الء ادل عّدلين يف أّن بناء واحد لنهم على ألر لأذون هيه ال مينا ااخر عن ّصّرف  ل اير  

لاّوووه، هموووا مل ي حّاوووق ال صوووّرف لووون دلوووا بووو  عليوووه األّول، وينووودها أّن الوووو الء إذا هرضووووا و وووالء يف نفووو  ال صوووّرف ال يف لادّ 
أحدهم  ان ااخر لأذو ً يف ّصّرف  ل اير  وإن ب  عليه األّول ولخ  هيه. أّلا إذا هرضوا و الء عن الكتض الواحد حبيث 
  يتمون إلبالهم  نلباله ولخوذلم يف األلر  دخوله، وهرضونا أيضواً عودم لاللوة لليو  و وال هم علوى امذن يف سلالفوة نفو  ادلوّ و

وال عّدي عّما ب  هو عليه لبافرًة، أو اس نابًة،  ان حتممه حتمم لا  ن هيه لن غو  زدلة وال نايصوة، والووهم إّ وا نكوأ لون 
   (3)لالحظة ال و يالت ادل عارهة للو الء ادل عّدلين ادل عّلاة بنف  ذي ادلاّدلة، ه أّل (

ننا ذ ر  جوانل  اب ة لن البحث يف هاوه اادت والوروادت يف وحتايق ذلك  له يف ذلك ادلبحث إبذن هللا ّعاىل، على ا
 وصلى هللا للى دمحم وآله الطاهران .)فورى الفاهاء والايالات امساللية( هراجا

ْستاْغَفاَر ََلْ ُيُمَْرما اْلَمْغفاَرةَ )): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  ، َوَمْن َمْن أُمْلطاَي َأْرإَعاق ََلْ ُيُمَْرْم َأْرإَعاق: َمْن أُمْلطاَي االا
َلا َُّ َجاإَهَ أُمْلطاَي الشُّْكَر ََلْ ُيُمَْرما الز ااَيَثَة، َوَمْن أُمْلطاَي التَلْوإََه ََلْ ُيُمَْرما اْلَقبُموَل، َوَمْن أُمْلطاَي ال   ((َء ََلْ ُيُمَْرما اْْلا

                                                             

 .42-41ص 2قم: ج –الكي  لّرضى االنصاري،   اب ادلتماسل، نكر آرلوس )امساعيليان(  (1)
 .182، ص37الكي  ل زا علي ال روي، ّاريراً ألحباث السيد أبو الااسم اخلوئي، ل سسة إحياء آ ر املام اخلوئي: ج (2)
 .43ادلصدر نفسه: ص (3)
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 (.41حتح العاول: ص)


