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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
(377) 

 من فقه صحيحة أبي اليسع
ححُع بِححي دأْبححِد الل ححِه قُحْلححُ  أِلأ كمااا ساابي، هااي  وصحححيح،ه   ِت ال ،ِححي ُأ  أسأ ْمححلأ : أأْخِبْرنِححي بِححدأدأاِ ِم اِْْ

ححيْ  ححداا ال،ح ْقِيححيُر دأححْن مأْةرِفأححِة  أ ححيْ  أأحأ ححا  ال ححِمن مأححْن قأي ححرأ دأححْن مأْةرِفأححِة  أ هأ ححدأ ِد نُححُه وألأححْم  حأْقبأححِ   ٍء ِمنحْ ححا فأسأ هأ ٍء ِمنحْ
لأححُه  وأمأححْن دأ  ]الل ححهُ  ححا ُ ححوأ ِفيححِه [ ِمْنححُه دأمأ لأححُه وألأححْم  أِ ححْه بِححِه ِمم  ححا صأححلأدأ لأححُه ِد نُححُه وأقأبِحح أ ِمْنححُه دأمأ ححا وأدأِمحح أ ِبهأ رأفحأهأ

ححيْ  ْهححِ   أ َأُمححوُل الل حح ِلجأ ححداا  ححاُه بِححُأه  ُمحأم  ححهأادأُة أأْه ُأ ِالأححهأ ِاُ  الل ححُه  وأاِْْ مأ :  أ ْهلُححُهَ فحأقأححالأ ِه ٍء ِمححنأ اأْلُُمححوَِ جأ
 ِ ْْ ُأ أحُة ال ،ِحي أأمأحرأ الل حُه دأح  وأا حاُة  وأاْلوأ حهي ِفحي اأْلأْمحوأاِل الُ  أ َُ ِبمأا جأاءأ ِبِه ِمْن ِدْنِد الل حِه  وأحأ ح   قْحرأا ُ  وأجأ

 . (1)ِبهأا وأُأ أُة آِل ُمحأم ٍد 
 فقه هذه الصحيحة مطالب  وفي

 السؤال دن الحكمين ال،كليفي والوضةي
حا ال ِ،ي ُأ  أسأُع أأحأداا ال،ح ْقِييُر دأْن مأْةرِفأِة  أيْ   )عليه السالم( ان قوله المطلب األول: هأ مشا   ٍء ِمنحْ

حا فأسأحدأ ِد نُحُه وألأحْم  حأْقبأحِ  ]الل حهُ  ال حِمن مأحْن قأي حرأ دأحْن مأْةرِفأحِة  أحيْ احلكم التكليفي، وقولاه  إىل  هأ [ ِمْنحُه  ٍء ِمنحْ
لأهُ  مان األحكاام الوضاعية وكاذا مهاا ، أما األخ  فلبداهاة أن الصاحة والفساا  احلكم الوضعي مش  إىل دأمأ
فانه ليس صفة  حكم كالميفليس حبكم تكليفي بل وال وضعي إذ هو قبول العمل وعدمه  وأما ،الحالص

ة ومهاا ري اعذو صاري  يف املنزيياة وعادم امل ُأ  أسأُع أأحأداا ال،ح ْقِييرُ ، وأما األول فألن ألفعالنا بل فعله تعاىل
 مما يتعلقان باألحكام التكليفية  ون الوضعية.

    السؤال دن فساد د ن القاصر أو المقّيرَ
...ان قولااه  المطلححب النححاني:  ، ماان اداار ،بااالتيفيب ب اام العااني )قُصاار(ميكاان أن تقاارأ  مأححْن قأي ححرأ

 من باب التفعيل. )قصَّر( فتكون من القصور، وميكن أن تقرأ بالتشديد
                                                           

 .11ص 2ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية ا طهران، ج (1)
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 مق، ى السياق لكنه مخالف للقاددة (القاصر)
  ابلهو مقت ى القاعدة لوال انه خمالب للسياق وقرينة التق واألول:

أما انه على وفي القاعدة فألن القاعدة هي أن فسا  الدين غ  مرهتن بالتقص  فقط فإن من مل يذعن 
مان مل يانمن برساالة الرساول املصاطفى بوحدانية اهلل تعاىل فسد  ينه سواء أكان عن قصور أم تقص  وكاذا 

