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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
(366) 

مااا : )وخامسااها هااو ،النظاار، ةسااةاالحتمااااليف يف املطا ااج بواااوب املعرميااة وا  ااان و  ان  سببب  
مااان أن املطا اااج هاااو املتعاااارع مااان الناااا  وعلاااى  لااا   ااا   امياااة األقاااوال  التااابم باااه السااايد الوالاااد 

املطتلفااة، قااال:  إ ا عرميااق هاايفا قلنااا يف ألااد: بياااان األ:لااة: ال باا  أن اليائاا  بواااوب النظاار ال يياااول 
 ماااا ميااايمن يعلااام مااان حالاااه  لااا ،  ماااا أن بواوباااه مطلياااال حاااث ولاااو أورا التئاااحلي  يف العيائاااد احلياااة،  

اليائ  بواوب التيليد ال ييول بواوبه مطليال حاث مييماا علام ب لاه لاو لظار ا تساج اليياني بالعيائاد احلياة 
أو قااوإ إ عالااه، وإقااا ييااوالن بااالواوب يف املتعااارع ماان النااا ، وحينملاايفر ميفااي األمياارا: املتعارميااة األقااوال يف 

 .(2)((1)ثالثة  ،مهاأحد اواز التيليد والنظر أو واوب
 (إنما يجب النظر لو لم يورثه الضالل)
ال باا  أن اليائا  بوااوب النظاار ال يياول بواوباه مطليااال حاث ولاو أورا التئااحلي  يف قولاه ) أقبول:

  حلن أن يوا ه ب حد توايهني: العيائد احلية،  ما مييمن يعلم من حاله  ل (
 توجيهان:

اااج النفسااي هااو املعرميااة واالعتيااا: وا  ااان، أن واااوب النظاار  رييااي أو ميياا  مياادمي، والوا األول:
واوب الطرييي قائم بطريييته، ميإ ا علم باله غري موأل  لايفإ امليدماة و إ الطرياال مياال رياج ألاه لاي  الو 

 بوااج )يف ميدمة الوااج( وال حبرام )يف ميدمة احلرام(.
النظااار الواااااج إ   :ىأان واوباااه لفساااي ملصاال ة قائماااة بااه، سااالو ية أو غريهاااا، وحينملاايفر إ ا  الثببان :

ااوة لياايا اليايااة  أإ إ  الضااالل واالاااراع والحلفاار، :خاا  يف باااب التااباحم لظاارال لواااو: املااال  يف  املرا 
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للمصااال ة السااالو ية ميياااه( مييااا ا   و  ؛ظااارللمصااال ة اليفاتياااة مييهاااا، والن ؛رمياااة ليهماااا علاااى الفااار  )املع
 مصل ة النظر. نم  املصل ة األهم، وال ب  ان مصل ة املعرمية أهم مبا ال قيا

 المناقشة
قااد يااور: عليااه: ان الئااار  قااد ماارم النظاار مطليااال،  مااا ييااول بااه االخبااارإ الاايفإ ياارى حرمتااه  ولكببن

عاااو روايااااجم املوااااو:ة يف الحلتاااج  ووااااوب التيلياااد يف أألاااول الااادين وميروعاااه ويعاااين باااه تيلياااد األئماااة 
مطلياال  حر ماه ، بابعم االخباارإ، ميحلماا ان الئاار  األربعة ولظائرها، و ل  ألله بعلمه احملاي  ياراك  اليياا

وإن ميااار   اااون بنااااع العياااالع علياااه يف بااا وعم عموماااال؛ لظااارال لعلماااه باااان أغلاااج قياااا  الناااا  يف أححلاااام 
، ميحلايفل  النظار واالاتهاا: إ  ب  حث لاو ا ما لوا بالواقع الئريعة خمطئ خمالف للواقع حث وإن ظنوا منه

أغلبيااة خمالفااة ايتهاادين للواقااع؛ لظاارال  ىرأم باايفل  وال يااراك ااار: احتمااال، واالخبااارإ محلاا ،ر الئااا عاا   ل
أغلبيااة  ،احلييييااة أو ارارايااةليالبيااة خطاا هم يف االاتهااا: مييااه، لاايفا ألاابم بالتيليااد إ  رأى، بن ااو اليضااية 

 إألابته للواقع.
والظاااهر ان  ،لاهضااة ، وأمااا األ:لااة ميااان أ:لااة االخبااارإ غااريواال:عاااع ميهاايفا يف عاااث ال بااويف واالحتمااال

