فقه الصياد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وَ ُهوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَ ْأكُلُواْ
حمًا طَرِيًّا وَ َتسْتَخْرِجُواْ مِ ْنهُ حِلْيَةً تَ ْل َبسُونَهَا
مِ ْنهُ لَ ْ
وَتَرَى الْفُ ْلكَ َموَاخِرَ فِيهِ وَلِ َتبْ َتغُواْ مِن فَضْ ِلهِ وَلَعَلَّكُمْ َتشْكُرُونَ
سورة النحل :41 :

مساحة املرجع الديين
الشيخ حممد اليعقوبي
حوارية مع مساحة املرجع الديين الشيخ حممد اليعقوبي تتضمن أهم املسائل املتعلقة
بعبادات ومعامالت الصياد وباع األمساك والطيور

إعداد
حمسن عبد احلسني

اصدار وتوزيع

مركز االمام املهدي (عج) للدراسات اإلسالمية

مقدمة املركز
يتضمممممن هممممذا الكتمممما

وهممممو حواريممممة مممممع مساحممممة يممممة اهلل الشمممميخ اليعقمممموبي

((دامت بركاته)) مواضع هامة وحيوية تتعلق مبسائل الصيد والصيادين.
ففممي املوضمموع األوح يتحممدخ الشمميخ ((دام لممه)) عممن الممتعلم الممذي هممو موضممع
لالحكممام اخلمسممةف فممالتعلم واجممح ومسممتحح ومكممروا وحمممرم ومبمما ويسممو أم لممة
لكل لون من الوان العلم.
ويف املوضممموع ال ممماني يتحمممدخ عمممن اسمممبا

اشهمممل ويلخصمممها بالشممميطان والمممنف

االمممارة بالسممواف واشهممل املركممحف وطلممح املمماح والتوجممه إا الكسممح والممدنيا كليمماًف
وعمممدم االلتفمممات إا ليممممة العلمممم والعم مامل ووضممماعة اشهمممل واشاهممملف والبعمممد عمممن
مركز العلم والتعلم.
ويف املوضمممموع ال الممممع يتحممممدخ عممممن سممممار اشهممممل وهممممي  :اسممممتحقا العممممذا
األخمممرويف وفسمممماد األخممممال ف وانتشممممار اخلرافممماتف وفقممممدان األصممممدلااف وتضممممييع
املاح واشهد والعمرف واملوت املعنوي.
ويف موضمممع خمممر يتحمممدخ فقيهنممما ((داممممت بركاتمممه)) عمممن رفمممع اشهمممل بالسم م اح
ألنه با

املعرفة.

ويتحممممدخ عممممن مسممممائل يف الطهممممارة تتعلممممق بعمممممل الصمممميادينف ومسممممائل تتعلممممق
بصمممالتهم وصممميامهمف ومسمممائل يف األممممر بممماملعروك والنهمممي عمممن املنكمممر الم م

تتعلمممق

بالصمممميادينف ومسممممائل يف بيممممع السمممممك مممممن دون وزن أو نمممموع السمممممكف ومسممممائل
اخممممرى يف ضمممممان االهمممموار لغممممر

الصمممميدف ومسممممائل يف طممممر صمممميد السمممممك

والطيورف ومسائل يف ذكاة السمك والطيور.
ويف خامتممممة الكتمممما

ذُكممممرت فتمممماوى للشممممهيد املقممممد

الصممممدر ال مممماني ((لممممد

سرا)) يف مسائل ذكاة السمك وبيان موارد اخلالك مع احملقق اخلوئي.
مركز اإلمام املهدي ((عليه السالم)) للدراسات اإلسالمية

املقدمة
احلممممد هلل ر

العممماملني والصمممالة والسمممالم علمممي خمممام النبممميني أبمممي القاسمممم حمممممد

وعلي له الطاهرين.
ملمما كانممت األحكممام واألخممال اإلسممالمية ئممم خاصممة بفمنممة مممن النمما

وإ مما هممي

كمممما يف لولمممه تعممماا  :وَمَممما أَرْسَم ملْنَاكَ إِال كَافَّم مةً لَلنَّممما ِ َبشِم ممًا َونَم مذِيرًا )4:(فالكمممل
خممماطبون بهمما فهممي للعربممي واألعنمممي واملممدني والبممدوي وللرجممل واملممرأة وللفممال
وللعاممممل والتممماجر والطبيمممح .واألحكمممام موجمممودة بشمممكل عمممام يف الرسمممائل العمليمممة
للفقهممماا (زاد اهلل يف همممرفهم) ولكمممن لصمممعوبة عبارتهممما وك مممرة مسمممائلها لمممد ال مممد
املكلممممي بغيتممممهف فقممممد كتبممممت عممممدة كتممممح متخصصممممة لكممممل صممممني مممممن النمممما

و

اشماعمممات أمممما لاعمممة الصممميادين فقمممد بقيمممت بعيمممدة عمممن المممتعلم و التفقمممه لسمممبح
و خمممر .وممممن اجمممل خدممممة المممدين واحلممموزة و همممذا اشماعمممات كتبمممت همممذا احلواريمممة
ممممع مساحمممة يمممة اهلل الشممميخ حمممممد اليعقممموبي ((داممممت بركاتمممه)) ولمممد أجممما

عنهممما

مشممكوراً سممم لممدمت ممما مبقدمممة يف ضممرورة التفقممه والممتعلم وختمتهمما بفتمماوى السمميد
الشممهيد حممممد الصممدر ((لممد

سممرا)) يف ذكمماة السمممكف ومممن اهلل نسممتمد العممون إنممه

نعم املوا ونعم النصم.
املعد

متهيد
نظمممراً ألهميمممة المممتعلم والتفقمممه يف أحكمممام اهلل تعممماا وملممما ياللمممي العلمممم والمممتعلم يف
سممائر املعممارك ويف األحكممام اإلسممالمية خاصممة مممن اإلهممماح يف كمم م مممن ا تمعممات
حتممي انممه صممار رمممز ًا لممبعي اشماعممات يضممر

بممه امل ممل مممع هممديد األسمميف كتبممت

هذا املقدمة وفيها أربع نقاط :
األوا  :بيان حكم التعلم يف بيان الشريعة اإلسالمية ويف حكم العقل.
ال انيممة  :بيممان األسممبا

فممتذا اسممتطاع الفممرد معرفممة السممبح أمكنممه عممال املسممبح

برفممع سممببه أممما ان يممدور حمموح املسممببات فلممي

بقممادر علممي إصممالحها ورفعهمما فممان

كل معلوح إ ا يرتفع برفع علته كما هو سابت يف الفلسفة.
ال ال مممة  :بيمممان سمممار اشهمممل علمممي الفمممرد وا تممممع يف المممدنيا وااخمممرة فمممان وخاممممة
األسر حترك االنسان العالل إا جتنّح امل سر ودرهم ولاية خم من لنطار عال .
الرابعممة  :وذكمممرت فيهممما ان اشهممل ال كمممن رفعمممه والتحلضممي بمممالعلم والفضممميلة ممممع
ترك با

الس اح واشوا

مغلقاً فان الس اح با

املعرفة.

وأسمممأح اهلل ربمممي ان يممموفقين خلدممممة المممدين وهمممريعة سممميد املرسممملني صممملي اهلل
عليه و له الطاهرين.

النقطة األوا
التعلم موضوع لألحكام اخلمسة
وفيها مخسة أمور :
األمر األوح  :الوجو

.

المممتعلم واجمممح وينقسمممم وجمممو

المممتعلم لسمممح المممدليل المممداح عليمممه إا عقلمممي

وهممرعيف سممم ينقسممم باعتبممار سممعة املسمم ولية إا عمميين وكفممائيف فممان الممتعلم والتفقممه
لممد يكونممان واجبممان عق مالً أو هممرعاً وكممل منهممما لممد يكممون عيني ماً وأخممر كفائي ماً ونقصممد
بمممالوجو

العممميين األممممر املتوجمممه إا كمممل فمممرد ممممن أفمممراد األممممة وعلمممي كمممل واحمممد

مممممنهم ان ي ديممممه بغممممي النظممممر عممممن امت مممماح ئممممما وعدمممممه كالصممممالة والصمممموم.
وبالكفممائي األمممر اإللزامممي الممذي يتوجممه إا نيممموع املسمملمني كمنممموع فمماذا امت لممه
وأدّاا العمممدد المممذي يتحقمممق بمممه الواجمممح سمممقت عمممن اشميمممع وإن مل ت لمممه أحمممد أسمممم
اشميع كوجو

تغسيل األموات ودفنهم وإنقاذ حياة املسلم وحفظ ماله.

فهنا أربع مستويات يف وجو
املسممتوى األوح  :الوجممو

التعلم :
العقلممي والعمميين وذكممر العلممماا لممه يف كتممبهم مصمماديق

كمم مة منهمما معرفممة أصمموح الممدين وهممي التوحيممد والعممدح والنبمموة واإلمامممة واملعممادف
وخاصمممة ال السمممة األواف فمممال بمممد أن تكتسمممح بطريمممق العقمممل .ومممما جممماا يف الكتممما
والسممنة إ ممما همممو إرهممماد إا حكممم العقمممل يف ذلمممكف فينمممح علممي كمممل مكلمممي عقممالً
النظمممر ملعرفمممة ربمممه وصمممفاته والم م

منهممما العمممدحف وال ممموز التقليمممد يف همممذا األممممور.

ولممد ذكممر مممذا العقائممد أدلممة كم مة فينبغممي النظممر فيهمماف ومممن هممذا األدلممة ممما هممو بسمميت
وواضممف فممتن حصممل لممه يقممني مبمما هممو عليممه مممن العقائممد فهممو املطلممو

لسممح حكممم

العقل وإالض وجح عليه البحع عن ئمها .وهذا الكالم له حمله من علم الكالم.
املسممممتوى ال مممماني  :الوجممممو

العقلممممي الكفممممائي (وإن مل يكممممن هممممذا اإلصممممطال

مألوفمماً) فممتن العقممل يوجممح علممي ا تمممع أن يكممون فيممه لاعممات متخصصممة بشممتي
أنمممواع العلممموم ممممن أجمممل التكافمممل والتكاممممل للمنتممممع فيشمممد بعضمممه بعضمماًف فالعقمممل
خياطممح ا تمممع مبمما هممو كممذلك بضممرورة تعلممم كممل ممما فيممه مصمملحة ونفممع لاعتممهف
واإلنسممان مبفمممردا ال يسمممتطيع تممموفم كمممل مممما ىتممما إليمممه فوجمممح علمممي البشمممرية عقممالً
وجمممو

اجتمممماعي (كفمممائي) أن يمممتعلم منهممما لاعمممة الزراعمممةف وأخمممرى الصمممناعةف

وسال ممة الطممحف ورابعممة الفلممكف فض مالً عممن علمموم الممدين واألخممال وئممم ذلممك ك م م.
فمممتن لمممام بهمممذا الوجمممو

لاعمممة فهمممو املطلمممو ف وإال فمممتن العقمممل يمممذم املتقممماع

واملتكاسممل عممن تلبيممة احتياجاتممه الضممرورية والممدليل العقلممي علممي وجممو

تعلممم هممذا

األمور ما يسمي بدفع الضرر احملتمل.
املسمممتوى ال المممع  :الوجمممو

الشمممرعي العممميين وهمممو كممم م م مممل تعلمممم أحكمممام

العبممادات كالصممالة والصمموم واحلممج وكممل ممما يكممون اإلنسممان يف معممر

االبممتالا بممه

و مممح عليمممه همممرع ًا تعلمممم أحكمممام املعمممامالت كمممالبيع والشمممراا والمممزوا والطمممال
وئمممما حتمممي ال يتمممورط يف احملرممممات .وألجمممل مممما سمممبق حكممم بعمممي العلمممماا بفسمممق
مممن مل يممتعلم ممما تكممون بممه عبادتممه صممحيحة ولمماح إنممه إعرابممي ال جتمموز الصممالة خلفممهف
وروي عمممن أبمممي جعفمممر ((عليمممه السمممالم)) أنمممه لممماح (( :تفقهممموا يف احلمممالح واحلمممرام
وإال فمممأنتم أعمممرا ))( .)2:ووصمممي األعمممرا
حممد سلطان الكالنرت لياساً منطقياً لوجو

يف القمممر ن معمممروك ولمممد ذكمممر السممميد

التعلم العيين الشرعي وهو كااتي :

تعلمممم املسمممائل الشمممرعية مقدممممة لمممرتك احلمممرام وكمممل مممما كمممان مقدممممة لمممذلك فهمممو
واجمممح والنتينمممة تعلمممم املسمممائل الشمممرعية واجمممح()3:ف ويقممموح الشممميخ األنصممماري
((لممد

سممرا)) ( :أن معرفممة احلممالح واحلممرام واجبممة علممي كممل أحممد بممالنظر إا ممما

يبتلممي بممه مممن األمممور وليسممت معرفممة ليعهمما فوري ماً ولممي

دفعممة ممممم سممم لمماح ((لممد

سممرا)) ممممم فتنممه معالممح علممي ممما يفعلممه مممن احلممرام لممو تممرك الممتعلم إن مل يلتفممت عنممد
فعلمممه إا احتمممماح احلرممممة( )1:مسمممتدالً بقممموح املعصممموم ((همممال تعلممممت)) ملمممن سممم ح
بقمم ا ملمماذا مل تعمممل فقمماح  :ال أعلممم( .)5:ويف احلممديع (( :التمماجر فمماجرف والفمماجر
يف النمممار إال ممممن أعطمممي احلمممق وأخمممذ احلمممق))( .)6:سمممم أن الشممميخ األنصممماري ((لمممد
سمممرا)) لممماح يف تعلمممم مسمممائل املعمممامالت ( :سمممم أن املقمممام يزيمممد علمممي ئمممما وبمممأن
األصمممل يف املعمممامالت الفسممماد فممماملكلي إذا أراد التنمممارة وبنمممي علمممي التصمممرك فيمممما
ىصمممل يف يمممدا ممممن أممممواح النممما

علمممي وجمممه احلقوليمممة ىمممرم عليمممه ممماهراًِ اإللمممدام

علمممي كمممل تصمممرك منهممما مبقتضمممي أصمممالة عمممدم انتقامممما إليمممه إال ممممع العلمممم بتمضممماا
الشمممارع لتلمممك املعاملمممةف مممممم ولممماح ((لمممد

سمممرا)) مممممم أن احلمممديع السمممابق ((التممماجر

فممماجر)) إهمممارة إا همممذا املعنمممي( .)7:واألحاديمممع الناطقمممة بوجمممود المممتعلم كممم مةف
ومنهممما (( :اطلبممموا العلمممم ولمممو بالصمممني))( )8:وال خصوصمممية للصمممني وإ ممما همممو تعمممبم
عممن البعممد فممتن عممر

اشزيممرة الممذين كممان خيمماطبهم خممام األنبيمماا ((صمملي اهلل عليممه

و لممه)) علمممي اطمممالع بمممبالد الشممر أك مممر ممممن ئمهممما ويعرفممون بعمممد الصمممني فكلمهمممم
((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) علمممي لمممدر عقممموممف فهمممو يطلمممح ممممنهم أن يتعلمممموا ولمممو
بقطممممع الفيممممايف والبحممممار وورد أن ((طلممممح العلممممم فريضممممة)) إال أن اهلل ىممممح بغمممماة
العلممم فممال نيمماح لالعتممذار بعممدم العلممم و ممح تعلمميم الولممد واألهممل األحكممام واجبهمما
ومسممتحبها حتممي تقمميهم مممن النممارف لمماح تعمماا  :يَمما أَيَهَمما الَّممذِينَ مَنُمموا لُمموا أَن ُفسَممكُمْ
وَأَهْلِمميكُمْ نَممارًا وَلُودُهَممما النَّمما ُ وَالْحِنَمممارَةُ)9:(ف لمماح يف منيممة املريمممد يعممين علمممموهم
ما فيه جناتهم من النار.

ويقوح الشاعر :
حر

يف الصغر

بنيك علي اادا

كي ما تقر بهم عيناك يف الك
ولممو تنزلنمما عممن الوجممو
ممممن بممما

العمميين النفسممي فممال تنممزح عممن الوجممو

العمميين الغمممي

مقدممممة الواجمممحف والواجمممح يف الشمممريعة سالسمممة :اعتقمممادف وفعممملف وتمممرك.

فكل ما كان مقدمة مذا ال السة فهو واجح.
املسمممتوى الرابممممع  :الوجممممو

الشممممرعي الكفممممائي ولممممد ذكممممر لممممه أم لممممة يف كتممممح

العلممماا م ممل االجتهمماد فتنممه ممح حتصمميله علممي أبنمماا كممل جيممل مممن املسمملمني وجوب ماً
كفائيمم ًا وينممدر يف ذلممك كممل ممما ىتمما إليممه ا تمممع علممي بممو الضممرورة م ممل الطممح
والقضمماا وامندسممة و.و.وكممل ممما يكممون احتيمما ا تمممع إليممه بشممكل ضممروري خيتممل
النظممام االجتممماعي مممن دونممه فتنممه ممح كفايممة حتصمميل ذلممك العلممم واملقممدمات المم
يتولمممي عليهممما بنحمممو الوجمممو

االجتمممماعي حسمممح تعمممبم مساحمممة الشممميخ اليعقممموبي

((دامممت بركاتممه)) فممتن هممذا العلمموم تكممون مطلوبممة مممن وإا ا تمممع وال عاللممة ممما
بمممالفرد لمممد ذاتمممه فمممتن اإلنسمممان لمممو عممماف وحيمممد ًا يف لممممم اشبممماح فمممال ىتممما إا
امندسممة وال إا القضمماا وال إا ئممما مممن العلمموم المم

اممدم ا تمممع مبمما هممو كممذلك

ال بسممبح
وملمما كانممت احليمماة البشممرية تممزداد يوممم ًا بعممد يمموم تعقيممد ًا واضممطراب ًا ومشمماك ً
أفعممماح املمممدمرين و سمممار احلمممرو

فكانمممت احلاجمممة لنصمممال ضمممرورية والهمممك أن

اإلصممممال يتولممممي علممممي هممممذا العلمممموم فممممال كممممن للمنتمممممع اإلسممممالمي أن يقممممي
مكتمموك األيممدي لنمم ة إنممه لممي

هنمماك أمممر هممرعي (وجممو

عمميين) علممي األفممراد

بتحصممميل همممذا العلممموم وان حتصممميل همممذا العلممموم علمممي الفمممرد تكليمممي بغمممم املقمممدور
فمممالفرد املسممملم ال يسمممتطيع اإلحاطمممة بكمممل همممذا املعمممارك لسمممعتها وتشمممعبهاف فنقممموح :
إن هممذا املعممارك مطلوبممة مممن ا تمممع بممالوجو

الكفممائي وهممو لممادر علممي حتصمميلها

فمممال يكمممون تكليفمماً بغمممم املقمممدور ألنمممه يف ا تممممع صكمممن جمممداً ممممن خمممالح التخصم م
بكممل ميممدان مممن ميممادين املعرفممة ومتممي ممما تممرك ا تمممع حتصمميل هممذا العلمموم حلفممظ
نظامه يكون مثاً ومستحقاً للنقمة اإلمية.
األمر ال اني  :االستحبا .
وهمممو (املنمممدو

إليمممه بدرجمممة دون االلتمممزام) ولمممد عرفممموا ( :همممو حكمممم همممرعي

يبعمممع بمممو الشممميا المممذي تعلمممق بمممه بدرجمممة دون االلتمممزام) .وعلمممي األوح يكمممون
الممداعي إليممه اعممم مممن العقممل والشممرع اممالك ال مماني فانممه خصممو
الشممرع .سممم االسممتحبا

ممما نممد

إليممه

لممد يكممون مطلوب ماً مممن كممل فممرد كالنظافممة وصممالة الليمملف ولممد

يكمممون مطلوبم ماً ممممن ا تممممع وسمممتأتي أم لمممةف وعلمممي همممذا فاسمممتحبا

المممتعلم يكمممون

علي أربعة مستويات :
املسمممتوى األوح  :االسمممتحبا
والصناعات ئم الضرورية ال

العممميين العقلمممي كاسمممتحبا

يكون فيها كماح حياة الفرد وسعادته.

