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 المقدمة

بسمممممل ح الالمح الالللم الحمد ا عا النالملحم ةالامممممعل ةالسمممممعم مد  الا ادق  محمد ةال  

 .الطلبلح الطاهايح

الا كتاا القكاح شمممةبند فهذه دعاسمممة مدملة ال اسمممت اا ها مح بحفقا اللقه  الذه حدقل  لاللا ف  

 .مد  الناةل الوثق  ةكاحت لها بنض المملزات

 -:نذكر منها

أحها  منت البحث المتلاق مح اآلية الكايمة فان بحث ال اعج يجزئ اآلية  :الملزل األةل 

الكايمة لسمممممة مع ة ك   زم بالمسمممممثلة المبحوثة فتاعل يبحث اللقل  مح لكل الق ا فلثاذ 

سة بقلة المقاطع ةااعل  ُْ   ﴿ مفع مقطع ااِعِهْل﴾ ةيدعس  ةيتاك دعا وا ِمْح أَْب ضُّ ِلْدُمْؤِمقِلَح يَغُ

ْلِ  ال  ﴿ أااى يبحث مح لكل استفقام الاب  مح ة وا التستا مق  فلدعس مقطع ِذيَح أَِة الط ِ

حفها يبلَْل يَْ َهُاةا َمد  َمْوعاِت الق ِساِم﴾ ةهكذا يبحث ك  مقطع لسة اعاباط  بالمسثلة الت  

ما  دة مح  زم عب قة ف  الغل هذه الطاي ما أثات  نددل ةعب فلتقطع بحث اآلية مد  موا ع مت

ألق  ضممموما مد   زم  اا ةلن  المحقي  ية ح السممملد ال و    دس سممماه اقب  لذل  فحاة  

أن يستللد مح عبط السلا  زم بجزم  اا مح اآليتلح موعده هذه الدعاسة كما سقعلظ ذل  

بلقما دعاسممممتقا هذه  منت البحث مح مقاطع اآلية مد   ملشممممال   دس سمممماهمقد ماضممممقا 

 .صنلد ةالد فجمنت المقط ع

لة فاح لدعاسمممممممة عكزحا مد  دةلة اآلية ةملادها ةعبما ما قا مد  : الملزل ال قا ف  هذه ا أح

األلاديث لحا ة بلان ملاد اآلية ةححو ذل  غلا أحقا لل حدتزم بذل  ةااكقا البحث التلاممممممملد  

 .لدعسقا اللقه  للث يشبع المسالة مح ك   واحبها

ةبنباعل أااى هذه الدعاسممممممة اجزي لة مح  هة ةموضمممممموملة مح  هة أااى أما الجهة التجزي ة 

فه  مح حاللة مدم اقاممم  األدلة مد  الحكل ةاة تاممماع باممموعل أسممماسممملة مد  ملاد اآلية ةهذا 

امممممم  مدل  أن ياا ع بقلة األدلة فلقلد ةي المقداع ة ياممممممحي لدلقل  أن يقته  لدلتوى ب  يتنلح 

ةيقدم ةيؤاا فوزان هذه الدعاسممممة ةزان المواد ال ام لدلقل  مقدما يايد أن يسممممتقبط لكما شمممماملا 

يست دمها كثلد النقاصا الت  يحتاج لها ف  ممدلة البحث مح الحكل الشام  فتاى اللقل  يست دم 

ل ظهوعها ةيقاأ الاةايات محاةة إدعاك مدل األصممممممو  ةمنطلاا  ةيسممممممتقطي اآليات ةيحاة  فه
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ملادها ةمغزاها ةهكذا يسممممممت اج القتلجة القها لة مح مجمور مقاصمممممما يقوم بنجقها ةادطها مح 

 .اع  يده اة تهادية المحتافة

هذه النقاصا بشك  ع لس  ةبما يتندي بموضور النلاف ف   ألدفهذه الكااسة مساهمة ف  ادمة 

 .اإلسعم

ضمممموملة فه  مح اع  بنديح البند األة  دعاسممممة الحجاا اإلسممممعم  مح اع  ةأما الجهة المو

قا هقا  القا ن الكايل كما يدعس ملهوم التوللد مفع ف  القا ن الكايل ةان لل يكح هذا المنق  د ل

 .ةن دعاستقا هذه للس الهدف مقها استلناا امام اآليات الماابطة بهذا الموضور

 م ةالد بد  اقطلن  مد  مسا   متلاد بحث اآلية الكايمة مد  صنلد ةالبند الفاح  مح اع  اولل

فه  دعاسمممة  طنت الموصمممو  ةةصمممدت المقطور مد  أم  أن يقوم بجمع الوصممم  اآلاا اثلل  

 ممسممتق  يقاع دعسممقا اللقه  لن  ح    اسممم  يوفي بنض اللضممعم مح طعبقا لدقلام بهذه المهمة

 .ادمة لدديح ةااسل ا ل ط اإلسعم المبلح

ةلما كاحت مف  هذه الدعاسممات أشممبنها اللقهام الن ام شممالا ةاحقلقا ةبحفا ةاد لقا كان دةعه فلها 

محمماةلممة فهمهمما ةاةسمممممممتلممادل مح موا ممد األكممابا ةاألمعم الغقلممة بممالندل ةالهممدى الزااال بممال ل  

ه ش م مح التوضلي ةالتققلي أة اللهل ةالتحقلي فهو ةاألسااع فان ةفقت ف  أن أاطو اطول بااجا

مح ةل  أفكاعهل ةالهام مدعسممممتهل ةمطام اد لقااهل عضمممموان ح انال  مدلهل ةثمال مح ثماات 

أسااذا  الن ام ةان كان فلها اد  ةحقاان ةاطث ةاشتباه فهو عا ع لقاوعه ةحقااح  ةضن  

سمممممملا ةفحو  الندل ةالتحايا ةيكل  سممممممدول أن اسممممممتلناب  ةسمممممموم فهم  ف   با  أ مة اللق  ةالتل

الضممن  ف  القاب  ة اللام  أسمما  ح سممبحاح  ةانال  أن يقلق  القامموع ةال د  ةان ينلقق  مد  

اجاةز التقاممملا ةالمد  ةان يناممممق  مح ال طث ف  القو  ةالنم  ةان يمح مد  بالقبو  ةيجن  

  .نل القالاممد  هذا ف  كلة الحسقات فهو لسب  حنل المول  ةح

 مدوه الموسوه البعده

 هجاية 1424عبلع األة   20

 م22/5/2003الموافي 
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          -:يدةع البحث لو  اآليتلح المباعكتلح كالتال 

ِّل   قُل﴿ : ا  اباعك ةانال  وا   مِّنِّين ُمؤ  ل  ُغضُّ ب   مِّن   ين
ن
ينح   رِّهِّم  صن  أ ُظوا  ون ُهم    فن ِّكن ذن   فُُروجن ز   ل

ن
نُهم    كن  أ  ل

ن ٱ إِّن   ر  ّلل  بُِّي ا خن ِّمن ص   ب ِّل   ونقُل ٣٠ننُعونن ين غ   تِّ مِّنن  ُمؤ  ل  ض  ين ب   مِّن   نن ُض
ن
ينح   رِّهِّن  صن  أ ظ  ون ُهن   نن فن  فُُروجن

لن  ينن ُيب   ون ا إِّل   زِّيننتنُهن   دِّ رن  من هن ا  مِّن   ظن ن  هن ل  ِّ ون ُُمرِّهِّن   نن ب  ض     ن   ِبِّ ِّهِّن    َعن لن  ُجُيوب ينن ُيب   ون  يننتنُهن  زِّ  دِّ
ِّهِّن   إِّل  

ُُعوَلن و   ِلِّ
ن
ابنا   أ ِّهِّن  ءن و   ئ

ن
ابنا   أ ِّهِّن   ءِّ ءن

و   ُبُعوَلن
ن
ب   أ

ن
ا  أ ِّهِّن  نن و   ئ

ن
ب   أ

ن
ا  أ ِّهِّن   ءِّ نن

و   ُبُعوَلن
ن
ِّهِّن  ون  إِّخ   أ و   ن

ن
 بننِّ   أ

ِّهِّن  ون  إِّخ   و   ن
ن
ون   بننِّ   أ خن

ن
ِّهِّن  أ و   ت

ن
ا   أ سن ِّ ِّهِّن  ن و   ئ

ن
ا أ ت   من لنكن ي   من

ن
وِّ  ُنُهن  من  أ

ن
ِّ  بِّعِّين َل   ٱ أ ي 

لِّ  غن و 
ُ
ِّ ٱ أ

 نن مِّ  بنةِّ ر  ل 
الِّ ٱ ِّجن وِّ  لر 

ن
ف  ٱ أ ِّ ِّينن ٱ لِّ لط  نم   َّل  ظ   ل ُروا  ين ن   هن و   َعن ا  ٱ تِّ رن  عن ِّس   ن لن  ءِّ  لن  ِّ  ون ر   نن ب  ينض    

ن
ِّأ ُع   ُجلِّهِّن  ب ا لنمن لِّ  من

ن فِّين ُي   ن    مِّ هِّ تِّ ينن ُتوُبو   زِّ ِّ ٱ إِّلن  ا  ون ا ّلل  يع    ِّ ي  ُّ ن  َجن
ن
ُنونن ُمؤ  ل  ٱ أ ُكم   مِّ ل  عن ف   لن ُحونن ُت  ( 1)﴾ ٣١لِّ

  

                                                            
 .31-30( النور 11)
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 .اآلية الكايمة اتضمح بنض األلكام ةفلها مدل مبالث حتقاةلها ف  هذه الدعاسة

 .المبحث األة  ياابط بمنق  غض الباا الواعد ف  اآلية الكايمة

  .المبحث الفاح  ياابط بمنق  للظ اللاج

 .ةالحجاا المستلاد مح اآلية الكايمة المبحث الفالث يتندي بحكل الستا

 .المبحث الاابع ف  بلان المستفقللح

  -:أربعة فصول فهنا

 في معنى غض البصر ومتعلقه الفصل األول

ةالبحث ااعل يتقاة  منق  الغض ةأااى متندق  فهقا مقامان األة  ف  منق  الغض ةالفاح  ف  

 متندي الغض

 -:معنى الغض في تفسير الميزان وغيره

ف  منق  الغض أمات اآلية الكايمة بغض الباممممممما ةاألما يد  مد  الو وا كما  المقام األول

 -:يقو  مدمام األصو ؛ فلكون الغض ةا بام ةلكح ة ع الكعم ف  منق  الغض مد  أ وا  ةة وه

لند  شممممما ع مقد الملسمممممايح ةاللقهام مح أن المااد بغض الق ا ااك الق ا ةكل   ما :األة الو   

 (1) ح.لزان: الغض إطباق الجلح مد  الجل ا  النعمة الطباطبا   ف  السلا الم

 -:نقد تفسير الميزان

 م غلا انماضها منقاه إغع ها اماماةفل : أن هقاك فا ا بلح الغض ةالغمض فغمض النلح ةإغ

  ا  الااغة اةصلهاح  ف  ملادات كما ذكا أ مة الدغة مالغض منقاه ال لض ةاإلحقاص ة التاك
 غاية القا ن: الغض الققاان مح الطاف ةالاوت ةما ف  اإلحام يقا  غض ةأغض الخ. )2(       

ةغض مح صممموا  ةك  شممم م كللت  فقد  مة ا  الجوهاه ف  الامممحاح: غض طاف  أه الضممم 

 (3) غضضت 

م ةغض غضام ةأغض  إغضام ة ا  ف  لسان الناا: ةالغض ةالغضاضة: اللتوع ف  الطاف

 (4) بلح  لقل  ةلل يعق  أه: داح

                                                            
  .110، ص 15( الميزان في تفسير القرآن ج1)

 .365( مفردات غريب القرآن ، ص 2)

 .1095، 3( الصحاح ج3)

  .197، ص 7( لسان العرب ج4)
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اً ةَغضاضاً ةِغضاضاً ةَغضاضةًم  ة ا  أيضا: غض: الغض ةَغض  َطْافَ  ةبَااه يَغُضُّ  َغض 

