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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
(509) 

 بين شرعية عبادات الصبي وتمرينيتها تضاد  ال 
ان عبادات الصيب إذا قيل بكوهنا شرعية فذلك يعين وجود أمر التمرينية، و  تضاد  املشهور لدى الطالب، ان الشرعية  تتمة:

وانقه لقيم مقن  استظهر وجود الشق  الاالق  مولوي نديب هبا وإذا قيل بكوهنا مترينية فذلك يعين العدم، لكن السيد الوالد 
م بان تكقون شقرعية مترينيقة، ققاليف اويف املسققلة أققواليف الشقرعيةل ألمقر الشقارم بقه والتمرينيقة ألن عمقدة خطقا  وال لق مانعة اجلمع

مجعققاب بققني الققدليلني، فقققمر الشققارم مققن جهققة التمققرين ال حلكمققة  مرفققوم عنققه واجلمققع بينهمققا  مققا قالققه السققيد الطبا بققائي 
علقى القرأي األخقأ مققمور هبقا  فعباداتقه (1ااالذ ر( واالت وى( واالتز ية( وااملنافع(  ما يف آيات الصالة والصقوم والز قاة واحلق (

 الدليل اآلن فإن له حمالب آخر، بل عن أصل وجود األقوال وإمكان هذا ال سيم الاال . ولكن للتمرين، وليم الكالم عن
وأضافيف اوحيتمل يف ح  غأ املمي ز عدم أي منهما حيق  ال شقرعية بقاملعمل املقراد يف املمي قز جقا توجقال صقاة االقتقدا  بقه 

العقاجز، وال مترينيقة ألنقه غقأ قابقل للتمقرين فلقيم  عقن امليقيف يف الصقوم والصقالة واحلق  بقل يف األخقأ عقن احلقي (2او فايته نيابقة
املقراد بقه  –ويؤيده  لال العلم مقن املهقد إا اللاقد  ،اللهم إال أن ي ال أن الوليد مبجرد والدته يدرك ،احل  منه إال صورة ف ط

االطلققال( ألنققه لققيم مققن لكققن هققذا املعققمل يتوقققن علققى  ققون امققن( البتققدا  الزمققان أو املكققان، نعققم ينافيققه  –التل يققين، احتمققاالب 
الصيب واملييف وإمنا من الويل وحنوه، اللهم إال إذا  ان من بقاب املبالةقة فقاملراد بقه أن العلقم يمطلقال مهمقا أمكقن  نايقة عقن قابليقة 

 اإلنسان له على أي حال.
 اللاقد ماقل أ لقال وهنا احتمال آخر وهو أن املراد الطلال منهم عليهم الصالة والسالم ألهنم يفيضون العلم من املهقد إا

 وهنقا  قالم نو لقه  لقه حيق  ال يقدخل ذلقك يف ا يق  احلقال يف مسققلتنا  مقا ال  فقى. (3االعلم من زيد، فال جمازية يف الفعل(
 ذاه

 على قول الشيخ بامتنانية حديث الرفعاالستدالل 
ان م تضققى ورود  الوجددا الندداني:علققى يصيصققه رفققع ال لققم ب لققم املؤاخققذة والع وبققة بقققا  االسققتدالل للشققي  وقددد سددب 

صيصقه برفقع احلكقم اإللزامقي أو رفقع املؤاخقذة والع وبقة، إذ ال امتنقان يف رفقع احلكقم الالإقتضقائي حقدي  الرفقع مقورد االمتنقان ي
بققل هققو مضققاد  لالمتنققان، ألن االمتنققان يف إابققات اسققتاباب صققالة الليققل علققى الصققيب مققاالب ألنققه إن فعلققه أايققال وإن   يفعلققه   

                                                           

 .54ص 3السيد حممد احلسيين الشأازي، الف ه /  تاب البيعيف ج (1ا
 ل وتفصيل.أقوا هذه املسقلةيف  (2ا
 .54-54ص 3ازي، الف ه /  تاب البيعيف جالسيد حممد احلسيين الشأ  (3ا
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أي امتناٍن يف رفع صاة ع وده ورفع زوجيته أو ملكيته؟ بل ن وليف  يعاقال، و ذا احلكم الوضعي فانه ال امتنان يف رفعه عنه إذ
 ان رفع صاة ع وده، خاصة إذا  انيف بإذن األوليا ، خالف االمتنان جداب، مموِقٌع للعباد يف احلرج بل يف أشد أنواعه.