وليااد ميص االنا  لاا  يف حباا  سااابال، ماان خطاا همأغلااج  ينهاادايتإألااابة 
بااإ ن اهلل  مبياادسااي   ولعلااه  (1)

 تعا .
 يقينوإنما يتعين التقليد لو لم يورثه النظر قوة 

قولاااه: ) ماااا أن اليائااا  بوااااوب التيلياااد ال يياااول بواوباااه مطلياااال حاااث مييماااا علااام ب لاااه لاااو لظااار وأماااا 
 ااااألمر يف ساااابيه إ  لعااا  الئاااار  بعلماااه ميياااه  األمر ميااا (ياااني بالعيائاااد احلياااة أو قاااوإ إ عالاااها تساااج الي

مااه مطليااال أإ حااث حر  لاايفا  ،يااةاحملااي  ياارى غالبيااة خطاا  ماان علاام بالااه يااب:ا: بااالنظر ييينااال بالعيائااد احل
اان الضااالل وارطاا علااى  ظاااهر ان ، مياااملراع إ ال األ:لااة، والماان علاام أو ظاان ألااه سيصاا  إ  احلااال وأامط

بااال التفصاااي  يف املسااا لتني علاااى ماااا هاااو املساااتظهر مااان األ:لاااة النيلياااة ومااان بنااااع  السااايد الوالاااد 
 .العيالع
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 العلة ف  حمل األدلة على المتعارف
 (.وإقا ييوالن بالواوب يف املتعارع من النا )قوله: 
ييااال بااان بناااع  الروايااايف واألقااوال علااى املتعااارع ماان النااا ، ألااه قااد الواااه يف  لااه  أقببول:

ارطااااب واألححلاااام إ  املتعاااارع مااان الناااا ، وأماااا علاااى تواياااه العياااالع وساااريجم والئاااار  األقاااد ، 
 ويئهد له من الئريعة الئواهد التالية: صي،ميطرواهم، على هيفا ختص   غريهم مياأل:لة منصرمية عنهم

ميياد روى  ،واألقاوال الرواياايفيف  ل  مياله حممول على املتعارع :ون ريج سواع  ،اهالو  حد   -1
الَِّذي  َأْخِبْرِن  َعْن َحدِّ اْلَوْجِه الَِّذي يَبْنَبِغ  َأْن يُبَوضَّأَ  :بن أعني أله قال أليب اعفر البااقر زرارة 

فَبَقاَل: اْلَوْجُه الَِّذي قَاَل اللَُّه َوَأَمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَغْسِلِه الَِّذي ََل يَبْنَبِغ  أِلََحٍد  ؟َجلَّ قَاَل اللَُّه َعزَّ وَ 
ْْ َعَلْيبهِ  ََاَد َعَلْيبِه لَبْم يُببْرَجْر َوِإْن نَبَقبَص ِمْنبُه أَثِبَم َمبا َداَر ُقَص ِمْنبُه ِإْن   اْلُوْسبَىى َأْن يَزِيَد َعَلْيِه َوََل يَبنبْ

ْصببَبَعاِن ُمْسبَتِديراف فَبُهبَو ِمبَن اْلوَ َوا ْْ َعَلْيِه اْْلِ َقِن َوَما َجَر بْبَهاُم ِمْن ُقَصاِص َشْعِر الرَّْأِس ِإَلى الذَّ ْجبِه ْْلِ
 .(1)َوَما ِسَوى َذِلَك فَبَلْيَس ِمَن اْلَوْجِه فَبَقاَل َلُه: الصُّْدُغ ِمَن اْلَوْجِه؟ فَبَقاَل: ََل 

ْْ َعَلْيببميااان قولااه ) بْبَهببامُ َمببا َداَر ( مماا  علااى األياادإ واألألااابع املتوسااطة أمااا ماان ِه اْلُوْسببَىى َواْْلِ
( الَّبِذي ََل يَبْنَبِغبب  أِلََحببٍد...بالروايااة و)  تلا  أألاابع  ويلااة اادال أو قصاارية اادال ميلااي  هاو املطا اج

ق الوااه ما:اما بعااوإال لواج عليه أن ييس  حث اال لني إ ا بليتهماا أألاابعه الطويلاة أو ييسا  
الئااااعر املتاااادني بااااني العااااني  :ايااااةأألااااابعه قصاااارية ال تبلااااو حااااد الصاااادل )وهااااو حبسااااج الصاااا ا  والنه

