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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
(367) 

 حّد الوجه يحمل على المتعارف، رغم نص الرواية
حّد الوجه، فانه حممول على املتعارف دون ريب سووا  يف للوا الروايواا واألقووال،  -1)سبق تتمة: 

َأْخِبْرِني َعْن َحدِّ اْلَوْجِه الَِّذي يَ ْنَبِغي َأْن يُ َوضََّأ  :فقد روى زرارة بن أعني أنه قال أليب جعفر الباقر 
ي قَ اَل اللَّ ُه َوَأَم َر اللَّ ُه َع زَّ َوَج لَّ ِبَغْس ِلِه الَّ ِذي َب يَ ْنَبِغ ي الَِّذي قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ؟ فَ َق اَل: اْلَوْج ُه الَّ ذِ 

ُقَص ِمْن   ُه ِيْن لَاَد َعَلْي   ِه لَ   ْم يُ    ْنَجْر َوِيْن نَ َق   َص ِمْن   ُه أَثِ   َم َم   ا َداَر ْ   َعَلْي   ِه أِلََح   َد َأْن يَزِي   َد َعَلْي   ِه َوَب يَ    ن ْ
بْ َهاُم ِمْن ُقَصاِص  ْص بَ َعاِن ُمْس َتِديراه فَ ُه َو ِم َن اْلُوْسَطى َواإْلِ َقِن َوَم ا َج َرْ  َعَلْي ِه اإْلِ َشْعِر الرَّْأِس ِيَلى الذَّ

 .(1)اْلَوْجِه َوَما ِسَوى َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اْلَوْجِه فَ َقاَل َلُه: الصُّْدُغ ِمَن اْلَوْجِه؟ فَ َقاَل: َب 
بْ َه فان قوله  حيمو  علوى األيودا واألعوابت املتوسوطة أ وا  ون  تلوا  امُ َما َداَرْ  َعَلْيِه اْلُوْسَطى َواإْلِ

  )(2)الَّ   ِذي َب يَ ْنَبِغ   ي أِلََح   َد...أعوووابت لويلوووة جووودا  أو قصووو ة جووودا  فلووويي هوووو امل الوووب بالروايوووة و
بْ َه امُ ان الرواية عرحية يف هذا احلود  :ثرويوضحه أك ِذي الَّ ويف التعمويم  َما َداَرْ  َعَلْي ِه اْلُوْس َطى َواإْلِ

ُقَص ِمْن  هُ  ِيْن لَاَد َعَلْي  ِه لَ  ْم يُ   ْنَجْر ويف تأكيوود احلود والتصووري  بوه  َب يَ ْنَبِغ ي أِلََح  َد َأْن يَزِي  َد َعَلْي  ِه َوَب يَ  ن ْ
و وت للوا هلوه الفقهوا  علوى أن املوراد بوه ونظوائرف املتعوارف  ون النواا وجهوا  ويودا   َوِيْن نَ َق َص ِمْن ُه أَثِ مَ 

 إىل املتعارف.وأ ا غ ف ف جت 
قى: )األّول: غسووو  الوجوووه ن لووووال ، و وووا ق  صوووال ال وووعر إىل الوووذ  ، وحوووّدف  ووون ق  (3)قوووال يف العوووروة الوووّو

يرجوت كوّ   (4)اشتم  عليه اإلهبام والوسطى عرضا ، واألنزع واألغّم و ن خرج وجهه أو يودف عون املتعوارف
                                                           

 .44ل 1ال يخ الصدوق،  ن ال حيضرف الفقيه،  ؤسسة الن ر اإلسال ي و قم، ج (1)
 (.111الدرا ) (2)
 الواجب يف الوضو  غس  الوجه  ن القصال إىل الذقن لوال  و ا بني العارضني أو العذارين عرضا  )النجفي(. (3)
 ومل يكن التناسب بني اليد والوجه )القمي(. (4)
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 إىل أّا  وضت تص . يف الوجه املتعارف (1) نهم إىل املتعارف، فيالحظ أّن اليد املتعارفة
 .(2)وأّن الوجه املتعارف أين قصاعه فيغس  للا املقدار(