ومقنهم السقيد املقرو ج يف اهقدى الطالقال( –وهذا الوجه ذ ره مجقع مقن األعقالم أيضقاب 
هر  المقه، أو موهقه،  وإن  قان اقا (1ا

 .(2ا ونه اعترب هذا متفرعاب على وجهي الشي (
 االمتنان ِحكمة وليس ِعل ة المناقشة:

رَفَدَع اْلَقلَدَم َعدْن وحقدي  رفقع ال لقم  (3ارُِفَع َعْن أُمَِّتي ِتْسدع....استدل الكاأ من الف ها  بامتنانية حدي  الرفع  أقول:
وآخقرون دائرتقه ورفعقوا اليقد  الشقي   إذ ضقي  بقه يف امل قام االسقتدالل ومنهقا  تهعلى تضيي  يف دائرته أو توسع (5اَثََلثٍَة...

 ان م تضى االمتنان رفع خصوص قلم املؤاخذة  ما سب .عن إ القه استناداب إا ما 
كمقة ال والصقاي  ان االمتنقان حِ  ،صقة، لكنقه غقأ تقاممقة صص  يف أذهان الكاقأين ِعل يقة االمتنقان، والعلقة معم   تارتكز  ولقد

بقدعوى ان املسقتفاد مقن األصقل يف القالم ومقن حقذف املتعل ق ، يد إ قال  حقدي  الرفقع صه فال يص  ت يم احلكم وال يص  تعم  
 االمتنان ال يتا   برفع غأ قلم املؤاخذة ا رفع األحكام الوضعية أو رفع التكليفية غأ اإللزامية(.

 على ذلك، أموريف دليلنا
 هاللَ ذكر الشارع ِحَكم األحكام ال عِ ألصل ا

، فكين مبا   جيئ يف لساهنا بقل  قان له ال عل ةب  كمةب للاكم  ونه حِ  ان األصل يف ما جا  يف لسان األدلة،  وجهٍ  األول:
فبعققد مناقشققة لفظيققة يف عبارتققه بققان املتلققن منققه قققد يكققون صققةأاب ط؟ قققال السققيد الوالققديف اأمققا مسقققلة االمتنققان رد وجققٍه مسققتنب  جمقق

ان إابقققات  قققون االمتنقققان عل قققة حقققر يقققدور األمقققر مقققداره خقققالف اقققاهرهم يف جعقققل العلقققل اللفظيقققة فكيقققن باالسقققتنبا ية  ،أيضقققاب 
 .(4افع عنه منه فيما إذا  ان ال يشعر فانه حينئٍذ  احليوان(باإلضافة إا انه ال يص  جعل الر  ،ِحك ماب 

ال اكقن ال قول باهنقا ِعل ققة لكقن و ويقدلنا علقى ذلقك ان اآليقات الكراقة والروايقات الشقريفة ذ قرت وجوهقاب لتحكقام امل تلفقة، 
ِْْكر محلوها على  وهنا حكمة فماالب قولقه تعقاايف قد العلما  ولذا جند  ُكتِدَب َعلَدْيُكُم الصادياُم َكمدا و (4اَأِقدِم الصَّدَلَة لِد

والروايققات املسققتفاد منهققا ان وجققه تشققريع العققدة هققو اسققتربا  الققرحم، فققان  (7اتِددَب َعلَددى الَّددْيَن ِمددْن قَدددْبِلُكْم َلَعلَُّكددْم تَدتدَُّقددونَ كُ 

                                                           

 .21ص 5يراجع هدى الطالاليف ج (1ا
 (.444الدرس ا (2ا
 .45احلسن بن شعبة احلراين، ان الع ول، مؤسسة النشر اإلسالمي ق قميف ص (3ا
 .252ص 1عوايل الآللئيف ج (5ا
 .41ص 3البيعيف جالسيد حممد احلسيين الشأازي، الف ه /  تاب  (4ا
 .15سورة  هيف اآلية  (4ا
 .183سورة الب رةيف اآلية  (7ا
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حبققال مققن األحققوال وإن   توجققال لققه ذ ققر اهلل تعققاا أصققالب،  مققا لققو  ققان  ققول صققالته منشققةالب  املكلققنالصققالة ال تسقق ط عققن 
ه، يف تلققك صققالتم  عققاد عققن اهلل تعققاا أ اققر أو زامحققيفأو  انققيف صققالته توجققال لققه فرضققاب الةققرور واالبتبققالتفكأ يف شققؤون الققدنيا، 

