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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

اااات هباااا اوال ل قلناااا ال لر ااا   لااا  واحلح عااااال تفا ر  ساااائكاااال ال اااالم حاااول ا اااه هااا  ملاااوة يف الااادراهم امل  و اااة   هاااوم فياااه  ح
إ  اساتظهر   كر اا كاالم السايد اياوئي وكالل  ، االوىل للوهلاةت لتعارضاه ا و وهاا للمما  باني ئوائاه لنهاا بادبيناقد و ، الروايات

ووصالنا ، ا عن  لا  اياااا بنو ، ل  تعلي  الرواية احلصر بلل ا  لو كا ت لولويه ملا ا سمم ؛ ار ادية ( يف الروايةكول )اكسرها
) علياااه : الاااا االتمااا  االول فهاااو ال االلاااام (1)اكسااارها(((( هاااي اربعاااةوقلناااا ال االاااتمالت يف رواياااة ) اىل فقاااه حاااديا هااال  الرواياااة

الظاااهر لاان كااالم فهااو ال والااا االتماا  والو ااه ال ااا  ، يف لقااام احلصاار ومل ي اانقااد  كاار احااد افااراد الوا اا  الت ياا    السااالم (
، والااا الو ااه ال ملوضااوعيته (2)هااو للمناا  عاان الوقااوة يف احلرلااة والفسااادإمنااا يف الروايااة  املااولور بااهال ساار ال و ، لااام هااو املقدليااةاال

 ال الا فهو ال الرواية يف لقام  كر احل مة ال التعلي ( 
 (وقد لاى ك   ل 

 :  (3))المقدمية(خران من الروايات على دليالن آ
 ت باتو الكر االل دليلاني لان روايتاني ،   ال السايد اياوئيدا على ار  الل   كر ا  (املقدلية)و ه لاى عرفية  اوضحنا فيما

 :لا  كر ا 
 فوخال خا  لوساى بان ب ار قاال كناا عناد اع احلسان ة فاا ا د اا   لصابوبة باني يدياه فنظار اىل ديناار  الدلي  االول فهاو الا 

هاو لان وهال  الرواياة صاريفة يف ال االلار او النهاي ، حا  ال يبااة  ايي فياه  ا  (القه يف البالوعة : بيد  مث قطعه  صفني مث قال 
 كي ال يباة  يي فيه    فلو أحرة عدله ملا و   ال سر(  باب املقدلية او الطريقية

 جواب شبهة االسراف:
ل ان ه الساند  و  واب  بهة قد وق  فيها البعض فت لص لنهاا بعادم اعتباار الرواياة لان خاالل الااعاياا  اتاحلن هنا و 

 :  هي ال بهةظهر مبا لاى و ه لامو  للمواب، و 

                                                           

 ول  اإلر ادية مخسة( (1)
وب و  هااا فاألفاااا  تنبيااه ولوعظااة : وهناااا  نبااه اىل خطاار اال هااااة احلدي ااة ولنهااا اال هااااة النقالااة والااا تتاااامن باارال  الااوات سااااب واليوتياا (2)

لل  ص الل  ليس لديه احلصا ة ال افية ب  االحتياط يقتاي حلفها او تقنينها ال ال ن فال ال رب وضمن لنهمه الت رييب دائما لا يعاد 
ياوب وتاوت  العدة للتسل  إىل اجملتم  والفرد املسلم لن خالل ادخال الفساد عليه لن ك  باب ويف ك  باب ، واحد هل  االباواب بارال  اليوت

د والفيس باو  و  هاا ا  ا ام يعمادول اىل درب الا ال  الفاسادة تعمادا ضامن قائماة خياارات الا ال  العلمياة او الدينياة الاا يتصافحها امل ااه
ا عاادة ت ريساا ف لما ا تهى لن بر ال  يف اليوتيوب وإل كال علمياً أو دينياً فا ه تنفتح له فوراً صفحة هبا أفاالم عديادة احاداها فاساد أخالقيا

  (وتروملا ملنهمهم االحنرايف
 وهو الو ه ال ا  املاضي( (3)
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 لا  ال لاادة الادرهم بعاد كسار   اا ؛ رافيف البالوعة هو و ه لان و او  االسا الديناررلي ب ) عليه السالم (االلام  ألر ال لا