وليي املراد أن ينظر إىل الوجوه املتعوارف للنواا فيمسو   ون وجهوه بقودرف وإال للوزم  وثال  أن ال يغسو   
ض كب  الوجه جدا  ربت وجهه  ثال  مما قب  الصدغ )وهو ال عر املتويل بوني االلن والعوني( أا دقودار عور 

إن مل  أربووت أعووابت  ووثال   وون لووريف وجهووه و ثلهووا  وون أعووالف وأسووفله، بوو  املووراد أن يوودف  نسوووبة إىل وجهووه
 . ن وجوههم، فيغس  بقدرهاإليه  ن الناا و ا تص  إيديهم ، تقارن بوجه املتعارف تكن  تناسبة

عوارف هوو الوذا قال يف الفقه: )لكن: ظاهر كالم املصون  أن  وا اشوتملته اليود املتعارفوة يف الوجوه املت
 جيب غسله يف الوجه غ  املتعارف، وهذا ال إشكال فيه.

ففوووي كووو  أقسوووام الوجووووف جيوووب غسووولها، سووووا   كوووان  تعارفوووا  أو أعوووغر  ووون املتعوووارف أو أكووو ، وسووووا   
كانووا اليوود  تعارفووة أو أكوو   وون املتعووارف أو أعووغر، وهكووذا حووال اليوود يف بوواب غسوولها ف  ووا جيووب أن 

رؤوا األعووابت، سوووا   كانووا  تعارفووة أو ألووول  وون املتعووارف أو أقصوور  نووه، ففووي تغسوو   وون املرفووق إىل 
األلووول ال يكفووي الغسوو   وون نصوو  الووذراع إىل األعووابت، ويف األقصوور ال جيووب غسوو  شووي   وون العضوود 

يد إنسان قص  اليد  هازيادة، وكذلا يف باب القصال والدياا، ف لا قطت إنسان لوي  اليد أو  تعارف
طعا يدف  ن املرفق، ال  ن العضد إلا كان قص  اليد، وال  ن نص  الذراع إلا كان لويو   ن املرفق ق

 .(3)اليد، وكذلا يف قدر اليد، إىل غ ها  ن األ ثلة(
ل يف التنقووي : )الصووحي  يف  فووروض الكووالم هووو الرجوووع اىل املتعووارف، وهووذا ال دعوو  أنووه يغسوو  قوواو 

ا و كما يعطيه ظاهر عبارة املاتن )قدا سرف( و الستلزام للا  ن وجهه دقدار الوجه املتعارف لدى النا
وجوب غس  اال لنني ب  وخلفهما أيضوا  يف حوق  ون قصور وجهوه عون الوجووف املتعارفوة بنصوفها  وثال ، أو 
وجوب غس  نص  الوجه يف حق  ن ك  وجهه وكان ضع  الوجوف املتعارفة، ب  دعو  أن يالحوظ أن 

                                                           

 يف العبارة قصور واملقصود غ  خفي )اخلوئي(. (1)
قى  ت تعليقاا أعالم  (2) العصر و راجت ال ويعة اإل ا يوة،  ؤسسوة األعلموي السيد حممد كاظم الطبالبائي اليزدا، العروة الّو

 .142ل 1للمطبوعاا و ب وا، ج
-114ل 8، دار العلوووم للطباعووة والن وور و بوو وا، جالطهووارةالسوويد حمموود احلسوويا ال وو ازا،  وسوووعة الفقووه   كتوواب  (3)

111. 
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وحتقيقوه  فتأ و  (1)ه تص  إىل أّا  قدار  نه وحييط به فيغس  وجهوه هبوذا املقودار(اليد املتناسبة هلذا الوج
 .يف حمله

 يشارة لنوع آخر من القضايا الحقيقية والخارجية
 سألة وجوب املعرفة  كن أن تطرح بنحو القضية احلقيقيوة كموا  كون أن تطورح  بحث:كما سبق: )

. م ويف  عقود األقووال السوتة الوه نقلهوا ال ويخ بنحو القضية اخلارجية، وللا غ   نق  يف كلمواه
 وحتقيق األ ر يف للا:

القضوية اخلارجيوة هوي:  ووا عوّب فيهوا احلكووم علوى األفوراد ا،ققوة الوقوووع، سووا ا  أكانوا حمققووة يف  انّ 
املاضي أم احلاضر أم املستقب  )بلحاظ حال التلبي( أ ا احلقيقيوة فقوالوا ا وا:  وا عوّب احلكوم فيوه علوى 

فووراد األعووم  وون ا،ققووة الوقوووع واملقوودرة الوقوووع، لكوون الووذا نسووتظهرف ان احلقيقيووة هووي:  ووا عووب فيووه األ
املقوام: يقوت  وف يو) (2)احلكم على الطبيعي )الط ب عي، على األع ( باعتبارف  رآة لألفراد، ال ملوضوعيته(

د أو كفايووة الظوون... البحوويف يف ان احلكووم بوجوووب املعرفووة عوون اسووتدالل أو كفايووة حصوووهلا ولووو عوون تقليوو
إخل ه  عب على لبيعي املكل  بنحو القضية احلقيقية؟ أو عب علوى أفوراد وصوعوني بنحوو القضوية 

تفصوويلي:  وون هووو امل الووب بوجوووب املعرفووة عوون اسووتدالل أو بوجوووب حتصوويلها  وون  وبوج  ه اخلارجيووة؟
 .(3)ا أربعة(األخبار خاعة أو غ  للا، حبسب األقوال السا وغ ها مما سيأيت؟ ا،تمال

ق تعل ووالقضووية احلقيقيووة واخلارجيووة يف املنطووق لووا كمووا سوول  تعريفهمووا أا  صووبها املوضوووع و  أق  ول:
احلكوم، ولكوون  كون أن نتصووور  صوبهما امل الووب واملكلو  فقوود يكوون املكلوو  هوو أفووراد وصوعووة يف 

اإلنسووان، و نووه يظهوور ان  يع ووب  ل  ي املسوولم أو ع ووب  ل  بعووا األز نووة الثالّووة أو مجيعهووا، وقوود يكووون املكلوو  
 ن اجلهتني وقود تكوون  يةرجقا  ووال با ، وقد تكون خا تعل  إل قد تكون حقيقية ؛ جهالنسبة بينهما  ن و 

 .فتدبرباالختالف، فالصور أربت، 
                                                           

قى، التنقوي  يفأبووو القاسووم اخلوووئيالسويد ال ويخ  وو زا علووي الغوروا   تقريوورا  ألحبووا   (1) ،  ؤسسووة إحيووا  آّووار  شوورح العووروة الوّو
 .41ل 1ج اإل ام اخلوئي و قم،

 (.111الدرا ) (2)
 (.111الدرا ) (3)



 ه3222جمادى األولى /  42اإلثنين .. ............................................. (3137) (الظنصول: مباحث )األ

4 
 

 تنوع األدلة بين أدلة حقيقية وخارجية
لسوتة وغ هوا( جيوب أن للا فك  دلي   ن األدلة اله أقا ها امل هور وغو هم علوى األقووال )ا وعلى
علووى  وووو القضوووية احلقيقيووة أو اخلارجيوووة ويكفوووي أن نسوووتعرض  واردا  هوووذا الووودلي    ووون جهوووة كووون تالحووظ

، وعلووى الطالووب أن يوودرا ون وو  إىل كووال احتمووايل كو موا بنحووو احلقيقيووة أو اخلارجيووة دليلوني  وون األدلووة
 سائر األدلة على ضو  للا. حال

 أم الخارجية؟ تدل على الحقيقية سيرته  -3
ا،قووق القمووي قووال  ،ادعلووى عوودم تكليوو  املسوولمني بووالنظر واالجتهوو االسووتدالل بسوو ة النوو   أوبه:
 القوووانني: )الثّووواّ: أنّووه  يف   ال كوووان يكتفووي  ووون الكّفووار بكلموووه الّ ووهادة، وحيكوووم ب سوووال هم و

 .(1)يكّلفهم االستدالل على أعول دينهم، ولو كان واجبا  لكّلفهم، ولو كّلفهم لنق  إلينا لقضا  العادة(
ال يصووو  االسووتدالل هبووا علوووى عوودم وجوووب االجتهووواد  بووان سوو ته  :ال  عنووه إمجوووا وأجوواب 