دققائ ،  ب ي من الوققيف أدا ب حي إا امل ربة ماالب  ما لو دار األمر بني ان يصلي صالة العصر  الساعة قبل الةروب، الذهاب  
فرضقاب، ره بقاهلل تعقاا واملقوت وال يامقة عكقم صقالته وبني ان ير ال السقيارة األخقأة املتجهقة إا امل قربة و قان القذهاب إليهقا يقذ   

 فانه ال شك يف ان صالته ال تس ط بل وال تنت ل لإلشارة أو املراتال املتوسطة  ي جيمع بني األمرين.
  قوتقه الةضقبية فيضقرب هقذا وذاك، فانقه ال جيقوز لقه ان  قان فرضقاب يققج     ما ان صومه لو   يسبال له ت وى اهلل تعاا بقل

 يف هذه احلالة معكوسة.يفطر متعلالب بان العلة من الصوم 
 و ذلك لو أحرز  ون املطل ة املدخول هبا، غأ حامل، فانه ال تس ط عنها العدة وهكذا.

 مسائل الفقا يدل على ان االمتنان ِحكمةستقراء ا
بققل   يققزد علققى  ونققه  ،األحكققام مققدارهر دم ت قق  جققا ااالمتنققان( ان اسققت را  الف ققه مققن أولققه إا آخققره يققدل علققى ان  الندداني:

مب تضى سائر األدلة واألصول، ف د ي ولون برفع حكم ي تضيه االمتنان وال  الف ها  كمة ال تدور األحكام مداره، ولذا التزمحِ 
 يفوالشواهد  اأة جداب  ،ي ولون برفع حكم آخر ي تضيه االمتنان أيضاب 

 رفقعاوتبطقل صقالته( ولقو اخطقق بزيقادة أو ن يصقة يف جقز  عنه اخلطقق أو ن يصة يف الر ن   يرفع  انه لو اخطق بزيادة ومنها:
 اوصا يف صالته(. عنه اخلطق
، رفقع عنقه احلقد والتعزيقر لنسقيانه  القهقافانقه يانه لو نسي انه  ل ها وبانيف منه، فواقعها متوهاب اهنا ال تزال زوجتقه،  ومنها:
 .من احلا م أو مطل اب  بإذن، فلها أخذه ولو ت اص اب الةائال، بالطال ، ألجل نسيانه تنج ز مهرهايس ط ولكنه ال 
انققه لققو نسققي التطهققر مققن احلققد  فصققلى، بطلققيف صققالته وعليققه اإلعققادة مققر علققم، ولققو نسققي التطهققر مققن اخلبقق   ومنهددا:
ولققو جهققل  بالصققاة فيمققا إذا تققذ ر بعققد الفققرا ، (1اوقققال بعققع األعققالم فققاألقوى أو األحققول، علققى قققولني، الققبطالن، فصققلى،

يقه اإلعقادة أو وال جتقال عل يف صقالتهاملوضوم بان   يعلم جناسة بدنه أو اوبه فإن   يلتفيف أصالب أو التفيف بعد الصقالة صقا
 .(3اولو صلى يف الذهال جاهالب أو ناسياب صايف صالته ،صايف صالته ،(2اال ضا 

 رفي موضع القص بين صور من أتم  التفصيل 
متامققاب، ف ققد فص ققل الف هققا  يف الصققور بققني اجلاهققل والناسققي للاكققم أو للموضققوم،  ىن وايفتققه ال صققر لققو صققل  م قق ان   ومنهددا:

شقي   هع عنه األدا  لو تذ ر داخل الوقيف وال ضا  لو تذ ر خارجه، وما ال يرتفع عنقل احلكم أو خلصوصياته بني ما يرتفصأل
 وما يرتفع عنه ال ضا  دون األدا ، مع ان االمتنان ي تضي رفع األدا  وال ضا  عنه يف  ل الصور. ،منهما

                                                           