: كل   ةَالَضمممَ  ةكسممماهم ة ل : هو إِذا داح  لضغ ووغ ةَغضمممِ بلح  لوح  ةح ام ة ل :  فهو َمْغضمممُ

 (1) الغَِضلُض الطْاِف الُمْستَْاا  األَ لانِ 

وا مِّن   ﴿ :ة مما  الطايح  ف  مجمع البحايح: غضمممممممض  ولمم  انممال  ِّل ُمؤ مِّنِّين ينُغض   ُّ ُقل  ل
ب صارِّهِّم  

ن
 (3)لقاوا مح ح اهل مما لام ح مدلهأه يق (2)﴾أ

ةالفاح   ممح بنض هذه الكدمات أن الغض ل  منقلان ألدهما القق  ةال لض دأ و : المسمممممممتلا

ها اآلاا أن ل  منق  ةالد فقط ةهو القق  ةال لض مالك  ةالتاك ةذكا الغض  مةمح بنضممممممم

 .بمنق  الك  يحتم  أكفا مح ة  

  .األة : األةلوية بمنق  اح  إذا كان صاد ا مد  القق  فاد   مد  التاك أةل 

  .ا يقولون  دل  الحلام بمنق  مديمأن التاك منق  مجازه كمالفاح : 

 مالفالث: بسمممبة التثثا بالاأه السممما د مح السممملا غض الباممما بمنق  ك  الق ا ةللس منقا لغويا

 :كما يعلظ مح استنماةت الغض ف  سا ا المواعد فل  لسان الناا مفع يقو 

ْب  ةاْحقُ  ِ  .مح َغْابِ  ةِلد اِ  يقا : ُغض  مح لجام فَاس  أَه َصو 

 .ةَغض  مق  يَغُضُّ أَه َةَضَع ةحَقََ  مح  دعه

اً: حَقََا   .ةَغض   يَغُضُّ  َغض 

َ  ِدْعَهماً أَه ة أَْحقُُا َ   .ةة أَُغضُّ

 (4) ةَلطُّوامح الفدُث أَه حَقَُاوا  ةف  لديث ابح مباس: لَْو َغض  القاُس ف  الوِصل ة

  : ول  انال ةة ش  ف  أن المااد مح 

                                                            
  .197، ص 7( لسان العرب ج1)

 .30( النور2)

  .218ص  4( مجمع البحرين ج3)

 .198، ص 7لسان العرب ج (4)
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نمِّيِّ ﴿
و ُت ٱ   نص  ن ون تِّ ل و   

ن  ۡ رن ٱ نكن
ن
تِّكن  إِّن  أ و  ِّينن  ﴿: ومن قوهل س  بحان  (1)﴾ ١٩ونٱغ ض  ُ   مِّن و  ن  إِّن  ٱَّل 

غ   نُهم م  ى   ل ون ِّلت ق  ُ قُلُوبنُهم  ل نن ٱّلل  تنحن ِّينن ٱم  ئِّكن ٱَّل 
َٰٓ لن و 
ُ
ِّ أ ُسولِّ ٱّلل  ون تنُهم  عِّندن رن و 

ن
ونن أ ضُّ يمٌ ينُغ ظِّ ٌر عن ج 

ن
أ ةٞ ون  ٣ فِّرن

﴾.(2) 

هو إحقاص الاممموت ةا للض مسمممتواه ةللس المااد مق  السمممكوت ةإلغام الاممموت اماما كما هو 

 .ةاضي

فالفابت أن ال لض هو منق  الغض ةف  ثبوت منق   اا لدغض إشكا  ةمد  اقدياه ةكللما كان 

فاح  ب  اكون مجمدة إن لل يا ي المنق  األة  لكوح  المنق   ة اكون اآلية ظاهال ف  المنق  ال

تِّكن  ﴿  تنما  القا ن الغض بمنق  ال لض فالشايع لدغض ةةس و  اغ ُض   مِّن  ون  : ةف   ول ﴾ون

ِّينن  ﴿ غ   إِّن  ٱَّل  نُهم م  ى   ل ون ِّلت ق  ُ قُلُوبنُهم  ل نن ٱّلل  تنحن ِّينن ٱم  ئِّكن ٱَّل 
َٰٓ لن و 
ُ
ِّ أ ولِّ ٱّلل  ون تنُهم  عِّندن رنس  ُ و   

ن
ونن أ ةٞ فِّ ينُغض  ُّ رن

يٌم  ظِّ ٌر عن ج 
ن
أ  (3)﴾ ٣ون

فلكل   مة د يباع السممملا الغض بمنق  ك  الق ا باإل مار أة الشمممهال مد  السممملا الغض بذل  

 .الق لتلافها باإل  الق  ةال  القاا ح الت  يمكح  أ ااذل  ف  انللح المااد لكون المجمنلح 

ب  يكاد يقطع بندم  كل  ةالغض بمنق  ال لض ةالققاممممممان  م: مدم ثبوت اإل مار المذكوعفل ة

 .أما الشهال لو سدمت فع لجلة لها مكما صاح ب  مدمام الدغة

 -:ي )ره(تفسير المحقق السيد الخوئ

أن المااد بالغض منق  مقا   هو اةحاممممااف مح الشمممم م اماما فلكون منق  اآلية  الو   الفاح 

الكايمة ة وا ااك  ملع أحوار اةستمتار ةالتدذذ الجقس  بالماأل مدا الزة ة ةالممدوكة فلكون 

ذل الامموت بداةسممتمتار بك  أشممكال  محاما مف  الق ا الجقسمم  ةالدمس الشممهوه ةالقكاح ةسمممار 

ةللس ل ية بلان لحكل ح ا النلح المجاد مح الدذل ةااتاع هذا المنق  المحقي  ية ح السلد ال و   

  : دس ساه للث  ا  بند أن ذكا اآلية الكايمة

امامام فتد  مد  لامة  مالشممم فإحها اد  مد  لزةم ك  الق ا الذه هو بمنق  اةحامممااف مح )

 ملع أحوار اةسمممممممتمتار مح الماأل ما مدا الممدوكة ةالزة ةم ةمدل  فإذا ثبت مح ال اعج  واز 

الق ا إل  بنض أمضام الماأل مدل أن المااد مح ذل  إحما هو الق ا البحت ة المشوا بقور مح 

أماان ة وديان متضممادان اةسممتمتارم ةالتدذذ. ةلزيادل اإليضمماح حقو : ان الق ام ةغض البامما 

ةللس ة ود ألدهما مقدمة لتاك اآلاا كما ان ااك اآلاا للس مقدمة لو ود األة  مد  ما هو 

سلما إذا كان التضاد غلا مقحاا بلاديح ب  كان لهما ضد  الحا  ف   ملع األموع المتضادل ة 
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أمق  ةضممع  لح مد   ثالث كما هو الحا  ف  المقام فان التضمماد بلح غض البامما بمنقاه الحقلق 

 لحم ةإطباق الجلقلحم ةبلح الق ا غلا مقحاا بلقهما إذ لإلحسان أن يضع لا ع بلح ملقل  ةبلح 

هقا يتضي أح  ة ة   لما  ل : مح أن  ح لقل . ةمالمق وع إلل  فع يااه مح دةن أن يطبي  مالش 

ما بذيها كان المااد باألما غض البامما مقدمة لتاك الق ام ةللث ان األما بالمقدمة أبدم مح األ

بغض البامممما ااك ضممممده اآلاام فان ذل  مح اةسممممتنما  الغايةم ةلل حنفا بحسممممة اتبنقا مد  

موعد لذل  ب  ة منق  ل  بحسمممة اةسمممتنماةت المتناعفة ة سممملما إذا لل يكح التضممماد مقحاممماا 

قلامة بغض أباممماعهل بلاديح. ة د يتوهل أن ذل  مسمممتنم  فلما ةعد مح أن القاس يؤماةن يوم ال

ك  اجوز فاطمة )ر( بقت لبلة ح صممد  ح مدل  ة ل  بدموى ان المااد مح ذل  لقلقة إحما هو 

ااك الق ا إللها. ةفل : ان ال اها مح اد  األةاما ان هذه الكدمة مسمممممممتنمدة ف  منقاها الحقلق  

امها )ر( ة ااك الق ا أمق  إطباق الجلون ة ن  اإلحسممممممان حلسمممممم  كاألمم  إ عة ةان لما لمق

إللهام ةمد  ضممممممموم هذا فحلث ان المااد بالغض ف  اآلية الكايمة للس منقاه الحقلق  يقلقا إذ ة 

أن اطبي  لقهمما  زمممام ةإعادل ااك  الماأليجممة مد  الا مم  أن يطبي  لقمم  كممما ة يجممة مد  

  هو اسمممممممتنما  غاية لل الق ا مقها بامتباع اح  معزم ل  مقاية يحتاج إل  الدلل  ةهو ملقود ب

ينفا مدل  مطدقام انلح أن يكون المااد ب  صممماف الق ا مح غلا الزة ةم ةالممدوكةم ةفاضمممها 

كالندم ةهو اسمممتنما  شممما ع مافام ةاسمممامد مدل  اآلية الكايمة فان كدمة ) مح ( المذكوعل فلها ة 

لسممملاحا فلقا : ان المثموع ب  اقسمممجل إة مع هذا التلسممملا فإحها اللد التبنلض ةهو إحما يقسمممجل مع ا

للس هو صممممممماف الق ا مح غلا الزة ةم ةالممدوكة مد  اإلطعقم ب  المثموع ب  هو لامممممممة 

سلةم ةما يتندي بها  ااصة مقها ةه  صاف الق ا مح غلاهما ف  ااوص اةستمتامات الجق

ماحع مح  مح شممم ونم ةفاضمممها ف  مف  هذه القضمممايا كالندم ةأما ف  غلاها كالبلعم ةالشممماام فع

ح  لو  فا الطمع فلهح فع يقطع ح اه مح منامعاهح ةهذا المنق  ة يتحقي مد  التلسممممممملا اآلاا 

فاو أن المااد بالغض هو ااك الق ا لما كان منق  لدتبنلض فل . الدهل إة أن يقا : ان المثموع 

اد  الحاممة  ب  للس هو ااك الق ا إللها مد  اإلطعق ب  المااد لاممة ااصممة مق  لكح يدفن  ان

غلا مندومة إذ يحتم  أن اكون ه   سمممممممدها ااصمممممممة كما يحتم  أن اكون ه  الق ا إللها مع 

الشممهولم ةالتدذذ ةبذل  اكون اآلية مجمدة فع ياممي اةسممتدة  بها مد  لام  الق ا. ةالحاصمم : 

قام األما أن هذه اآلية أ قبلة بالمال مح ح ا الا   إل  الماأل " أة النكس ةإحما ه  ةاعدل ف  م
 بقطع ح ا ك  مح الجقسلح مح اآلاام ةمدم الطمع فل  فلما ي ت  باةستمتامات الجقسلة )1(       

 -:شرح ومقارنة

  :أ و : ةهذا المنق  يشب  ما  ام ف   ول  انال 

مِّنِّين ٨٨﴾  ِّل ُمؤ  كن ل احن نن فِّ   جن ي هِّم  ونٱخ 
لن ن  عن لن َتن زن ِّن ُهم  ون ون ج  ا م  ز 

ن
بِّ ِۦّ  أ ا  نن ت ع  ا من من   

كن إِّلن ي  ي نن ن  عن ُمد  ﴿لن تن

                                                                                                                                                                                   )2( 

  : ة ول  انال

                                                            
(1)

 
 .37، ص 1، جالعروة الوثقىمباني 

 .88( الحجر 2)
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  ٞ ي  ِّكن خن ب  ُق رن رِّز  ي ِِّۚ ون نف  تِّننُهم  فِّ ا ِلِّ ين ن  ةِّ ٱدلُّ نينو 
ةن ٱ   رن ِّن ُهم  زنه  ون ج  ا م  ز 