أا مل يكون  والنظر أل ا كانا بنحو القضية اخلارجية، أا لظروف خاعة درحلة التأسويي، ال احلقيقيوة
 اانوووك  ان املغوووا عووون البيوووان أّن النوووّ  يوووالع  املكلووو ، قوووال: )إل  ووون  ي  ع وووب  ط  اكتفووواؤف بوووذلا حكموووا ل

لريقتووه يف بوودو اإلسووالم املسوواحمة واملماشوواة  ووت األجووالف واألغبيووا  واسووتمالتهم علووى التّوودري  ليسووتقوا 
، و وووت للووا كوووان يعا ووو   عهوووم شوووكة اإلسوووالم باالجتمووواع والكثوورة، وال ريوووب أّن أكثووورهم كووانوا  نوووافقني

كان يورى  ون    عا لة املسلمني، ويناك   عهم ويواّرهم، ويباشرهم  ت الّرلوبة اىل غ  للا، فهو 
دجوّرد إظهوار اإلسوالم ليكوون وسويلة اىل حصوول شووكة اإلسوالم هّ يكّلموه  نوه حال بعضوهم أن يكتفوي 

إلرادة هذا املع ، بو   ف لا احتم  اكتفاؤف بالّتدري  إن أ كن، ويرتكه على نفاقه  ت عدم إ كانه، 
 .(2)ظهورف أو تساويه  ت إرادة اإلسالم الواقعّي فيبط  االستدالل(

وآخووور فقووورة هتووو  بوووأعلى عووووها بوووان احتموووال كوووون السووو ة بنحوووو القضوووية اخلارجيوووة كووواف يف إبطوووال 
 ة.على كون القضية حقيقي (3)املوقوف عنا،االستدالل هبا لسقوط التكلي  بالنظر 

                                                           

 .383ل 4امل زا أبو القاسم القمي، القوانني ا،كمة يف األعول، إحيا  الكتب اإلسال ية و قم، ج (1)
 .333املصدر، ل (2)
 عفة لالستدالل. (3)
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وال يقووواا للوووا دنوووافقي أول اإلسوووالم، إل الووودين ال يقوووام إال بالتووودري  : )الوالووود السووويد وقوووال 
يقبوو  أول إظهووار الوودعوة عوون الرجوو  أن يتفوووف بال ووهادتني   وون أظهوور، كمووا كووان النوو   كوو     ول  وقبوو

 فقط،  ت العلم أنه بعد قوة اإلسالم مل يكن ينفت.
م مل يكن يعم  ولو بواجب واحود  ون واجبواا اإلسوالم،  ملسل ويدل على للا عقوباا الن  

 كما نزلا آية امل لفني وآية  سجد الضرار وغ لا.
كووان حكمووا  لبيعيووا    قلبووا  إسووالم أول ووا الووذين كووان يعلووم عوودم إ ووا م  واحلاعوو  أن قبووول النوو  

ق، لوو كانوا يف املقوام بالنسبة إىل ابتدا  الدعوة، وهذف قرينة قوية تكفي يف عرف املطلقاا عن اإللوال
َلَق  ْد  ، وبقولووه تعوواىل: (1)َحََللِ  ي َح  ََللل ِيلَ  ى يَ   ْوِم اْلِقَياَم  ةِ  طلقوواا. و ووت هووذا ال تووال للتمسووا بووو: 

 .(2)( (21)سورة األحزاب: اآلية  َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوةل َحَسَنةل   كاَن َلُكْم في
 اآليا  الذامة للكفار، حقيقية أم خارجية؟

إلا كوان علوى التقليود ستدالل باآلياا الذا وة للكفوار علوى اتّبواعهم آبوا هم، حيويف ان الوذم اال ثانياه:
الكفوار، قوال السويد الوالود: )وكيو    خو   بنحو القضية احلقيقية عّم املسلمني، وإن كان بنحو اخلارجيوة 

 كان فمن الكتاب، تدل على وجوب النظر لوائ   ن اآلياا:
ِينَّ ا َوَج ْدنا آباَنن ا باتباعهم آبا هم  ن غ  نظر وفكر، كقوله تعاىل: ﴿ ا دّل على لّم الكفار  منها:

