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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
(661) 

 يستلزم بطالن عباداته و... َعْمُد الصَِّبي  إطالق 
بككاا اللككول  ،تككهعلككى بطككالا لعالال (1)َعْم  ُد الصَّ  ِبي  َوَأطَ  َُُح َواِح  د  استشكك ع علككى االسككتدالل بروايككة د وق  

ل لنزلكة لنكز  بإطالقه يستلزم تالياً فاسداً هو صحة صكوله وإا ألكع وبكرب عمكداً  ألا عمكدً خطكًل فلللكه عمكداً 
أو تككرا التشككهد أو سككحدة واحككدة  عمككداً  ألككع البككالأ خطككًل، ولككالا صككحة صككالته وإا ت لككم، وقهلككه وألككع و   

 وعليه: ال بد لن االلتزام بعدم إطالقه وختصيصه بباب اجلنايات  عمداً أو أضاف سحدة واحدة عمداً،
ا اإلب ال يف قيام املانع، وهو أا  االلتزام بعموم هالا احلديث أو إطالقكه يكي إ إ   قال يف العلد النضيد: )إّن 

يه أا يلتزم به، ألن ه ال بك يف عدم إل اا تعميم تنزيع عمد الصيب لنزلة اخلطل إ  لثري االلتزام مبا ال مي ن لفل
لالضكككحك   –لكككن أبكككواب الفلكككه، فكككال مي كككن االسكككتنا  إ  روايكككات التنزيكككع واعتبكككار املوانكككع املسكككتحد ة يف الصكككالة 

لكككال لككانع وإحلاقككه باخلطكككل   لككال لكككانع واحل ككم بصككحة الصكككالة، أو اعتبككار لفطراتككه يف الصككوم  –والككت ل م ومهري ككا 
واحل م بصحته، وهالا لا ال مي ن االلتزام بكه، هكالا فضكاًل عكن أن كه يلكزم ختصكي  األلثكر لكو خروكن هكالً املوانكع 

 مهكككري لطللكككة بكككع للي كككدة مبكككوار  لعي نكككة  َعْم   ُد الصَّ   ِبي  َوَأطَ   َُُح َواِح   د  عكككن املانعيكككة، وهكككالً قرينكككة علكككى أا   ائكككرة 
 ككن التمسككك اككالً الروايككة لسككل  اا ككار لككن عبككارات الصككيب وإنشككا اته واحل ككم بسككلو  وخالصككة ال ككالم: ال مي

 (2)لعالالته(
قصكدً لكال قصكد ولكن صكلى بكال  ألا ائكرة اإلبك ال إ  احل كم بكبطالا أصكع صكالته وصكوله  (الفله)ع ووس  

وبصكحة  ،ذلكك يوو  (3))وبانه يلزم بطالا عبا ات الصيب لما أا خطا  ال بري يف العبا ة ،قصد فال صالة له
صالته وصياله وححه فيما قصد املبطع الالإ ال يبطع على لع حال، لما إذا ت لكم يف الصكالة عمكداً أو ألكع 

 (4)( ا ال يوو  البطالاليف النهار حيث أا خط
                                                           

    233ص 11الشيخ الطوسي، التهالي ،  ار ال ت  اإلساللية ك طهراا، ج (1)
  451ص 2الشيخ حممد رضا األنصارإ اللمي، العلد النضيد،  ار التفسري ك قم: ج (2)
 يف اصلها باا صلى لثاًل بال قصد أو بلصد ألر آخر أإ  (3)
  51ص 3السيد حممد احلسيين الشريازإ، الفله / البيع، ج (4)
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 األجوبة
 ير  على اإلب الني: ولكن

 نلتزم بالتخصيص -4
، إذ نلتكككزم بالتصصكككي   لكككورو  الروايكككات املصكككرحة اإلبككك الني لكككن أإ  انكككه ال يلكككزم لكككن اللكككول بكككاإلطال   أواًل:

بشكككرعية عبكككا ات الصكككيب، ولليكككام الضكككرورة واإلمجكككاط اللطعكككي علكككى أا لكككبطالت الصكككالة والصكككوم واحلككك  وبكككبهها 
 : نلتصر يف رفع اليد عن اإلطال  على لور  الن  وعليهلبطالت لصالته وصياله وححه   

 نلتزم بالحكومة -2
  إذ العكرف َعْمُد الصَِّبي  َوَأطََُُح َواِح د  ن اا نلتزم حب ولة أ لة برعية عبا ات الصيب على أ لكة ومي  ثانياً:

يككرا النايريككة لككىو  علككى الثانيككة، ويككرا لسككاا املسككاملة بينهمككا، واحلاصككع: انككك إذا وضككعن احلككديثني إ  ونكك  
ته، بنحكو االسكتحباب أو االسكتحباب امليلكد، ااخر والحظهما العرف رأا اا األ لة االرة بصوم الصكيب وصكال