ن
بِّ ِۦّ  أ ا  نن ت ع  ا من من   

كن إِّلن ي  ي نن ن  عن ُمد  لن تن ﴿ون

ب َقن  ١٣١﴾ )1(                                                                                                                                                                  
ن
أ  ون

 مةللس المااد ح ا النلح ةإباممممممماعهام فان مد النلح المقه  مق  للس إة بمنق  الطمع ةالاغبة 

ةان  مو   يقح  بتلسمممملا غض البامممما إل  مقح   طع الطمع ف  الماأل مح حاللة  قسمممملةفهذا ال

ةان يحامممما م لهاةة شممممهول مق  إلم األحف  موضممممع مح ة عغبة ل  فلها يجن  الا   حلسمممم  إزام

ةللس ف  اآلية مد  هذا اناو لحكل الق ا ال ال  م جقسلة ةالتدذذ بالزة ة ةالممدوكةاةستلادل ال

 .ةالدذل ةالمجاد مح اإليقار الجقس مح الشهول 

ةيو   التبنلض المسممممتلاد مح كدمة " مح " التبنلضمممملة ف  اآلية الكايمة إل  الطمع الجقسمممم  ف  

مقاب  الطمع ف  البلع ةالشممماام ةالمنامدة ةححو ذل  بمنق  أن الطمع بنضممم  محام ةبنضممم  للس 

ف  الجواحة األااى كثن يطمع ف   محاما فالحاام هو الطمع الجقس  التدذذه ةالحع  هو الطمع

 .أن يابي مح منامدت  مع الماأل

 -:نقد بيان السيد الخوئي )ره(

كاحت كدمة " مح" لدتبنلض كما هو ال اها ةامتاف بذل  السممممممملد ال و    دس  لما : أةة: ةفل 

سممماه أيضممما ) ف  مقاب  أن اكون مح مزيدل فلكون المنق  يغضممموا أباممماعهل أة ةبتدام الغاية أة 

ةهذه الو وه كدها ضنللة فان ال اها أحها لدتبنلض( كان يقبغ  أن يكون المنق   ملدجقس ةغلاها

طدة ا للض مسمممممممتوى الاغبة ف  الجقس اآلاا ةاقدل  طغلان الطمع الجقسممممممم  ةن الطمع ف  

الماأل بما ه  اماأل للس إة مح حاللة الدذل الجقسممملة ةبكدمة الطمع ف  األحف  يحم  منق   قسممملا 

تبنلض يجة أن يكون بدحاظ  ة بدحاظ ما هو امل مق  فع يامممممممي مد  هذا أن بما ه  أحف  فال

بالقلاس إل  ك  ما ياابط بها مح  اية أة بنلد ثل يحدد البنض المحام  يؤاذ الطمع ف  الماأل 

مد  أسمممماس الجاحة الجقسمممم  التدذذه ةالسمممما أن الطمع ف  الماأل ة يلهل بناضمممم  النايض ب  

لجقسمممم  فالتبنلض يقاس لدتدذذ الجقسمممم  فتكون القتلجة أن المطدوا هو يقحامممما ف  دا ال التدذذ ا

 .ا للض مستوى الاغبة الجقسلة

ة يمكح اةلتزام بحامة مطدي الطمع الجقسممممممم  إذ ذل  يشمممممممم  الاغبة ف  الزةاج باماأل : ةثاحلا

زةاج المنلقة ةمد  اثا ذل   د يتزة ها فه  يمكح اةلتزام بحامة الطمع ةالاغبة ف  اماأل  ب  

محام ةبتنبلا  اا لة الا   أحف  ةة ومها ف   دب  يند  شمممم مبها مح دةن أن يقتان ذل  بلن  

ححوا مح أححام الطمع الجقسمم  ةة إشممكا  ف  مدم احايم  ةان أمكق  ا دل   دب  مح لبها ما لل 

 .يقع ف  الحاام أة ي َش مح الو ور ف  الحاام

األ يلهل ف  دا ال أةسممع مح الدا ال الجقسمملة فان التبنلض لو سممدمقا أن طمع الا   ف  الم: ةثالفا

لبنض اإل  هذه الدا ال الواسنة يحتم  منقللح مقسجملح مع اللهل الناف  األة  أن يكون  بالقلاس
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باة ما يتندي  ك   فاح  أن يكون البنض المحام هو المحام هو  ب  غلاها ةال دذاذات ف  مقا سمممممممت

يكون الطمع ف  الماأل بمسممتوياا  ال لللة منللا مق  ف  مقاب  اإلسممااف ف  الطمع ةبنباعل أااى 

 .ةة منلح أللدهما ف  مقاب  اآلاا مالطمع بمستوياا  الكبلال

التلكلا ف  األ قبلة بشممممهول ما لل يقز  داا  ف  الطمع التدذذه الجقسمممم  ة د أ ازه  دس : ةعابنا

 :ساه كما ف  مقلة السا  

مذاهة لت  الكلاع مع  :881سمممممممؤا   ما مدا الزة ة مح  ملع ال قا  بالقسمممممممام مطد ه  التلكلا 

 ؟ق  الت اي  مامدا متنمدا ه  يجوزاةحتااا مع مدم اإلحزا  مامدا متنمدا بمن

 )1 ( ( ة يحام إذا لل يقت  إل  محام)ج

فإذا كان الغض بمنق  ااك التدذذ باأل قبلة بك  أححا   كان مد  السمممممملد  مفلكون هذا حقضمممممما مدل 

 .علم  ح انال  أن يلت  بحامة التلكلا التدذذه بغلا الزة ة ةالممدوكة

أن هذا التلسمممممملا م ال  لد اها ةمقاف لما يلهم  الناف مح اآلية الكايمة فدلس فلها : ةاامسمممممما

فان غض الباا ظاها ف  إعادل اقدل   م اية ةة مح بنلد ايقة اادي لتحديد هذا المنق  ة مح 

ةصممممممماف المنق  مح ظاهاه بحا ة ماسمممممممة إل   ايقة اقوم بدةع  مالق ا ةلو بدحاظ المق وع ل 

ها إل  المنق  اآلاا يا اآلية  ماغللا المنق  مح ال اها لو ة  قا ها بلح ث قة ة ة ود ل ةهذه القاي

لن ﴿: حنل مف  هذه القايقة مو ودل بالقسمممممممبة لقول  انال  مالكايمة لت  حقب  بهذا التثةي  ن  ون ُمد   تن
ون ج   ز 

ن
ِّ ِۦّ  أ ننا ب ت ع  ا من   من

ي نني كن إِّلن نف  عن ن ينا ِلِّ ةِّ ٱدلُّ نينو  ةن ٱ   رن ِّن ُهم  زنه  ٞ ا م  ي  ِّكن خن ب  ُق رن رِّز  ب َقن   تِّننُهم  فِّي ِِّۚ ون
ن
أ  (2) ﴾١٣١ون

ِّ ِّ  ﴿ ـمممممممفان اندي القه  مح مد النلح بِ  ت ع نا ب للث  مةاضي ف  إعادل أما منقوه ةهو الطمع ﴾ما من

لح لما فمد الن م( انق  الشممممم م الذه مقح  ح اباعك ةانال  لدكلاع مح مدذات الدحلا ةحنلمهاأن )ما

ةمجاد  ممقممدهل مح القنل ةال لاات كممالزيقممة ةالممما  ةالجمماه ةاضمممممممي ف  الطمع ةللس الق ا

 .ةأيح هذا مح  ية غض الباا مالمشاهدل

ةلن  ما دماه  دس سمماه لذاذ بهذا التلسمملا هو امتقاده بإ ما  اآلية الكايمة لو فسمما الغض فلها 

ل  فاو الغض بمنق  التاك ةالك  أماا ملاةغا مق  نال  مد ح  علمة ح ا  مبك  الق ا ةكث

ت  يققذها مح اإل ما  لكق  مافت فاأى إ ما  اآلية الكايمة مد  هذا التقديا فدجث إل  اثةيدها ل

 .بطعن منق  الك  ةالتاك مح الغض بما ة مزيد مدل 

 :هذا ة د أيد مدماه بثما مجلة للث  ا 
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ةمما يؤيد ذل  أن ال طاا ف  اآلية الكايمة مام لجملع المؤمقات إلفادل الجمع المحد  باألل  )

ةالعم ذل  فلشمممممم  المباممممماات مقهحم ةغلا المبامممممااتم ةللث أن مح الواضمممممي اح  ة منق  

 حامممممممااف محمد  ما ذكاحا مح اة )الغض(لتكدل  غلا المباممممممماات بتاك الق ا فلتنلح لم  

   ( 1) فلهلمع الا ا  ةمدم الط

فان هذا ة يادي كقايقة ب  ةة لدتثيلد فان كفلاا مح األلكام النامة إن لل اكح كدها ة اقطبي مد  

بنض األفااد ةهذا ة يسمممي بتثةي  األدلة ةصممافها مح ظاهاها بو   مح الو وه فان القه  مح 

 اا بسبة أن بنض القسام إبدام الزيقة غلا ال اهال ة ياي بحا  مح األلوا  لمد  مد  منق  

ة يد لها أة ة ع   لها مفع لوضمموح أن أمفا  ذل  هو مح باا السممالبة باحتلام الموضممور ةاألما 

بغض الباممما إحما هو بالقسمممبة لمح ل  باممما فان اآلية ة ا با بو ود الموضمممور كسممما ا األدلة 

أن يغسمممممممدوا أيديهل  الاو الموضمممممممور ةة ا با مح ة وده فدو  ا  المول  يجة مد  المؤمقلح

لدامممعل مفع فان هذا القو  يو ة غسممم  اللديح مد  اقديا ة ودهما ةة يتوهل الد أن فقد بنض 

المؤمقلح أليديهل يامممماف هذا التكدل  ةلو بقحو التثيلد مح ظاهاه ةيقبغ  السمممملا غسمممم  اللديح 

 .بالق افة المنقوية مفع فمف  هذا الكعم بطعح  أةضي مح أن يوضي

 -:ر الصحيح لمعنى الغضالتفسي

ةهو الو   الاممحلي أن المااد بالغض هو إحقاص مسممتوى الق ا باغل أن البامما  :الوجه الثالث

ةلكح إحقاص النلح ة منق  ل  فع  ممنقاه النلح كما اذكا كتة الدغة ةللس الق ا الذه هو اللن 

بد أن يكون إحقاص النلح بدحاظ فندها أه ح اها فالشممممم م المااد اقدلد  ةالض مسمممممتواه هو فن  

 .النلح ةحشاطها ةذل  للس إة ح اها

 -:من هم المغضوض عنهم؟

ف  بلان المغضممممممموو مق  ةما هو متندي الغض مهما كان منق  الغضم ةبنباعل  المقام الثاني

مق م أااى الغض مطدوا مح ماذا؟ أه شمم م يغض الا   بامماه مق  ةأه شمم م اغض الماأل 

 :  يمكح أن حجد أكفا مح  واااؤةف  مقام الجواا مد  هذا الس

ة فلد  لذف  مد  النمومم فتكون القتلجأن المتندي بما اح  لل يذكا ف  اآلية الكايمة  الجواب األول

م مدا المسمممتفقلات مح األشمممجاع شممم مم ةلامة ح ا الماأل لك  شممم ملامة ح ا الا   إل  ك  

 .ةالحلواحات ةالجمادات ةححوها ةكذا المحاعم ةالزة ة ةالممدوكة

ةهذا الجواا يااكز مد  كباى مشمممممممهوعل ملادها أن لذف المتندي يد  مد  النمومم ةمح هقا 

ااوعةا أن ف  اآلية مموما يشم  مف  القبات ةالحلوان ةالجمادم ةلكح لو ود القطع بندم لامة 

 .ذل  يقلد النموم بما مدا اإلحسان أة بما مدا المماث  ةيبق  البا   احت النموم
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أن لذف المتندي إحما يد  مد  النموم فلما إذا لل اتوفا  ايقة انلح المتندي إذ ة مجا   أوال :ةفل 

