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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
(1ٓ9) 

 عامةة موبب لبلنااها ادلهل فتوى الفقيه حبرمة 
ْْ )يف فقااه قولااه  عااا   البحاا كاان  ْْ ِطْلباِطووِل ِْاَل مأْن ِتأُكووونأ ِنووارأٍة مأووْك ِتأوورا   ِمووْ ُك وو أُك ْْ  وأيوْ ُكةُوووا مأْموووالأُك ووصاالنا إ  البحاا  عاان  (1)(ال َتْأ

فمااه مر ااة  عا لااة  اان ادلعااا الت ي هليلااه ذلااا أو العفاو، وان فتااو  الفقيااه أو ح فقاه )البالااو( وعاان الوملااور ادلتصااورة لتحاارا الفقياه  عا لااة  
عناوان )البالاو( لتفاون ابللاة فاة بفاءة بنااال علاى ةاللاة اةياة الفردياة علاى احلفام ادلعا لاة ب ن  ناو  ع   ا   ن أسباب  قد يقال بفوهنا ن ادلعا الت 

 .الوضعي كاحلفم التفليفي
للساافر إ  ةولااة أملنبيااة ، واسااتارار الساايارة سطلاال النااادللنااا لااءلح بتحاارا الفقيااه للبيااو الءاابفي، وسااراال وبيااو األساالحة للعءااائر و وقااد     

هردياه بيااو وساراال األصاوات يف اال:تواااابت وا:اه لااو أو ساينما أو  لهاى أو  ب،ااى، و: اي    (2)بياو ةار لتفااونو  ، عيناة، وساراال الطباال الالقا 
عوضاااة أو عقااادا   سااات :فا ، أكاااو للماااال أعتااا بر  ااان ابب الصااالل أو ااعالاااة أو اذلباااة ادلاله، ساااواال باااادلاااال الاااءه أعطاااار لينتوأكاااو م فهاااو حااار  

 أو ال؟. أل:ه مل ينتقو له ابلبالو
 .أو ال؟ يدخلها يف عنوان البالو فتءمله اةية الءريفة، فتبطو ادلعا لة هو واحلاصو  ان هرا الفقيه دلعا لة  

 وبوه حترمي الفقيه لةمعامنات احملةةة ذاتٍ 
 هرا الفقيه دلا هو حالل بءا ه مخسة، ذكرب  نها أربعة وبقي اخلا و، وهي وقد سبل ان الوملور اليت ديفن ان خير ج هبا 

األول  ان هردياه أل  اال  لاح هاو  ان ابب ادلقد ياة، وقاد سابل  فصايو املاتمالت يف ادلقد اة املر اة واهناا هاو هاي ادلقد اة ادلوصالة فقاا   
نااة، كمااا هااو  با  صاااح ادلقد ااة  هاايأو  ؟فيمااا   ااى لفال ااهص الففايااة حسااص  نقيحنااا كماا عليااه صاااحص الفصااول؟ أو هااي ادلقد ااة ادلمف 

 فراملو. ؟ادلقد ة ادلنسلفة كما احتملنار أي ا  واستءهدب له أبةلةهي أو  ؟،فالبية اإليصال وهي أ ر بني ادلوصلة وادلمفنة
 .والتفلي  ن ابب الوظيفة الءرعيةأو   عليه السالمال اين  ا:ه  ن ابب القيمو ة أو النيابة أو الوكالة عن ادلعصوم 

 ال ال   ا:ه  ن ابب العلم اإلمجايل النوعي، أو العلم اإلمجايل احلاةث للءوص ال ال  )وهو الفقيه(.
 الرابو  ا:ه  ن ابب كوهنا إعا:ة على اإلي، فهءا إمجال  ا   ى.

 انه مك طب العهد مو العقد
 أ ور ثالثة  هقيليعتمد على وذلح ، ا:ه  ن ابب العهد أو العقد بني ادلرملو والناس الوبه اخلامس:

 األول  هو ان عالقة  رملو التقليد مبقلديه هي  ن :وع )العهد( او )العقد(؟
 ال اين  اهنا لو سلمت اهنا  ن العهد فما الدليو على الزا ية هءا العهد؟
خمالفاة العهاد  وملباة لابطالن ن اأثارر  فليفاي  اي أه هاو ان ال ال   ا:ه لو سلمت الص،ر  والفا  ، فهاو ذلاءا العهاد أثار وضاعي أو 

 أم ال؟ والعقوةادلعا لة 
                                                             

 .22سورة النساال  آية  (1)
 على النحو ال ال   ن األحناال ادلتصورة لءلح. (2)
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 ادلرِتكز: ان العناقة  ني ادلربع وادلقةد نوع مهد
يطيعاااه يف أوا ااارر يف الءااا ون ويت بعاااه و أ اااا األ ااار األول  فقاااد يقاااال  ان ادلر فاااز يف أذهاااان النااااس ان ادلفلااا  يقلاااد هاااءا ا تهاااد أو ذا  