املسمممتوى ال ممماني  :االسمممتحبا

الكفمممائي العقلمممي كاسمممتحبا

تعلمممم كمممل مممما جمممر

إليمممه الشمممريعة ولمممي

بضمممروري يف حيممماة

ال للمنتممممع ولمممو مل تنمممد
نفعممماً وتكمممام ً
النمما

تعلمممم بعمممي اللغمممات

فهنمماك علمموم تكممون الفائممدة واملممالك فيهمما النفممع العممام وهممي يف هممتي نيمماالت

العلمممموم النافعممممة للبشممممريةف فممم م الً توضمممميف وتعريممممي األجيمممماح اإلسممممالمية بتارخيهمممما
ورجاالتهممما ئايمممة همممريفة فتكمممون مولوفمممة علمممي تعلمممم فمممن املسم مر والسمممينما وكتابمممة
القصم م

فينبغمممي للمنتممممع تممموفم الكممموادر الصممماحلة ممممذا الغمممر

وكمممذلك تعلمممم

(التكنولوجيممة) وممما همماكلها مممن العلمموم األخممرى فانممه مهممم جممد ًا مبتابعممة العممامل فاننمما
جنمممد الفممماً كمممبماً يف ا تممممع اإلسمممالمي يف همممذا العلممموم صممما جعلنممما نسمممند للغمممر
الكممافر مممن اجممل لقمممة العمميش ولممارورة الممدواا فهممذا وئممما ك م م وان مل ينممد
الشمممرع لمممو سممملمنا بمممذلك فمممان العقمممل ينمممد

إليممه

ا تممممع إا حتصممميل همممذا العلممموم وإال

فالعقمممل والفطمممرة السمممليمة يمممذمان التخلمممي ويمممذمان ا تممممع التمممارك ملممما فيمممه تكامممملف
ويعممدّا مقصممراً السمميما إذا تركممت هممذا املعممارك ألعممداا اهلل وهممرار خلقممه وأممما لمموح
ال مبمما ورد ان الممن
الممبعي بممان هممذا العلمموم فضمموح ولغممو زائممد مسممتد ً

((صمملي اهلل

عليممه و لممه)) دخممل املسممند فوجممد النمما

تتنمممع حمموح هممخ

ف فسممأح عنممهف فقيممل:

عالَّممممة .فقممماح ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه))  :مممما العالَّممممة فقيمممل  :همممذا الرجمممل اعلمممم
النممما

بولمممائع وانسممما

العمممر  .فنصمممف المممن

((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) النممما

برتكممه ولمماح (( :إ مما العلممم سالسممة  :يممة حمكمممةف وفريضممة عادلممةف أو سممنة لائمممة وممما
خالهن فضل))(.)41:
لممي

يف حملممه ألنممه ليمما

مممع الفممار فممان هممذا الرجممل (العالَّمممة) يف عملممه عممدة

مفاسممد منهمماف تهيمميج الضممغائن بسممبح ذكممر ولممائع العممر ف ومنهمماف انممه يمم م العصممبية
ال م

نهممي عنهمما اإلسممالمف ومنهمما انممه كممان يلممهي النمما

الشممرعية والنمما
العلممموم الم م

يف املسممند عممن تعلممم األحكممام

يف ذلممك الزمممان أحممو ممما يكونممون ملعرفممة األحكممام اإلسممالمية أممما

ذكرناهممما فانهممما صممما يمممدخل النفمممع علمممي ا تممممع اإلسمممالمي وفيهممما نصمممر

للمممدين لُم ملْ هَم ملْ َيسْم م َتوِي الَّم مذِينَ َيعْ َلمُمممونَ وَالَّم مذِينَ ال َيعْ َلمُمممونَ )44:(أمممما مممما كمممان
يممذكرا (العالَّمممة) فممان ا تمممع يف ئممين عنممه ولممد حممع القممر ن علممي التعمممق يف العلمموم
النافعمممة لألفمممراد اشماعمممات والكشمممي عمممن أسمممرارها واالسمممتفادة منهممما يف إسمممعاد
البشممرية واسممت مار ممما خلممق اهلل تعمماا بألصممي صممورة .لمماح تعمماا  :وَاسْمم َت ْعمَ َركُمْ
فِيهَممما )42:(أي طلمممح ممممنكم أعمارهممما .ولممماح تعممماا :سَم منُرِيهِمْ يَاتِنَممما فِمممي ا ْل فَممما ِ
َوفِمممي أَن ُفسِم مهِمْ )43:( همممذا العلممموم ممممن اايمممات اافاليمممة الم م

تهمممدي اا عظممممة اهلل

الصممانع اخلممبم حتممي ألممي بعضممهم كتاب ماً باسممم (الطممح حمممرا

اإل ممان) .سممم ان هممذا

العلممموم صممما خلمممق اهلل لعبمممادا .لممماح تعممماا :لُم ملْ مَممنْ حَمم َّرمَ زِينَم مةَ اللضممهِ الَّتِمميَ َأخْم مرَ َ
ِل ِعبَممما ِداِ وَا ْلطَّ ايبَممماتِ مِم منَ الم مرازْ ِ )41:(وأنمممت خمممبم عزيمممزي القمممارم بمممان العلمممم ممممن
أطيممممح األرزا و كممممن أن تكممممون هممممذا العلمممموم وسممممائل للحممممر

والممممدفاع عممممن

طعْتُم مامممن لُم موَّةْ وَمِمممن اربَممماطِ الْخَيْم ملِ
اإلسمممالم .لممماح تعممماا  :وَ َأعِم مدَواْ لَهُمممم مَّممما اسْم م َت َ
د َّوكُمْ)45:(وهممذا العلمموم مممن القمموة المم
دوَّ اللضممهِ َوعَمم ُ
تُرْ ِهبُممونَ بِممهِ عَمم ْ

ممح أن تُعممدّ يف

مواجهمممة أعمممداا اهلل تعممماا وخاصمممة يف م مممل همممذا العصمممر .و كمممن القممموح بمممأنّ خمممال
العلمموم ال السممة املممذكورة يف الروايممة لغممو وفضممل ان كممان النظممام الممذي ىكممم العممامل
همممو النظمممام اإلسمممالمي حيمممع العمممدح واملواسممماة واألنصممماكف أمممما ولمممد ابتلمممي العمممامل
بنظممام ممممادي يسمممتغل همممذا العلممموم السمممتبعاد ااخمممرين فينمممح أو يسمممتحح لنممما تعلمممم
العلمموم للممدفاع عممن أنفسممنا بممل كممن القمموح بممأن هممذا العلمموم مممن ال السممة ال م

أهممار

إليهممما ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) وليسمممت اارجمممة عنهممما فتنهممما إمممما أن تكمممون ممممن
الفريضة العادلة أو السنة القائمة بالتقريبات املتقدمة.
املسممتوى ال الممع  :اسممتحبا

الممتعلم الشممرعي (العمميين) وهممو كممل ممما نممد

الشممرع

إا تعلممممه كقمممرااة القمممر ن لغمممم الواجمممح وتعلمممم لمممرااة األدعيمممة وبعمممي األهمممعارف
واملهم كل ما ند

إليه الشرع يف تعلمه .ولد ذكر الك م منه يف املستوى السابق.

املسممممتوى الرابممممع  :االسممممتحبا

الشممممرعي الكفممممائي .لمممماح تعمممماا  :وَ َتعَمممما َونُواْ

عَلَمممي الْمم ا وَالتَّقْمموَى)46:(ف فكمممل علمممم كمممان يف تعلممممه بمممر للمنتممممع فيسمممتحح علمممي
أفمممراد ا تممممع حتصممميله بمممل ويسمممتحح للم سسمممات الدراسمممية تممموفم بعمممي جهمممدها
لكممل علممم هممامف ال كممما هممو يف احلمموزةف فتننمما مسعنمما وممما زلنمما نسمممع العتممح علممي
احلمموزة وإهماممما التممام ألك ممر العلمموم النافعممة للمنتمممع وكممان املسممتحح تعلمممه فيهمما :
النحمممو والصمممركف والواجمممح  :الفقمممه واألصممموحف وئمممما ال ليممممة لمممه وهمممذا خطمممأ
عظمميم سممتدفع األجيمماح القادمممة مثنممه كممما دفعنمما ذلممك بسممبح تقصممم السممابقني عفمما
اهلل عنهم.
األمر ال الع  :الكراهة.
وهمممي يف تعلمممم أهمممياا ال نفمممع فيهممما ويكمممون فيهممما تضمممييع العممممرف وممممن هنممما ورد يف
الممممدعاا ((اللممممهم أنممممي أعمممموذ بممممك مممممن علممممم ال ينفممممع))( )47:وأم لممممة كممم مة كممممتعلم
املممموديالت اشديمممدة وتعلمممم كتابمممة القصم م

الفارئمممة وبعمممي األهمممعار الم م

فيهممماف وكمممل فعمممل مكمممروا فمممتن تعلممممه يكمممون مكروهمماً ممممن بممما

ال نفمممع

املالزممممة بمممني حكمممم

الشيا وحكم مقدمته.
األمر الرابع  :احلرمة.
م ممل تعلممم السممحر والشممعوذة واملوسمميقي والغنمماا والممرل

وكمملّ ممما كممان مضّمممراً

يف البشممرية ضممرر ًا بالغمماًف وكممذلك تعلممم السممينما واملسممر وكتابممة القصمم
وكل علم تكون نتينته حماربة الدين ومذا حرم حفظ كتح الضاللة.

اخلليعممةف

األمر اخلام

 :اإلباحة.

وهمممو كمممل علمممم خمممال عمممن األممممور األربعمممة السمممابقة م مممل تعلمممم الصممميائة واخلمممت
والرسم ما مل يكن مورداً لألمور السابقة.

النقطة ال انية
أسبا
كمم مة هممي أسممبا

اشهل

اشهممل ومتداخلممة وبعضممها يكممون أخطممر مممن بعمميف كممما ان

لكممل نيتمممع أو فممرد أسممبابه اخلاصممة المم

متنعممه مممن الممتعلم والتفقممه وهممذا األسممبا

منهمما مقصممودة وخمطممت ممما مممن لبممل االسممتعمار والطوائيممت فممتنهم يريممدون أن تبقممي
اشممماهم جاهلممة وئافلممة عممما يممدور حوممما فتقنممع مبمما يعطممي ممما أممما لممو كممان متعلمممة
وواعيممممة ومنتبهممممة فتنهمممما الهممممك سمممموك تممممرفي أي اسممممتغالح علممممي حسمممما
املستضممعفني واذكممر اان عممدداً مممن األسممبا

الك

حتممي نتعمماون لرفعهمما مممن اجممل الصمما

العام.
السمممبح األوح  :الشممميطان والمممنف

األممممارة بالسمممواف فمممتن الشممميطان نمممع اإلنسمممان

عمممن كمممل مممما فيمممه كمالمممه املعنممموي وعمممن المممن

((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) (( :افضمممل

العبمممادة الفقمممه وافضمممل المممدين المممورع))( .)48:فقمممد جعمممل ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه))
العلممم افضممل العبممادةف والشمميطان ئايممة ممما يريممد إبعمماد اإلنسممان عممن العبوديممة هلل ملمما
فيهمما مممن تكامممل ورلممي روحمميف وعممن علممي ((عليممه السممالم)) (( :سالسممة بهممن يكتمممل
املسمممملم  :التفقممممه يف الممممدينف والتممممدبر يف املعيشممممةف والصمممم علممممي النوائممممح))(.)49:
فالشممميطان بوساوسمممه يصمممرك اإلنسمممان إا اللمممهو واللعمممح وتضمممييع الولمممت بكمممرة
القممدم والدومنممة وممما همماكل ذلممكف فمميرتك التفقممه يف الممدين الممذي يكممون بممه كمالممه كممما
يف اخلمم ف واكتممماح املسمملم يعممين اكتممماح إسممالم املسمملمف فهممو ممما مل يتفقممه يف الممدين
يكممون إسممالمه نالصمماًف فغالبمماً ممما تكممون عقائممد وأعممماح اشاهممل سممواا يف العبممادات
أو املعمممممامالت باطلمممممةف وممممممع بطالنهممممما فمممممما يكمممممون زادا يممممموم ال ينفمممممع مممممماح وال
بنون وَ َت َزوَّدُواْ فَ ِتنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّ ْقوَى.)21:(
السمممبح ال ممماني  :اشهمممل املركمممح وهمممو ان همممل اإلنسمممان بأنمممه جاهمممل فتنمممه يبقمممي
بمما

الممتعلم مسممدود ًا فقممد يكممون سممفيه ًا ومضمميع ًا شهممدا وعمممرا وهممو ال يعلمممف لمماح

ن السَمم َفهَاا أَال
ن َكمَمما مَمم َ
ن النَّمما ُ لَممالُو ْا َأنُمم ْ ِم ُ
م ِمنُممو ْا َكمَمم مَمم َ
ل َلهُمم ْ
تعمماا َ  :و ِإذَا لِيمم َ
ِإنَّهُ ممْ هُ ممُ السَ مفَهَاا وَلَكِممن الَّ َيعْ َلمُممونَ)24:(ف22:فعممدم علمهممم مبمما هممم فيممه مممن السممفاهة
جعلممهم يرمممون ئمهممم بممدائهمف واشاهممل باشهممل املركممح ىسممح نفسممه عاملمماً ولممي

بمممهف وممممع اعتقمممادا همممذا فتنمممه ال خيطمممو خطممموة واحمممدة بمممو المممتعلم فيبقمممي يف لممممات
بعضها فو بعي.
السممبح ال المممع  :طلمممح املمماح والتوجمممه إا الكسمممح والممدنيا كليمماً عممل اإلنسمممان
مبعممزح عممن الممتعلم والتفقممهف ولممد عرفممت ضممرورة تفقممه الكاسممح والتمماجر وإال فهممو
فممماجرف فانمممه مممما مل يكمممن متفقهم ماً يف عملمممه يقمممع يف الشمممبهات واحملرممممات الم م

منهممما

الربمماف ففممي اخل م (( :الربمما أخفممي مممن دبيممح النملممة علممي الصممفا))( )23:وعممن اإلمممام
الصمممممممماد ((عليممممممممه السممممممممالم)) (( :مممممممممن مل يتفقممممممممه سممممممممم اجتممممممممر تممممممممورط يف
()21:

الشممبهات))

فاإلنسممان متممي ممما كممان اكمم همممه املمماح فانممه ال يعممم للعلممم والممتعلم

أي أهميممةف ولممد نبّممه املعصممومون علممي هممذا احلقيقممة .ففممي كممالم أمممم امل م منني ((عليممه
السمممالم)) لكميمممل ((رمحمممه اهلل)) (( :يممما كميمممل العلمممم خمممم ممممن املممماح))( )25:ولمممد
أوجبممت األحاديممع الممتعلم والفقممه يف الممدين وانممه أهممم مممن طلممح املمماح بممالرئم مممن
أهميمممة التكسمممح ممممن احلمممالحف ووردت األخبمممار يف وجمممو

تممموفم نفقمممة ممممن جتمممح

نفقتممه م ممل الزوجممة واألوالد واألبمموين ومممع هممذا كلممه لمماح الشمميخ األنصمماري ((لممد
سمممرا)) ( :ال تعمممار
التعمممار

ال عمممدم
بمممني أدلمممة التفقمممه هنممما وأدلمممة حتصممميل املعممماف معلممم ً

بأنمممه يكفمممي يف التفقمممه يف العمممامالت التقليمممد وهمممو ال يتعمممار

ممممع حتصممميل

املعمماف وال ىتمما إا مزيممد مممن امل ونممةف كممل ممما هنالممك النظممر يف الرسممالة العمليمممة
للمرجممممع أو سممم اله أو هممممي ال يعطممممل العمممممل مممممن هممممذا القبيممممل) سممممم أنّ الشممممريعة
اإلسمممالمية بمممل حتمممي القممموانني الوضمممعية يف المممبالد اإلسمممالمية جعلمممت يممموم اشمعمممة
تعطممميالً عمممن العمممملف ولمممد ورد يف ألمممواح املعصمممومني انمممه ينبغمممي للمسممملم النظمممر يف
مسائل احلالح واحلرام يف كل لعة.
السممممبح الرابممممع  :عممممدم االلتفممممات إا ليمممممة العلممممم والعممممامل ووضمممماعة اشهممممل
واشاهمملف وبسممبح ئفلممة النمما
العلممممم والممممتعلمف فعممممن الممممن

عممن هممذا جمماات األحاديممع لتممذكر النمما

بأهميممة

((صمممملي اهلل عليممممه و لممممه)) (( :ال خممممم يف العمممميش إال

لممممرجلني عممممامل مطمممماع ومسممممتمع واع))( .)26:ويف روايممممة (( :إال ملسممممتمع واع وعممممامل
نمماطق))( . )27:وعممن اإلمممام الصمماد ((عليممه السممالم))(( :اك ممر النمما
علمممماً والمممل النممما

ليمممة أك ممرهم

ليممممة اللمممهم علمممماً))( .)28:فقيممممة العمممامل ال تضممماهيها ليممممة وال

هممرك كممالعلم .حتممي ان العلممم لممو كممان يف جمموك كلممح لرفعممهف كممما يف اخلمم عممن
املعصومني ((عليهم السالم)).

السممبح اخلممام
تنهممي عممن التعممر

 :البعممد عممن مركممز العلممم والممتعلمف ولممذا تممرى الشممريعة املقدسممة
بعممد امنممرةف ومعنمماا ان يبتعممد اإلنسممان عممن مراكممز حتصمميل العلممم

ومراكممممز الممممدين وان كممممان هممممذا االبتعمممماد إا بعممممي املممممدن العممممامرةف ومممممن ضمممممن
أصممناك النمما

المم

تممدخل النممار يمموم القيامممة لبممل ئمهممم أهممل الرسمماتيق باشهممل

وهمممم أهمممل القمممرى واألريممماك .فهنممماك لمممرى كاملمممة لمممي

فيهممما زوا همممرعي وإ ممما

الممزوا عنممدهم باملعاطمماة وهممي باطلممة يف النكمما  .وليممت هممعري كممم هممم أوالد الزنمما
يف تلممك القممرى وكيممي سمميكون مسممتوى الممدين واألخممال بممني همم الا وممما ذلممك
إال بسبح اشهل الناهي من االبتعاد عن مراكز العلم والعلماا.
وهنمماك أسممبا
للخمممو

كمم مة م ممل  :السممنن واخلمموك والفقممر واملممر

وئمهمما ال داعممي

فيهممما ألنهممما معروفمممة وأك رهممما ولتيمممةف فمتمممي مازالمممت وجمممح علمممي اإلنسمممان

التعلم والتفقه لوجود املقتضي وفقدان املانع.

النقطة ال الع
مم سار اشهل يف الفرد وا تمع مم
وهممي سممار وخيمممة ومممدمرة وملكممة لألفممراد واشماعممات يف الممدارينف واذكممر هنممما
ممممم بعممون اهلل مممممم بعضممهاف لتكممون عزيممزي القممارم علممي بينممة مممن سممار اشهممل ولبحهمماف
فنهحّ ليعاً لطردا من نيتمعاتنا فانه لي
أوالً  :استحقا العذا

من ديننا وال من أخاللنا.