إل اام مقدمات الحكمة إلثبات اإلطعق للق ذ ةف  المقام القايقة متوفال ةه  اةعاكاز الناف  

الحاكل بان ماكز األما بغض الباا هو ما ة ي اج مح الماأل بالقسبة لدا   ةما ة ي اج مح 

 .الا   بالقسبة لدماأل

يا قة لتحديد المتندي فل :وثان كون مد  هذا األما بغض األما بحلظ اللاج يامممممممدي أن يكون  اي

ةما مدا النوعل اكون اآلية مجمدة بالقسممممممبة ل  فع يفبت بهام ةيؤيده  مالبامممممما متندقا بالنوعل فقط

  .ماسدة الادةق اآلالة

 -:الشهيد الصدر)ره( يضيف مناقشة

  :حا ش بنض األكابا  دس ساه ف  دموى أن لذف المتندي يد  مد  اإلطعق بما يد  :وثالثا

هقاك بحفا كدلا ف  كون لذف المتندي معكا لإلطعق فان هذا كعم مشممممممهوع ة أسمممممماس ل م  نإ (

ةإحما ادماه  مامةم ألحهل ياةن ف  كفلا مح مواعد لذف المتندي است هاع اإلطعق مافام ف ل  

لهل أن مقشث ذل  هو كون لذف المتندي معكا لإلطعقم مع أن مقشثه ف  الحقلقة  ايقلة اةعاكاز 

مقاسممممممبات الحكل ةالموضممممممور مد  ما هو المحذةف. ةأما مع فاو غض الق ا مح اةعاكاز ب

ةمقاسممبات الحكل ةالموضممور: فتاعل يلاو أن الكدمة المحذةفة منلقة ملهومام ةلكح ة حدعه أن 

المااد ه  هو مطدقها أة مقلدهام فلفبت اإلطعق ف  ذل . مح  بل  ما إذا  ا  " ة يح  ما  امائ 

ة بطلة حلسممممممم  " ةفاضمممممممقا الندل بثن الكدمة المحذةفة الت  ه  متندي ة يح  كدمة " مسمممممممدل إ

ف   ة يح  التاممماف -بند فاو افبلت المحذةف ةإبااز المسمممتتا  -التاممماف " فما ع الكعم 

ما  امائ مسمممممممدل. فإذا اادد األما بلح أن يكون المااد احايل التاممممممماف مطدقا أة ااممممممموص 

لا لدما  امسمممممكقا باإلطعقم ةمقدمات الحكمةم إذ ة فاق ف  التمسممممم  التاممممماف المقلد بكوح  متد

قدياا. ةأااى  مة المحذةفة ةالمو ودل ا مذكوعل صمممممممايحا ةالكد مة ال بمقدمات الحكمة بلح الكد

يلاو أن الكدمة المحذةفة ماددل أسمماسمما بلح كدمتلح ةملهوملح كما لو فاو أن متندي " ة يح  

" األك  " بالمنق  المسممممممماةق لدتمد  ةبلح " التاممممممماف " ةهما  " ف  المفا  السمممممممابي مادد بلح

ملهومان متباحلان مح القاللة الملهوملة. ةبلقهما مموم ةااممممموص مطدي. فل  مف  ذل  ة يمكح 

لمقممدمممات الحكمممة أن انلح كون المااد لدمتكدل أمل الملهوملحم فلاق كبلا بلح ممما إذا انلح كون 

ما بلح أن يايد مطدق  أة مقلده ةبلح ما إذا لل يتنلح كون ملهوم ملهوم ما ماادا لدمتكدل ةداع األ

ممما ماادا لدمتكدل ةداع األما بلح أن يايممد ملهوممما أمل أة ملهوممما أا . فل  األة  الممدا  مد  

أصمم  إعادل الملهوم ملاةوم ةالدا  مد  إطع   هو حلس مدم حاممة القايقة مد  التقللدم لكون 

ام كما هو مقتض  مقدمات الحكمةم ةأما ف  الفاح  فع يو د ما يد  مد  التقللدم مؤةحة زا دل ماف

إعادل ذات الملهوم األمل ف  حلس  لك  اا  القوبة إل  إثبات إطع  . ةمجاد كون ألد الملهوملح 

أمل مح اآلاا ة يجنمم  إعادل الملهوم اآلاا ذا مؤحممة زا ممدل مافممام بنممد فاو كوحهممما ملهوملح 

الملهوملة مافا. بمنق  أن الملهوم األمل غلا محلوظ ضممممممممح الملهوم األا  متبايقلح ف  مالل 

مد  لممد إححلمماظ ذات المطدي ضممممممممح المقلممدم للكون األما ف  المؤةحممة دا اا مافمما بلح األ مم  

ةاألكفام كما ف  مواعد  ايان مقدمات الحكمة. ةمد  هذا األسمممماس فل  مواعد لذف المتندي إذا 
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ةشممممم  ف  إطع ها  -بمقاسمممممبات الحكل ةالموضمممممور اإلعاكازية  -لهوما انلقت الكدمة المحذةفة م

لدها أمكح إثبات اإلطعق بمقدمات الحكمةم ةن األما ف  المؤةحة دا ا بلح األ   ةاألكفام  ةاقل

فمؤةحة لحاظ ذات المطدي متلققة ةمؤةحة لحاظ القلد الزا د ة  ايقة مدلها. فتقل  باإلطعقم ةأما 

كدمة المحذةفة ةااددت بلح كدمتلح لك  مقهما ملهوم ةألد الملهوملح أمل مطدقا مح إذا لل اتنلح ال

الملهوم اآلاا فع يمكح انللح الملهوم األمل ةحل  األا  بمقدمات الحكمة. ةن الملهوم األمل 

للث أح  للس محلوظا بذاا  ف  ضممممممممح الملهوم األا  فع يكون متلققا للؤاذ ب  ةيقل  الزا د 

طعقم ةإحما هو مبايح لدملهوم األا  ةة منلح أللدهمام فلكون المقام مح  بل  ما إذا مدل  باإل

كان المول   د صاح بالمتندي ةححح لل حسمع الكدمة ةاادد أماها بلح كدمتلح إلداهما أمل ملهوما 

مح األااىم فكما ة إشمممممممكا  هقا ف  مدم  واز التمسممممممم  بمقدمات الحكمة إلثبات أن مااده هو 

لهوم األمل. كذل  لو  دع المول  المتندي اقدياا ةححح لل حناف ماذا  دع ةاادد بلح ملهوم أمل الم

ةملهوم أا . ةمح أ   هذا البلان  دقا باإل ما  ف   ول  " ة يح  ما  امائ مسمممممدل " بحلث ة 

 حتمسمممم  بإطع   إلثبات لامة غلا األك  مح أححام التاممممافات. ةن المحذةف مادد بلح كدمتلح

ةة منلح إللداهما بحسممة اةعاكاز الناف م ةهما "األك " ة "التامماف" ة أن المحذةف منلح 

(1) ةاقللدهاف  كدمة بالذاتم ةيكون التادد ف  إطع ها 
 

 -:وقفة مع الشهيد الصدر )ره(

 :ةيمكح الق ا ف  هذه المقا شة بما يتد   ف  حقطتلح

ملادها أن المتكدل  دع كدمة محذةفة فإذا ااددت  هذا البلان ينتمد مد  مامممممممادعل :النقطة األولى

بلح األمل ةاألا  ملهوما ة سبل  لتنللح األمل ةهذه الماادعل ة دلل  مدلها إذ الناف ة ياى 

كدمة محذةفة مقدعل ب  يتج  إل  حلس اللن  ةيثاذ بإطع   حنل ف  مدوم األدا يلتاضمممممممون كدمة 

لة مقت المحذةفة ةف  الناف إن ة د ملهوم مااكز  كان هو المتندي ةإة فع لا ةهذا  ممافا 

اةعاكاز إحما يحدد فهل المنق  مح الكعم ةة يلتاو كدمة محذةفة كما هو ةاضممممي ةلهذا ة فاق 

مح هممذه الجهممة بلح الكدمممة المطدقممة ةلممذف المتندي فكممما أن اةعاكمماز يحممدد الملهوم األضممممممملي 

دي كذل  يقلد اإلطعق ف  لا  ذكا كدمة مطدقة بمقاسممبات الحكل ةالموضممور ف  لا  لذف المتن

  .ةان كان ف  األة  عبما أةضي

ممما لل ينتمممد مد  ممما ينلح  مةبنبمماعل أااى أن اإلطعق ف  لمما  لممذف المتندي مسمممممممتلمماد مافمما

ةف  لا  احتلام ما يد  مد  ملهوم  مأة بثه  ايقة أااى مالمحذةف بمقاسممبات الحكل ةالموضممور

اإلطعق ف  ملهوم حلس اللن  فل   ول :" ة يح  ما  امائ مسمممممممدل إة محدد فان الناف ينم  

بطلة حلسمممم  " فند  اقديا احتلام متندي يلهم  الناف بلضمممم  مقاسممممبات الحكل ةالموضممممور ياى 

الناف هقا أن مدم لدلة الما  شامدة لذك  ةسا ا التاافات فع يح  مال  أكع ةاستنماة ةغلا 

لد ة محتاج لمتندي لكح الناف ة يستقتج فقد كدمة مقدعل مستتال لت  ذل  ةان كان " ة يح  " با

                                                            
 ، 1، جفي شرح العروة الوثقى بحوث (1)
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ب  ياى  مدة " ة يح  " متندقة  ميشممممممم  ف  اادد أماها بلح منقللح ألدهما امل مح اآلاا مفع

 .بالما  مباشال

  .فلكون اقديا األك  مؤةحة زا دل فتقتل  باإلطعق ةمقدمات الحكمة

فع اثك  ةة اشممماا فحلث ة كدمة يلهمها الناف كمتندي لذك  مفا   اا ما إذا  ا : إذا صممممت 

ةالشممممماا اجاه مقدمات الحكمة ف  حلس ملهوم األك  ةالشممممماا فلسمممممتللد اإلطعق ةشممممممولهما 

لدمنتاد ةغلا المنتاد ةة يتو   ف  التلكلا ف  ما هو الملهوم المتندي لذك  ةالشاا ةهذا مؤشا 

قد ما يمكح اةمتماد مدل  مافا لتحديد ملهوم أضمملي يكون مد  صممحة التمسمم  باإلطعق مقدما حل

ةبهذا البلان يناف اللاق بلح المقام ةبلح ما إذا مدمقا أن المول  صممممممماح  ممتندقا لذما أة القه 

بالمتندي ةلكققا لل حسممممممع الكدمة ةاادد أماها بلح منقللح ألدهما امل ملهوما مح اآلاا فاح  لدندل 

مة ة يمكح إ  قدعل بو ود كد مة م ما ة مدل بكد ها ف  ذات المنق  األمل بلق يد حد اام اإلطعق لت

 ةمممتممنممدممي مسممممممممتممتمما فمم  المممممقمممام فمممالممنمماف ة يمماى ضمممممممماةعل لممتمممممماممملمممة الممكممعم ةفممهممممممم 

 .مد  افتااو كدمة مقدعل

أن معك لجلة اإلطعق هو مدم ذكا القلد ةان ما ة يقول  ة يايده فندم ذكا القلد  :النقطة الثانية

مدم إعادا  ف  مقام البلان بدةن فاق بلح ذكا كدمة االلة مح القلد ةبلح لذف متندي إذ يد  مد  

لو أعاد المول  ملهوما ااصممممممما لذكاه ةللث لل يذكاه ةة يو د ف  البلح ما يمكح اةمتماد مدل  

 .مافا ال اإلطعق

قة  مة بشممممممماط أن ة اقوم  اي اا م فتبلح أن كباى دةلة لذف المتندي مد  اإلطعق  ما يحت  أة 

 .القايقلة لتحديد ملهوم اا  كمتندي مقدع

ةف  المقام مقاسبات الحكل ةالموضور  اضلة بان متندي الغض هو ما ة يزيد مح الطاف اآلاا 