 ولفسرة له ب ونه يف مهري لوار ها  (1)َعْمَد الصَِّبي  َأَطَ  حالمة على 
 أ لة برعية عبا اته؟على مي ن الع س ونايرية أ لة عمدً خطل  ال يقال:
 الع س  ع س، (2)لطللاً يلزم لن نايرية أ لة العمد لغوية أ لة الشرعية  أوالً لال، إذ   إذ يقال:

  الظاهر عرفاً هو لا ذلرناً ال ع سه  فتدبر ثانياً:
إذ   ار وألا نلضه مبور  تعمدً يف إبطكال صكوله وصكالته فغكري و ولعع إ  احل ولة أبار السيد اللمي بلوله: )

 بعككد قيككام الككدليع علككى بككرعية عبا اتككه نفهككم أا الصككيب لككو أتككى مبككا هككو امللككرر الشككرعي يف العبككا ة ي ككوا لطلوبككاً 
للي د بليكو  ووو يكة أو عدليكة(  للشارط ولن الظاهر اا امللرر الشرعي

نفهكم أا   ( يريكد اا قولكه: ) فكال يبعكد (3)
 لنه احل ولة  

 اإلشكال بلزوم تخصيص األكثر
عليه لا أور ً العلد النضيد بلوله: )فضاًل عن أن ه يلزم ختصي  األلثكر  قد يور ذلك وإا صح إال انه  ولكن  

مهككري لطللككة بككع  َعْم  ُد الصَّ  ِبي  َوَأطَ  َُُح َواِح  د  املوانككع عككن املانعيككة، وهككالً قرينككة علككى أا   ائككرة لككو خروككن هككالً 
  للي دة مبوار  لعي نة(

                                                           

  88ص 22وسائع الشيعة: ج (1)
  حه الوالد حس  اإلب ال األول الالإ طر  (2)
  314-313ص 8السيد تلي الطباطبائي اللمي، لباين لنهاج الصاحلني، لنشورات قلم الشر ، ج (3)
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 األجوبة
:  ول ن مي ن اجلواب بووًو

 ال يلزم تخصيص األكثر -4
و  وإيلاعكات، ب ثكري ال يلزم لنه ختصي  األلثر، إذ اخلارج العبا ات وهي أقع لن املعالالت، لكن علك أواًل:

والولالككة والوقككوف والصككدقات والسككب   والصككلح واةبككة واإلوككارة والككرهن والضككماا ولعككع عنككاوين األخككرية، لككالبيع
واخللكع      إضافة إ  لثع الطال الو يعة والعاريةواملزارعة واملساقاة واملضاربة و والرلاية والوصايا والن اح والشرلة 

    تبلككأ اجلعالككة واإلقككرار والنككالروالوصككية و   وامل اتبككة واالسككتيال والعتكك  والتككدبري  واللعككاا واملبككاراة والظهككار واإليككال
، لالصالة والصوم   ، هكالا فضكاًل عمكا لكو أضكفنا عنكاوين )األح كام( إليهكا وهكي األو عناوين  (1)أضعاف ال ة 

لاللضكككا  لالصكككيد والالباحكككة والغصككك  والشكككفعة وإحيكككا  املكككوات والللطكككة و الشكككرائع،  لتكككاب قسكككام  ألكككا مجعكككه رابكككع 
  (2)عن الصيب ا اللدر املتيلن لن حديث الرفعث ولا أببه لا عدا اجلنايات ألهنواإلر والشها ات 

 األكثر ليس بقبيح وتخصيص
 ،لككلكة علكى ذل ن ختصي  األلثكر لكيس بلبكيح علكى إطالقكه، وقكد فص كلنا يف حبكث سكاب  األ  ،مناسل   ثانياً:

 ال يشكمع األلثكر ،اص مة لثرياً لا تلتضي اإلتياا بلال  عام مث ختصي  ألثًر بدل اإلتياا بلالك  خكاحلح  اا  و 
وكالع لىخك   يووكد هنالككانكه قكد ال  :نه اومع ووكًو احل مكة، شك   لن البداية وذلرنا لكاللك ركرات عديكدة، ت

اا يككلب بككاألعم ولنفرضككه يشككمع لائككة لككور  )أو  :ومنه  اي ككوا لىعككم وككالع واضككح، بينمككا سككهع الفهككم للعككرف 
الشككك يف  صكورةألوكع أا ي كوا املروكع يف وإّنككا ءكي  بكاألعم األلثكر ولنفرضكه ركانني باملائكة،  يسكتثينعنكواا( مث 
 ولنفرضه عشرة باملائة املصص   لصدا  

كككك% لعلولككككاً خ81بعبككككارة أخككككرا: لككككو لككككاا  % لشكككك ولاً 11لككككاا ، بينمككككا  هخول كككك% لعلولككككاً  11ه ولككككاا روو 
 مي ككن فككال% ووعلككه لوضككوعاً حل مككه 11الحتمككال لونككه لككن أفككرا  اخلككاص فانككه لككو أتككى بعنككواا خككاص يشككمع الككك