م ا يَ ْعبُ ُدوَن ِيبَّ َكم ا يَ ْعبُ ُد ( وقولوه: 23)سوورة الزخورف: اآليوة  آثارِِهْم ُمْقتَ ُدونَ   أُمََّة َوِينَّا َعلى  َعلى
 .(3)( (103)سورة هود: اآلية  آباُؤُهمْ 

القضية حقيقية وان الوذم علوى التقليود دوا هوو تقليود  وت قطوت النظور  فاالستدالل  با على أن أقول:
 بوا علوى أن القضوية فهوو اجلوواب وأ وا كفوارا  وكوون تقليودهم أوعولهم إىل البالو ،   مو عن خصوعوه كو

البالو ، فوأين هوو  علوىإنوه لم لالتبواع ب يق ال: قلودوا البالو  ) لكوو م كفوارا  خارجية وان الوذم إاوا كوان 
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 1السوويد حمموود احلسوويا ال وو ازا،  وسوووعة الفقووه   كتوواب االجتهوواد والتقليوود، دار العلوووم للطباعووة والن وور و بوو وا، ج (2)
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 .(1)الذا هو حق(قليدا  بمائهم تعللعوام املسلمني   ن اتباع
لووو جوواز التقليوود يف شوورع اإلسووالم لكووان ب  كووان ألن  ا نق  ول: ه أجواب انتصووارا  ملوون يوورى ا ووا حقيقيووة بووو)

الكفووار إفحووام املسوولمني بووأ م كيوو  يقلوودون، وال تووال ألن يقووول املسوولمون حين ووذ بأنووا نقلوود احلووق وأنووتم 
 .(2) ن املقلدين يعتقد بأنه على حق، واالختالف يف الواقت غ  تٍد يف الفرق( تقلدون البال ، ألن كال  

. القضووية حقيقيووة أو خارجيووة اسووتظهار كووونفأنووا توورى ان  وودار األخووذ والوورد، يف جوووهرف يعووود إىل 
 .وللبحيف علة ب لن اهلل تعاىل

*          *          * 
احلقيقيووة  والقضوواياقوواا تعلّ احلقيقيووة الووه  صووبها امل االقضووايالكوور أ ثلووة ملووواد اجتموواع وافوورتاق  تم  رين:

 اله  صبها امل البون؟
 ه  األع  لدى ال ا القضية احلقيقية أم اخلارجية؟ و ا الدلي  على للا؟ سنال تمريني:

كتابة حبيف عن األدلة )والردود واألجوبة... إخل( على ان خطاباا ال وارع، والعقوال  مجيعوا ،   يقترح:
املتعووارف  وون التحديووداا )األشووبار يف حتديوود الكوور  ووثال ( واملكلفووني )غوو  ال ووّكا   ووثال ( حممولووة علووى 

واملوضوووعاا )الوجووه يف الوضووو   ووثال  والصوووم إىل الليوو   ثوواال  آخوور، واأل وور بوواملعروف والنهووي عوون املنكوور 
  ثاال  ّالثا (.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ُأْخِبرُُكْم بِاْلَفِقيِه َحقِّ اْلَفِقيِه: َمْن َلْم يُ َقنِِّط النَّاَس ِمْن رَْحَمِة اللَِّه، َوَلْم  َأَب  :أ   املؤ نني قال 
ُرِك اْلُقْرآَن رَْغَبةه َعْنُه يِ  ْص َلُهْم ِفي َمَعاِصي اللَِّه، َوَلْم يَ ت ْ ُهْم ِمْن َعَذاِب اللَِّه، َوَلْم يُ َرخِّ َلى َغْيِرِِ، يُ ْنِمن ْ

َر ِفي ِعَباَدةَ َأَب َب خَ  ، َأَب َب َخي ْ َر ِفي ِقَراَنَة لَْيَس ِفيَها َتَدب ُّرل مل، َأَب َب َخي ْ َر ِفي ِعْلَم لَْيَس ِفيِه تَ َفهُّ  ي ْ
رل   (.31ل 1الكايف: ج) لَْيَس ِفيَها تَ َفكُّ
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