حااإ إذا كااان عاان قصااور، وعليااه   (1) ينااهفسااد انااه )صاالى اهلل عليااه وآلااه( فانااه لاايس نساالم وال  ياان لااه أو 
 .فإن من قُصر عنها ذهب  ينه وأما من قصَّر فبطريي أوىل ؛حي فالتيفيب هو الص

 وأما انه خمالب للسياق والتقابل فواض .
 لقاددة لكنه مخالف للسياقل وفه (المقير)

ولكان يار  عليهاا أن  ،م اىالظااهر مان الساياق وقريناة التقابال كماا هو  ،ديدأي القراءة بالتش والناني:
وذلا  خماالب  وهو شامل للقاصر مفهومه سيكون هو )من مل يقصِّر عن معرفة شيء منها مل يفسد  ينه(

 ن قاصراً فلم يذعن هبا فال  ين له.لإلمجاع وال رورة والنصوص لبداهة أن  من مل يقصر وكا
 اجلواب بوجوه  ولكن  مكن

 ان اجلملة ال مفهوم هلا، ألهنا من مفهوم الوصب وليس حبزة. األول:
حا...سل منا، لكن مفهومها معارض نفهوم اجلملاة الالحقاة  الناني: )مان مل   مهااإذ مفهو  وأمأحْن دأرأفحأهأ

 ،طانفة عن قصور، مل يصال   يناه( املسااوي لفساد  يناه، فيتسااقيعرفها، الشامل بإطالقه لصورة عدم املعر 
 احلزة فقط. امهويبقى منطوق اجلملة األوىل والثانية 

مقطااوع العاادم، ملااا م ااى ماان ال اارورة  وىلومااق قطااق النظاار عاان ذلاا ، فااان مفهااوم اجلملااة األ النالححث:
 واإلمجاع والنصوص اآلتية الحقاً بإذن اهلل تعاىل.

   قْحرأا  دطف بياه أو نسهَ َُ...وأاِْْ
َُ ِبمأا جأاءأ ِبِه ِمْن ِدْنِد الل هِ ان قوله   المطلب النالث: قْحرأا  حيتمل فيه احتماالت ثالثة  وأاِْْ

 المراد من اْقراَ   نا  اْ ماه
ُأ اساتظهرناه مان أناه عطاب بياان علاى اجلملاة الساابقة وراام الفقارتني  ن  أما سابي  األول: حاُه بِح ه  وأاِْْ مأ

                                                           

 بناء على ترك به وهو املنصور. (فسد  ينه)بناء على بساطة الدين،  (ال  ين له) (1)
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َأُموُل الل ِه  َُ ِبمأا جأاءأ ِبِه ِمحْن ِدْنحِد الل حهِ ُمحأم داا  قْحرأا للزملاة الوجاه اآلخار  فاجلملاة الثانياة هاي   وأاِْْ
حاءأ بِحِه ِمحْن ِدْنحِد الل حهِ أو البيان اآلخر عنها إذ )الرسالة( اليت أمرنا باإلميان هبا هي عني األوىل  الاذي  مأا جأ

َأبِّحيأمرنا باإلقرار به فان ما جااء باه مان عناد اهلل هاي رساالته    ِ حاُأ َِمأ فقولاه اإلقارار   لياهوع أُبحألُِّغُكحْم 
عطب بيان ملا سبقه، واإلقرار وإن كان غ  مرا ف لإلميان لكنه أريد منه اإلميان ههنا بقرينة وحدة املتعلي 

 .آليتيف ر  االحتمال ا معونة القرينة اآلتيةمق 
 باللساهاْقراَ المراد من اْقراَ 

أن يرا  به عطب النسي وهو عطب املباين على املباين، ف ا  باإلقرار اإلقارار باللساان، وينكاده  الناني:
 فه إىل اإلميان )كما هو مبىن االحتمال األول( خالف الظاهر.ر  ص   وان  ان ظاهر اإلقرار هو ذل  

مية عادم وجاوب اإلقارار ناا جااء باه مان سال  ن هاذا الظااهر، ملانه ال بد من رفاق الياد عا  ليهير  ع ولكن
الواجاب اإلمياان باناه رساول   خارعند اهلل زائداً على اإلميان باناه )صالى اهلل علياه وآلاه( رساول اهلل، بتعبا  آ

حاءأ بِحِه ِمحْن ِدْنحدِ اهلل )صلى اهلل علياه وآلاه( واإلقارار اللساال باذل ، فاإن كاان  حا جأ َُ ِبمأ قْححرأا  اً عطفا الل حهِ  وأاِْْ
غ  )كونه رسول اهلل )صلى اهلل علياه وآلاه( كماا هاو مباىن هاذا  ِبمأا جأاءأ ِبِه ِمْن ِدْنِد الل هِ للمباين وأريد با

الوجه فاإن  مان ال اروري وادماق علياه اناه ال راب اإلقارار اللساال بشايء زائاد علاى اناه رساول اهلل )صالى 
ماادخول اإلراااب واإلقاارار واحااد كمااا ذكاار يف االحتمااال  ل  الظاااهر ان  إذ قااد يقااا ؛فتأماال اهلل عليااه وآلااه(.