غلا المماث  حنل  د يتثم  ف   ايقلة األما بحلظ اللاج مد  أن متندي الغض هو النوعل ةيؤيده 

 .ح  مبحث للظ اللاجماسدة الادةق اآلالة ف  المبحث الفا

 -:تفسير يرى غض البصر يتعلق بالعورة

أن متندي غض البامما هو موعل المؤمح بالقسممبة لدمؤمقة ةموعل المؤمقة بالقسممبة  الجواب الثاني

 .ةما مدا ذل  فدلس مشموة ل ية الكايمة استقادا إل   ايقة األما بحلظ اللاج ملدمؤمح

ِ َمز  َةَ    ةيؤيده ماسدة الادةق: ُس َِ   اِدُق )ر( َمْح  َْوِ  َّللا   : الا 
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ُظوا  ﴿ فن ينح  ب صن رِّهِّم  ون
ن
وا  مِّن  أ مِّنِّين ينُغضُّ ِّل ُمؤ  ُهم    قُل ل   (1)﴾فُُروجن

حَا إِة ِف  َهذَا اْلَمْوِضعِ فَإِح  ُ لِ  :فَقَا َ   ِ ِمْح ِذْكِا ِلْلِظ اْللَْاجِ فَُهَو ِمَح الز ِ ِحْلِظ دْ ُك ُّ َما َكاَن فِ  ِكتَاِا َّللا 

ِمْح أَْن يُْقَ َا إِلَْل ِ 
 (2 ) 

الَِة اْلُمْحَكِل  عةاهاةعةاية إسمممامل  بح  ابا  ْلِح اْلُمْااَضممَ  فِ  ِعسممَ ِ ْبِح اْلُحسممَ ف  الوسمما   مح َمِد  

قَِدِه اآلاِ  َمْح َمِد    )ر( فِ   َْوِلِ  َمز  َةَ     ِ بِسمممَ لِا القُّْنَماحِ   ابِِ  حَْقع ِمْح اَْلسمممِ ِّل ُمؤ مِّنِّين  قُل   ﴿:َةاْلُمتَشمممَ ل
ظُ  فن ينح  ب ص   ارِّهِّم  ون

ن
وا مِّن  أ نُهم  ينُغض   ُّ ز ك ل

ن
ُهم  ذلِّكن أ لِ   (3)﴾وا فُُروجن َلدُُكْل إِلَ  فَْاجِ أَِا

َقاهُ ة يَْقُ ُا أَ َمْن

قُ ُ ِمَح الق َ ِا إِلَ  فَْاِ ِ  ثُل   َا َ  نن  ﴿ :اْلُمْؤِمِح أَْة يَُمك ِ ظ  فن ينح  ب ص  ارِّهِّن  ون
ن
نن مِّن  أ ض    ِّل ُمؤ مِّناتِّ ينغ ض  ُ قُل  ل

ُهن   َحا  ﴾فُُروجن ْنِ  ِمَح الز ِ َبُة إِيَقارِ اْلِل ْح يُْدِحقُُهح  الق َ َا َكَما َ اَم فِ  ِلْلِظ اْللُُاةجِ َفالق َ ُا سمممممممَ أَْه ِمم 

 ( 4)َةَغْلِاهِ 

ةفل : بند سمممقوط األةل  بإعسمممالها ةالفاحلة بضمممنلها بالحسمممح بح مد  بح أب  لمزل ةأبل  ة هالة 

سمممتناف  ف  الجواا الفالث مح سمممنة المتندي بما هو أكفا  المد بح يوسممم  بح ينقوا الجنل  ما

 .مح النوعل

 -:الرأي الصحيح في متعلق الغض

ةهو الامممممحلي أن متندي الغض هو المؤمقة بالقسمممممبة لدمؤمح ةالمؤمح بالقسمممممبة   :الجواب الثالث

 ملدمؤمقةم ةدللد  احكلل مقاسمممممبات الحكل ةالموضمممممورم فان الناف يلهل الغض مح الجقس اآلاا

ِد ْبِح  مضافا إل  منتبال سند اةسكاف عةاها ف  الوسا   مح محمد بح ينقوا ] اندلي[ َمْح ُمَحم 

َكاِف َمْح أَبِ  ْند  اإِلسمممممْ ْلِ  ْبِح َمِملَالَ َمْح سمممممَ ِ ْبِح اْلَحَكِل َمْح سمممممَ د  َمْح َمِد     يَْحلَ  َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم 

اا   تَْقبََ  شمممَ اُم يَتَقَق ْنَح َاْدَ   ذَاحِِهح  فَقََ َا  َ ْنلَا  )ر(  َاَ  اسمممْ اِع اْمَاأَلً بِاْلَمِديقَِة َةَكاَن الق ِسمممَ ِمَح األَْحامممَ

َنَ  يَقْ  اهُ بِبَقِ  فُعن  فََج م  َ ْد سمممممممَ َ اق   َاَ  فِ  ُز َها َةدَ ا َ اَزْت حََ َا إِلَْل م  َدةغ فَدَ َها َةِهَ  ُمْقبِ هَ إِلَْل ا ُ ُا َاْدلَ

لُ   َةاْمتََاوَ  َماُم اَسممِ ِت اْلَمْاأَلُ حََ َا فَإِذَا الد ِ ا َمضممَ ي  َةْ َه ُ فَدَم  َةْ َه ُ َمْ لغ فِ  اْلَحا ِِط أَْة ُزَ اَ ةغ فَشممَ

ا َع هُ َعُسوُ   ِ )ص( َةألُْابَِاح  ُ فَثَاَاهُ فَدَم  ِ آلَاِلَح  َعُسوَ  َّللا  ِ َمدَ  ثَْوبِِ  َةَصْدِعِه فَقَاَ  َةَّللا   :(  َا َ  )صَّللا 

ُظوا  ﴿ :َما َهذَا فَثَْابََاهُ فََهبََط َ ْبَا ِلُ  )ر( بَِهِذِه اآليَةِ  فن ينح  رِّهِّم  ون صن  ب 
ن
وا  مِّن  أ ضُّ مِّنِّين ينُغ ِّل ُمؤ  ُهم   فُ  قُل ل  ُروجن

ننُعونن  ا ينص  ِّمن ر ب بُِّي ن خن ُهم   إِّن  ٱّلل 
ن كن  ل ز 

ن
ِّكن أ   (5)﴾ ٣٠ذن ل

ةلممما كمماحممت هممذه المنتبال اممد  مد  أن متندي غض المؤمح هو المؤمقممة فقلهل أن متندي غض 

المؤمقة هو المؤمح بقايقة السلاق ةالمقابدةم ةلكح الغض إحما هو بمنق  الض مستوى الق ا كما 

بلقاه فع اد  اآلية الكايمة مد  لامة مطدي الق ام ةلما كان مستوى ال لض غلا مندوما حجاه 

                                                            
 .31-30النور ( 11)

 .300، ص1، ج3من أبواب الخلوة ح 1( وسائل الشيعة ب2)
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امل مح المسممممتويات المشممممكوكة ةة يفبت التحايل لغلا المسممممتوى النال  ةهو ما أشممممتم  مد  البا

 .كما ف   ضلة منتبال سند اةسكاف مالشهول ةاوف الو ور ف  الحاام

 

  

 

  

 

  

  

 الفصل الثاني

 في معنى حفظ الفرج

 

  

 -:ة ع الكعم ف  المااد مح للظ اللاج مد  ة وه

 .بمعك لذف المتندي فلستلاد اإلطعق مش الو   األة  أن المااد لل   مح ك  

 .الو   الفاح  لل   مح الزحا

  .الو   الفالث لل   مح الق ا

 .الو   الاابع لل   مح الزحا ةح ا اآلاايح

الو   ال امس لل   مح كدما يتا ة مق  مح اةسممممتدذاذات سمممموام بالجمار أة الدمس أة الق ا أة 

 .غلا ذل 

أما الو   األة  فغلا صحلي ةن اللاج ة يجة لل   مح أشلام كفلال كالدمس ةالتاوع ةكذكاه 

 .ف  الكعم

ةالو   ال امس غلا صمممحلي أيضممما الذه يشمممتاك مع األة  ف  اإلاكام مد  دةلة لذف المتندي 

لة مد  النموم ةيدفن : أن لذف المتندي ةان كان يد  مد  اإلطعق لكح دةلت  إ حما ه  ف  لا

ةف  المقام متندي للظ اللاج إحما هو مح الزح  لما هو  ممدم اوفا ما يد  مد  المحذةف المقدع
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المااكز بمقاسبات الحكل ةالموضور أة الزح  مع الق ا بقايقة غض الباا المثموع ب  ف  اآلية 

 .الكايمة فع إطعق ف  اآلية لحلظ اللاج مح غلا الق ا ةالزح 

ِ َمز  َةَ    ةيد  مد  الو   الفالث  اِدُق )ر( َمْح  َْوِ  َّللا   : ماسدة الادةق: ُس َِ  الا 

ُظوا  ﴿ فن ينح  ب صن رِّهِّم  ون
ن
وا  مِّن  أ مِّنِّين ينُغضُّ ِّل ُمؤ  ُهم    قُل ل   (1)﴾فُُروجن

حَا إِة ِف  َهذَا اْلَمْوِضعِ فَإِح  ُ لِ  :فَقَا َ   ِ ِمْح ِذْكِا ِلْلِظ اْللَْاجِ فَُهَو ِمَح الز ِ ِحْلِظ دْ ُك ُّ َما َكاَن فِ  ِكتَاِا َّللا 

ِمْح أَْن يُْقَ َا إِلَْل ِ 
 (2) 

 .ةإلعسالها ة يمكح اةمتماد مد  ملادها
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 الفصل الثالث

 المستفاد من اآلية الكريمة في حكم الستر الواجب

 

  

 .ةالكعم ف  هذا المبحث ااعل يكون ف  الستا الوا ة ةأااى ف  الق ا المحام فهقا مقامان

 المقام األول في بيان الستر والحجاب وحدوده

ةة كعم ف  ة وا سمممممممتا الماأل ما مدا ة هها ةكللها ة دملها مح الا ا  األ احة ةيد  مدل  

لن ﴿:  ول  انال  ينن زِّيننتنُهن  ون دِّ ب  فان ال اها أن المااد مح الزيقة هو حلس أمضمممممممام الماأل  ( 1)﴾ ُي

ةبدحها باإلضافة إل  حلس أدةات الزيقة كالحد  لما ةعد ف  السلاها ف  عةايات أه  البلت مدلهل 

ساع عةاه ف  الكاف : مح  سقدا مح  بل  صحلي اللضل  بح ي سعم ةفلها ما هو صحلي ةمنتبا  ال

ِد ْبِح ِملسممَ  مَ  َحابِقَا َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  ْلِ  ِمد ل ِمْح أَصممْ اج  َمِح اْللُضممَ ِح اْبِح َمْحبُوا  َمْح َ ِملِ  ْبِح دَع 

يقَِة ال تِ   َا َعاَمْلِح ِمَح اْلَمْاأَلِ أَُهَما ِمَح الز ِ ِ )ر( َمِح الذ ِ ثَْلُت أَبَا َمْبِد َّللا  اع   َاَ  سمممممَ ُ اَبَاَعكَ ْبِح يَسمممممَ  َ  َّللا 

الَ  ِّهِّن  ﴿: َةاَنممَ
ُُعوَلن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ِلِّ دِّ ب   ُي

لن ا َ  ( 2)﴾ون ا دُةَن  : ممَ ِة َةمممَ يقممَ اِع ِمَح الز ِ ا دُةَن اْلِ مممَ حَنَْل َةمممَ

َواَعْيحِ  ( 3)الس ِ
 

ةابا زعاعل عةاه ف  الكاف  مح ألمد بح محمد بح ملسمممممم م مح محمد بح االدم ةالحسمممممملح بح 

ف   (السممعممدل  لام مح زعاعلم مح أب  مبد ح )سممنلدم مح القاسممل بح ماةل مح مبد ح بح بك