االخروي:

وذلممك بسممبح التممورط بعممدد مممن املعاصممي يعللممها القممر ن بعممدم العلممم لمماح تعمماا
ذبَهُمُ اللض مهُ وَهُ ممْ َيصُ مدَونَ عَ منِ ا ْل َمسْ منِدِ الْحَ مرَامِ وَمَمما كَممانُواْ َأوْلِيَمماااُ
 :وَمَمما لَهُ ممْ أَالَّ ُيعَ م ا
ِإنْ َأوْلِيَمم ُهاُ إِالَّ ا ْلمُتَّقُممونَ وَلَكِممنَّ َأ ْك َممرَهُمْ الَ َيعْ َلمُممونَ)29:( ف والكممالم هنمما يكممون بعممدة
اجتاهات:
االجتمماا األوح  :إنكممار الربوبيممةف لمماح تعمماا  :مَمما َت ْعبُممدُونَ مِممن دُونِممهِ إِالَّ أَسْمممَاا
سَمممَّيْ ُتمُوهَا أَنممتُمْ وَ بَمم ُهكُم مَّممما أَنمم َزحَ اللضممهُ بِهَممما مِمممن سُمم ْلطَانِ ِإنِ الْحُكْمممُ إِالَّ لِلضممهِ أَمَممرَ أَالَّ
كنَّ َأ ْك َرَ النَّا ِ الَ َيعْ َلمُونَ.)31:( 
َت ْعبُدُواْ إِالَّ إِيَّااُ ذَ ِلكَ الداينُ الْقَيامُ وَلَ ِ
االجتمماا ال مماني  :االسممتخفاك واشهممل لممق اهلل تعمماا والتطمماوح عليممه تعمماا .لمماح
جمملّ وعممال  :وَلَمماحَ الَّممذِينَ الَ َيعْ َلمُممونَ لَمموْالَ يُكَ َلمُنَمما اللضممهُ )34:( ففممي طلممبهم هممذا
تكم م وتطممماوح علمممي اهلل تعممماا وذلمممك ال نهمممم ال يعلممممونف ولمممد هممموهد عمممدد ممممن
اشهلممة عنممد ممموت عزيممز مممم أو إصممابتهم اسممارة أممما ان يبصممقوا باجتمماا السممماا أو
يسبّوا اهلل عدواً بغم علم .وعقوبة هذا املعاصي ممم اهلل وحدا العامل بها ممم .
االجتممماا ال المممع  :إنكمممار الرسمممالة احملمديمممة علمممي صممماحبها الك التحيمممة والسمممالم
كممما ىكممي القممر ن لنمما ذلممك عممن عممر

اشاهليممة .لمماح تعمماا  :وَلَممالُواْ لَمموْالَ نُمم ازحَ

ال
م َ
ن َأ ْك َمممم َر ُه ْ
ح يَمممم ًة َو َلكِمممم َّ
علَممممي أَن ُينَمممم از ِ
ن اللضمممم َه لَمممما ِد َر َ
ل ِإ َّ
ع َليْمممم ِه يَمممم بة ماممممن َّربامممم ِه لُمممم ْ
َ
َيعْ َلمُونَ.)32:( 
االجتممماا الرابمممع  :االسمممتخفاك بالرسمممل وبمممأوامرهمف لممماح تعممماا  :وَلَمممالُوا إِن
نبَمممي إِلَيْم مهِ
خطَّم ميْ مِم منْ أَرْضِم منَا َأوَلَم ممْ ُنمَكَمممن لَّهُم ممْ حَرَمًممما مِنًممما يُ ْ
نَّ َّتبِم معِ الْهُم مدَى َمعَم مكَ نُتَ َ
كنَّ َأ ْك َرَهُمْ ال َيعْ َلمُونَ.)33:( 
دنَّا وَلَ ِ
ياْ رِزْلًا مِن لَّ ُ
َسمَرَاتُ كُلا هَ ْ

االجتمماا اخلمممام

 :إنكممار البعمممعف يممروي لنممما القممر ن يف سمممورة األعممراك تشمممكيك

اشممماهلني بالسممماعةف لممماح تعممماا َ  :يسْم مأَلُوَنكَ عَم منِ السَّممماعَةِ أَيَّمممانَ مُرْسَممماهَا لُم ملْ ِإَّنمَممما
عِ ْلمُهَمما عِنممدَ َرباممي الَ يُنَلَيهَمما ِلوَلْتِهَمما إِالَّ هُمموَ سَقُلَممتْ فِممي السَّمممَاوَاتِ وَاألَرْ

ِ الَ تَممأْتِيكُمْ

ال
ن َأ ْك َ م َر ال َّنمما ِ َ
ك م َّ
د ال ضل م ِه َو َل ِ
ع ْل ُم َهمما عِن م َ
ل ِإَّن َممما ِ
ع ْن َهمما ُل م ْ
ي َ
ح ِف م ا
ك َ
ك َك َأَّن م َ
س م َألُوَن َ
ال َب ْغ َت م ًة َي ْ
ِإ َّ
َيعْ َلمُمممونَ)31:( ف ويف سمممورة النحمممل  :مممادح اشممماهلون بغمممم علمممم ويقسممممون بممماهلل
علمممي عمممدم البعمممع ومممما ذلمممك إال شهلمممهم باحلكممممة اإلميمممة والعمممدح اإلمممميف فمممتن
العمممدح واحلسممما

ممممن متمممام العمممدح واللطمممي بالعبمممادف أرأيمممت لمممو اسمممتأجرت عمممامالً

طممواح اليمموم وبعممد انتهمماا العمممل للممت لممه  :اذهممح بممال حسمما  .أال يكممون ه مذا لم ماً
لممه فكيممي بسمماحة القممد

الربمموبي أكممرم األكممرمني وأرحممم الممرامحني .ومممع ذلممك

فاشمماهلون ينكمممرون البعمممع لمممد اً وحمممدي اًف فكممم جاهمممل مسعنممماا يقممموح( :منمممو طلمممع
ممممن لمم ا مفشمممخ)( .)35:لممماح تعممماا  :وَأَ ْلسَمممُواْ بِاللضممهِ جَهْممدَ أَ ْيمَمممانِهِمْ الَ َي ْبعَممعُ اللضممهُ
كنَّ َأ ْك َرَ النَّا ِ الَ َيعْ َلمُونَ.)36:( 
مَن َيمُوتُ بَلَي َوعْدًا عَلَ ْيهِ حَقًّا وَل ِ
االجتمماا السمماد
والعمممذا

 :اشهممل مبقممام أوليمماا اهلل وهممو مممن الكبممائر المم

توجممح النممار

األلممميم ىكمممي لنممما القمممر ن لصمممة يوسمممي ((عليمممه السمممالم)) ومممما اللممماا ممممن

اسممتخفاك وجهممل مبقاممممه مممن اخوتممه وهمممم لممه كممارهون وممممن الممذين اهممرتوا بمم من
امم

دراهممم معممدودات وكممانوا فيممه مممن الزاهممدين ومممن المم

راودتممه يف بيتهمما ومممن

أهممل مصممر ويقمموح إن هممذا بسممبح جهلممهم مبقامممه ومبمما يليممق بأوليمماا اهلل تعممااف لمماح
تعمماا َ  :وكَممذَ ِلكَ مَكَّنامما لِيُوسُمميَ فِممي األَرْ

ألحَادِيممعِ وَاللضممهُ
ِ وَلِ ُن َع َلمَممهُ مِممن تَ ْأوِيمملِ ا َ

كنَّ َأ ْك َرَ النَّا ِ الَ َيعْ َلمُونَ.)37:( 
ئَالِحَ عَلَي أَمْ ِراِ وَلَ ِ
والشمميا األدهممي مممن كممل ممما سممبق أن هنمماك حكمممة نطممق بهمما أمممم امل م منني ((عليممه
السممالم)) لمماح (( :النمما

أعممداا ممما جهلمموا))( .)38:ومعنممي هممذا أن مممن كممان جمماهالً

بمماهلل فهممو عممدو لممه مممن كممان جمماهالً بالرسمموح والرسممالة والفائممدة والغممر

منهمما فهممو

عممممدو لكممممل ذلممممك ومممممن كممممان جمممماهالً بالفقممممه اإلسممممالمي وممممما فيممممه مممممن سممممعادة
البشمممرية وَأَلَّم موِ اسْم متَقَامُوا عَلَمممي الطَّرِيقَم مةِ لَأَسْم مقَيْنَاهُم مَّممماا ئَم مدَلًا .)39:( فهمممو عمممدو
وكارا لتعلم الفقه اإلسالمي ولتعلم مسائله.

سانياً  :فساد األخال :
عممممممن اإلمممممممام أبممممممي احلسممممممن ال الممممممع ((عليممممممه السممممممالم)) (( :اشهممممممل أذم
األخمممال )) ( )11:ف فغالبم ماً مممما يكمممون اشاهمممل فظم ماً ئليظم ماً فهمممو ال يراعمممي التمممودد ممممع
ااخممرين الممذي هممو نفمم

العقممل وال ممازي اإلحسممان باإلحسممان يكممون متنهمم ًا إا

الممدنيا ويكممون طماعمم ًا ال يعممرك للقناعممة معنممي املهممم عنممدا حتصمميل املمماح مممن حممالح
وحمممرامف ولمممد أهمممار القمممر ن إا همممذا احلقيقمممةف لممماح تعممماا  :لُم ملْ ِإنَّ َربامممي َي ْبسُم متُ
الم مرازْ َ ِلمَمممن َيشَممماا وَيَقْم مدِرُ وَلَكِم منَّ َأ ْك َم مرَ النَّممما ِ ال َيعْ َلمُمممونَ )14:( والفطمممرة اإلنسمممانية
الممم

خلممممق اهلل اإلنسممممان عليهمممما مدركمممةً لألخممممال احلميممممدة مممممرة بهمممما ولألخممممال

الذميممممة ناهيمممة عنهممماف واشهمممل مممز الفطمممرة فينعلمممها ال يمممز بمممني اشيمممد والمممردياف
روي عممممن الممممن

((صمممملي اهلل عليممممه و لممممه)) (( :أربعممممة مفسممممدة للقلممممح  . .اخللمممموة

بالنسمممااف واالسمممتماع ممممنهنَّف واألخمممذ بمممرأيهنَّ ونيالسمممة املممموتي .ليمممل يممما رسممموح اهلل
وممما نيالسممة املمموتي لمماح  :كممل ضمماح عممن اإل ممان حممائر عممن األحكممام))( )12:واحلممائر
عممن األحكممام هممو جاهممل بهمما فظممالم اشهممل يكممدر صممفاا ونممور الفطممرةف لمماح تعمماا
 :فَممأَلِمْ وَجْهَممكَ لِلممداينِ حَنِيفًمما ِفطْممرَةَ اللَّممهِ الَّتِممي َفطَممرَ النَّمما َ عَلَيْهَمما ال َتبْممدِيلَ لِخَلْممقِ
اللَّممهِ ذَلِممكَ الممداينُ الْقَمميامُ وَلَكِممنَّ َأ ْك َممرَ النَّممما ِ ال َيعْ َلمُمممونَ .)13:( وممممن سممموا أخمممال
اشاهممل أنممه ال خممم يف كالمممهف ففممي نهممج البالئممة عممن أمممم امل م منني ((عليممه السممالم))
(( :ال خم يف الصمت عن احلكم كما انه ال خم يف القوح باشهل))(.)11:
سال اً  :انتشار اخلرافات :
ن الفطممرة
احسممن وانسممح مكممان النتشممار اخلرافمماتف ا تمعممات اشاهلممةف وذلممك أ ّ
اإلنسمممانية تمممدرك ان هنممماك هممميمناً مممما وراا املمممادة يكمممون سمممبباً يف الكمممماحف ولكمممن مممما
هممو ال تممدري .فممان وجممدت املرهممد والممدليل السممليم للوصمموح إليممه كممما يف األديممان
السممماوية فهممو املطلممو

وإال ابرفممت وأخممذت تصممد بكممل خرافممة ويف حالممة عممدم

العلممممم بالدسممممتور اإلمممممي فاخلرافممممات هممممي البممممديلف وهممممذا ملمممممو
والممذي يضمممع همممذا اخلرافممات أمممما الممموهم أو أعمممداا الممدين ألسمممبا

بالوجممممدانف
خبي مممة مسمممتغلني

ئفلممة اشهمماح وطيممح فطممرتهم إن كانممت ال تممزاح باليممة وإال للنمما إن اشهممل زلهمما فمماذا
اسممتحكم اشهممل يف نيتم مع عاسممت اخلرافممات فيممه فسمماداً ومتممي تفشّممت هممذا اخلرافممات
وورسهمممما اخللممممي عممممن السمممملي صممممار دون رفعهمممما خممممرط القتممممادف وللنمممما سممممابقاً ان
((درهمممم ولايمممة خمممم ممممن لنطمممار عمممال )) فمممتذا سبتمممت اخلرافمممات يف أذهمممان النممما

صممعح تغيمهمماف ممم الًف التشمماهم مممن العطمما

خرافممة لد ممة ولممد نهممي عنهمما اإلسممالم

لبممل حمموالي ألممي وأربعمائممة سممنة وممما زلنمما جنممد الك م م متمسّممك بهمماف و سممار اخلرافممات
ك مة وضارّة وال سبيل إا رفعها إال بالعلم والتعلم والتفقه يف دين اهلل تعاا.
رابعاً  :فقدان األصدلاا :
روي عن أمم امل منني ((عليه السالم)) انه لاح لرجل كرا صحبة رجل :
فال تصاحح أخا اشهل
إيمممممممممماك وإيممممممممممممماا
فكم من جاهل أردى
حممليماً حمممميمممن خاا
يقا

املرا باملرا
إذا ما هو ماهممممممماا

فاإلنسمممان العالمممل ال يرتضمممي صمممحبة أحمممد تكمممون وبممماالً عليمممه وال خمممم يف صممملة
اشاهمممل وال يف احلمممديع معمممه مممما مل يكمممن لتعليممممهف روي عمممن أممممم املم م منني ((عليمممه
السممممالم)) انممممه لمممماح (( :لطيعممممة العالممممل تعممممدح صمممملة اشاهممممل))()15:ف وال هممممك ان
اشاهمممل ممممن أدنمممي املوجمممودات فمممتذا أخمممذنا بنظمممر االعتبمممار احلكممممة الممم
((الرفيمممق كالرلعمممة يف ال مممو

تقممموح :

فمممانظر مبممما ترلمممع سوبمممك)) .فهمممل يرضمممي أحمممد ان يرلمممع

سوبه بالدني واملشني.
خامساً  :تضييع املاح واشهد والعمر :
ففمممممي احلكممممممة باللهنمممممة الدارجمممممة ( :إملممممما يعمممممرك تفممممماكما حنطتمممممه ماكلمممممه
هممعما)( )16:واشاهممل هممو الممذي ال يعممرك كيممي يفكممر فيتلممي امثممن األهممياا حتممي عُ مدَّ
ممممع ك مممرة مممما يف يمممدا ممممن املممماح فقمممماً ورد يف وصمممية اإلممممام علمممي ((عليمممه السمممالم))
البنممه احلسممن (( :ال فقممر اهممد مممن اشهممل))( .)17:ويعممر

لنمما القممر ن لصممة الممرجلني

ن كمممان ألحمممدهما جنتمممان ومممماح وولمممد كممم مف ولكمممن جهلمممه دفعمممه إا التكممم
المممذَي ْ
والغممرور علمممي صممماحبه الفقمممف فأهلمممك اهلل مممما عنمممدا .لمماح تعممماا :وَاضْممرِ ْ لَهُمممم
جعَلْنَمما بَيْنَ ُهمَمما
ألحَممدِ ِهمَا جَنَّتَمم ْينِ مِممنْ َأعْنَمما ْ َوحَفَفْنَا ُهمَمما بِنَخْمملِ وَ َ
جعَلْنَمما َ
مَّمم َال رَّجُلَمم ْينِ َ
زَ ْرعًمما  . . .وَلَمممْ تَكُممن لَّ مهُ فِمنَ مةب يَنصُممرُوَنهُ مِممن دُونِ اللَّممهِ وَمَمما كَممانَ مُن َتصِممرًا .)18:( فكممم

رأينممما ومسعنممما ااهمممل كمممان ئنيم ماً سمممم افتقمممرف وكمممم جاهمممل أنهمممي عاللتمممه الزوجيمممة
بسبح جهله ومحقهف فاشهل سبح لضياع ك م من النعم.
سادساً  :املوت املعنوي :
لاح الشاعر :
لي

من مات فاسرتا مبيت
إ ا امليت ميت األحممممممميمماا

يقمموح بعممي العلممماا املعاصممرين  :إن املمموت مممادي ومعنممويف فاملممادي ممما تفممار
المممرو فيمممه اشسمممد ويوسّمممد اإلنسمممان يف لممم اف أمممما املعنممموي فهمممو اشهمممل وإن كمممان
 .وكمممم ممممن ميمممت ممممادي حمممي معنمممويف ويف كمممالم

صممماحبه حيم ماً شمممي علمممي األر

أمممم املمم منني ((عليممه السممالم)) لكميممل بممن زيمماد ((رمحممه اهلل)) (( :يمما كميممل هلممك
خممزان املمماح وهممم أحيمماا والعلممماا بممالون ممما بقممي الممدهر أعيممانهم مفقممودة وأم ممامم
يف القلو

موجودة))( )19:ويف األهعار املنسوبة إليه ((عليه السالم)) :
ويف اشهل لبل املوت موت ألهله
وأجسادهم لبل القبور لبور
وان امرم مل ىيَ بالعلم ميت
ولي

له حتي النشور نشور

وهمممذا الكمممالم كمممما مممري يف األفمممراد مممري يف األممممم وا تمعمممات فاألممممة الممم
لي

فيها علماا يكون أئلح أفرادها جهّاالً يُعدّون من األموات.
فمممأدعو ليمممع اخممموتي وأحممبّ

أن يضمممعوا يمممداً بيمممد لرفمممع اشهمممل والتخلضمممي عمممن

نيتمعاتنا وال يكونوا أمواتاً ويف زوايا مهملة من العامل.
النقطة الرابعة  :مم الس اح با
ممممن األممممور الرئيسمممية الم م

املعرفة مم
تسم ماعد علمممي رفمممع اشهمممل همممو السم م احف فهمممو بممما

ذكْرِ إِن كُنمممممممممتُمْ الَ
املعرفمممممممممةف لممممممممماح اهلل تعممممممممماا  :فَاسْمممممممممأَلُواْ أَهْممممممممملَ الممممممممم ا
َتعْ َلمُمممونَ )51:(وألهميممممة السممم اح كممممررت اايمممة مممممرتني يف سمممورة (النحممممل  )13 :و
(األنبيمماا  ) 7 :ومممع كممل هممذا التأكيممد جنممد بمما
فمماألعم األئلممح مممن النمما

السمم اح مغلقمم ًا مممع هممديد األسمميف

علممي جهلممه بممأمور دينممه ال يسممأح عممن أي هممي مهممم يف

دينمممه فيقمممي املرهمممد المممداعي إا اهلل حمممائراً ال يمممدري ممممن أيم من يمممدخل لمممه فانمممك ان

أردت إيصممماح معلوممممة إا الغمممم ال بمممد أن تسمممتعني مبعلوماتمممه وإالض فمممال كمممنف هكمممذا
لمممالوا يف علمممم املنطمممق ( :الوصممموح مبعلممموم تصممموّري إا نيهممموح تصممموّري ومبعلممموم
تصمممديقي إا نيهممموح تصمممديقي)ف فاشاهمممل السممماكت عمممن السمم اح ال تعمممرك أي همممي
عممن معلوماتممه حتممي كممن عممن طريقهمما إيصمماح معلومممات أخممرى ونافعممة لممهف أممما لممو
سممأح هممو فممتن األمممر يكممون أسممهل بك م م ولممد تظممن اشاهممل السمماكت عامل ماً ولممي

بممه

ويف هممممذا املعنممممي بيتممممان مممممن الشممممعر نسممممبهما يف البحممممار إا أمممممم املمم م منني ((عليممممه
السالم)) :
ص ت علي مر األمور كراهة
وأيقنت يف ذاك الصوا

من األمر

إذا كنت ال تدري ومل تك سائالً
عن العلم من يدري جهلمممت وال تدري
ال ال
ورمبمما حتممدست مممع اشاهممل سمماعات وهممو ال يعممي ممما تقمموح فممما مل يكممن سممائ ً
يكون ذهنه متوجهاً إليك.
وأحيان ماً توجممد أسمممنلة ولكممن ال نفممع فيهمما أهممبه ممما تكممون (حممزورات) م م الً سممألين
بعضممهم يوممماً  :همميخناف عنممدي سمم اح .للممت تفضممل  :لمماح أسممألك عممن هممي أولممه
خشمممح ووسمممطه خشمممح و خمممرا خشمممح .فقلمممت لمممه  :لسمممت جنممماراً .أمممما احلمممالح
واحلرام فهو عندهم تعرفه القطة فال داعي للس اح عنه!!
يقمممموح بعممممي فضممممالا احلمممموزة  :أذهممممح إا أرحممممامي يف القممممرى لعلضممممي أكممممون
ال واحممد ًا خممم لممك صمما طلعممت
مصممدال ًا لقمموح املعصمموم (( :الن يهممدي بممك اهلل رجمم ً
عليممه الشممم

))( )54:وابقممي عنممدهم اليمموم وأحيان ماً اليمموم والليلممة فممال اسممأح عممن همميف

ولممو سُمممنلت مممن الشممبا

فعممن املتعممةف ومممن النسمماا فعممن أهممياا ليسممت بضممرورية م ممل

عممممر العقيقمممة وصمممفاتهاف فاضمممطر إا طمممر مواضممميع أرى أنهممما حممممل ابمممتالا ممممم ويف
األعممم األئلممح ال تممال مممنهم أذنمماً صممائية فممالك م يف القممرى مل يممأتي للمنلمم

إال

ألجل اخلمة علي الزوجة ال انية.
وأروي لممك عزيممزي القممارم هممذا القصممة المم
(أطممماح اهلل عممممرا) لتعمممرك أيمممن وصمممل عنمممدنا بممما

نقلممها لممي حلممد العلممماا املوجممودين
السم م اح واشممموا

وخاصمممة يف

مسممائل الفقممهف يقمموح  :كممان لممي صممديق يف السممتينات مممن القممرن املاضممي صممن در

السمممطف العمممالي يف احلممموزة الشمممريفةف ويقممموح العمممامل  :صمممديقي همممذا نمممزع العماممممة
واهمممتغل بالكسمممح فعتبمممت عليمممه فقممماح  :اعمممرك السمممبح سمممم ان هممممنت اعتمممح علم ميّ
للممت  :ممما هممو السممبح يف نزعممك العمامممة لمماح  :يف السممنة املاضممية أخممذني أبممي معممه
إا عشممممتنا ولممماح أنمممي كمم ت ولمممر

ممممين املممموت فالبمممد ان تتعمممرك علمممي أعماممممك

ويتعرفمموا عليمممك فتكممون واسمممطة بيممنهم وبمممني احلمموزةف وعنمممدما وصمملنا هنممماك جلمم
أبممي وكممان همميخ ًا ولمموراًف جلمم

إا جنممح همميخ العشمممةف فكانممت النمما

تهمما

ان

تسممألهف فقممالوا لممه أنسممأح الشمميخ الصممغم فقمماح  :لكممم ذلممك .فنممااني أحممدهم ولمماح
 :ان زوجمم م

بع ممممتين ألسممممألك فممممأجبين بصممممراحة .للممممت  :تفضممممل .لمممماح  :عنممممدنا

بيضمممات فمممأي يممموم مناسمممح لوضمممعهن حتمممت الدجاجمممة للمممت  :ال ادريف فقممماح :
وكيممي ال تممدري ! فممتكلم ااخممر ولمماح  :حسممنن ًا دعممك مممن هممذاف عنممدنا ئممزح فممأي
يممموم ممممن األسمممبوع يصممملف لصمممبغهف للمممت  :ال أدري .فعمممال ضمممحكهم ولمممالوا  :إذن
أنممت ال تعممرك أي هممي .فرجعممت إا الننممي ونزعممت العمامممة حتممي ال أرى همم الا
النممما

سانيمممة .انتهمممي .وأنممما ال اعمممذرا لفعلمممه همممذا ولكمممن الشممماهد ان تعمممرك السم م اح

عندنا عن أمور الدين يف أي مستوى.
يقمموح بعممي العلممماا  :انممه كممما يلتقممي الممذكر واالن ممي فيتولممد منهممما الولممدف وكممما
يلتقممي سمملكان مممن الكهربمماا فيتولممد منهممما النممورف كممذلك إذا التقممي السمم اح النممافع
مع اشوا

يتولد منهما نور املعرفة.