 يف  قابو أ ور ثالثة   ،العا ة
 وةفو الظلم عنه وفة ذلح. هاا الدفاع عن حقوقه ادلءروعة  هما أ فن بتوفة فيا  3اا  زكيته، 2عليمه، اا  1

 كما ست يت اإلسارة إ  بع ها.  ،وقد يقال  ابن الرواايت ادلت افرة  دل على ذلح بو على األك ر  نه
حيااا ي عااان (  ااو  رملعااه ابن يطيعااه  قابااو ان ين  ف  ر  فاااذا ثباات ذلااح، وسااي يت األخااء والاارة فيااه، فااان ادلقلااد ياادخو بتقلياادر يف )عهااد ل اا

، وعليااه  فاااذا افااي الفقيااه أو حفاام مر ااة  عا لااة  باحااة ابلااءات، ف وقعهااا ادلفلاا  بطلاات  إذ ال ساالطنة لااه حيناااء   ااا أ فنااه حيميااهحقوقااه و 
 ضي ل ةائرة سلطنته على :فسه.، أل:ه ابلعهد عا لة و:قو ادللح أو ادلنفعة أو احلل أو أخءرعلى إملراال ادل
واليااة أو فعلاى القاول ابل ؟وعلاى ال اااين ا اا ان :قاول بوملااوة عهاد باني الفقياه وادلقلااد أو ال ؟  ا اا ان :قااول بوالياة الفقياه أو الأمشاووبعباارة 

 ااملااةن ساالطنته  اادوةة يف اببااو قااد يقااال  ،ةون  ااا لااو مل :قااو هبمااا قي اادة  فااون  اادوةة الت علااى إملااراال ادلعااا د العهااد فااان ساالطنة ادلقل  اا
 .إضافة إ  ا:ه على العهد  فون سلطة الفقيه على ادلفل   قيدة ابلتزا ه هو ابلعهد أي ا   ،حي  ن ةون القول هبما، كما سي يت

 وا ا الرواايت 
 ويتا عوه ويليعوه( من خيتاروا ْماما جيمع ممرهْ...) مةيه السنامقوله 

ضااال   -والواملاص يف حفام هللا وحفام اإلساالم علاى ادلسالمني بعاد  اا دياوت إ اا هم أو يقتاو )  فمنها   ا ملاال يف كتاب سليم بن قايو
 أن ال يعملاااوا عماااال وال حيااادثوا حااادي وال يقاااد وا يااادا وال رملاااال وال -كاااان أو  هتاااداي،  ظلو اااا كاااان أو ظادلاااا، حاااالل الااادم أو حااارام الااادم 

 يباادالوا بءاال قبااو أن خيتاااروا أل:فسااهم إ ا ااا عفيفااا عادلااا ورعااا عارفااا ابلق اااال والساانة، ذمااو أ اارهم وحيفاام بياانهم و خااء للمظلااوم  اان الظااامل
 حقه وحيفظ ألرافهم وذيب فياهم ويقيم حرهم ومجعتهم وذيب صدقاهتم.
بياانهم ابحلال  فاان كااان إ اا هم قتاو  ظلو ااا حفام ألوليائاه بد ااه،  ي حيتفماون إلياه يف إ اا هم ادلقتااول ظلماا وحيااكمون قتلتااه إلياه لايحفم

 وإن كان قتو ظادلا :ظر كي  احلفم يف ذلح.
ويتاابعور ويطيعااور. وإن كا:اات اخلااةة إ  هللا عااز وملااو  ،إن كا:اات اخلااةة ذلاام ،هاءا أول  ااا ينب،ااي أن يفعلااور  أن خيتاااروا إ ا اا ذمااو أ اارهم

قااااد رضااااي ذلاااام إ ا ااااا وأ اااارهم بطاعتااااه  صاااالى هللا عليااااه والااااه وساااالملنظاااار يف ذلااااح واالختيااااار، ورسااااول هللا وإ  رسااااوله فااااان هللا قااااد كفاااااهم ا
 .(1)وا باعه(

وا ااا أب اار بينهمااا كمااا  عليااه السااالمووملااه االسااتدالل  ان اإل ا ااة والرايسااة ا ااا ابلنصااص أو ابال:تواااب واالختيااار و ااا  ااا ذكاارر اإل ااام 
 يظهر  ن سائر الرواايت يف س ن الفقيه يف ز ن ال،يبة.

 الرواية وسندها وعن سائر الرواايت إبذن هللا  عا . ذلح وعن فقهم عن وسي يت الفال
 وصةى هللا مةى دمحم وآله اللاهريك

 
َقاٍ، وأمأْك ضأجأرأ َلأْ ))  عليه السالماإل ام دمحم الباقر قال  ، فأإنَوُهمأا ِمْفتأاُح ُكلِّ شأرِّ، مأْك كأسألأ َلأْ يُوؤأدِّ حأ ََّْيكأ وأالكأسألأ وأالَضجأرأ

                                                             

 .222كتاب سليم بن قيو اذلاليل، :ءر اذلاةه ا قم  ص  (1)
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 (.222ص  ه  العقول) ((مأةى حأقّ   يأْصِبْ 