ا  ﴿ : و  ح ابمماعك ةانممال  هن رن مِّن  هن ا ظن من ينن زِّيننتنُهن  إِّل   دِّ ب   ُي
لن  مما : الزيقممة ال مماهال الكحمم   ( 4)﴾ون

 (5)ةال اال

                                                            
 .31النور  (1)

 .31النور  (2)

 .520ص  5الكافي ج ( 3)

 .31النور  (4)

 .521ص  5الكافي ج ( 5)
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ْلِح ْبِح  -مسممممدل لاةاية ابح يحل  مح سممممندان بح  -ةمنتبا أب  بامممملا  عةاه ف  الكاف  مح اْلُحسممممَ

ِ )ر(  َاَ  سممَ  لا  َمْح أَبِ  َمْبِد َّللا  ِدل  َمْح أَبِ  بَاممِ ْندَاَن ْبِح ُمسممْ َحاَق َمْح سممَ د  َمْح أَْلَمدَ ْبِح إِسممْ   ُ ثَْلتُ ُمَحم 

ِ اَنَالَ  رن مِّ ﴿: َمْح  َْوِ  َّللا  هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ
لن ا  ون (2)اْلَ ااَُل َةاْلَمَسَكةُ َةِهَ  اْلقُْدةُ  : َا َ  (1)﴾ن هن

 

 ها ا ةأمضممامق  بدحهأفدلت هذه الاةايات ةغلاها مد  أن المااد بالزيقة امل مح الزيقة الطبلنلة 

مق  ال اال ةالحد  ةامفالهما مما يسممممممتنم  كزيقة غاية ما هقاك الزيقة أةمح الزيقة الماممممممقومة 

قة ظاهال تان زي بداؤها  زيق باطقة ة يجوز إ قة غلا ظاهال أة     حة ةزي بداؤها لذ ا يجوز إ

 .لذ احة

 -:حكم ستر الوجه والكفين

ةأما بالقسبة لدو   ةالكللح فقد ة ع الكعم بلح األمعم ف  ة وا ستاهما ةمدم  ةذل  لعاتعف 

 .ف  فهل اآلية الكايمة ةاألاباع

دع البحث   مح اآلية الكايمة الت  ذكاحاها ف  صمممةالامممحلي مدم ة وا سمممتاهما ةذل  لما حلهم

  - :ةدةلتها مح أكفا مح ة 

أحها شممالت السممتا الوا ة ةهو أن اد  ال ماع مد  عأسممها ةاآلية اثما بان يكون ال ماع  األة 

ةاسممنا بحلث يشممم  الجلوا ةهو ظاها الاممدع بمنق  أن ما يبق  غلا مسممتوع مح الجسممل بسممبة 

بال ماع ةبما أن الو   ةالكللح ة يسمممممممتاهما الفوا ةة ال ماع مادل لبس الفوا يجة سمممممممتاه 

 .فللهل مح ذل   واز الكش  ةمدم ة وا الستا مةمافا

اسمممممممتفقت اآلية الزيقة ال اهال ةة شممممممم  أن الو   ةالكللح مقها إذ هما مح اباز ما  الو   الفاح 

ةل قاها بقلسممها أة مقضمممة إل  القامموص الملسممال  ةدةلتها اامة سمموام مي ها مح زيقة الماأل

ِّهِّن  ﴿: فان مواضمممممع الزيقة ماادل بقايقة  ول  سمممممبحاح 
ُُعوَلن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ِلِّ  ُيب دِّ

لن فإن المااد  (3)﴾ون

مح الزيقة هقا ما يشم  مواضع الزيقة ةأمضام البدن بع إشكا  فللهل مح ةلدل السلاق أن المااد 

ا  ﴿: ف   يةمح الزيقة  رن مِّن هن هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ
لن أيضمممما ما يشممممم  مواضممممع الزيقة ةأما  (4)﴾ون

ب نن  ونل ﴿ : ول  انال  ِّ ر ُجلِّهِّن   ينض   
ن
ِّأ ُع لنمن  ب فاح  يد  مد  ما ااتاحاه مح أن  ﴾ زِّيننتِّهِّن   مِّن   ُي فِّين  ما لِّ

المااد مح الزيقة األمل مح حلس الزيقة ةمواضمممنها ةمقد معل ة القاممموص الملسمممال ل ية حجد 

ةضمموح إعادل ما يشممم  أدةات الزيقة مح  هة ةمح  هة أااى مواضممع الزيقة مح البدن كما ما 

الملسممال  بد ح بح بكلاف  صممحلحة اللضممل  بح يسمماع الملسممال لدزيقة بمواضممع الزيقة ةموثقة م

ةلة ةإذا امت د ملدزيقة بآةاها ةللث ة اقاف  بلقهما حجمع بلح األمايح ةحقو  المااد مجمومهما

اآلية مد   واز إبدام الو   ةالكللح ةمدم ة وا سممممممتاهما د  ذل  مد   واز الق ا بالمعزمة 

                                                            
 .31النور  (1)
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األ لدمسدملح يااح بجواز كش  المالنافلة ةسلما بمعل ة الحالة اة تماملة فان اشاينا يُسح 

شك  مكف   ة هها ةكللها يلهل مق  الناف  واز الق ا ةإة ة ة التقبل  إل  مدم  واز الق ا ةب

 .ةةاضي بلقما ة يو د ما يد  مد  ذل 

 

 -:فهم المحقق السيد الخوئي )ره( وجوب ستر الوجه والكفين من اآلية

يتع ل مع ة وا ستا الو   ةالكللح ةهذا بلاح   دس  ةلكح السلد ال و    دس ساه فسا اآلية بما

 :ساه كما  ام ف  التقايا

الاةايات ةان كاحت صممممايحة ف  أن المااد بالزيقة إحما هو مواضممممنها إة اح  ةبد مح التكدل ف  )

 ﴿ :منق  البدام ك  يناف مق  منق  اآلية الكايمة فققو : البدام بمنق  ال هوع كما ف   ول  انال 
ابندن  هُتُهمن و  ا س   ن نُهمن ةلل يكح متنديا بالعم  مبشممممممم ةاإلبدام بمنق  اإلظهاع فإذا كان متندقا  ( 1)﴾ ت  ل

امل كما عمقاب  اإلالام بمنق  اإلمعم ةاإلبالعم كان ف   يكون ف  مقاب  السمممممممتا ةإذا كان متندقا

ة ود حاظا محتام يقا  يجة مد  الا   سمممممممتا موعا  ةللس ل  إظهاعها ف  ما إذا كان يحتم  

ةكذل  يقا  ان بدن الماأل كد  موعل فلااد ب  ذل م ةأما إذا  ل  أبديت لزيد عأي  أة مال  فمنقاه 

ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ﴿ أمدمت  ةأعيت . ةمح هقا ي ها منق  اآلية الكايمة فان  ول  مز ة   أةة  ُيب دِّ
لن ون

ا   رن مِّن هن هن ا ظن إحما يللد ة وا سممتا البدن الذه هو موضممع الزيقة ةلامة كشممل  ما مدا الو  م  (2)﴾من

ةاللديح ألحهما مح الزيقة ال اهالم فلسمممممممتلاد مق  أن لا  بدن الماأل لا  موعل الا   ةبد مح 

سممتاه بحلث ة يطدع مدل  غلاها باسممتفقام الو  م ةاللديح فإحهما ة يجة سممتاهما لكق   د مافت 

ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ﴿ دزم  واز ح ا الا   اللهما ف  للح أن  ول  مز ة   ثاحلاإن ذل  ة ي دِّ ب   ُي
لن ون

ِّهِّن  
ُُعوَلن يللد لامة إظهاع بدحها ة ن  الغلا مطدنا مدل  ةإعاما  مطدقا مح دةن فاق بلح   (3)﴾ِلِّ

مح  ملع ما اقدم الو  م ةاللديح ةغلاهما إة لزة ها ةالمذكوعيح ف  اآلية الكايمة. فلتحاممممممم  

 .أن اآلية الكايمة بمعل ة القاوص الواعدل ف  السلا الزيقة اـللد لكملح

لكل ظهوع الزيقة ف  لد حلسممممم  فتللد ة وا سمممممتا غلا ال اهال مقها دةن ال اهال الت   :األة 

 .ه  الو   ةاللدان

لكل إظهمماع الزيقممة لدغلا فتللممد لامتمم  مطدقمما مح دةن فاق بلح ال مماهالم ةالبمماطقممة إة  :الفمماح 

لدمممذكوعيح ف  اآليممة الكايمممة للممث يجوز لهمما اإلظهمماع لهل. ةللممث مافممت ان لامممة اإلظهمماع 

                                                            
 .22( األعراف 1)

 .31النور  (2)

 .31النور  (3)
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ةة وا التسمممممممتا اعزم لامة الق ا إللهام فتكون اآلية الكايمة أةل  باةسمممممممتدة  بها مد  مدم 

 ( 1)تدة  بها مد  الجوازالجواز مح اةس

 -: واإلظهارالفرق بين الظهور في نفسه 

س  ةاإلظهاع ةما هو المااد مح ك  مقهما هقا يجلة  ةلإل ابة مح ما هو اللاق بلح ال هوع ف  حل

 :" السلد ال و   "  دس ساه

هذه اآلية الكايمة اتادى لبلان لكملح لكل ال هوعم ةمدم التستا المنبا مق  باإلبدام ف  حلس  (

مقد التما  ة ود حاظا محتام. ةلكل اإلظهاع لدغلا المنبا مق  باإلبدام مقد القطع بو ود حاظا 

هم محتام. أما مقد القطع بندم ة وده فلجوز الكشممممممم  كما ف  الحمام المقلاد مقد الغسممممممم  ةححو

أفادت الحكل األة  ةأن بدن الماأل ما مدا الو   ةالكللح كنوعل الا   يجة سمممتاه ف  حلسممم  ةة 

يتو   صمممدق مقوان البدة ةاإلبدام مد  ة ود القاظام ةلذا  ام ف  صمممحلحة زعاعل )  دت ألب  

 نلا )ر(: ع   ااج مح سمممللقة ماياحا أة سمممدة ثلاب  ةلل يجد شمممل ا يامممد  فل م فقا : يامممد  

ماما ةان كاحت اماأل  ندت يدها مد  فا ها ةان كان ع ع ةضمممع يده مد  سممموأا  ثل يجدسمممان اي

فلوملان ايماما ةة يسممجدان ةة ياكنان فلبدة ما ادلهمام اكون صممعاهما ايماما باؤةسممهما ( فاح  

ب  هو اإلبدام ف   حاظا محتام فل ها مح ذل  أن المااد  بدة ف  فاو مدم ة ود  بال )ر( مبا 

  أه ظهوعهم أفادت الحكل الفاح  ةهو لامة إظهاع  ملع البدن ةمح غلا اسمممممتفقام العزمة حلسممممم

لحامة الق ا إللها لغلا المذكوعيح فلها. ةالذه ي ها ةح النالل أن الاةايات الواعدل ف  السممممملا 

حام ي هذه اآلية الكايمة اؤكد ما ذكاحاه مح التلال  ف  الزيقة بلح ما يجة ستاها ف  حلس م ةما

سل الفاح  ف   سث  مح الق سل األة  ةبنضها اآلاا ا سث  مح الق إبداؤها لغلا الزةج فان بنضها ا

اآلية الكايمة. فمح األة م منتبال أب  بامملا مح أب  مبد ح )ر(: )  ا : سممثلت  مح  و  ح مز 

ا  ﴿ :ة    هن رن مِّن  هن ا ظن من ينن زِّيننتنُهن  إِّل   دِّ ب   ُي
لن دة ( فه   ؟  ا : ( 2)﴾ون كةم ةه  الق ال االم ةالمسممممممم

صايحة ف  أن السؤا  مح القسل األة  مح اآلية الكايمة دةن القسل الفاح  فع اد  إة مد   واز 

كشممم  الو  م ةاللديحم ةمدم ة وا سمممتاهما ف  حلسممم  ة د مافت أن ذل  ة يعزم  واز الق ا 

سؤا  فلها مح الذعاملح مح الماأل هما إللهما. ةمح الفاح : صحلحة اللضل  المتقدمة للث ةعد ال

قة الت   ا  ح مز ة   ِّهِّن  ﴿ :مح الزي
ُُعوَلن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ِلِّ دِّ ب   ُي

لن فدلت  (3)﴾ون فث اا )ر(: حنل. 