وممممن اجمممل همممذا لمممارئي الكمممريم جتمممد األئممممة ((علممميهم السمممالم)) ح ممموا علمممي
السمم اح .روي عمممن اإلممممام السمممناد ((عليمممه السمممالم)) (( :العلمممم خمممزائن ومفاتيحهممما
السممم اح))( .)52:وعممممنهم ((علمممميهم السممممالم)) (( :يممم جر يف العلممممم أربعممممة  :السممممائل
واملمممتكلم واملسمممتمع واحملمممح ممممم))( .)53:وعمممن المممن
و لممه)) (( :إ مما هلممك النمما

األلمممد

((صممملي اهلل عليمممه

ألنهممم ال يسممألون))( .)51:وعممن اإلمممام الصمماد ((عليممه

السممممالم)) (( :ليممممت السممممياط علممممي رهو

أصممممحابي حتممممي يتفقهمممموا يف احلممممالح

واحلرام))(.)55:
وعممممممن اإلمممممممام أبمممممممي جعفممممممر ((عليممممممه السمممممممالم)) (( :تفقهمممممموا وإال فمممممممأنتم
أعمممرا ))( )56:يعمممين أنمممتم م مممل األعمممرا

أهمممد كفمممراً ونفالمماًف ويوصمممي اإلممممام علمممي

((عليممه السممالم)) ولممدا حممممد بممن احلنفيممة (( :واعلممم أن مممرواة املممرا مرواتممان مممرواة

يف احلضمممر وممممرواة يف السمممفر أمممما ممممرواة احلضمممر فقمممرااة القمممر ن ونيالسمممة العلمممماا
والنظر يف الفقه ممم يعين تعلمه ممم واحملافظة علي الصالة يف اشماعة))(.)57:
وحتممي نكممون مممن ذوي املممرواة ونكممون صممن يمم جر يف العلممم وجهنمما هممذا األسمممنلة
إا مساحمممة يمممة اهلل الشممميخ حمممممد اليعقممموبي ((دام لمممه الممموارك)) ليتفضمممل علينممما
بممماشوا

فهمممو املرجمممو منمممه كمممل خممممف ونسمممأح اهلل أن يوفقنممما للعممممل بهممما إنمممه لطيمممي

بالعباد .واحلمد هلل ر

العاملني وصلي اهلل علي حممد و له الطاهرين.

مسائل يف الطهارة
الطهمممارة ممممن املسمممتحبات األكيمممدة ولمممد جتمممح لمممبعي العبمممادات أو بالنمممذر وهمممبهه
وهمممي امممما مائيمممة لممماح تعممماا  :وَأَنزَلْنَممما مِم منَ السَّم ممَاا مَممماا طَهُمممورًا )58:( أو ترابيمممة
وهمممذا ممممن خمتصمممات الشمممريعة اإلسمممالمية لممماح ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) (( :جعلمممت
مسممممندا وطهممممورا))( )59:وهممممي صممممنفان خب يممممةف وهممممي التنظممممي مممممن

لممممي األر

األوسممممال والقمممماذورات الننسممممة هممممرعاًف فقممممد ورد (( :ان اهلل يممممبغي مممممن عبممممادا
()61:

القمماذورة))

وحدسيممةف وممما أسممبابها املممذكورة يف كتممح الفقهممااف واذكممر هنمما عممدة

روايمممات يف أهميمممة الطهمممارة للتمم ك  :عمممن المممن

((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) (( :يقممموح

اهلل تعممماا  :ممممن احمممدخ ومل يتوضمممأ فقمممد جفممماني وممممن احمممدخ وتوضمممأ ومل يصم ملَّ
ركعممتني فقممد جفممانيف ومممن احممدخ فتوضممأ وصمملي ركعممتني ودعمماني ومل اجبممه فيممما
سألين من أمور دينه ودنياا فقد جفوته ولست بر ٍّ جاكْ))(.)64:
وعممن ضممرورة الوضمموا عممن أبممي عبممد اهلل ((عليممه السممالم)) (( :العممد رجممل مممن
األخيمممار يف لممم فقيمممل لمممه  :أنممما شالمممدوك مائمممة جلمممدة ممممن عمممذا

اهللف فقممماح  :ال

أطيقهمما .فلممم يزالمموا بممه حتممي انتهممموا إا جلممدة واحممدةف فقمماح  :ال أطيقهمما .فقمممالوا :
منهممما بمممد .لممماح  :فيمممما جتلمممدونيها لمممالوا  :اجنلمممدك ألنمممك صمممليت يومم ماً بغمممم

لمممي

وضممواف ومممررت علممي ضممعيي فلممم تنصممرا .فنلممدوا جلممدة مممن عممذا

اهلل فممامتأل

ل ا ناراً))(.)62:
والوضمممموا مسممممتحح وان كممممان اإلنسممممان متطهممممراًف فعممممن أمممممم املمم م منني ((عليممممه
السالم)) (( :الوضوا بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا))(.)63:
وملممما كمممان للطهمممارة همممذا األهميمممة البالغمممة يف الشمممرع اإلسمممالمي علمممي املبعممموخ بمممه
الك التحيممة والسممالم لممدمنا هممذا األسمممنلة إا احلمموزة الشممريفة وإا مساحممة يممة اهلل
الشممممميخ حمممممممد اليعقممممموبي ((دام لمممممه الممممموارك)) باخلصمممممو
باشوا

ونرجمممممو التفضمممممل

:

مسمممألة  :4نعممممل أحيانم ماً يف المممبحمات الم م

ىفرهممما الفالحمممون يف أرضمممهم وتتسمممع

ملمنممة كممر أو اك ممر ولكممن املمماا يكممون اخضممر ًا أو ازرلمم ًا فهممل يكممون هممذا الممتغم خمرجمم ًا
للماا عن اإلطال فيتنن

علي ك رته مبحي املاللات للنناسة

بسممممه تعممماا :العمممرك همممو احلممماكم فهمممل يمممرى العمممرك ان وصمممي اإلطمممال لمممد
سمم لح عنممه فانممه دائممم ًا هكممذا ازر أو اخضممر ولكممن خممذ بعضممه وانظممر فيممه وحكممم
وجدانك العريف.
مسمممألة  :2عرفنممما ممممن الرسمممائل العمليمممة للمراجمممع (زاد اهلل يف همممرفهم) ان ميتمممة
بالسممممك حملمممل االكمممل ام يشممممل احملمممرم

السممممك طممماهرة فهمممل همممذا احلكمممم خممما
أيضاً م ل اشري وأبو الزمّم وئما .

بسمممه تعمماا :بممل هممامل للنميممع لوحممدة املنمماطق فيهمما وهممو ان السمممك لممي
نف م

لممه

سممائلة ممممم علممي تعممبمهم ممممم أي دم يشممخح مممن العممرو ويسمميل عنممد الممذبف بممل

هو يرتهف يف عرولها.
مسمممألة  :3أحيانم ماً جنمممد حيوانمممات مائيمممة ميتمممة يف الشمممبكة وال نعلمممم همممل همممي ممممن
ذوات الممنف
ال و

السممائلة أو ال فمممع ماللممات هممذا احليوانممات لرطوبممة هممل ممح ئسممل

والبدن .

بسمممه تعمماا :األصممل يف األهممياا الطهممارة حتممي تعلممم بنناسممتها وال توجممد لاعممدة
عنممدنا تقمموح بممان كممل ميتممة جنسممة بممل امليتممة بشممروط معينممة جنسممةف فممما مل حتممرز هممذا
الشروط ال بكم بنناستها.
مسمممألة  :1يف أيمممام الممم د نلمممب

فمممو مالبسمممنا بدلمممة (بالسمممتيكية) لتحمينممما ممممن

بممرودة املمماا فمماذا نزلنمما يف املمماا سمميدخل املمماا علممي هممكل رطوبممة حتممت البدلممةف وعنممد
احلاجمممة إا التبممموح نبممموح وبمممن البسمممون البدلمممة وذلمممك لصمممعوبة نزعهممماف والسم م اح :
هل تكتفي الرطوبة املتسرّبة يف تطهم ال يا

والبدن من جناسة البوح

بسممممه تعممماا :البمممد ممممن اسمممتيالا املممماا الطممماهر علمممي املوضمممع المممنن

حلصممموح

الطهارة أما نيرد سريان الرطوبة فال يكفي.
مسممألة  :5عنممدما جممر للعمممل ونبتعممد كمم م ًا عممن اليابسممة يشممعر الممبعي باحلاجممة
إا التخلمميف وعندئمممذ لمم

مكشمموك العمممورة علمممي حافممة القمممار

وأممممام ااخمممرين وحنتمممه انمممه ال كنمممه التمممأخر ولمممي
وز له هذا الفعل وما هو تكليي ااخرين .

ليقضمممي حاجتمممه

هنممماك مكمممان يسمممترت فيمممهف فهمممل

بسممممه تعممماا :إذا كمممان كنمممه االنتظمممار فينمممح عليمممهف وان مل كنمممه فليعممممل لمممه
سممرت ًا مممن سوبممه وبممواف أو علممي األلممل يكممون يف اشهممة ال م

يممأمن فيهمما مممن األنظممارف

فتذا أمن ذلك فال ح عليه التأخر.
ي اشلممو
مسممألة  :6أنمما صممياد للطيممور املائيممةف عنممدما انصممح الشممبكة يتحممتم علمم َّ
يف حفممرة صممغمة منتظممر ًا جتمممع الطيممورف ولممد يطمموح هممذا االنتظممار عممدة سمماعات صمما
ىمموجين إا التبممموح عمممدة مممرات يف نفمم

احلفمممرة المم

أجلمم

فيهممما ألنمممي اذا لممممت

تممذهح الطيممورف ويممأتي ولممت صممالة الصممبف وأنمما يف هممذا احلفممرة الننسممة ومبالبمم
وبممدن متممنن

مممن البمموحف والسمم اح  :كيممي اصمملي وهممل جتمموز لممي الصممالة بهممذا

احلالة .
بسمممه تعمماا :ئمممَّ مهنتممكف فانممه حتممرم املقممدمات ال م

تمم دي إا تضممييع الفممرائي

ومتنممممع مممممن االتيممممان بهمممما بشممممروطهاف ولممممو اضممممطررت إا هممممذا احلالممممة كنممممك أن
تسممممتنني باالحنممممار الطمممماهرة وتتمممميمّم ألجممممل الصممممالةف وإن تعمم مذّر تطهممممم ال ممممو
فانزعمممهف وإن كمممان يف نزعمممه ضمممرر عليمممك فصم ملَّ فيمممهف وكمممذاك البمممدن المممنن

ان مل

كن تطهما صلَّ علي هذا احلالة .واألحوط إعادة الصالة بعد ارتفاع العذر.
مسممألة  :7نفمم
الطيور ولي

الغممر

السممابق ولكممين هممذا املممرة متممنن

ا يف ذلك املكان سو

ال ممو

والبممدن بممدم

خر فكيي اصلي .

بسمه تعاا :علم جوابه صا تقدم.
مسمممألة  :8أسنممماا عملنممما يف صممميد السممممك تلتصمممق لشمممورا علمممي أبمممدانناف وهمممذا
املسممألة نبتلممي بهمما بشممكل كمم م نرجممو التفضممل بمماشوا

علممي الفممرو

االتيممة فكلممها

حمل ابتالا لناف وجزاكم اهلل خماً :
 4مممممم اعلمممم بوجمممود القشمممور علمممي بمممدني وممممع ذلمممك توضمممأت وصمممليت ممممن دون
إزالتهاف فما حكم صالتي .
بسمممه تعمماا ممممم  :4إذا كانممت القشممور متنممع مممن وصمموح املمماا اا البشممرة ممممم كممما هممو
ال اذا مل يكممن يف ازالتهمما عسممر وحممر كممما هممو
الظمماهر ممممم فممتن الوضمموا يكممون بمماط ً
الوالمممعف وإذا صمملضي وهمممو يعلمممم انهمما موجمممودة لبمممل الوضممموا يعيمممد الوضممموا مممممم بعمممد
إزالتها ممم سم يعيد الصالة.

 2ممممم إذا كنممت اعلممم بوجممود القشممور ولكممين ئسمملتها وتوضممأت وصممليتف وبعمممد
الصالة وجدت بعي القشور الزالت يف اعضاا الوضوا .
بسمممه تعمماا ممممم  :2نف م

اشمموا

السممابق مممادام انممه يعلممم أنهمما ملتصممقة ببدنممه لبممل

الوضوا.
 3مممممم انتهمممي العممممل ومل ألتفمممت إا أعضممماا الوضمممواف وإ ممما توضمممأت وصمممليتف
وبعمممد الصمممالة وجمممدت بعمممي القشمممور ملتصمممقةً بمممذراعي علمم ماً انمممي مل ارجمممع إلمممي
العمل بعد الصالة .
بسمممه تعمماا  :3مممادام ال يوجممد احتممماح أنهمما مممن عمممل جديممد بعممد الصممالة فهممي
صمما لبممل الصممالة فينطبممق عليهمما ممما ذكرنممااف وإذا احتملممت أنهمما صمما علممق ببممدنك بعممد
الوضوا سواا من عمل أو من ال يا

وئمها ومباهرةف فال جتح اإلعادة.

 1مممممم انتهمممي العممممل بعمممد منتصمممي الليمممل فأوينممما إا خيممممة العمممماح ولبمممل صمممالة
الصممبف احتلمممت فائتسمملت وصممليتف وبعممد طلمموع الشممم

وجممدت بعممي القشممور

ملتصممممقةً ببممممدنيف فهممممل ممممح علمممميَّ إعممممادة الغسممممل والصممممالةف أم ممممماذا أفتونمممما
مأجورين.
بسمممه تعممماا  :1إذا احتملممت أنهممما علقمممت بعممد الغسمممل بسممبح العممممل أو املباهمممرة
ممممع حاملمممها فمممال يعممماد الغسممملف وإذا اطمأننمممت أنهممما ممممن لبمممل الغسممملف فأعم مدْ ئسمممل
مكممان احلاجممح فقممت ان كممان يف الشممق األيسممر وهممو مممع متممام الشممق األيسممر ان كممان
احلاجح يف الشق األ نف وتعيد الصالة علي ليع التقادير.
 5ممم نف

الغر

السابقف ولكن يف ههر رمضانف فما حكم صومي .

بسممممه تعممماا  :5لمممي

عليمممك إعمممادة الصممموم مادممممت ئمممم متعممممد للتقصمممم يف

إزالتها لبل الغسل.
 6ممممم أحيانمماً ائتسممل وال ألتفممت إا وجممود هممذا القشممور إال بعممد يممومني أو سالسممةف
فما حكم صالتي يف هذا الفرتة .
بسممممه تعممماا  :6ممممع العلمممم بأنهممما منمممذ ممممدةف تعيمممد الغسمممل والصمممالة ممممن ذلمممك
التاريخ إذا احتملت أنها صا بعدا تعيد إال ما اطمأننت لصوح احلاجح لبله.

مسمممألة  :9بسمممبح ك مممرة تعمممر

الصمممياد للمممماا والطمممني اسنممماا العممممل تتكمممون علمممي

بشرته طبقة عازلة أو هبه عازلةف فما هو تكليفه من جهة الوضوا والغسل
بسمممه تعمماا :البممد مممن بممذح اشهممد املتعممارك مممن دون عسممر ومشممقة إلزالممة هممذا
املوانمممع ممممن الوضمممواف أمممما إذا اسمممتلزم ممممن إزالتهممما عسمممر ومشمممقةف فيتوضمممأ عليهممما
ويكون من أصحا

وضوا اشبمة الذي يسمف له باملسف والغسل فو اشبمة.

مسمممألة  :41كنممما نصممميد السممممك واشمممو صطمممرف ودخمممل ولمممت الصمممالة وأعضممماهنا
مبللمممة متامم ماً  :مممماا املطمممر ومممماا البحمممرف فكيمممي نتوضأممممممم اعمممين كيمممي سمممف المممرأ
والقدمني ممم ولي

لدينا ما ننشي بهف فقد بلَّ املطر كل هيا والزاح يهطل

بسممممه تعممماا :تنتظمممرون حتمممي حتصممميل فرصمممة لالمت ممماح الصمممحيفف وان تضّممميق
الولمممت واحلممماح همممذا تمممأتون بممماملطلو

مبقمممدار مممما تسمممتطيعونف ممممع األخمممذ بنظمممر

االعتبممار انممه لممو كممان عنممدكم علممم مسممبق يتعممذر معممه اإلتيممان بممالتكليي الصممحيفف
فال وز لكم اخلرو للصيد إال إذا دعت الضرورة.

مسائل يف الصالة
((الصممممممالة عمممممممود الممممممدين إن لُبلَممممممت لُبمممممملَ ممممممما سممممممواها وان رُدَّت رُدَّ ممممممما
سممواها))( )61:ف وهممي مممن ضممروريات الممدين فمممن أنكرهمما يكممون كممافراًف وهممي خممم
موضممع فمممن همماا اسممتقل ومممن همماا اسممتك رف تُقمم َّر

مممن اهلل وتنهممي عممن الفحشمماا

واملنكمممر .يقممموح السممميد لمممر العلممموم يف درّتمممه  :تنهمممي عمممن املنكمممر والفحشممماا

الصمممر

فهذا منتهي ال ناا
ولمممد ألمممي يف فضممملها وكشمممي أسمممرارها كمم م ممممن الكُتمممحف وكتممحَ الشمممهيد األوح
كتممما َ األلفيمممة وذكمممر فيمممه ألمميَ همممرطاْ لتماميمممة الصمممالة الواجبمممةف وكتمممح كتابمماً خمممر
ذكممر فيممه سالسممة الك هممرطا لتماميممة الصممالة املسممتحبةف فممما أعظمهمما مممن فريضممة وممما
أعظمهممما ممممن نافلمممة ومممما أعظمهممما ممممن لربمممة نسمممأح اهلل ان علنممما ممممن أهلمممهاف ولنممما
حوما عدة أسمنلة.
مسممألة  :44بطبيعممة عملنمما نصمملي يف القممار ف ومممع هممدة الريمما ال يسممتقر القممار
باجتاا القبلةف فما هو حكم صالتنا إذا كان :
 4ممم االبراك لليالً ال خير عن نقط

اليمني واليسار

بسممممه تعممماا  :4ممممع إمكمممان حتصممميل االسمممتقباح فينمممحف وإذا تعمممذرت احملافظمممة
عليممه فليحفظممه عنممد تكممبمة اإلحممرامف سممم إذا ابممرك لهممراً عليممه فليعممد إا جهممة القبلممة
كلمممما امكممممن ممممع التولممممي عممممن القمممرااة والممممذكر عنممممد االبمممراك حتممممي يعممممود اا
االسممممتقباح ويسممممتقر فيكمممممل القممممرااةف وإذا مل كممممن االسممممتقباح أصممممال كممممما هممممو
مفرو

الس احف جازف ما مل يبلغ متام اليمني أو اليسار.

 2ممم إذا كان االبراك خير عن نقط
بسممممه تعممماا  :2نفم م

اشممموا

اليمني واليسار

السمممابق بالرتتيمممح املمممذكور فيمممهف وإذا كمممان كمممن

االنتظممار حتممي يصممل إا مكممان مسممتقر وجممح عليممه ذلممكف وإذا خشممي فمموات الولممت
فعل ما ذكرناا.
مسممألة  :42تسمممبح األمممموا ارتفاعمماً ونمممزوالً للقممار

ورمبممما ارتفمممع أحمممد الطمممرفني

ونممزح ااخممرف فممتذا كنممت اصمملي يكممون حمممل السممنود أعلممي مممن حمممل القممدمنيف فهممل
هذا خملّ بالصالة سواا كان يقدر أربع أصابع أو اك ر .

بسمممه تعمماا :مممادام االرتفمماع تممدر ياً ولممي

دفعيمماً فممال بممأ

بالزيممادة عممن أربممع

أصممابع إال إذا مل يصممد عليممه السممنود أصممال فمميالحظ تكليفممه وفممق التممدريج الممذي
ذكرناا يف بعي األجوبة السابقة.
مسمممألة  :43اعتممماد اصمممحا

العممممل عنمممد النهمممو

فاحيانم ماً ال امتكمممن ممممن صمممالة الصمممبف الن القممموار
اصمملي واصممحا

للعممممل ان يكمممون بسمممرعةف

سممموك تشمممرع بالسمممم ان بقيمممت

العمممل ال يبممالون بالصممالةف فممما هممو تكليفمميف هممل مموز لممي العمممل

حتي لو ادى اا ترك الصالة يف بعي االيام .
بسمممه تعمماا :ال مموز تضممييع الفممرائي وال القيممام بممأي عمممل يُف موَّت فريضممةف نعممم
إذا تعذر اإلتيان بها بشكلها الطبيعي فليأت بها بشكلها االضطراري.
مسمممألة  :41أحيانمماً إذا بمممدأنا بالعممممل ال نرتكمممه حتمممي جمممر الشمممبكةف وهمممذا يسمممتمر
عممدة سمماعاتف فيممدخل ولممت الصممالة سممم يتضمميّق بممل ينتهممي وبممن علممي هممذا احلالممة
فال نصلي ونقضيها فيما بعدف فهل يف عملنا هذا أسم .
بسممممه تعممماا :يمممأتي هنممما نفم م
الصالة بأي حاح فانه لي

اشممموا

السمممابق بكمممل تفاصممميلهف وال ممموز تمممرك

ما بني املسلم والكافر إال ترك الصالة.