 .ت ي ال مي  السيد  (1ا
 .فصل ،يف أحكام النجاسات 1ج الوا ىالعروة  (2)
 .22الوا ى، شرائط لباس املصلي مسقلة العروة  (3ا
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يف لقو 3امسققلة  ويكفي ان نن ل نص ما ذ ره صاحال العروة مع بعقع احلواشقي عليهقا، ليظهقر بوضقو  صقد  مقا ذ رنقاهيف
 صل ى املسافر بعد ا   شرائط ال صر متاماب فإم ا أن يكون عاملاب باحلكم واملوضوم أو جاهالب هبما أو بقحدها أو ناسياب، 

فإن  ان عاملاب باحلكم واملوضوم عامداب يف غأ األما ن األربعة بطليف صالته ووجال عليقه اإلعقادة يف الوققيف وال ضقا   -1
 يف خارجه 

 ال بقصل احلكم وأن  حكم املسافر الت صأ   جيال عليه اإلعادة فضالب عن ال ضا ، وإن  ان جاه -2
وأما إن  ان عاملاب بقصل احلكم وجاهالب ببعع اخلصوصيات مال أن السفر إا أربعة فراس  مقع قصقد الرجقوم يوجقال  -3

ي صقققر يف السقققفر األول، أو أن العاصقققي  ال صقققر أو أن املسقققافة  انيقققة، أو أن  اقققأ السقققفر إذا أققققام يف بلقققده أو غقققأه عشقققرة أيقققام
  (5اوال ضا  يف خارجه (3اعليه اإلعادة يف الوقيف (2اوجال ،ي ص ر وحنو ذلك وأت   (1ابسفره إذا رجع إا الطاعة

باملوضقققوم  مققا إذا ييقققل عققدم  قققون م صققده مسقققافة مققع  ونقققه مسققافة فإنقققه لقققو أت  بقققاحلكم جققاهالب  و ققذا إذا  قققان عاملققاب  -5
 ، (7ا ال ضا (4اعليه اإلعادة أو (4اوجال
فققإن تققذ ر يف الوقققيف وجققال عليققه اإلعققادة، وإن   يعققد  ،لسققفره أو أن حكققم السققفر ال صققر فقققت   وأمققا إذا  ققان ناسققياب  -4

 عليه ال ضا ،  (8اوجال عليه ال ضا  يف خارج الوقيف، وإن تذ ر بعد خروج الوقيف ال جيال
وللباقق   (15اعققادة وال ضققا (عليققه اإل (2اوجققال للسققفر وال حلكمققه ومققع ذلققك أت صققالته ناسققياب  وأمققا إذا   يكققن ناسققياب  -4

 .تتمة بإذن اهلل تعاا
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين

 
َفاِن ِمْن أُمَِّتي ِإَذا َصَلَحا َصَلَحْت أُمَِّتي، َوِإَذا َفَسَدا َفَسَدْت أُمَِّتي ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّا َوَمْن هُ يف رسول اهلل قال  ْم  ِصندْ

 (.45ص الع وليف ناا قَاَل اْلُفَقَهاُء َواأْلَُمَراءُ 
                                                           

 على األحول واألقوى عدم وجوب ال ضا  إذا التفيف بعد الوقيف اال مي(. (1ا
 على األحول وإن  ان ال يبعد الصاة خصوصاب بالنسبة لل ضا  خارج الوقيف االشأازي(. (2ا
 حلال يف خارج الوقيف ااخلوئي(.على األحول وال يبعد عدم وجوب ال ضا  إذا علم با (3ا
 على األحول لكن ال يبعد عدم وجوب ال ضا  على غأ العامد مطل اب إن   يلتفيف يف الوقيف االكلبايكاين(. (5ا
 على األحول خصوصاب يف اجلاهل التارك للفاص مع قدرته عليه االشأازي(. (4ا
 مي(.على األحول واألقوى عدم وجوب ال ضا  لو تذ ر بعد الوقيف اال  (4ا
 عدم وجوب ال ضا  فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقيف غأ بعيد ااخلوئي(. (7ا
 ناسي احلكم حيتال بال ضا  االشأازي(. (8ا
 على األحول االشأازي(. (2ا
 .151-155ص 2السيد حممد  اام الطبا بائي اليزدي، العروة الوا ى، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ق بأوتيف ج (15ا
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