مد  لامة ابدا هما لغلا الزةج ةمح ذكا ف  اآلية الكايمةم فبمعل ة هذه القاوص يتضي  دلا 

أن ما السممماه منتبال أب  باممملا غلا ما السممماه صمممحلحة اللضمممل  ةاحهما مقضمممما إحما يللدان أن 

ل مح البدن. ة سممم الزيقة مد   سمممملح:  سمممل مقها يجة سمممتاه ف  حلسممم  ةهو ما مدا الو   ةالكللح

مقها ة يجوز إبداؤه لغلا المذكوعيح ف  اآلية الكايمة مطدقا ةهو امام البدن مح دةن اسمممممممتفقامم 

ةلن  صممالة الجواها "  دس سمماه " للقما اسممتد  بهذه الاممحلحة مد   واز الق ا إل  الو   
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  وحها صمممايحة فةالكللح ا ل  أحها ةاعدل ف  السممملا القسمممل األة  مح اآلية الكايمة ةغل  مح ك

(1) (الق ا إل  القسل الفاح 
 

 -:أ و : المتد   مح هذا الكعم مدل حقاط

نقاها فكدمة )يبديح( األةل  م مان اللاق بلح البدة ف  حلسمم  ةاإلبدام بالتنده بالعم ةمدم  :األولى

 .هاا تعالكايمة منقاها إظهاع الزيقة ةإ ظهوع الزيقة ف  حلس  ةكدمة )يبديح( الفاحلة ف  اآلية

ةالمااد  مان المااد بممال هوع ف  حلسمممممممم  انمممد إظهمماع الزيقممة مع التممما  ة ود القمماظا :الثااانيااة

 .باإلظهاع انمد إظهاع الزيقة مع القطع بو ود القاظا

 .ان هذا التلسلا هو ال اها مح اآلية الشايلة :الثالثة

 .ان منق  الستا يستبطح التستا مح القاظا المحتم  :الرابعة

 -:مالحظاتنا على المحقق السيد الخوئي )ره(

 -:ةيعلظ مدل 

 :أما بالقسبة لدققطة األةل 

 

أن الملزان ف  اللاق بلح ال هوع ف  حلسممممممم  ةاإلظهاع للس هو التنده بالعم ةمدم  فان  :فأوال

ال  مالمنقللح يقسمممممممجمان مع التنده بالعم مف   ولقا بدى الهع  لدقاس ة ولقا أبدى زيد عأي  أة 

ل اايح فاألة  بمنق  ال هوع ف  حلسممممممم  ةالفاح  بمنق  اإلظهاع عغل انده كدلهما بالعم ة ول  

ا﴿: انال  هُتُهمن و  سن ا  نُهمن ت  ل هذه اآلية الت  اسمممتشمممهد بها السممملد ال و   "  دس سممماه " مد  ( 2)﴾ بندن

الذه ذكاه "  دس ( ه  متندية بالعم فند  لسممممممة الملزان )بدت منق  ال هوع ف  حلسمممممم  لكدمة

سممممماه " يكون منق  بدت هو اإلظهاع ةللس ال هوع ف  حلسممممم  ف  للح  ا  "  دس سممممماه " أحها 

سممجل كما يق مبمنق  ال هوع ف  حلسمم  ةهو كذل  فما اسممتشممهد ب  ة يتقاسممة مع المقاط الذه أسممسمم 

لهع    بدى اكع المنقللح بدةن التنده بالعم كقول  أبديت السمممما ةهو هقا بمنق  اإلظهاع ةكقول

فما هو الملزان  مةهو هقا بمنق  ال هوع ف  حلسممممممم  ةمح ذل  يتضمممممممي بطعن المقلاس المذكوع

 الاحلي للق ذ؟

 

 

                                                            
 .63، ص1( مباني العروة الوثقى ج1)

 .22عراف ( األ2)



……………………………………………………………….………………………………………………………………… ة العفافآي    
 

25 
 

 -:المقياس الصحيح في الفرق بين الظهور واإلظهار

الجواا بثن الملزان الامممحلي ف  اللاق بلح ال هوع ف  حلسممم  ةاإلظهاع بواسمممطة فام   :وثانيا

أما أن يكون اللن  متنديا فلكون بمنق  اإلظهاع مف  أن اقو : اظها زيد مال  ملزاح  الد أمايح 

فكدما كان متنديا كان بمنق  اإلظهاع ةأما أن يكون اللن  ةزما ةلكق  اسمممممممقد إل  فام   اصمممممممد 

بحسممممة المنق  ة بحسممممة مدل القحو ةاألدا فلكون بمنق  اإلظهاع أيضمممما مف  أن اقو : ة ادر 

فباغل أن اللن  هقا ةزم ةللس متنديا لكح منقاه اإلظهاع ةللس ال هوع ةذل  مال  أةمدم  يبدة 

بسبة إسقاده إل  اللام  القاصد فان المسقد ل  اللام  ححويا هقا هو ضملا مستتا ينود مد  الما  

أة الندل ةلكح بحسمممممممة المنق  الملهوم مح هذا التاكلة أن فن  بدة الما  اسمممممممقد القه  مق  إل  

أن الم اطة هو المطدوا مق  أن يسممتا مال  أة مدم  ةالحاصمم  أن فن  بدى ةيبدة  الم اطة أه

إن كان متنديا أة ةزما مسممقدا إل  فام  فهو بمنق  اإلظهاع ةان كان بدةحهما فهو بمنق  ال هوع 

ف  حلسممم  هذا بحسمممة المنق  الدغوه ةالملهوم مح الكعم ة بحسمممة القاللة اللدسمممللة ةما هو مدة 

 م بحسمممممممة المنق  القحوه األدب  ةان كان يدتق  منهما  ز لا ة دا ما كما هو ةاضمممممممياللن  ةة

ةالحي أن السمما ف  كع المقاملح ةهما اسممتنما  الكدمة متندية ةاسممتنمالها ةزمة مسممقدل إل  فام  

ستنم  متنديا كان   اصد اكون بمنق  اإلظهاع ة ال هوع هو اإلسقاد إل  اللام  القاصد فك  ما ا

دا إل  فام  بلقما إذا اسممممممتنم  ةزما يثا  بمنق  ال هوع ااعل ةبمنق  اإلظهاع ااعل أااى مسممممممق

قاد ةمدم  ينن  ﴿ ةمق  يناف أن كدمة ملسمممممممة اإلسممممممم دِّ ب  بمنق  اإلظهاع ة ال هوع كما هو  ﴾ ُي

 .إذ ه  متندية ةمسقدل إل  المؤمقات مةاضي

بدام الزيقة غلا ةمد  هذا األسممممممماس يتبلح أن ظاها اآلية الكايمة أحها  ابلح لكما ةالدا ةهو إ

ه  ةافتااو  ل  لو أمكح او ل ما   ها ظهوع فل با   المسمممممممتفقللح ةللس فل ال اهال لغلا اآلبام ة

 ب  هو منق  مإمكاح  لغويا فان هذا غلا كاف ما لل يا  إل  مستوى ال هوع الذه هو غلا متوفا

لملزان المزموم بحلث يكون المنق  متنلقا حنل لو ال ا مبنلد غايت  ب  باط  لغويا كما أةضمممممممحقاه

 .ف  ذل  ال المطدوا

ا  ﴿: أما لماذا كاع  مدة رن مِّن هن هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ
لن مز  ةلماذا اسممتفق  ف  الجمدة األةل  (1)﴾ون

ا  ﴿ :ة    رن مِّن هن هن ا ظن ا  ام امهلدا لذكلل يسممممممتفح ف  الجمدة الفاحلة ذل  فالجواا أن التكااع   (2)﴾من

المسممتفقللح اآلبام ةسمما ا القا مة ةأما مدم اكااع اةسممتفقام فهو ااكاة مد  البلان السممابي ةامتمادا 

 .ةهذا أسدوا ماف   دا ممد  الوضوح القاش  مح ذكا الحكل  ب   دل 

ع ال هوإن إسمممممقاد اإلبدام لدلام  النا   المايد ةالوام  يبط  فاو أن يكون المنق  هو  :وثالثا

 .ةة يمكح ان يكون إة بمنق  اإلبدام مف  حلس 
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 -:الفاحلةةاما بالقسبة لدققطة 

ان الحكل بجواز ظهوع زيقة الو   ةالكللح ف  حلسممم  ةمدم  واز ظهوع با   الزيقة  :فيرد عليه

ديا إعامف  الشنا هذا الحكل غلا منقو  ةن ظهوع الزيقة ف  حلس  إما أن يكون منقاه أن ا ها ة 

ةبشمممك  غلا ااتلاعه ةهذا ال هوع غلا المقامممود  ا ز بع إشمممكا  ةة يمكح التلامممل  فل  بلح 

ال اهال ةغلا ال اهال بحلث يجوز بالقسممممممبة لد اهال ةة يجوز بالقسممممممبة لغلا ال اهال ةن هذا 

لت   ةمنقاه التكدل  بغلا المقدةع الذه هو مسمممممتحل  مقع ةحقع ةإما أن يكون منقاه ظهوع الزيق

مع مدم ة ود حاظا ةهذا المنق  للس محتمع إذ ة ينق  أن يحام مد  الماأل أن اكشممممممم  مح 

بدحها لت  ف  ال دول ةالحمام مح دةن التما  ة ود أه حاظا لدضمممماةعل اللقهلة بندم لامة ذل  

 أما السمملا ال هوع ف  حلسمم  بما الضمم  ب  السمملد ال و   "  دس سمماه " مح  واز أن ابده الماأل

ة هها ةيديها ف  لا  ة ود حاظا محتم  ةمدم  واز إبدام غلا ذل  مح بدحها فهو اكد  ةاضممي 

ةة يو د ما يد  مد  أن ال هوع ف  حلسممممم  بهذا المنق  فكشممممم  الماأل ة هها هو إبدام ةإظهاع 

ةللس ظهوعا ف  حلسمممم  كما هو ةاضممممي ةبنباعل أااى إن أعيد مح ال هوع ف  حلسمممم  ف  مقاب  

 -: اايح فهو باط  إذ ياد مدل  إشكاةناإلظهاع ل

ة يقطبي مد  كشمم  الماأل ة هها مفع لا   محتم  فع يكون ف  حلسمم  بهذا المنق  ألح   :األة 

  .بالقلاس إل  الا   المحتم  ي اج مح كوح  ف  حلس  لسة هذا التلسلا

ةان أعيد مح ال هوع ف  حلسممم  بمنق   لاسممم  إل  القاظا  مهو السممملا ابام  ة شممماهد ل  :الفاح 

المحتم  ف  مقاب  اإلظهاع بمنق  القلاس إل  القاظا المقطور فهو ة شمممممماهد مدل  مح الدغة حها لا 

ةمجاد ا تااح مد  الدغة ةان أعيد مح ال هوع ف  حلسمممممم  ة وا السممممممتا مع القاظا ةبدةح  فهو 

ال هوع ف  حلسمم  بمنق  ال هوع غلا المقاممود فسمملكون  مقطور البطعن ف  الشمماينة ةان أعيد

منق  اآلية مد  هذا التقديا أن ظهوع الزيقة غلا المقاممممممود  ا ز بالقسممممممبة لد اهال ةغلا  ا ز 

لار اإلثل  لان اعا هذا ب م  ألح  إن أعيد ب قة غلا ال اهال ةهذا التاكلة غلا محت بة لدزي بالقسممممممم

لدزيقة فهو غلا صمممحلي إذ ة يمكح التلامممل  فل  بلح ةالمسمممؤةللة اجاه اةحكشممماف غلا اإلعاده 