مسمممألة  :45كنممما نصممميد السممممك يف نهمممر دجلمممةف ودخمممل ولمممت الصمممالةف وضمممف
النهممر أراضممي زراعيممةف فنخممر مممن املمماا ونصمملي يف تلممك األراضممي مممع عممدم علمنمما
برضممممي أصممممحا
أصحا

األراضمممميف فهممممل صممممالتنا صممممحيحة وإذا تممممبني عممممدم رضممممي

األراضي فيما بعد فهل ح علينا إعادة الصالة .

بسمممه تعمماا :ال مموز التصممرك مبمماح الغممم إال بتذنممهف ومممن هممروط صممحة الصممالة
إباحممة املكممانف فممال بممد مممن اسرتضمماا صمماحح األر

أو العلممم برضمماا مممن القممرائن

احلاليةف ولو مل يأذن فتنح إعادة الصالة السابقة.
مسمممألة  :46تقم مدمت مسمممألة يف الطهمممارة حممموح (المممدوّاف) صمممياد الطيمممورف وكمممان
الس م اح هنمماك عممن الطهممارةف أممما هنمما فنسممأح عممن القيممامف فانممه إذا كممان يكمممن للطيممور
يصلي من جلو

ف فهل صالته صحيحة .

بسمممه تعمماا :القيممام ركممن يف الصممالةف فتبطممل برتكممه عمممداً وسممهواً إال لعممذرف وممما
ذكر يف الس اح لي

عذراً هرعياً.

مسممممألة  :47يف األيممممام البمممماردة نصمممملي وبممممن مل مممممون بالشممممما ف فهممممل يف هممممذا
أهكاح من وجهة القرااة والذكر .
بسممممه تعممماا :ال بمممأ

بمممذلك ممممادام يم م دي و يفتمممه ممممن حتريمممك اللسمممان جهمممراً

وإخفاتمماًف وعلمممي أي حممماح فمممان الواجمممح المممذي يسمممبح ضمممرراً علمممي املكلمممي يسمممقت
التكليمممي بمممهف فمممتذا كمممان (الشمممما ) يعيمممق أداا الو يفمممة بالشمممكل الكاممممل وال كمممن
إزالتمممه ألجمممل الم م ودة فيسمممقت ممممن صمممفات همممذا الو يفمممة (وهمممي القمممرااة) كممماشهر
مبقدار دفع الضرورة.

مسائل يف الصوم
الصمموم مممن اهممرك الطاعممات وافضممل العبممادات والقربمماتف ولممو مل يكممن فيممه إال
البهيميمممة إا ذروة التشمممبه باملالئكمممة الروحانيمممة لكفمممي

االرتفممماع ممممن حضممميي المممنف

ال ففممي خمم زرارة عممن أبممي جعفممر ((عليممه السممالم)) ((بممين اإلسممالم
بممه منقبممه وفضمم ً
علمممي مخسمممة أهمممياا علمممي الصمممالة والزكممماة والصممموم واحلمممج والواليمممة))( )65:ولممماح
رسممموح اهلل ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) (( :الصممموم جنّمممة ممممن النمممار))( )66:ويف خممم
عبمممد اهلل بمممن طلحمممة عمممن أبمممي عبمممد اهلل ((عليمممه السمممالم)) (لممماح رسممموح اهلل ((صممملي
اهلل عليمممه و لمممه)) (( :الصمممائم يف عبمممادة وان كمممان نائمممماً علمممي فراهمممه مممما مل يغتمممح
مسممملماً))( ) )67:ويف اخلم م عمممن الصممماد ((عليمممه السمممالم)) (( :نممموم الصمممائم عبم مادة
وصمممممته تسممممبيف وعملممممه متقبممممل ودعمممماها مسممممتنا ))( )68:ويف خممم أبممممي الصممممبا
الكنممماني عمممن الصممماد ((عليمممه السمممالم)) (( :ان اهلل تبمممارك وتعممماا يقممموح :الصممموم
لمممي وأنممما اجمممزي عليمممه))()69:ف ويف نيتممممع الصممميّادين عمممدة مسمممائل ابتالئيمممة حممموح
فريضة الصومف نرجو اإلجابة عليها جزاكم اهلل خماً.
مسمممألة  :48أسنممماا العممممل بتممما إا الغمممو
أيام ههر رمضانف والذي يغو
أ ممممم يلممب

يف املممماا إلصمممال الشمممبكةف واملشمممكلة

ال خيلو من األهكاح ااتية :

بدلممة (بالسممتيكية) بدلممة ئمموا

وفيهمما ئطمماا للممرأ

مممع بقمماا الوجممه

مكشمموفاًف واملمماا يممدخل حتممت هممذا البدلممة علممي هممكل رطوبممةف فهممل صممومه باطممل
وهل ح عليه القضاا والكفارة
ممم يلي رأسه بمم(مشا )ف فهل يكفي لرفع حكم اإلفطار بالغو
ممم مكشوك الرأ

لنة انه مصدر رزله وال كنه تركه

بسممممه تعممماا مممممم أ :رمم م
اجتنمما

المممرأ

املقممدمات واالعممماح المم

عممممداً ممممن املفطمممراتف فينمممح اجتنابمممه و مممح
تمم دي اليممه ألن عمممل ممما تفمموت الفريضممة بسممببه

حممرامف فلمميرتك عملممه أو ليبدلممه يف هممهر رمضممانف نعممم إذا حصممل لممه ضممرر مممن تممرك
العمممل جمماز ارتكابممه مممع جتنممح املفطممر لممدر اإلمكممانف وإذا ولممع يف املفطممر اضممطراراً
فعليممه القضمماا فقممتف وإ مما املفطممر ممما صممد عليممه عرفماً انممه رمم
رمسممه مباهممر ًة باملمماا او لفممه بقطعممة لممماف (مشمما ) او لممب

للممرأ

باملمماا كممما لممو

كيسمم ًا مممن النممايلون وان

مل يتبلممل رأسممهف أممما مممع عممدم صممد هممذا العنمموان كممما لممو لممب

برأسممه كممرة زجاجيممة

أو بالسمممتيكية كمممبمة فمممال يكمممون مفطمممراًف وممممن همممذا التفصممميل همممر جممموا

ليمممع

احلاالت املذكورة.
 :ال يكفي ذلك فانه ينطبق عليه عنوان رم

بسمه تعاا

بسمممه تعمماا  :نفمم

اشمموا

الرأ

باملاا.

السممابقف فعليممه تممرك العمممل او تبديلممه ان اسممتطاعف

وان مل كنه ذلك فل َيصُم هذا األيام ويقضيها بعدئذ لسح ما تيسر.
مسممألة  :49ممما حكممم مممن يقمموح لغممما .ائطمم

إلصممال الشممبكة واالسممم والكفممارة

عليَّ .
بسمممه تعمماا :ىممرم اإلفطممار املتعمممد بممال مسممو هممرعيف ولكممن املكلممي لممو عصممي
وارتكممح املخالفممة فهممو سممم وعليممه القضمماا والكفممارة وال خيلصممه مممن اإلسممم اال التوبممة
النصممممو الصممممادلة مممممع العممممزم علممممي عممممدم العممممود مل لممممها وَالَ تَممممزِرُ وَازِرَةب وِزْرَ
ُأخْرَى.)71:( 
مسممممألة  :21ممممما حكممممم األجممممرة المم م

يأخممممذها العامممممل علممممي الغممممو

يف نهممممار

رمضان .
بسمممه تعمماا :عقممد اإلجممارة هممذا باطممل الن متعلقممه حمممرمف كمممن يسممتأجر جنبمماً أو
حائضاً لكن

املسند.

مسممألة  :24نزلممت مممن القممار

يف املمماا نّ ماً مممين ان عمقممه ال يوجممح رم م

يف املمممااف ولكمممن تمممبني اخلمممالك فحصمممل ان ارمتممم

رأسممي

رأسمممي حتمممت املمممااف فمممما حكمممم

صومي .
بسممممه تعممماا :إذا ولمممع االرمتممما
القضممااف واملفممرو

بمممال اختيمممار للمكلمممي فمممال همممي عليمممه أزيمممد ممممن

عليممه مغممادرة املكممان ممرد علمممه بأنممه سممي دي إا رممم

رأسممه

يف املمماا .ولممو مل يغممادر مممع القممدرة علممي اخلممرو سممم أخممذا املمماا فهممو مُفطممر متعمممدف
الن املقدمات كانت اختيارية وان مل تكن النتينة كذلك.
مسممألة  :22بعممي الصمميادين وبسممبح اشهممل والطمممع ممممم ومممع هممديد األسممي ممممم
عنممدما يممرى السمممك يفلممت مممن الشممبكة يسممح املقدسمماتف فهممل يكممون هممذا الفعممل
الشنيع مفطر ًا وما هو توجيهكم مل ل ه الا

بسممممه تعممماا :همممذا ممممن الكبمممائر الناهممممنة ممممن اشهمممل بأسمممبا

المممرز والعواممممل

املمم سرة فيممهف ولممو علممم ملمما فعممل ذلممكف بممل كممان مُطممننّمم ًا مبمما لسممم اهلل تبممارك وتعممااف
ولكممن الممرتاك هممذا الكممبمة ال يفسممد الصممومف ومل يممذكر ضمممن املفطممراتف نعممم هممو
حممممبت لألجمممرف ألن اهلل إ ممما يتقبمممل ممممن املمممتقنيف ولمممي
املنكرات.

ممممن املمممتقني ممممن يفعمممل همممذا

مسائل يف األمر باملعروك والنهي عن املنكر
مممممن الواجبممممات امل كممممدة األمممممر بمممماملعروك والنهممممي عممممن املنكممممرف لمممماح تعمممماا
ن ا ْلمُنكَمم ِر
ن عَمم ِ
ك َو َي ْنهَمم ْو َ
ن بِمما ْل َم ْعرُو ِ
خيْمم ِر َويَمم ْأ ُمرُو َ
ن ِإلَممي ا ْل َ
دعُو َ
م ُأمَّمم بة يَمم ْ
كْ
َ  :ولْمم َتكُن ماممن ُ
وَ ُأوْلَمنِممكَ هُمممُ ا ْلمُفْلِحُممونَ )74:( هممذا منطممو اايممةف أممما مفهومهمما  :وهممو أن الممذين ال
يممممأمرون بمممماملعروك وال ينهممممون عممممن املنكممممر ليسمممموا مبفلحممممني .وبممممه كانممممت األمممممة
اإلسمممالمية خمممم األممممم وكتابهممما أهمممرك الكتمممح ورسممموما سممميد الرسممملف لممماح تعممماا
 :كُنمممممتُمْ خَيْمممممرَ أُمَّمممممةْ ُأخْرِجَمممممتْ لِلنَّمممممما ِ تَمممممأْمُرُونَ بِمممممما ْل َمعْرُوكِ وَتَنْهَممممم ْونَ عَمممممنِ
ا ْلمُنكَم مرِ )72:(سمممم جعلمممه تعممماا ممممن أهمممرك أعمممماح خلفائمممه يف األر
م فِممي الْمم َأ ْر
كنَّمما ُه ْ
ن إِن َّم َّ
  :الَّممذِي َ

لممماح تعممماا

ك
ِ َألَممامُوا الصَّمملَا َة َو تَمموُا ال َّزكَمما َة َو َأمَممرُوا بِمما ْل َم ْعرُو ِ

عنِ ا ْلمُنكَرِ.)73:( 
َونَ َهوْا َ
وأخبمممار املعصمممومني فيمممه كمم مة فعمممن المممن
النمما

((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) (( :ال يمممزاح

اممم ممما أمممروا بمماملعروك ونهمموا عممن املنكممر وتعمماونوا علممي ال م فممتذا مل يفعلمموا

ذلمممك نزعمممت عمممنهم ال كمممات وسممملت بعضمممهم علمممي بعمممي ومل يكمممن ممممم ناصمممر يف
األر

وال يف السماا))(.)71:

ويف خممم جمممابر عمممن أبمممي جعفمممر ((عليمممه السمممالم)) (( :أوحمممي اهلل إا همممعيح
الممن

((عليممه السممالم)) إنممي معممذ

لومممك مائممة ألمميف أربعممني ألفمم ًا مممن هممرارهم

وسممتني ألفمم ًا مممن خيممارهمف فقمماح ((عليممه السممالم)) يمما ر

همم الا األهممرار فممما بمماح

األخيممممممار فممممممأوحي اهلل عممممممز وجمممممملف داهنمممممموا أهممممممل املعاصممممممي ومل يغضممممممبوا
لغض ))(.)75:
ويقمموح الشممهيد ال مماني يف هممر اللمعممة  :انهممما واجبممان لكممم العقممل ممممم يعممين وإن
مل يممأمر بهممما الشممرع ممممم ألنهممما لطممي وهممو واجممح علممي مقتضممي لواعممد العممدح وهممو
ممممم يعممين وجوبهممما العقلممي ممممم مممذهح لاعممة مممن الفقهمماا واملممتكلمني .ومممن كممل ممما
سممبق نعممرك أهميممة هممذين الممواجبني وكممم بممن لاجممة مممما ألجممل سممعادة الممدارينف
وههنا مسائل.
مسممألة  :23عنممدما أخممر للصمميد خممذ معممي عممددا مممن العممماحف وبعضممهم سمميا
ح
الرتبيممة مممع األسمميف فأسنمماا العمممل يتلفظممون بألفمما بذيمنممة وفاحشممةف وكممذلك سمم ّ

ااخممرينف بممل اك ممر مممن هممذا يسممبون املقدسمماتف فهممل مموز لممي أخممذهم للعمممل مممرة
أخرى وهل ح علي طردهم من العمل .
بسمممه تعممماا :فريضمممة األمممر بممماملعروك والنهمممي عمممن املنكممر واجمممح اممممي مقمممد
ولمممه أهميمممة كمممبمة يف الشمممريعة وترتتمممح علمممي تركمممه مفاسمممد عظيممممةف فالكمممل مسمم وح
عمممن أداا همممذا الفريضمممة املقدسمممةف ولكمممن يتفممماوت بمممني همممخ
لشممخ

و خمممرف فقمممد يتسمممني

العمممل بهمما ممما ال يتسممني لغممماف إذ ان مممذا الفريضممة مراتممح ممح اتباعهمما

بالرتتيممحف أوممما  :اإلرهمماد والتوجيممه والمموعظف سممم الزجممر والتمموبيخ والتهديممدف سممم
املقاطعممة أو الضممر

ئممم اشممار ف وحمممل الشمماهد أن صمماحح العمممل هنمما يف املسممألة

كنمممه اتبممماع املراتمممح األوا يف ردع همم الا عمممن فعلمممهم القبممميفف فمممتن مل ينفمممع معهمممم
فليهممددهم بالفصممل عممن العممملف فممتن مل يرتممدعوا فليفصمملهم فعممالً فانممه مسمم وح عممن
ذلك.
مسممممألة  :21صمممماحح العمممممل سمممميا اخللممممق بممممذيا اللسممممان ولممممد يتعممممدى علممممي
ااخرين بكل لفظ فاحشف فهل وز لنا العمل معه
بسممممه تعممماا :مممري هنممما نفم م

الكمممالم السمممابقف وعليمممه تمممرك العممممل ممممع همممذا

نعَمممل لَّممهُ
الفاسمممق لمممو أصمممر علمممي املنكمممر وسممميبدله اهلل خمممماً منمممه وَمَمممن يَتَّممقِ اللَّممهَ يَ ْ
مَخْرَجًممماف وَيَرْزُلْم مهُ مِم منْ حَيْم معُ لَممما يَحْ َتسِم محُ )76:( وممممن ئضمممح هلل ئضمممح اهلل لمممهف
فليحسن الظن باهلل تبارك وتعاا فهو ال خيذح من احسن به ناً.
مسممألة  :25إذا للنمما لصمماحح العمممل  :ان فعلممك هممذا منكممر وأمرنمماا بمماملعروك لممد
يطردنمما مممن العمممل أو ال الممل ال يممأتي بنمما معممه يف املممرات القادمممةف فهممل يسممقت عنمما
وجو

األمر باملعروك والنهي عن املنكرف علماً ان فر

العمل لليلة

بسممممه تعممماا :إذا كمممان يف أداا همممذا الفريضمممة ضمممرر وحمممر ال يسمممتطيع املكلمممي
جعَممملَ عَلَممميْكُمْ فِمممي المممداينِ مِمممنْ
حتملمممه فمممان اهلل ال يكلمممي نفسممماً إال وسمممعها وَمَممما َ
حَرَ ِ.)77:( 
مسممألة  :26كمم ماً ممما ياللممي العممماح خشممونة وئلظممة مممن أصممحا

العمممل يف صمميد

األمسمماكف وإذا ليممل مممم  :أسمملوبكم جمماك مممع العممماح .يقولممون إذا كلضمنمما العممماح
بمم(العيين وأئاتي) فتننا ال جند أذناً صائية إلجناز العمل بأحسن وجه .

بسممممممه تعممممماا :يف احلمممممدخ الشمممممريي (( :كلكمممممم راع وكلكمممممم مسممم م وح عمممممن
رعيتمممه))( .)78:فمممر

العممممل مسم م وح عمممن العمممماح المممذين يشمممتغلون عنمممدا وممممأمور

بممممالعطي علمممميهم والعفممممو عممممنهم وإنصممممافهم يف العطمممماا والتسممممامف معهمممممف وهممممم
مممأمورون بالقيممام بواجبمماتهم وفممق املطلممو

وحفممظ األمانممة المم

حتمّلوهمما والشممعور

باملسمم ولية جتمماا ر ّ العممملف فممتذا لممام كممل واحممد مبمما ممح عليممه فستسممود عاللممات
المممودّ والرمحمممة والتم م لي بمممدح السمممطوة واخلشمممونة والتكم م اذكضمممر أصمممحا
بصممفة مممن صممفات رسمموح اهلل ((صمملي اهلل عليممه و لممه)) فممان خادمممه انمم

العممممل
بممن مالممك

يقممموح  :خمممدمت رسممموح اهلل ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) عشمممر سمممنني مممما لممماح يومممماً
لشمميا فعلتممه مل فعلتممه وال لشمميا مل افعلممه لْمممَ ملَ تفعلممه .فلنأخممذ بهممذا األد

الرفيممع

مع رعايانا.
مسممألة  :27بعممي العممماح يف صمميد السمممك ال يبممالي يف السممرت أسنمماا العمممل فهممو ال
يلممب

السممراويل أو يلبسممها وهممي صزّلممة ال تسممرت العممورةف فممما هممي نصمميحتكم ممم الا

وما هو تكليفنا جتاههم .
بسممممه تعممماا :ان أوح عالممممة اهريمممة متيمممز احليممموان عمممن اإلنسمممان أنّ األوح بمممادي
العممورة فهممي مماهرة للنمما رينف وال مماني مسممتور العممورة فممأي فممر بممني هممذا االنسممان
المممذي ال يتمممورع عمممن ابمممداا عورتمممه واحليممموان ! علمم ماً ان اهلل تعممماا جعمممل ممممن مننمممه
العظيمممة علممي البشممرية أنممه دلضهممم علممي سممرت عمموراتهم ووفضممر مممم ممما يعيممنهم علممي ذلممك
لممممماح تعممممماا  :يَممممما بَنِمممممي َدمَ لَمممممدْ أَنزَلْنَممممما عَلَممممميْكُمْ ِلبَاسًممممما يُممممموَارِي سَممممم ْواَاتِكُمْ
وَرِيشًممما )79:( سمممم أردفمممه تعممماا ببيمممان أعممممق بمممأن اللبممما

الظممماهري المممذي يسمممرت

العمممورة اشسمممدية وان كمممان مهّمممما إالض أنّ األهمممم منمممه اللبممما

البممماطين وهمممو التقممموى

الممذي يسممرت السممواات الباطنيممة مممن أخممال رديمنممة أو معاصممي منكممرة فيممدفعهاف لمماح
تعمممممماا  :وَ ِلبَمممممما ُ التَّقْمممم موَىَ ذَلِمممم مكَ خَيْمممم مرَ ذَلِمممم مكَ مِمممم منْ يَمممممماتِ اللضمممم مهِ َلعَلَّهُمممم ممْ
()81:

ذكَّرُونَ
يَمم َّ

وهممم بهممذا الفعممل خيممالفون حتممي الفطممرة البشممرية المم

جبلممت علممي

سممممرت العممممورة َ فمَمممما لِهَمم م ُالا الْقَمم م ْومِ الَ يَكَممممادُونَ يَفْقَهُممممونَ حَمم مدِي ًا )84:( وينبغممممي
ي أنظمممارهمف ففمممي احلمممديع عمممن المممن
لآلخمممرين ئممم ّ