لككور  ألل ككن  111% املشكك ولة، ل نككه لكو أتككى بعنككواا عككام يشكمع الككك11احل ككم إ    سكراالتمسككك بككه إلحينئكال  
 م يف الشبهات املصداقية للصاص يصح التمسك بالعا فانه% املش ولة 11لكلاحل م  إل باتالتمسك به 

 الحكومة على األكثر غير قبيحة لكن   ،سل منا
سل منا لوا امللام لن ختصي  األلثكر واا ختصكي  األلثكر قبكيح، ول كن ذلكك ال يسكرإ إ  )احلكالم(  ثالثاً:

                                                           

 بع ألثر  (1)
 خرج لثع الطال  والوصية والعت  يف الصيب بدليع خاص  تنبيه: (2)
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كك علككى الككدليع العككام الم  فككاا ووككو  حكك   يف  لككيس بلبككيح، فككاا احلككالم وإا ابكك ا لككع املصصكك ،ا ًرج ألثككر أفككر ي 
 ل ونكهلونه لب اً لثله، أإ خمرواً لبعض األفرا  عن العموم، ل نه يتلف عنه لساناً لكالا ال يلكبح إخراوكه لىلثكر، 

بلسكككاا املسكككاملة حسككك  لبكككس، أو ألنكككه بلسكككاا الشكككرح والتفسكككري حسككك  لبكككس، أو ألنكككه بلسكككاا النايريكككة حسككك  
  (1)لبس

اإلرا ة االسككتعمالية يعلككدلككبح إخراوككه لىلثككر، ألنككه احلككالم املنفصككع لاملصصكك  املتصككع ال يبعب  ا أ أأ  رى: 
  فم الرلي ة(  أال ترا انه لو قال: )ألرم العلمكا  العكدول ضي  ها، فهو لك)ثر  ج ألر  ي  ضي لًة، ال اهنا تنعلد واسعًة مث 

االتصكال لنكع  املووو ين يف النحف( مل ي ن قبيحاً أبداً وإا لانوا ال يبلغكوا حكو واحكداً باملائكة لكن العلمكا  ألا
انعلا  اإلرا ة االستعمالية واسعة، ع س لا لو قال )ألرم العلما ( مث أخكرج مهكري العكدول النحفيكني مبنفصكالت، 

 نه وحزاا املتصع  مللام نايريته واحلالم وحزا
بالنسكككبة إ  املصصككك   يكككزإ  بالنسكككبة إ  احلكككالم املتكككلخر وتنح ليلكككي  يهكككور العكككام يف العمكككوم تع بوج   ه :أ   ر:

 نفصع  فتدبر هالا امل
...وليس   مجماًل في الباقي َعْمُد الصَِّبي 

ملا أخكع  باسكتداللنا بكه علكى بطكالا  َعْمُد الصَِّبي  َوَأطََُُح َواِحد  انه لو سل منا خروج عبا ات الصيب عن  ثم
 لعالالت الصيب 

بككني إرا ة مككام البككاقي )فيشككمع  انككه عنككدلا عككرز عككدم إرا ة اإلطككال  لنككه، ي ككوا  مككاًل لككر  اً  وج  ه اإلأ  الل:
، فكككال ت كككوا لعكككالالت الصكككيب ( أو بعضكككه )فيصكككت  ببكككاب اجلنايكككات، فت كككوا باطلكككةاحلكككديث لعكككالالت الصكككيب

 ( فال يصح االستدالل به على بطالا املعالالت باطلة
م البكاقي وأقكرب ا كازات هكو مكا ،زاتحتمكع علكى أقكرب ا كافاهنكا اا احلليلة إذا تعالرت  وجه عدم اإلأالل:

وليس بعضه، وذلك عريف فاا العام ملائة لكور  لكثاًل إذا خروكن لنكه مسكة لكوار  وتكر   بكني اا يكرا  مولكه لتمكام 
 ، رأإ العرف الشمول لتمام الباقي  فتدبر لثالً  لور اً  21لور اً أو بعضه وهو  25الباقي وهو 

 وصلى اهلل على محمد و:له الطاهرين
يَع نَّ اْلَعْبَد ِإَذا اْأَتا َُح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أِلُُموِ  ِعَباِدِح َشَرَح َصْد َُح ِلَذِلَك َوَأْودََع قَ ْلَبُه يَ َنابِ إِ  :قال اإللام الرضا 

 (211ص 1: جال ايف)  فَ َلْم يَ ْعَي بَ ْعَدُح ِبَجَواٍب َواَل ُيَحي َُّر ِفيِه َعِن الصََّوابِ  ،اْلِحْكَمِة َوأَْلَهَمُه اْلِعْلَم ِإْلَهاماً 
                                                           

 وع فص لنا املباين السبعة، ولنها هالً الثال ة، يف لعس احل ولة يف لتاب )احل ولة والورو ( فرا (1)
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