 ويرا  من اإلقرار اإلقرار باللسان بعد اإلميان باجلنان. فتدبر. ،األول
ُات الةملي  المراد اُل،

 تعباا أن ياارا  بااه عطااب النسااي ويكااون املاارا  ماان اإلقاارار اإلقاارار العملااي أو االلتاايام أو حبسااب  النالححث:
والادخول يف زمارة املسالمني وسالكهم،  اإلساالم التيام أحكامعما يعترب يف اإلسالم واإلميان   ي احملقي اليي 

اإلقارار إذ ال يطلاي علاى لفا  وهذا املعىن وإن كان صحيحاً يف حد نفسه، أي واجباً، لكنه خالف ظاهر 
 االلتيام باألحكام واخل وع والدخول يف اليمرة، إال جمازاً.

 ألخيرمن ثمرا  اُح،مال ا
وجه صحته يف نفسه فعلى حسب ماا افاإ باه مجاق غفا  مان الفقهااء مان أن اإلساالم يشا   فياه  وأما

 ثالثة شرو  
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 على رأي آخر(. كاف  الظين  أو االعتقا  )العلمي على رأي،  -أ
 اإلقرار باللسان عرب التشهد بالشها تني. -ب
، وماان  ون هااذا الثالاا  ة املساالمنيزماار  اخل ااوع لإلسااالم أي االنقيااا  الظاااهري لااه أو الاادخول يف -ج

ر تاااوف  م بإساااالمهم ظااااهراً لكاااحُ قاااد أن املناااافقني  يتفااارعلااايس نسااالم وإن تشاااهد بالشاااها تني، وعلاااى ذلااا  
األخا ين مارآة لاه  أن  و يف اإلساالم وأما األول فقد اختلب فيه فقيل اناه شار   ،يهماألمرين الثال والثال  ف

مق العلم أو الظن املعتارب بعادم مسلم حإ انه  ،كال   وقيل ،دم فليس نسلمفإن علم بالع )تعبداً أو تعقاًل(
ما ام أقر  والتيم كما هو ظاهر رأي احملقي اليي ياعتقا ه 

 .وستأيت عبارته (1)
م اناه ال يسام  لاه باه، فأسالم فعل االكاافر إذا طماق يف الايواج باملسالمة  ان  علاى ذلا   بع اهم كما فر ع
عااادم أو علمناااا بسااالم وإن ظنناااا فهاااو م اااق ألحكاااام اإلساااالم والتااايم ظااااهراً ختشاااهد الشاااها تني و فاناااه إن 
وإن مل خي ااق فلاايس  ،ولكاان علااى مبااىن ماان اشاا   الشاار  األول، وهااو املشااهور، فلاايس نساالم اعتقااا ه،

 . فتأمل.نسلم وإن ظننا اعتقا ه
*  *  * 

 (.وجه الفرق بني القاصر واملقصر يف كل من األحكام التكليفية والوضعية ) رجة بّين -
 ليلااااني علااااى اشاااا ا  االعتقااااا  يف اإلسااااالم و ليلااااني علااااى اشاااا ا  االلتاااايام العملااااي وناقشااااها اذ ححححر  -

 ) رجتان(.
األوالن فقاط، أو األخا ان  انحبثاً عن الشرو  الثالثاة )هال هاي بأمجعهاا مشا طة، أو الشارطا ،ب  -

  رجات(. 11( صفحة )21 – 11فقط؟(، أ لتها ومناقشاهتا )يف 
 لى محمد واله الطا ر نوصلى اهلل د

 
ِسّيئٍة ُ تُحْغفأرْ   أم  املنمنني قال  ٌة ُ ُتْشكأُر  أ     نِْةمأ

 (.911غرر احلكم  ص)

                                                           

 .396ص 1يي ي، حاشية فرائد األصول، جال (1)
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