((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) :

((من تأمل عورة أخيه املسلم لعنه سبعون ألي ملك))(.)82:
مسممممألة  :28عنممممدما نتنمممممع لمممميالً يف خيمممممة العممممماح فممممتن بعممممي السممممذ يغممممين
لآلخممممرينف وإذا نهينمممماهم عممممن املنكممممرف لممممالوا  :هممممذا لممممي

ئنمممماا وإ مممما (خريطممممي)

وئرضمممنا الضمممحك ولمممي

الطمممر  .فمممما همممي نصممميحتكم ممممذا املغمممين وللمسمممتمعني

جزاكم اهلل خماً .
بسممممه تعممماا :إذا كمممان بأحلمممان الفسمممق املعروفمممة فهمممو ئنممماا حممممرم مهمممما مسّممماا
أصممحابه واذا كممانوا يعرتفممون انممه مممو ولغممو باطممل فلممماذا يضمميعون ولممتهم فيممه ! أال
توجمممد أحاديمممع صتعمممة ولصمم

لطيفمممة ومواضممميع اجتماعيمممة كمممن أن خيرجممموا منهممما

نتممائج طيبممة تعممود ب كاتهمما علممي اشميممعف فمميمكن لضمماا الولممت بهمماف فممتن الولممت مثممني
وحمممدود وإذا انتهممي فممال يعممود علممي االنسممان حتممي يعمم ّو

ي علممي
ممما فاتممهف بممل يعمم ّ

اصممممبع الندامممممة ويشممممعر بممممالغه ملمممما فممموّت مممممن ولتممممهف فكيممممي اذا فوّتممممه يف صارسممممة
احملرمات فأي جناية يكون لد جناها علي نفسه وال ينفع الندم.
فمممال بمممد ان يكمممون اإلنسمممان هادفممما يف حياتمممه ولمممي

ضمممائعاً ال يعلمممم مممماذا يريمممد أو

يراد به.
مسمممألة  :29ممممن األممممرا

املنتشمممرة يف نيتممممع الصممميادينف الكمممذ ف فهمممم يف خممميم

العمممماح يعقمممدون جلسمممات للتكممماذ ف فمممما توجيمممه الشمممريعة ممممذا الظممماهرةف وكيمممي
كن استغالح الولت بالشيا النافع .
بسمممممه تعمممماا :يف األحاديممممع الشممممريفة ان الكمممماذ
والكمممذ

ملعممممون ولممممو كممممان هممممازالًف

مفتممما لقبمممائف عديمممدة ففمممي اخلم م ( :لعمممت املسممماويا يف بيمممت وجعمممل

مفتاحممه الكممذ ) فمتممي ممما التحمممه االنسممان وهممان عليممه الممتحم تلممك القبممائف وهانممت
عليمممهف ولنممما يف كمممالم احلسمممني ((عليمممه السمممالم)) أسممموة حسمممنة حيمممع لممماح ((عليمممه
السمممالم)) (( :واهلل مممما كمممذبت منمممذ علممممت أن اهلل قمممت أهلمممه))( )83:أي ( :أهمممل
الكممذ ) وهممذا هممو الضممرر مممن الناحيممة الدينيممة وأممما مممن الناحيممة االجتماعيممة فممتن
الممذي يكممذ

تسممقت هيبتممه ويُنظممر إليممه نظممرة ازدراا وعممدم وسممو بشخصمميته فيخسممر

رصمميد ًا مهممما يف حياتممهف ولممد ذكرنمما يف جمموا
بهمما الشممخ

السمم اح السممابق ممما كممن أن يقضممي

أولممات راحتممهف ويضمماك إليهمما إجممراا املسممابقات بشممتي نيمماالت الفنممون

واملعرفة فتنها تساعد علي ت قيي الشخ

وزيادة معلوماته ونضج هخصيته.

مسممألة  :31يسمممف لنمما صمماحح العمممل باألكممل مممن السمممكف ولكممن الممبعي يأكممل
بشممكل مفممرط ئممم عقالئممي لنممة ان صمماحح العمممل أذن لنمماف فهممل عملممه هممذا جممائر
وهل يكون ضامناً للزائد عن املتعارك .وهل ح علينا نهيه عن فعله

بسمممه تعمماا :ال بممد مممن ان يكممون أكلممه ضمممن املتعمماركف أممما أزيممد مممن ذلممك فممال
يعلمممم رضممما املالمممك بمممهف فمممال بمممد ممممن حتصممميل إذن جديمممد بالزائمممد عمممن املتعمممارك .وال
بأ

بتلفاته إا عدم مرجوحية فعله.

مسائل يف البيع
مسممممألة  :34هممممل مممموز بيممممع السمممممك مممممن دون وزن وال عممممدّ وإ مممما بالتقممممدير
اإللالي املتعارك عند الصيادين واملشرتين
بسممممه تعممماا :ال يكمممون همممذا بيعمماًف بمممل همممو صممملفف ألن السممممك ممممن املوزونمممات
فال يصف بيعه إال مبعرفة وزنه.
مسممألة  :32هممل مموز بيممع اشممري وكممل حيمموان لممري ئممم حملممل األكممل لسممح
مذهبنا إذا كان الغر

من الشراا األكل .

بسممممه تعممماا :ممموز بيعمممه علمممي مُسمممتحلضية لسمممح همممريعتهم ولمممي

املسمممتحلني لمممه

تهاوناً وتساحماً بأحكام الشريعة املقدسة.
مسممألة  :33هممل ممموز بيممع اشمممري إا مممن ال يسممتحل أكلمممه كالشمميعيف لبيعمممه إا
مستحلضيه .
بسممممه تعممماا :إذا كمممان املشمممرتي الشممميعي مب ابمممة الوكيمممل عمممن مسمممتحلضيه أي انمممه
يشممرتي ممممف فممال بممأ

ال سممم يبيعممه لغممما
بممالبيع لممهف وان كممان يشممرتي لنفسممه مسممتق ً

املستحل فاالحتياط يف املنع ال يرتك.
مسممألة  :31هممل مموز بيممع اشممري علممي الشمميعي إذا كممان الغممر

منممه األعممالك

م ال .
بسمممه تعمماا :ال بممأ

بممذلك ممما دام لممد تعلممق بممالبيع منفعممة حمللممة مقصممودة مممن

العقالا.
مسممممألة  :35ممممما معنممممي رفممممع اليممممد وكيممممي يكممممون الفممممر بينممممه وبممممني البيممممع
املعاطاتي .
بسمممه تعمماا :البيممع معاوضممة ومبادلممة بممني مممالنيف فيعطممي ممما عنممدا مقابممل ممما عنممد
ااخممممر .ويقممممع بشممممكلني  :العقممممد أي اإل مممما

والقبمممموح لفظمم ماً أو عمليمم ماً ويسمممممي

معاطممات بممأن يعطممي كممل منهممما ممما عنممدا لآلخممرف وللبيممع أحكممام عديممدةف أممما رفممع
اليممد فهممو لممبي عممو

بممازاا التخلممي عممن حممق كممان لممه وهممو حممق احليممازة للنممري

م م الً الممذي كممان مباح ماً عام ماً سممم اصممطادا فصممارت لممه يممد عليممه أي سمملطنة علممي هممذا

اشمممري بسمممبح حيازتمممهف فبأخمممذ مثنمماً بمممازاا التنمممازح عمممن همممذا احلمممق وهمممو ئمممم أخمممذ
ال من بازاا اشري.
مسممممألة  :36هممممل ممممح علمم ميَّ مممممع جهلممممي باألحكممممام الشممممرعيةف توكيممممل أحممممد
املتفقهني إلجراا معاملة رفع اليد بدال عن البيع يف اشري وبوا .
بسممممه تعممماا :نعمممم لمممد مممح ذلمممك إذا خشمممي الولممموع يف معمممامالت حمرممممة لمممو
تصدى بنفسه فيوكل هخصاً خر متفقهاً ليننبه موارد الزلل.
مسمممألة  :37همممل مممح علم ميَّ سم م اح املشمممرتي عمممن مذهبمممه ألعمممرك تكليفمممي ممممن
ناحية بيع اشري .
بسممممه تعممماا :ال مممح عليمممك ذلمممكف ولكمممن لمممو علممممت اتفالم ماً فامت مممل تكليفمممك
الشرعي.
مسممممألة  :38جتمممممي بعممممي املسمممممتنقعاتف فيممممموت فيهممممما السمممممك وئمممممما ممممممن
األعالكف فهل هذا جائز .

احليوانات املائية فننمعه ونبيعه لغر
بسمه تعاا :ال بأ

.

مسمممألة  :39نفممم

املسمممألة السمممابقة ولكمممن عمممن بعمممي األهمممخا

الممرتا

أو األحنممار يف األكيمما

حيمممع يضمممع

مممن دون علممم املشممرتيف فهممل هممذا العمممل حممرام

وما حكم املاح املأخوذ بهذا الطريقة .
بسممممه تعممماا :إضمممافة هممميا ممممن المممرتا

أو احلنمممارة إا السممممك امليّمممت ليمممزداد

المموزنف ئممش حمممرمف وىممرم أخممذ املمماح بتزائممهف فممال بممد مممن التوبممة الصممادلة واإللممالع
عممممن هممممذا العمممممل وإعممممادة املقممممدار احلممممرام مممممن املمممماح إا أصممممحابه إن أمكممممن وإال
فليممممدفعها إا احلممممموزة الشمممممريفة أو ليصمممممرفها علممممي الفقمممممراا املمممم منني بعنممممموان(رد
املظامل).
مسممألة  :11إذا علممم املشممرتي بعممد ذلممك بهممذا الغممشف فهممل لممه حممق املطالبممة بترجمماع
بعي ال من لهف وكيي يتم تقدير ذلك .
بسممممه تعممماا :نعممممف لمممه املطالبمممة باملممماح املقابمممل لفمممر الممموزنف وإذا أمكمممن معرفمممة
مقدارا فبها وإال فليتصاحلا.

مسمممألة  :14اتفقنممما ممممع (الصمممفاط) مشمممرتي األمسممماك بمممأن يشمممرتي منممما السممممك يف
ولمممت ومكمممان معيمممننيف ولكنمممه المممي عمممن موعمممدا فتلمممي السممممك بسمممبح التمممأخم
وحرارة الشم

ف فهل يكون ضامناً .

بسممممه تعممماا :كمممان علممميكم بيعمممه لبمممل حصممموح التلمممي وإ ممما يضمن(الصمممفاط) لمممو
أعت م عرف ماً انممه لممد ئممرر بالصمميادف أممما نيممرد الفممه عممن املوعممد فقممد ال يعت م تغريممراًف
ألن الصمممياد صممماحح مصممملحة واملفمممرو

بمممه محايمممة السممممك ممممن التلمممي ببيعمممه أو

استعماله.
مسمممممممممألة  :12أنممممممممما (صمممممممممفاط) أهمممممممممرتي السممممممممممك ممممممممممن الصممممممممميادين يف
أممماكن عملممهم كممل يممومف ويف بعممي األيممام أجممدهم لممد بمماعوا لغممميف فهممل يضمممنون
أجرة السيارة والعماح الذين كانوا معي .
بسمممه تعمماا :ال يضمممنونف ممما دام هممو نيممرد وعممد وتوافممق واعتيمماد ولممي

عقممد

اسممتينار واتفممما ف وعلمممي أي حممماح فمممامل منون مممح أن يكونممموا عنمممد همممروطهم فمممتذا
كممان هممذا بيممنهم اتفالمما وجممح الوفمماا بممه ويضمممنون ئرامممة ممما يتسممببون بضممياعه ألنهممم
لد ئرروا به.
مسمممألة  :13اتفقمممت ممممع (الصمممفاط) علمممي موعمممد معمممنيف ولكمممن حمممرارة الشمممم
تفسد السمك ان أنا انتظرتهف فهل وز لي البيع علي ئما .
بسممممه تعممماا :ممممن ألسمممام اخليمممار مممما يسممممي ايمممار مممما يفسمممدا التمممأخمف كممماللحوم
واخلضممرواتف فمممتن مممن حمممق البممائع مممممم وهممو الصمممياد ممممم يف السمم اح أن يفسممخ البيمممع
لبل حصوح التلي يف املبيع وهو السمك.
مسممألة  :11اتفقنمما علممي موعممد معممني وعلممي سممعر معممنيف ولكممن عنممد املوعممد ئممم
أحد الطرفني رأيه من جهة السعرف فهل هذا جائز .
بسمممه تعمماا :ال يكممون البيممع ملزم ماً هممرعاً إال بقممبي أحممد العوضممني علممي األلمملف
فممما مل يممتم القممبي كممما هممو مماهر الس م اح فمميمكن فسممخهف نعمممف هممو ملممزم أخالليمم ًا
باعتبار أن من صفات امل من الوفاا بالوعد.
مسمممألة  :15بعممممي املمممزارعني عنممممدهم لمممممات يف أراضممميهمف ويبيعممممون السمممممك
علي الصيادين وهو يف املاا بسعر معلومف فهل هذا جائز .

بسممممه تعممماا :ال ممموز بيمممع السممممك يف املممماا وال الطمممم يف اممممواا أو علمممي الشمممنر
لعممدم القممدرة علممي التسممليمف ولكممن يسممتطيع صمماحح الممبحمة أن يأخممذ هممذا املبلممغ
كأجرا الستعماح البحمة إذا كان مالكاً ما.
مسممألة  :16يتفممق لاعممة مممن الممذين يشممرتون األمسمماك علممي ئممه الصممياد وبشممتي
احليمممل يضمممطرونه إا بممميعهم بسمممعر لليممملف فمممما حكمممم هكمممذا عممممل يف همممريعة سممميد
املرسلني ((صلي اهلل عليه و له)) .
بسممممه تعممماا(( : :ئمممه املسممملم حمممرام)) ()81:كمممما يف احلمممديع  :وهمممو لمممم .ولمممد
روى اإلممممام السمممناد ((عليمممه السمممالم)) عمممن اإلممممام احلسمممني ((عليمممه السمممالم)) لبمممل
استشمممهادا (( :اتمممق لمممم ممممن ال مممد ناصمممراً إال اهلل تبمممارك وتعممماا)) .ولمممد أمرنممما
احلممديع أن جنعممل أنفسممنا ميزانمم ًا للتعامممل مممع ااخممرين فنحممح مممم ممما بممح ألنفسممنا
ونكممرا مممم ممما نكممرا ألنفسممناف فهممل يرضممي أحممد همم الا الباعممة أن يضممع نفسممه مكممان
الصمممياد فيُعطمممي دون حقمممه فلمالبممموا اهلل يف تصمممرفاتهم فانمممه متطلمممع علمممي أعمممماممف
ففممي وصممية الممن

((صمملي اهلل عليممه و لممه)) ألبممي ذر (( :اعبممد اهلل كأنممك تممراا فممتن

مل تكمممن تمممراا فهمممو يمممراك))()85:ف وممممن مل يعتقمممد بمممذلك فهمممو جاهمممل ال يعمممرك اهلل
تعمماا وال ديممن لممهف ألن ((أوح الممدين معرفممة اهلل))( )86:ولممذا جعممل الشممارع املقممد
حممق الفسممخ للمغبممونف فممتذا علممم الصممياد بممالغه فلممه حممق الفسممخ فيلممزم (الصممفاط)
بتعادة السمك أو ليمته.

مسائل يف اإلجارة
مسممممألة  :17األهممممخا

الممممذين يضمممممنون العلمممموة ويقومممممون باملزايممممدة يأخممممذون

أجممرة علممي ذلمممكف مممع هممذا يأخمممذون بعممي السمممك ممممن دون علممم الصمميادف فهمممل
وز مم هذا .
بسمممممه تعمممماا :إذا مل يكممممن برضمممما املالممممك فهممممو سممممحت حمممممرمف وبعملممممهم هممممذا
 :يَمم ْأكُلُونَ فِمممي ُبطُمممونِهِمْ نَمممارًا وَسَ َيصْمم َل ْونَ سَممعِماً )87:(ف َ لبِمممنْ َ مَممما لَممدَّ َمتْ لَهُمممْ
ختَ ال ضلهُ عَلَيْهِمْ َوفِي ا ْلعَذَا ِ هُمْ خَالِدُونَ.)88:(
أَن ُفسُهُمْ أَن سَ ِ
مسممألة  :18انقممل اشممري بسمميارتي مممن احملافظممات اا بغممداد بممأجرةف فهممل عملممي
جائز وهل األجرة حالح
بسممممه تعممماا :إذا كانمممت معاملمممة البيمممع حمللمممة كمممما لمممو كانمممت علمممي مسمممتحلضيه أو
بعنوان رفع اليدف فالنقل جائز واألجرة حالح وإال فال.
مسممألة  :19عنممدي خمممزن يف علمموة األمسمماك ويمم جرا الممبعي حلفممظ اشممري ري ممما
يأتي املشرتيف فهل يف هذا إهكاح .
بسممممه تعممماا :إذا مل تعلمممم انمممه يبيعمممه بيعم ماً حمرمم ماً فمممال ممممانع ممممن ذلمممك وال مممح
عليك الفح

والس اح عن البيع هل هو حملل أو حمرم.

مسمممممممألة  :51عملمممممممي دالح يف علممممممموة األمسممممممماك وأجمممممممري معمممممممامالت البيمممممممع
للسمممك وا شممري بغممي النظممر عممن املشممرتي سممين أم همميعيف مسمملم أم ئممم مسمملم
فهل يف عملي إهكاح .
بسمه تعاا :ال تتوست يف معامالت حمرمة والتصر علي احملللة.
مسمممألة  :54عنمممدما أَخمممر للصممميد أصمممطحح معمممي عمممدداً ممممن العمممماحف وتكمممون
صممميغة العممممل انمممه منّمممي الشمممبكة والقمممار

وممممنهم العممممل وبمممذح اشهمممدف وتكمممون

األجممرة أن مممم نصممي أو سلممع الصمميد فهممل يف هممذا إهممكاح علمنمما إننمما لممد نعمممل
يوماً أو يومني بدون نتائج ولكنهم راضون بذلك .
بسممممه تعممماا :ال بمممأ

بمممه ممممع الرتاضمممي بمممني الطمممرفنيف ومتمممي هممماا العمممماح ان

يفسمممممخوا فلمممممهم ذلمممممك ويمممممدفعون ملالمممممك الشمممممبكة والقمممممار

األجمممممرة املتعارفمممممة

السممتعماما ف ويكممون الصمميد مممم .ويسممتطيع مالممك الشممبك والقممار

ان يسممتأجرهم

بأجرة معينة ويكون احلاصل له فيعملوا كأجراا عندا.
مسممألة  :52بعممي الفالحممني مممم أراضممي زراعيممة علممي ضممفاك دجلممة والفمممرات
فيمنعوننمما ممممن صمميد السممممك يف النهمممر احملمماذي ألراضممميهم اال لصممومم علمممي حصّمممة
من السمكف فهل وز مم ذلك .
اشممموا  :مممما دام الصممميد يف النهمممر ال يسمممتلزم التصمممرك يف أراضممميهمف فلمممي

ممممم

منممع أحممد أو اخممذ حصممة مممن صمميداف نعمممف لممو كممان الوصمموح إا النهممر يسممتلزم املممرور
يف أراضممميهم او اسمممتعماماف فلمممهم ان يطلبممموا األجمممرة مقابمممل ذلمممكف والم م

ىصمممل

الرتاضي بها|.
مسممألة  :53بعممي الفالحممني ممأل أرضممه باملمماا سممم يتفممق مممع صممياد الطيممور علممي
أخذ حصة من احلاصل كأجرة مذا األر

ف فهل هذا جائز .

بسمممه تعمماا :إذا كممان الفممال مالك ماً لممألر

جمماز لممه إجارتهمما مبمما همماا مممع رضمما

الطرك ااخر.
مسمممألة  :51أحيانممماً ال تكمممون األر

ملكممماً للفمممال ف وإ ممما ار

مرتوكمممة حماذيمممة

ألرضمممه الزراعيمممةف فهمممل يكفمممي ان يعممممل سمممداً حومممما حلفمممظ املمممااف وأحيانمماً إيصممماح
املاا إليها ألخذ األجرة .
بسممممه تعممماا :إذا كانمممت األر
اعمممر

املرتوكمممة لمممي

مممما مالمممك أو مممما مالمممك ولكنمممه

عنهممما فهمممي مباحمممة ملمممن يتصمممرك فيهممماف وإال فمممال بمممد ممممن االسمممتمنذان ممممن

صمماحبهاف وإذا أجنممز عم مالً للغممم بقصممد أخممذ األجممرة ولممي

ت ع ماًف فلممه أخممذ األجممرة

املتفمممق عليهممما ان كمممان هنممماك اتفممما ف وممممع عمممدم وجمممود اتفممما فيسمممتحق األجمممرة
املتعارفة مل ل العمل الذي أجنزا وهو إيصاح املاا إا أر

ذلك الغم.