اك ااار   ال ااا  ا؛ درهم ئريقااايبالوعاااة والااات لص لااان الاااقاااد اتااااح حياااا ال االلقااااي يف ال و واباااه ،يماااة فااايم ن االساااتفادة لنهااااالق
   ((5)اإلسراف ال الع س (4)، أ  األوىل جتن  ال   وإل لام لنهاالسراف لر وحالفسدة لن االسراف في ول 
هااو  اراملاادف( فااال بااورب  لاا  (((ا ا باانّي وهااي )، –والااا ساابقت  -روايااة الااا  كرهااا ال ااي  الطوسااي الوالااا الاادلي  ال ااا  فهااو 

  فال    وإال فال   لتحق.(فا ه إ ا بنّي ال   وعدله 
 بلحاظ سن  القانون مساٍو للعلةل : المعل  الوجه الرابع

 :  الا الو ه الراب  فهو ال يقال 
إال ال ا ااا ال السااايد اياااوئي ال يااارد لااان اساااتلاام االعااام ، ( هاااو علاااةحااا  لاااو قلناااا باااال )فا اااه ال يفااا  بيااا  هااالا وال ا فاقاااها اااه 
سااناً للقاااا ول املعلااا  يف : أ  ، لااا  ال العلااة قاااد ت ااول اعااام واملعلاا  املتفااارة عليهااا اخاااص إال ا ااه قاااد ائلاا. احل ااام فيااه؛ لألخااص

ملاااي  لاان العلااة وسااّن القااا ول فا ااا وال رلفاات )يف ال ساار( ل اان سااّن القااا ول يبقااي احل اام ( في ااول املااراد )اكساارها بقااول لطلاا.
 (حباله

لاا  و حاا  يف لنتصااه اللياا   جتاوةهااايف ال ااارة لتنظاايم حركااة املاارور ال ملااوة  املنصااوبةمااراي ة احلار ال ال اال اا ااو وضااح  لاا  مب
ال العلاة باال يست ا   ، و وال رالاة اابتاة يف ه الا لاورد سيارات أخرى با  ال القاا ول يفاسا  امل االهالقط  بعدم و ود لارة او 

   (لساويا أخص ب القا ول ال ي ول  سنّ بلحاظ  ول نههو هو  ال املعل  اخص مبا إ  ملاباعم واملعل  اخص 
 عماام ) عليااه السااالم ( االلااامفهااي لساااوية  (6)القااا ولسااّن ( بلحاااظ رهااكساافااال )االلاار لاان هاالا القبياا  فااال وفيمااا حناان فيااه 
للقاا ول ساناً ال افاا  البادائ  يف املقاام هاو ال سار فعمماه االلاام : وبتعبير اخرملاي  لن العلة وسن القا ول،  احل م بقول لطل.

 بلاته( (7)وال كال اخص
و و  اربعة لاافة اىل الو ه ايالس الل   كر  صاح  لصابا  الفقاهاة واملساتظهر ال الو اوب يف الرواياة هاو الهل   : اذن

األساه  واألقارب للات لص لان ال ا  باعتباار  الفارد بالالكر احاد افاراد   خاص ) علياه الساالم (االلام وال و وب ري   لقدلي 
 ولل الم تتمة  (ر الطرق، ولندرة اال تفاة بامل  وش فيما  كر لن التايني أو  ظائر ( وهو لقبول عرفالن سائ

 وصلى اهلل على محمد واله .
 

                                                           

 أ  لن التمن ( (4)
 أ  جتن  اإلسراف ح  إ ا لام لن جتنبه ال  ، ل  تتمايم ال املساتظهر ا اه كاال واا لاو أبقاى الادينار لدياه وإل كاال ل ساوراً ال يساتعمله يف (5)

 (- بعد ترليمه ووصله ل الً  –البي  وال راي 
 الل  عّ  عنه القوم بارب القا ول( (6)
 وهلا و ه و ن ابوتا اال ا ه ااباتا ليس مبستظهر إ  ال دلي  عليه( (7)