 .((2)واال ن
مياال باج علاى االلاب  أن ييسا   ،ا املتعارع مان النااليصاص يف صاص الئعر يرا: به  ما ان ق  
و ه أو أ  رهاااا أبهتااااا رأساااه )الااايفإ غطاااى باااعر غااام   ماااا أن األ  ،عرالئاااماااا يتصااا  مبنطياااة مااان رأساااه 

 بعضها( عليه غس  ابهته  متعارع النا .
، إ  أو ثالثاة ولصاف مضاروبة مب لهاا  اوالل وعمياال  تيدير الحلار ب الثاة أبابار يف ثالثاة يف ثالثاة -2

                                                           

 .44ص 1الئيخ الصدوق، من ال مضرك الفييه، م سسة النئر ا سالمي ا قم، ج (1)
 وقي  اله ما بني العني واال ن. (2)
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يرا: األببار املتوسطة ملتوس  النا ، وإال الختلاف الحلار اختالمياال  باريال اادال حبساج اخاتالع أبابار 
دار احلااد األ:ن ماان متوساا  النااا  ألن املتوساا  ماان األبااطاص، وقااد ألاار  بعااا الفيهاااع بااان املاا

 النا  أيضال أألابعهم ختتلف  والل وقصرال إ  حد ما مع  وعم مجيعال من املتوس .
لَببببِة َوالرُُّ ببببوِ  حاااادي  ال تعااااا:  -4 ََل تُبَعبببباُد الصَّبببباَلُة ِإَلَّ ِمببببْن َخْمَسببببٍة الىَُّهببببوِر َواْلَوقْببببِك َواْلِقببْ

مااول علااى املتعااارع ولاايفا ااارج الوسااوا  والئااحلا  عنااه، ميماان يحل اار بااحله يف ميالااه حم (1)َوالسُّببُجودِ 
الستص اب، مييد يساتدل علياه  ماا هاو ا ىمليتضأ:ائه الر و  وعدمه، مياله يبين على اله ر ع خالميال 

 ن  بااا ،ناااوقااد يسااتدل عليااه،  مااا هااو مرمااى الب اا  ه ،بههوباا (2))ال باا  لحل ااري الئاا (اباااملعااروع 
عاان غااري عنااه )لااه منصاارع او ر األ:لااة غااري لاااظر ليااري املتعااارع ماان النااا  لفاا  :لياا  ال تعااا:  سااائ

 يواد :لي  م لهوعلى هيفا ال حااة للتمس  با)ال ب  لحل ري الئ ( أإ اله حث إ ا ث  (عاملتعار 
ألمحلننااا اليااول بعاادم االعتناااع بئااحله اسااتنا:ال إ  أن :لياا  ال تعااا:  يااريك حممااول علااى املتعااارع مييااريك 

 ميت م  وتدبر ايدال. ،راعصال بو ة االلصص  خارج عنه خت
مبين علاى ان املطا اج  ،يهعلوسائر األقوال ميحليفل  امليام إ  ما    السيد الوالد  الم املئهور 

وغريها هو املتعارع من النا  واملتعارع منهم هو من يص  بالنظر  لَِيتَبَفقَُّهواو اْعَلُموامب   
غري متعاارع مياال تئامله  امسهيلد من يب:ا: بصرية إ ا ااتهد، وعحلواملتعارع من امل ،ا:ةإ  احلال ع

 أ:لة املئهور بواوب النظر وال أ:لة االخبارإ حبرمة النظر. وللب   تتمة ميالتظر.
 وصلى اهلل على محمد واله الىاهرين

 
ْم، َوَحْسُبَك ِمَن اْلِعْلِم َأْن اْلُمُلوُك ُحكَّاٌم َعَلى النَّاِس، َواْلِعْلُم َحاِ ٌم َعَلْيهِ  :أمري امل منني قال 

 َتْخَشى اللََّه، َوَحْسُبَك ِمَن اْلَجْهِل َأْن تُبْعَجَب ِبِعْلِمكَ 
 (.56األماني للطوسي، ص)

                                                           

 .274ص 1الئيخ الصدوق، من ال مضرك الفييه، م سسة النئر ا سالمي ا قم، ج (1)
وإقاااا هاااو مساااتطرج مااان  – علاااى لساااان   اااري مااان األعاااالم ور:وإن  –علياااه هااايفا الياااول لاااي  حااادي ال عااان املعصاااوم ألااالوايف اهلل و  (2)

  ياعدة مييهية مسلمة بينهم.أألب   حث مضمون بعا الروايايف؛ 
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