مسائل يف الضمان
مسممألة  :55بعممي أصممحا

املمماح يتفممق مممع الدولممة علممي ضمممان األهمموار فيعطمميهم

مبلغ ماً مممن املمماح ويعطونممه السمميطرة علممي االهمموار فممال يسمممف ألحممد بالصمميد إال لصممة
ممممن احلاصمممل كال لمممع والربمممع ممم الً .فهمممل عملمممه جمممائز وهمممل مممح علينممما االلتمممزام
بتعطاا احلصة .
بسمممه تعمماا :ال ممح االلتممزام بهممذا الشممرط ألن املمماا مممن املباحممات العامممة شميممع
النمممما

ملمممما ورد يف احلممممديع (( :النمممما

سممممواا يف سممممالخ املمممماا والنممممار وامممممواا)).

فمنممرد الضمممان ال يعطيممه حقمما يف أخممذ هممي مممن الصمميادينف نعمممف لممو أدى عمممالً أو
لدم خدمة إا الصيادين فله ان يطلح األجرة علي ذلك.
مسممألة  :56إذا كنمما جشممي هممذا الضممامن فهممل مموز لنمما اسممتعماح التوريممة ليممع ال
نعطيه احلصة كاملة .
بسمممه تعمماا :مممادام مل ي بممت لممه حممق هممرعي يف اخممذ املمماح فينمموز التهممر

مممن

دفع املاحف إليهف نعم لو رضي الصياد بالدفع اختياراً جاز له أخذا.
مسممألة  :57يشممرتط علينمما الضممامن هممرط ًا خممر وهممو ان نبيممع السمممك عليممه حتممي
يدخل الربف عليه ويعرك مقدار حصتهف فهل وز لنا البيع علي ئما سراً .
بسمممه تعمماا :النمما
طيممح نفمم

ف فلممي

مسمملطون علممي أممموامم وال ىممل ممماح امممرا مسمملم إال عممن

ألحممد ان مم ا بممالبيع عليممه مممادام امممور مممن املباحممات العامممةف

نعم لو كانت لمة هخصية جاز له اهرتاط أي هيا سائغ يف الشريعة.
مسممألة  :58يف سممو بيممع السمممك يممأتي أهممخا

يأخممذون رسمموم مممن الصمميادين

مممدعني انهممم لممد ضمممنوا هممذا السممو مممن الدولممة وال يعلممم صممدلهم مممن كممذبهمف فممما
حكم ما يأخذونه من األمواح وما حكم الصياد إذ يعطيهم مضطراً .
بسممممه تعممماا :ال ممموز ممممم أخمممذ املممماح ممممن الصممميادين اال برضممماهم وبشمممرط أن
يقدموا مم خدمةف أما نيرد الضمان فهو ئم كاكْ يف استحقالهم املاح.
مسمممألة  :59بعمممي األهمممخا
للنا

وإ ا نبيع إليهم سم يبيعون للنا

داخمممل علممموة السممممك نعوننممما ممممن بيمممع السممممك
ف فهل عملهم هذا جائز .

بسمممه تعمماا :إذا كانممت العلمموة ملممك هخصممي فمممن حممق املالممك أن نممع مممن يشمماا
من دخوماف أما إذا كانت مكاناً عاماً فال ىق ألحد منع ئما.

مسائل يف طر صيد السمك والطيور
مسممألة  :61توجممد عممدة طممر لصمميد السمممك ئممم نصممح الشممباكف فمنهمما  :السممم
وهممو يقتممل الصممغم والكممبمف والصممياد يأخممذ الكممبمف أممما الك الصممغار فتنهمما تممذهح
هدراًف فهل هذا الطريقة جائزة .
بسمممممه تعمممماا :ىممممرم اسممممتعماح أي طريقممممة يف ا لصمم ميد تمم م دي إا هممممدر ال ممممروة
احليوانيمممة المم

همممي ملمممك عمممام ألجيممماح املسممملمنيف وممممن الطمممر احملرممممة مممما ذكمممر يف

الس اح.
مسمممألة  :64وممممن الطمممر  :إلقممماا املتفنمممرات يف املمممااف فيطفمممو السممممك علمممي وجمممه
املااف فهل هذا جائز .
بسمه تعاا :نف

الس اح السابق لتوفضر نف

السبح.

مسممممألة  :62ومممممن الطممممر  :الكهربممممااف وذلممممك باسممممتخدام الرافعممممة للفولتيممممةف
فيوضممع سمملك يف املمماا وكممل مسكممة لريبممة منممه تفقممد توازنهمما فتطفممو علممي وجممه املمماا
وهي حية وهذا الطريقة ال وت فيها الصغارف فما حكم الشرع فيها .
بسمممه تعمماا :إذا أدركهمما الصممياد ووضممع يممدا عليهمما ممممم أي يممد السمملطنة واحليممازة
مممممم وهمممي حيمممة تكمممون حمممالالًف واال فتحمممرمف وعلمممي ليمممع التقمممادير ال ممموز لمممه ان
يصيد بطريقة ت دي إا إتالك ال روة العامة.
مسمممألة  :36همممل ممموز لغمممم الصمممياد املتسمممبح يف همممذا األممممور أن يأخمممذ السممممك
عندما يكون طافياً علي وجه املاا بدعوى انه مل يدخل يف حيازته .
بسمه تعاا :نعم له ذلك فان الصياد ال لكها إال باحليازة.
مسممألة  :61بعممي الصمميادين يطممبخ احلنطممة وئمهمما مممن احلبممو
سمممم يلقيهممما للطيمممور فتتممممر

بالسممم أو اخلمممر

بممماألوح وتسمممكر بال ممماني فيمممأتي صمممباحاً و معهممما وهمممي

حية فهل وز بيعها حيةف أو مذبوحة .
بسمممه تعمماا :للنمما يف مسممائل سممابقة أن الصمميد بواسممطة إلقمماا السممموم صنمموع وأممما
إطعامهمما اخلمممر فممال بممأ

ولكممن البممد مممن تطهممم حلممم باطنممه املاللممي للخمممر إن ذلممه

فوراً لبل أن يستهلك اخلمر.

مسمممألة  :65بعمممي الشمممباك صمممغما النوافمممذ جمممداً فهمممي تمممأتي بكمممل خملمممو يف املممماا
وان كمممان دون عقمممدة اإلصمممبع فيبممماع السممممك الكبمممار لألكمممل وبمممالي السممممك الصمممغم
وئما من املخلولات لألعالكف فهل هذا النوع من الصيد جائز هرع ًا
بسممممه تعممماا :همممو جمممائز ان مل يم م دّ إا إتمممالك ال مممروة السممممكيةف لمممذا ينبغمممي لمممه
االلتمممزام مبقمممدار معمممني لفتحمممة الشمممبكة ألن ممممذا األمسممماك الصمممغمة دوراً مهمممماً يف
حفمممظ تممموازن البيمنمممة وتغذيمممة احليوانمممات األخمممرى إضمممافة إا كونهممما سمممروة مسكيمممة
مستقلة للغذاا البشري.
مسممممألة  :66إذا كانممممت هممممذا الطريقممممة مممممن الصمممميد يف الممممبحمات الصممممغمة المم م
سوك جتي حتماً بعد أيام و وت كل ما فيهاف فهل فيه إهكاح .
بسمممه تعمماا :يف هممذا الصممورة يرتفممع املممانع ويكممون مممن األوا االسممتفادة منهمما يف
األئرا

العقالئية األخرى م ل العلي.

مسألة  :67هل هناك مانع من صيد اشري وئما صا ال وز أكله .
بسممممه تعممماا :ال بمممأ

بصممميد األمسممماك احملرممممة مممممم اشمممري وئمممم اشمممري مممممم لكمممن

بشمممرط ان يكمممون تصمممريفها واسمممتعماما ضممممن املممموارد الشمممرعية .ألننممما عنمممدما نقممموح
إنها حمرمة نعين حمرمة األكل ولي

من ليع اشهات.

مسائل يف ذكاة السمك والطيور
مسممألة  :68إذا كممان يف القممار

ممماا لليممل وعنممدما أُخممر السمممك مممن النهممر أُلقيممه

فيقع يف هذا املاا القليل و وت فيهف فهل يف ذكاة هذا السمك إهكاح .
بسممممه تعممماا :ذكممماة السممممك باصمممطيادا وحيازتمممه وجعلمممه يف متنممماوح اليمممد وحتمممت
السممميطرة وهمممو حمممي ففمممي مفمممرو

السم م اح همممذا الشمممرط متحقم مقُ ولكمممن ورد منمممع

حليمممة السممممك فيمممما إذا ممممات يف المممذي فيمممه حياتمممه وهمممو املمممااف وإذا أخمممذنا بتطاللهممما
فتنهمما همماملة للممماا القليممل رئممم انممه حتممت اليممد فاالحتيمماط يف اجتنمما

ممما مموت يف

املمماا ولممو كممان للمميالً فمقتضممي االحتيمماط إخممرا السمممكة مممن املمماا القليممل حتممي متمموت
سم إن هاا أرجعها إا املاا القليلف لكن هذا االحتياط استحبابي.
مسممممألة  :69طممممر صمممميد األمسمممماك بالشممممبك كمم م مة فهممممي يف البحممممر بشممممكل ويف
االهمموار بشممكل خممر ويف األنهممار بشممكل سالممعف وال بممد ان حكممم السمممك امليممت يف
الشممبك خيتلممي ممممم مممن طريقممة إا أخممرى ممممم أعممر

علممي مسمماحتكم عممدة أهممكاح

من الصيد بالشبكة لنعرك حكمها مفصالً :
أ ممممم الكرفممة  :وهممي عنممد البحممارة أك ممر مممن ئمهممم وتكممون بتلقمماا الشممبكة علممي
هممكل دائممرة كممبمة سممم تضمميق همميمن ًا فشمميمن ًا حتممي تكممون م ممل الكممي

الكممبم فيممه الك

السمك ونعلم مبوت بعضهف فما حكم امليت هنا .
بسممممه تعممماا ممممم أ :يمممرى السممميد الصمممدر ((لمممد

سمممرا)) أن السممممك امليمممت يف

الشمممبكة حمممني إخراجهممما إذا كمممان أك مممر ممممن احلمممي فيتننمممح كمممل مممما يف الشمممبكةف وإن
ل كممل ممما فيهمماف وعنممد ئممما ((لممد
كممان احلممي أك ممر حمم ّ

سممرا)) ممما دام وضممع يممدا

علي السمك وهو حي فينوز أكله مهما كانت نسبته.
ممممم الطريقممة ال انيممة ( :السيّاسممي) وهممي إلقمماا الشممبكة علممي هممكل خممت مسممتقيم
وبعمممد علمممو السممممك جمممر الشمممبكة فمممتذا فرئنممما ممممن إخمممرا الشمممبكة نبمممدأ بمممتخرا
السمممك منهمما واحممدة واحممدة وهممو حينمنممذ كلممه ميممتف فممتذا رأينمما بعضممه ميتمم ًا ولممت
اإلخرا من املااف فما هو حكمه .
بسمممه تعمماا مممم

 :المم

اممر وهممي ميتممه يشممكل أكلممها بغممي النظممر عممن نسممبة

امليممت إا احلممي بممل يلحممظ احلكممم هنمما يف كممل مسكممة علممي حممدة حتممي وإن علقممت

بالشممبكة داخممل املمماا وهممي حيممة لعممدم صممد عنمموان وضممع اليممد عليهمما بهممذا الشممكلف
لممذا منممع بعممي الفقهمماا ((لممد

اهلل أسممرارهم)) مممن حليممة السمممك الممذي مموت يف

(املشممناك)ف ولممد وردت روايممة هممريفة بهممذا املضمممون ولعممل وجههمما ممما ذكرنمماا مممن
عممدم صممد عنمموان وضممع اليممد عليهمما إذ مموز أن تفلممت مممن احلبممل أو يأكلممها حيمموان
خممرف وهممذا احلالممة ئممم حالممة (أ) الممذي يكممون السمممك داخممل الشممبكة فتكممون اليممد
حمرزة عليه.
مممممم الطريقمممة ال ال مممة  :يسممممونها (النصمممح) ويف همممذا الطريقمممة تبقمممي الشمممبكة يف
املمماا وخيممر السمممك العممالق بهمما واحممدة واحممدةف فالصممياد يسممتطيع معرفممة حمماح كممل
مسكممة حمماح إخراجهمما مممن املمماا إن كانممت حيممة أم ميتممةف فممما هممو حكممم امليممت يف هممذا
الصورة .
بسمممه تعمماا مممم  :هممذا الفعممل هممو الصممحيف حيممع للنمما يف النمموع السممابق انممه يطبممق
احلكممم علممي كممل مسكممة مبعممزح عممن األخممرى فتحممل لممه السمممكة المم
حية دون ال

يأخممذها وهممي

تكون ميتة حاح اإلخرا .

مسمممألة  :71يف األيمممام احلمممارة وخوفم ماً علمممي السممممك ممممن التلمممي إذا أخرجنممماا ممممن
املمماا فنقمموم بوضممعه يف كممي

مممن الشممبك ممممم وهممو حممي ممممم داخممل املمماا وهممذا الكممي

يسمممونه (اهمالممه) وعنممدما يمممأتي املشممرتي وجرجممه فننممد بعضمممه لممد ممماتف فممما همممو
حكمممممه باعتبممممار اننمممما لممممد أخرجنمممماا مممممن املمممماا ومسممممكناا بأيممممدينا سممممم أعممممدناا إا
(االهماله) .
بسممممه تعممماا :االحممموط تركمممه حتمممي ممموت خمممار املممماا ولمممو بالضمممر
وضمممعه يف همممذا الكمممي

وإعادتمممه إا املممماا ليمممموت فيمممهف وذلمممك للمممتخل

وبممموا سمممم
ممممن بعمممي

اإلهممممكاالت املتقدمممممة ألن م ممممل هممممذا املسممممألة مممممورد للخممممالكف ولممممد للنمممما بلممممزوم
االحتيممماط يف املسمممائل اخلالفيمممة بمممني السممميد الصمممدر ((لمممد
احملتمل األعلمية ممم بعد العلم باخلالك وال ح الفح

سمممرا)) وبمممني مممممم احلمممي

عن موارد اخلالك.

مسمممألة  :74الدواهمممة أو صممميادو الطيمممور يصممميدون عمممدداً كمممبماً جمممداً ممممرة واحمممدة
وطممممريقهم أن يممممذكي واحممممدة حسممممح الشممممروط الشممممرعية والبممممالي يقطممممع رهوسممممها
كيفممما اتفممق وبممأي هممكل كممان بممال مالحظممة الشممروط الشممرعية مممدعي ًا إن عملممه هممذا
مشروع وإنه لد سأح عنهف فما هو توجيهكم مذا املسألة جزاكم اهلل خم ًا

بسمممه تعمماا :ممح مراعمماة هممروط التذكيممة مممن اسممتقباح القبلممة للمممذبو وذكممر
اهلل تعمممماا حممممني الممممذبف ولطممممع األودا األربعممممة يف العنممممق وكممممون الممممذابف مسمممملماً
وئمها يف كل ذبيحة.
مسمممألة  :72يقممموح بعمممي (الدواهمممة) أنمممي اخسمممر أممممواالً كم م مة حتمممي يصمممل إلم ميَّ
الصممميد وإذا طبقمممت الشمممروط ألمممع يف ضمممرر ألنمممي لمممو ذلتهممما واحمممدة واحمممدة أتمممأخر
فيمممموت بعضمممها بمممل الكم م م منهممما ألن بعضمممها يمممدو

المممبعي يف املممماا والطمممنيف ويف

ذلك خسارة ليف فهل يكفي هذا لرتك بعي هروط التذكية .
بسمممه تعمماا :ال يكفممي هممذا العممذر أبممداً وهممو مممن سمموا الظممن بمماهلل تبممارك وتعمماا
بالغفلممة عممن التوكممل عليممهف فانممه تعمماا خلممق اخللممق وتكفممل مممم بممأرزالهم بممالطر
املشممروعة وحاهممماا ان خيلممق خلقمماً سممم عمممل رزلممه ممممن احلممرامف لكمممن املخلممو همممو
الممذي يفممتف بمما

الضممرر علممي نفسممهف فممتذا كانممت العمليممة ئممم مرلممة فممال يتصممدى ممما

أو يسممتطيع اسممتمننار عممدد ْا مممن (الممذّباحني) ليعينممموا علممي إمتممام الممذبف بسممرعة لبمممل
حصوح احملاذير املذكورة.
مسمممألة  :73إذا كنمممت مقلمممداً ىمممرم أكمممل السممممك امليمممت يف الشمممبكة داخمممل املممماا
فهل وز لي بيع ذلك السمك علي من يستحلضه .
بسمه تعاا :وز بيعه علي مستحلضيه أي من يقلد مرجعاً يف

لليته.

مسائل متفرلة
مسمممألة  :71بعمممي الصممميادين وئمهمممم مممممم وممممع األسمممي مممممم ال يبمممالي يف إرسممماح
زوجتمممه أو أختمممه لبيمممع السممممك يف السمممو وهمممي علمممي متمممام الزينمممة واملكيممما حيمممع
االخمممتالط بمممني الرجممماح والنسممماا صممما أدى ويم م دي إا مفاسمممد ال حتممممد عقباهممماف وإذا
للنمما ممممم بيعمموا انمممتم السمممك بمممدح النسممااف يقولمممون ( :عيممح علمممي الرجممل ان يبيمممع
مسممممك بالسممممو ) فممممما هممممي نصمممميحتكم ممممم الا الالمبممممالني يف حفممممظ أعراضممممهم
خصوصاً القادرين علي دخوح السو وبيع األمساك .
بسمممه تعمماا :العيممح كممل العيممح يف إرسمماح املممرأة وسممت الرجمماح وهممو يعلممم ممما يف
العيمممح يف

ذلمممك ممممن مفاسمممد أخالليمممة واجتماعيمممة ودينيمممة مممما وللمنتممممعف ولمممي

تصمممدي ه للبيمممع فمممتن العممممل مممممم أي عممممل مممممم همممرك للرجمممل وعالممممة علمممي كمممماح
هخصممميتهف لمممذا ورد عمممن الرسممموح ((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) انمممه حينمممما يمممذكر لمممه
رجمممل يسمممأح عمممن كسمممبه وعملمممه فمممتن ليمممل انمممه كمممل علمممي ئمممما أعمممر

عنمممهف وممممن

العنيممممح أن همم م الا الممممذين مسحمممموا لنسممممائهم بمممماالختالط مممممع الرجمممماح تنممممتفي
ئمتهممم عنممدما يقممع احملممذور بممني الرجممل واملممرأة ويهبممون لطلممح ال ممار وئسممل العممار
وهمممم أنفسمممهم أوا بالتأديمممح ألنهمممم السمممبح يف همممذا الفتنمممةف فعمممودوا أيهممما املسممملمون
رمحكممممم اهلل إا ديممممنكم وأخاللكممممم وأحسممممابكم و أنسممممابكم إن كنممممتم عربمم ماً كممممما
تزعمممونف وهممل أنممتم أهممرك مممن أمممم املمم منني ((عليممه السممالم)) الممذي مل يسممتنكي
عممن العمممل حتممي عنممد امممرأة يهوديممة فيسممقي ممما املمماا كممل دلممو بتمممرة فينمممع سممتة
عشممر متممرة ويممأتي بهمما إا رسمموح اهلل ((صمملي اهلل عليممه و لممه)) فيأكممل معممهف فأعيممذكم
بمماهلل تعمماا أن تتسممببوا يف ولمموع م ممل هممذا الفممم وصممونوا حالئلكممم أك ممر صمما تصممونوا
دنمممانمكم فمممتن املمممرأة جممموهرة مثينمممة ويك مممر طالضبهممما ومريمممدوها فلمممتحُفظ وتُصمممان كمممما
تصمممان اشمممواهر ال مينمممة وال تكشمممي للمممدنيا والشمممريي والقريمممح والبعيمممد فمممتن همممذا
الالمباالة ال الو من دياسةف ولد ورد ان ((الديوخ ال يشم ريف اشنة))(.)89:
مسمممألة  :75ألقيمممت همممبك
ميممت عليهمما سممار الرصمما
الشرطة علماً أني لد أتعر

يف نهمممر دجلمممة وعنمممدما أخرجتهممما وجمممدت فيهممما ج مممة
فهممو مقتمموحف فممما هممو تكليفممي مممن وجهممة إخبممار أهلممه أو
للحب

والتحقيق القضائي إن أخ تهم .

بسممممه تعممماا :جتمممري عليمممه األحكمممام الشمممرعية ممممن تغسممميل وتكفمممني وصمممالة عليمممه
ودفن وال ا أحداً مادام يف ذلك ضرراً عليك فاملهم تطبيق األحكام الشرعية.
مسممممألة  :76خيممممر يف الشممممبكة أهممممياا كمم م مة مممممن لطممممع سممممال ممم م الً أو أدوات
حمركات دفع القوار

أو أواني وئم ذلك وال نعرك أصحابهاف فما حكمها .

بسمممه تعمماا :إذا دلممت القممرائن والعالمممات علممي انممه ملممك هخصممي فيتصممد بممه
علممي الفقممراا املمم منني وان كممان مممنهم فليتصممد بممه علممي نفسممه مبقممدار رفممع حاجتممهف
وال يبعمممد جمممواز متلكمممه مطلقممم ًا ممممع اميسمممه .و مممري احلكمممم األخمممم لمممو كمممان ممممن
األمواح العامة.
مسممممألة  :77ىممممدخ أن ينصممممح الصممممياد هممممبكتهف وعنممممدما متممممر القمممموار

متممممز

الشممبكة بممريش احملركممات وحتصممل علممي اسممر ذلممك عممدة مشمماكلف ويطالممح صمماحح
الشبكة بعو

ملا اتلي منها .ومذا عدة صور :

أ ممم أن ينصح هبكته يف مكان يكون ئالباً صراً للزوار

.

بسمممه تعمماا ممممم أ :مممن أتلممي ممماح الغممم فعليممه ضمممانه حتممي لممو كممان االتممالك خطممأ
ويكمممون الضممممان بامل مممل إن كمممان للعمممني التمممالي م مممل وبالقيممممة إن مل يكمممن لمممه م مممل
والشممباك ليممميف يعممين لممي

ممما م مماح  %411مممن حيممع الصممفات ال م

ممما مدخليممة يف

القيمممة .نعمممف لممو ألممدم مالممك الشممبكة علممي إتممالك مالممه بممأن وضممعه يف مع مر

التلممي

فمالمممه همممدر ال يسمممتحق ضمممماناًف ويف ضممموا همممذا القواعمممد تتضمممف أحكمممام الصمممور
املختلفة فنوا

الصورة (أ) أنه :

الضممممان علمممي صممماحح احملمممرك ألن الصمممياد وضمممع همممبكته يف الطريمممق املخصم م
للقوار

فيكون صن ألدم علي إتالك ماله.
ممممم مل ينصممبها يف طريممق الممزوار ولكممن كممان الولممت لمميالً فلممم يشممعر صمماحح

الزور بوجود الشبكة اال بعد متزلها فهل هو ضامن .
بسمممه تعمماا ممممم

 :نعممم يكممون ضممامنا ألنممه أتلممي ممماح الغممم ولممو خطممأ إال إذا عممد

نصمممح الشمممبكة يف الليمممل تفريطم ماً ممممن لبمممل الصمممياد وإلمممداماً منمممه علمممي همممدر أموالمممه
وجعلها عرضة للتلي فال ضمان.
ممم ماذا لو مزله صاحح الزور عن علم وعمد .

بسمممه تعمماا ممممم  :هممذا أوضممف صممور الضمممان ويكممون املتلممي مثمماً لتعديممه علممي
ماح الغم لماًف والظلم حرام.
مسممألة  :78هممخ

نصممح هممبكته يف مكممان واحممد عممدة مممرات فأخممذ نممع ئممما

مممن الصمميد يف هممذا املكممان مممدعي ًا انممه مكانممه وهممو أوا بممهف فهممل هممذا األولويممة سابتممة
له هرعاً .
بسمممه تعمماا :املمماا مممن املباحممات العامممة فممأي هممخ
االختصمما

يسممبق إليممه يكممون لممه حممق

بممه لكممن نيممرد الصمميد فيممه عممدة مممرات ال يكفممي ل بمموت هممذا احلممق لممه بممل

البممد مممن تممرك أسممر لممه كنصممح هممبكة وبوهمما كممما يف املسمماجد واملشمماهد فممتن اعتيمماد
هممخ

الصممالة يف مكممان معممني ال يعممين اختصمما

ذلممك املكممان بممه ليممع ال مموز

د أن يسممبقه إليممهف نعممم لممو وضممع أسممر ًا لممه كفممرف مصممالا أو همميا مممن متعلقاتممه
ألحمم ْ
فانمممه يمممدح علمممي حنمممزا لمممهف وال ممموز ألحمممد مزامحتمممه يف ذلمممك املكمممان إال أن يرفمممع
أسرا.
مسممممألة  :79بعممممي األممممماكن مممممن األهمممموار يكممممون الصمممميد فيهمممما اك ممممر وبسممممبح
الالنظمممام هنممماك ىصمممل تنممماف

علمممي همممذا األمممماكن صممما يم م دي إا السم محّ والمممتلفظ

بكممالم لبمميف وأحيانمم ًا إا الضممر

بممل القتمملف فممما هممي نصمميحتكم ممم الا املتنافسممني

ومن هو األوا هرعاً بهذا األماكن .
بسممممه تعممماا :أتمممذكر هنممما بيتممماً ممممن الشمممعر يكتبمممه بعمممي أهمممل السممميارات علمممي
سياراتهم وهو وان مل يكن مبستوى معتد به اال ان املهم معنااف والبيت كالتالي :
ال تكن للرز نيرو الف اد
أ ا الرز علي ر

العباد

وهممو مممأخوذ مممن حممديع هممريي معنمماا (( :ان اهلل لممد تكفممل لعبممادا بممالرز ممما
أللممموا الطلمممح)) ( )91:أي هونممموا علمممي أنفسمممكم يف طلمممح المممرز ف واإللممماح يف
المممرز يتضممممن عمممدة مفمممرداتف منهممما  :القناعمممة والتوكمممل علمممي اهلل وال قمممة مبممما عنمممدا
تبممارك وتعمماا وعممدم اامماذ وسممائل حمرمممة كممالغش والربمما والكممذ

واالعتممداا علممي

ااخرين ومزامحتهم يف حقولهم.
وخمممذ العم م ة ممممن همممذا الطيمممور الم م

ال متلمممك لمممدرات اإلنسمممان وعقلمممه ووسمممائله

الكمم مة وممممع ذلمممك فأنهممما اممر ممممن أعشاهمممها جممموعي وتعممود همممبعي ومممما ذلمممك إال

ألنهمما توكلممت علممي اهلل ووسقممت مبمما عنممدا تبممارك وتعممااف فممما بمماح اإلنسممان ال يتممورع
عممن فعممل أي هممي مممن اجممل حتصمميل مثممن جن م

دراهممم معممدودة وأذكممرهم هنمما بكلمممة

لنمممام احلسممني ((عليممه السممالم)) لنأخممذ منهمما العمم ة حتممي ال جنممين علممي أنفسممنا مممن
حيمممع ال نشمممعرف إذ لممماح ((عليمممه السمممالم)) (( :ممممن حممماوح أممممراً مبعصمممية اهلل كمممان
أفمموت ملمما يرجممو وألممر

ملمما ىممذر))()94:ف فممال ىصممل إذن علممي ممما يريممدف بممل يقممع فيممما

ال يريمممدف فممماللوا وأحسمممنوا التصمممرك يف طلمممح المممرز كمممما أوصممماكم رسممموح اهلل
((صممملي اهلل عليمممه و لمممه)) والتزمممموا بأحكمممام الشمممريعة وصمممونوا دا
بيمممنكم فلمممي
الغمممر

التنممماحر علمممي المممدنيا ممممن دابهمممم وال ممممن مبمممادئهم وال تكونممموا كأبنممماا

الكمممافر المممذين علمممون مصممماحلهم إمممم ًا يعبمممد ممممن دون اهلل فممماملهم حتقيمممق

مصمماحلهم وان جمماع أو عممري ااخممرون وهممذا أسمملو
اادا

املم م منني فيمممما

السممباع والبهممائم فممال يراعممون

واألخمممال وا ُمل ُممملف أمممما األولويمممة فهمممي ملمممن سمممبق أو تمممرك لمممه اسمممراً يف ذلمممك

املكان.
مسممألة  :81إذا كممان االتفمما مممع العممماح علممي إعطممائهم حصممة معلومممة ممممم النصممي
ممم الً ممممم مممن نيممموع الصمميدف فهممل مموز لصمماحح العمممل اعطمماا بعممي السمممك إا
ألاربه وأصدلائه أو لدفع الضرر عن نفسه وعمله دون علم العماح بذلك .
بسممممه تعممماا :إذا رضمممي الطرفمممان بهمممذا األجمممرة وجمممح تنفيمممذها فمممتذا أسمممت ني
صممماحح العممممل العطايممما ضممممن االتفممما فهمممي لمممه وإال فينمممح اسرتضممماا العمممماحف او
ىسح هذا العطايا من حصته.
مسمممألة  :84أفتمممي مساحمممة السممميد الشمممهيد ((لمممد

سمممرا)) بتحمممريم أكمممل حلمممم

الصبورف فهنا عدة أسمنلة :
أ مممممم مممما وجمممه همممذا احلرممممة فتننممما مل نسممممع ان همممذا االمسممماك ممممن االمسممماك
احملرمة كاشري
بسممممه تعممماا مممممم أ :أفتمممي مساحمممة سممميدنا األسمممتاذ ((لمممد

سمممرا)) بمممذلك ال ألجمممل

احلرمممة الذاتيممةف لممذا مل يممذكرا يف األمسمماك احملرمممة بالممذاتف أي المم

يف نفسممها ئممم

مسمممتنمعة لشمممروط السممممك احمللمممل وهمممي اكتسممماا جلمممدا اخلمممارجي بمممالفل

ف فممممن

همممممذا الناحيمممممة ال إهمممممكاح يف الصمممممبورف إال ان حرمتهممممما عرضمممممية أي طارئمممممة عليمممممه
ومبسمممتندها أفتمممي السممميد ((لمممد

سمممرا)) لرممممة أكمممل السممممك إذا اخمممر ممممن املممماا

وكممان امليممت اك ممر مممن احلممي فيحممرم اشميممعف ولممد نقممل الصمميادون ان الصممبور مموت
ال بهمممذا الفتممموىف فلمممو اسمممتطاع
أك مممرا يف الشمممبكة لبمممل إخراجمممهف صممما جعلمممه مشممممو ً
الصياد ان خير اشميع أو اال ك ر حياً لكان الكل حالالً.
مممممم همممل ممموز همممراها ممممن السمممو ف وبمممن ال نعلمممم مطابقتمممه لشمممروط التذكيمممة
وعدمها
بسمممه تعمماا ممممم

 :مموز هممراها إذا علممم انممه مممذكي وكممان صمميدا علممي الطريقممة

املممذكورة أعممالاف مممذا كممان السمميد ((لممد
ممممن مقلديمممه ولمممي

سممرا)) يقمموح  :انممه كممن هممراا الصممبور

ذلمممك متييمممزاً ممممم عمممن ئمهمممم وإ ممما باعتبمممار التفممماتهم إا همممذا

الفتممموى وتطبيقهممماف أمممما ئمهمممم فهمممو ئمممم ملتفمممت أو ئمممم مطبمممق ممممذا الفتممموىف فمممال
يطممنن إا كونه لد عمل بها فعالًف فال جتري عليه لاعدة سو املسلمني.
مسألة  :82هل ىكم بنناسته وجناسة املاا املاللي له .
بسمممه تعمماا :ال ىكممم بنناسممته حتممي امليممت مممن السمممك فهممو حمممرم األكممل لكنممه
لمممي

جنسم ماً ألنمممه لمممي

لمممه نفم م

سمممائلةف فمممتذا لطمممع بالسم مكني فمممان دممممه يسممميل وال

يشخحف فال مالزمة بني كونه ميتة حمرم األكل وبني جناسته.
مسممألة  :83هممل مموز للصممياد وئممما لتممل احليوانممات املائيممة المم

ال يسممتفيد منهمما

كالسلحفاةف أو كانت مضرة م ل احلية .
بسمممه تعمماا :األوح مرفممو

أخالليمماًف فممان اهلل مل خيلممق همميمناً عب مماً وإ مما حلكمممة

وئايممة ال يعلممم بهمما إال هممو تبممارك وتعممااف ولممد سبممت علمي ماً ان كممل هممي خلقممه اهلل لممه
أسممرا يف تمموازن البيمنممةف وئيابممه يمم دي إا أحممداخ فممرا ممما وأممما ال مماني أعممين احليممة
وما هاكلهف فان كان مضراً جاز لتله.
مسمممألة  :81بعمممي األمممماكن يكمممون فيهممما خطمممر علمممي الصمممياد لمممد يمم دي لياتمممه أو
أموالهف فهل وز له الذها

للصيد فيها .

بسمممممه تعمممماا :إذا كممممان احتممممماح اخلطممممر معتممممدا بممممه فممممال جتمممموز ا ازفممممة باحليمممماة
واإللمممدام علمممي االنتحمممارف واعتقمممد ان املسمممألة وجدانيمممة ال حتتممما إا دليمممل فمممما ممممن
هي يستحق بذح النف

اال رضا اهلل تعاا.

مسممألة  :85كمم ماً ممما يكممون ولممت العمممل لمميالً صمما يمم دي إا حتميممل اشسممد اك ممر
من طالتهف فهل يف هذا إهكاح من جهة اإلضرار بالنف
بسمممه تعمماا :إذا بلممغ حممد األضممرار بممالنف
مموز أممما نيممرد حتمممل الممنف
فال بأ

.

.

والبممدن ضممرر ًا معتممد ًا بممه وبليغمم ًا فممال

اك ممر مممن املعتمماد مممن دون بلممو هممذا احلممد مممن الضممررف

اخلامتة
وهمممي عبم مارة عمممن فتممموى السممميد حمممممد الصمممدر ((لمممد

سمممرا)) يف مسمممائل ذكممماة

السممممك يف ممممنهج الصممماحلني (اشمممزا  )1وبيمممان مممموارد اخلمممالك ممممع السممميد اخلممموئي
((لد

سرا)) :

مسمممألة  :4حتصمممل ذكممماة السممممك باالسمممتيالا عليمممه (يعمممين ليازتمممه أو وضمممع اليمممد
عليممه) حي ماً خممار املمماا .إممما يأخممذا مممن داخممل املمماا إا خارجممه حي ماً باليممد أو الشممبكة
أو يف (هممم

) أو (فالمممة) وئمهممما .وىصمممل الشمممرط املمممذكور للمممذكاة ليازتمممه حيممم ًا

خار املاا باليد أو االة بعدما خر بنفسه أو بنضو
فممتذا وسممح يف سممفينة أو علممي ار

املاا عنه أو ئم ذلك.

فأخممذا حيمم ًا صممار ذكيمماً .وإذا مل ي خممذ حتممي

مات صار ميتة وحرم أكلهف وان كان لد نظر إليه وهو حي يضطر .
مسمممألة  :2إذا وسبمممت السممممكة يف سمممفينة مل لكهممما السمممفان وال صممماحح السمممفينة
فممال تكمممون ذكيمممة إال باحليمممازة ودخوممما حتمممت اليمممد .فمممان دخلممت حممماح حياتهممما فهمممي
ذكية وان دخلت بعد موتها كانت ميتةف وله فيها حق االختصا

(.)92:

مسممألة  :3احليممازة أمممر لصممدي وبممه ىصممل ذكمماة السمممك بعممد خروجممه مممن املمماا
حي ماًف فلممو حصممل لهممراً بممال لصممد مل يكممن سممبباً للممذكاة كممما لممو طفممرت يف سممفينة كممما
سممممبق .نعممممم إذا لصممممد صمممماحح السممممفينة االصممممطياد بهمممما وعمممممل بعممممي االعممممماح
املسممتوجبة لممذلك فوسممح لسمممك اا سممفينته كممان مممن لبيممل احليممازة فيصممبف السمممك
ذكياً.
مسمممألة  :1نعمممرك صممما سمممبق ان السممممكة تكمممون ممممذكاة وهمممي يف حممماح احليممماةف فمممتن
أرجعمممت إا املممماا وهمممي حتمممت اليمممد كمممما لمممو وضمممعها يف إنممماا فيمممه مممماا أو أدخلمممها إا
النهممر مممرة أخممرى بشممكل ئممم لابممل لالفممالت سممم ماتممت يف املمماا بقيممت علممي حكممم
التذكيممةف نعممم إذا أفلتممت السمممكة يف املمماا وخرجممت مممن حتممت اليممد وماتممت مل تكممن
حالالً.
مسمممألة  :5إذا ضمممر َ السممممكة وهمممي يف املممماا ب لمممة فقسممممها نصمممفني سمممم أخرجهمممما
حيمميّنف فممتن صممد علممي أحممدهما انممه مسكممة نالصممة كممما لممو كممان فيممه الممرأ

ل
حمم َّ

دون ئممماف وإذا مل يصممد علممي أحممدهما انممه مسكممة ففممي حلضممه إهممكاح( .)93:وكممذا
إذا مل يصد ذلك علي كال اشزأين أو كان منفصل الرأ

.

مسممممألة  :6ال يشممممرتط يف تذكيممممة السمممممك اإلسممممالم وال التسممممميةف فلممممو اخرجممممه
الكممافر مممن املمماا حي ماً أو أخممذا بعممد أن خممر صممار ذكي ماً .كممما يف املسمملمف وال فممر يف
الكافر بني الكتابي وئما.
مسممألة  :7ال فممر يف الصممائد بممني الممذكر واألن ممي واحلممر والعبممد والبممالغ والصمم
والعالممل وا نممونف نعمممف وال يبعممد اهممرتاط لدرتممه علممي إدخمماح السمممكة حتممت يممدا
وسمملطته .فممتذا مل يكممن كممذلك كممما يف ا نممون املممزمن والصمم

ئممم املميممز مل تكممن

مذكاة.
مسمممألة  :8إذا وجمممد السممممك يف يمممد الكمممافر ومل يعلممم املسممملم ان الكمممافر لمممد ذكممماا
أم ال بنممي علممي العممدمف ممما مل ىصممل لممه الوسممو بالتذكيممة .وإذا اخمم ا بأنممه ذكمماا مل
يقبممل خمم اف وإذا وجممد يف يممد مسمملم يتصممرك فيممه مبمما يممدح علممي التذكيممة كممالعر
للبيع واألعداد لألكل أو انه اخ ا بتذكيته بني علي ذلك.
مسمممألة  :9إذا وضمممع همممبكته يف املممماا فمممدخل فيمممه السممممك سمممم أخرجهممما ممممن املممماا
فوجمممد المممبعي األلمممل فيهممما ميتممم ًا فالظممماهر حلضيتمممه .ولمممي

كمممذلك لمممو وجمممد كلمممه

ميتاً()91:ف وكذلك احلاح يف احلضمة.
مسممممألة  :41إذا نصممممح الشممممبكة أو وضممممع حضمممممة الصممممطياد السمممممكف فدخلممممها
السمممك سممم نضممح املمماا بسممبح اشممزر أو ئممما فمممات بعممد نضممو

املمماا صممار ذكيمم ًا

وحل أكلهف وكذا إذا مات بعضه لبل نضوبه كما سبق(.)95:
مسممألة  :44إذا اخممر السمممك مممن املمماا حي ماً سممم ربطممه لبممل م م الً وأرجعممه إا املمماا
فمات فيه فالظاهر احللضية( )96:فضالً عما إذا هك انه مات فيه(.)97:
مسممألة  :42إذا طفمما السمممك علممي وجممه املمماا بسممبح ابتالعممه ممما يسمممي بممالزهر أو
عممي حيمموان لممه أو ئممم ذلممك صمما يوجممح عنممزا عممن السممباحة فممتن أخممذ حيمم ًا صممار
ذكيمماً وحمملّ أكلممه وإن مممات لبممل أخممذا حممرم .واملشممتبه منممه حممرامف يعممين إذا اخممتلت
احلي منه بامليت لبل إخراجه حرم اشميعف نعم لو هك يف حياته حلَّ.

مسمممألة  :43إذا ألقمممي اإلنسمممان الزهمممر يف املممماا ال يقصمممد اصمممطياد السممممك فابتلعمممه
السمممك وطفمما مل يكممن صلوكمم ًا وال مممذكي إال إذا أخممذا فممتن أخممذا ئممما ملكممه وكممان
ممممذكي بأخمممذاف وأمممما إذا كمممان يقصمممد االصمممطيادف فالظممماهر أيضم ماً انمممه ال لكمممه ممممن
دون ان يقصد مسكة معينة أو بعضاً ئم معني.
مسمممألة  :41لمممو رممممي السممممك ببندليمممة أو سمممهم أو طعنمممه بمممرمف أو فالمممة أو سممميي
فلممم ممت بممل عنممز عممن السممباحة وطفمما علممي وجممه املمماا مل يبعممد كونممه ملك م ًا للرامممي
أو الطاعن وال يكون مذكي إال بعد إخراجه حياً.
ال بممل
ل السمممك إذا اخممر مممن املمماا حيمم ًا ان مموت أصمم ً
مسممألة  :45ال يعتمم يف حمم ّ
هممو مممذكي حمماح حياتممه كممما أسمملفنا ويبقممي مممذكي إا ممما بعممد موتممهف فلممو مممات بنفسممه
أو بمممالتقطيع أو بشمممق بطنمممه أو بضمممر

رأسمممه أو بالشمممواا علمممي النمممار وهمممو حمممي حمممل

أكلممممه بممممل األلمممموى جممممواز أكلممممه حيمم ماً إال ان يف التسممممبح إا لتممممل السمممممك بهممممذا
ال ناجتمم ًا مممن الظلممم الوالممع عليممه بهممذا مممن دون حصمموح إذن هممرعي
األسمماليح إهممكا ً
به كاإلذن الشرعي بفري األودا .
مسمممألة  :46إذا اخمممر السممممك ممممن املممماا حيمماً فقطمممع منمممه لطعمممة وهمممو حمممي وألقمممي
البممالي مممن املمماا فمممات فيممهف حلضممت القطممة املبانممة منممه وهممل حتممل القطعممة ال م

ماتممت يف

املمماا الظمماهر ذلممك()98:ف وإذا لطعممت منممه لطعممة يف املمماا لبممل إخراجممه سممم اخممر حي ماً
فمات خار املاا حرمت تلك القطعة املبانة منه وحلّ البالي.
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