بنض البدن دةن بنض ةن هذا ةزم  التكدل  بغلا المقدةع المقل  مقع ةشممممممماما للث أن مح 

ظهات زيقتها ة بقامممممممد ة إثل مدلها دةن فاق بلح الزيقة ال اهال ةغلا ال اهال ةان أعيد بلان 

المنذعية فهو غلا اام ةن هذا منقاه أن مح مجاد الحكل الشمممممممام  بغض الق ا مح المقجزية ة

احكشممممم  ة هها ةكللها دةن إعاداها فقد فندت لعة ةة إثل مدلها ةان مح احكشممممم  غلا ذل  مح 

 سممممممدها فه   د فندت لااما ةه  منذةعل بسممممممبة اعالار اةاتلاع ةللق ذ إن أعيد مح هذا بلان 

ةه   واز كشمممممم  الو   ةالكللح ةان أعيد  الحكل الوا ن  فهو يتلي مع القتلجة الت  ةصممممممدقا لها

بلان لكل احكشممممممماف الو   ةالكللح ف  لالة اعالار اةاتلاع ةاح   ا ز مع اةلتلاظ بالتحايل ف  

قة  بة لدزي بالقسممممممم اذل ماالنلح  ما دام النقاا ةالمؤا مديل الجدةى إذ  لان  هذا الب لاع ف لة اةات لا

أن أدلة  باإلضافة إل  م  الجواز بالقسبة لذةل ال اهال ةبالقسبة لغلا ال اهال فما منق  ا ال

األلكام الشممممممماملة لها دةلة التزاملة ف  ثبوت المقجزية ةالمنذعية بدةن الكل  ةة يناف دلل  

ةالد يبلح مجاد الحكل مقلامممممممع مح المقجزية ةالمنذعية فان الغاو مح بلان األلكام ة يقل  

 .مح بلان المسؤةللة
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هذا التلسلا مح ال هوع غاية البند ةلند  "  دس ساه " ة لظ مدم إمكان ةمح ذل  يتضي ابتناد 

األاذ بمنق  ال هوع ف  حلسممم  كما هو ف  الدغة لجث إل  التثةي  ة د ابلح مدى اكد  هذا التلسممملا 

 .ل ية الكايمة

 :ةأما بالقسبة لدققطة الفالفة

ِّ ﴿  ول  انال :ةن اآلية الكايمة ةبالتحديد أن هذا التلسمممملا غلا صممممحلي  :فيرد عليها نض    ل   ب نن ون
ِّهِّن      ُجُيوب

ن ُُمرِّهِّن  َعن كالق  ف  مدم ة وا سممممممتا الو   فكل  ياممممممي افتااو أن المقطع  (1) ﴾ِبِّ

 .التال  مح اآلية يد  مد  ة وا ستا الو   اح  لمقب  ةاضي مد  بطعن هذا التلسلا

 :ةأما بالقسبة لدققطة الاابنة

الستا منقاه اإلالام مح القاظا ةة عبط ل  بالقاظا المحتم  ةمدل  فهذا التلسلا  نأ :مدلهافلاد 

يجن  مح اآلية أحها بادد بلان الحكل الوا ن  ةالحكل ال اهاه منا فل  لا  الش  ف  ة ود 

الا   األ قب  يجوز كش  الو   ةالكللح فقط ةف  لا  الندل ة يجوز كش  شل  مع أن اآلية 

لها فاو الش  ةإحما ابلح الحكل الوا ن  كسا ا أدلة األلكام األةللة للث ة ح ا الكايمة للس ف

 .فلها لدوظللة لالة الش  كما هو ةاضي  د 

ةبنباعل أااى ةزم هذا الكعم أن اللقال األةل  مح اآلية ابلح الحكل ال اهاه ةاللقال الفاحلة ابلح 

لقا لق  ف  دموى اندلي الجواز مد  مقوان الحكل الوا ن  مع اح   دس سممممممماه عد مد  الملازا ا

ةزم  الناف  مدم الجواز ف  لا  الشمم  ف  ة ود ذل  النقوان ف  المسممثلة ال مسمملح مح الناةل 

الوثق  كتاا القكاح بان:" المتلاهل مح دلل  األلكام أح  ة يتكل  إة بلان الحكل الوا ن ...م ةأما 

موضممور فدلس لددلل  أه اناو لحكم  ب  هو سمماكت ما ه  الوظللة مقد الشمم م ةمدم إلااز ال

 ( 2) مق  اماما

لن ﴿األةل : فكل  التزم بان اآلية هقا ف   مدتها  ا   ون رن مِّن هن هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من ه  بامممممممدد  (3)﴾ُيب دِّ

 .!بلان الوظللة ةالحكل مقد الش  ف  ة ود القاظا بالقسبة لدزيقة ال اهال؟

 -:تفسيرناالروايات تؤكد 

 هذا كد  بحسة ملاد اآلية الكايمة ةأما بحسة الاةايات

 -ز:فلد  مد  الجوا

                                                            
 .30( النور 1)

 .119، ص 1( مباني العروة الوثقى ج2)
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ِد الكدلق  اللضل  بح يساع عةاها  صحلحة -1 ف  الكاف  مح: ِمد ل ِمْح أَْصَحابِقَا َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم 

اج  َمِح  ِ )ر( ْبِح ِملسمممَ  َمِح اْبِح َمْحبُوا  َمْح َ ِملِ  ْبِح دَع  ثَْلُت أَبَا َمْبِد َّللا  اع   َاَ  سمممَ ْلِ  ْبِح يَسمممَ اْللُضمممَ

الَ  اَعَك َةاَنممَ ُ اَبممَ اَ  َّللا  ِة ال تِ   ممَ يقممَ ا ِمَح الز ِ َعاَمْلِح ِمَح اْلَمْاأَلِ أَُهمممَ ينن زِّيننتنُهن  إِّل  ﴿ :َمِح الممذ ِ دِّ ب   ُي
لن ون

ِّهِّن  
ُُعوَلن َواَعْيحِ  َاَ  حَنَْل َةَما دُةَن  (1)﴾ِلِّ يقَِة َةَما دُةَن الس ِ  .اْلِ َماِع ِمَح الز ِ

دةن السمممواع بااجاه المافي فتد  الامممحلحة مد   واز  ةالو   ة يسمممتاه ال ماع ةالكلان هما ما

الكشممم  ةاد  مد   واز الق ا بالمعزمة النافلة ةان  ل  بندم المعزمة لما أةضمممحقاه مح اللهل 

ام بجواز الكش  يدزم مق   واز الق ا ة سلما مع معل ة البند الناف  القاض  بان التشايع الن

 ماة تمام  لدتشمممممممايع ةالققض بجواز كشممممممم  النوعل لدمجبوع مع مدم  واز الق ا غلا ةاعد

ةاتعف المقام فان هذا اللاو لالة شممم اممملة حادعل ةلكل الجواز فلها لكل ثاحوه بلقما اشمممايع 

  ذل  ف  اللهل الناف  هذا ة د فسا السلد ال و   "  دس  واز الكش  لكل مام ةأةل  يستلاد مق

 :" ساه " الاةاية بتلسلا غاية للث  ا  "  دس ساه

فان ال اها أن المااد بما دةن ال ماع هو ما ينل  أن الامممممممحلحة ف  الحامة أظها مح الجواز 

 مباع لمعل ة الو   أيضممممممما ألح  مما يكون مد  الاأس فلكون الو   مما هو دةح  ة محالة ةة

مق  ما يكون مد  الذ ح ك  يقا : أن ما دةح  هو الا بة ااصممممةم ب  ما دةح  أال ماع مح أسمممملد  

الو   فما دةن كما أن ال اها ب  الواضمممي أن المااد بما دةن السمممواعيح هو ما يكون دةحهما إل  

اع ا كون الك  اأطااف األصممابع. ةلم  ذل  مد  اللاصممدة اللسمملال بلقهما ةبلح الك م بحلث ي

مح  ول  )ر( ةما دةن السمممممممواعيح ة ي دو مح انسممممممم . إذن فالاةاية اد  مد  أن الذعاملح ةما 

دةحهما إل  أطااف األصمممممممابع ةال ماع ةما دةح  مطدقا مح الزيقة المحام إبداؤها فع يبق  ة   

 (2) ح.مد   واز الق ا إل  الو   ةالكلللعستدة  بها 

يجوز كشمممل  مع أن الامممحلحة ةاضمممحة ف  أن  شممم مالتلسممملا ة يبق  من  ةة   الغاابة أن هذا 

 سممممما مح البدن يجوز كشممممل  سممممؤاة ة وابا ةإة لما كان هقاك أه منق  لدسممممؤا  مح الذعاملح 

دةن ال ماع ةما دةن السواعيح مح الزيقة ب  كان المقاسة أن يكون الجواا بان  ةالجواا بان ما

ةمح  هة أااى فان دةن إذا فسممات بمنق  احت ةأسممل  فان ما دةن ال ماع هو  مالبدن كد  زيقة

ما يكون احت حهاية ال ماع أه التحتلة اؤاذ بدحاظ ال ماع كامع أه بند  اا  زم مق  فلكون 

المنق  أن ما يكون احت الا بة مح الاممممدع ةححوه مح الزيقة الت  يجة سممممتاها هذا هو الملهوم 

  .ةلغة ةمافا مح التحتل

ما دةن )أما ما يكون أسمممممممل   زم مق  دةن  اا فهو الموازه ةالمحاذه. ةعبما كان المااد مح 

 .هو ما يغطل  ال ماع مح الشنا ةححوه (ال ماع

إن كان المقاود مقها الكللح دلت مد  ة وا ستاهما ةان كان  السواعيح(دةن  )ماثل إن مباعل 

بة السممممؤا  مقهما دلت مد   واز كشمممم  الكللح المقاممممود مقها الذعاملح كما هو ال اها لمقاسمممم

                                                            
 .31النور  (1)

(2)
 

 .57ص، 1، جالعروة الوثقىمباني 
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فان ال است هاع اةلتما  األالا ةإة فه  مجمدة مح هذه القاللة ةة اادي إلثبات ة وا  ممافا

 ." ستا الكللح ةحتلام ال هوع فلقدفع ما  ام ف  بلاح  "  دس ساه

د  َمْح أَْلَمدَ ةمنتبال أب  بامملا عةاها ف  الوسمما   مح محمد بح ينقوا َمِح اْلُحسممَ  -2 ْلِح ْبِح ُمَحم 

 ِ ثَْلتُ ُ َمْح  َْوِ  َّللا  ِ )ر(  َاَ  سممَ لا  َمْح أَبِ  َمْبِد َّللا  ِدل  َمْح أَبِ  بَاممِ ْندَاَن ْبِح ُمسممْ َحاَق َمْح سممَ  َمز  ْبِح إِسممْ

ا  ﴿: َةَ     رن مِّن هن هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ
لن  ( 2)َةاْلَمَسَكةُ َةِهَ  اْلقُْدةُ   َاَ  اْلَ ااَلُ  (1)﴾ون

أ و  الاةاية منتبال ةذل  لفبوت ةثا ة سممندان بح مسممدل بقام مد   امداقا ف  ةثا ة مشممايخ محمد 

بح المد بح يحل  مدا مح استفقاهل الشلخ محمد بح الحسح بح الوللد أة الشلخ أبو النباس بح حوح 

ةسممندان مح مشممايخ ابح يحل  ةلل يسممتفحم عةى مح سممندان ابح يحل  ف :  مأة الشمملخ الاممدةق

]ضممملا[ : مح محمد بح ألمد بح يحل 253صم 7ج م16الاممل  ألكام القكاح ح 24التهذية ا

 مدل  السعم. د  بح يقطلح  ا   دت ألب  الحسحمح سندان مح م

كتاا القكاح باا أح  ة يقبغ  أن يتمتع إة بالمؤمقة مح أبواا المتنة مح كتاا  اةسمممتباممماعةف  

بح يقطلح  ا  ]ضمممملا[ مح سمممندان مح مد  : مح محمد بح ألمد بح يحل 143صم 3القكاح ج

 : ا  دل  السعم دت ألب  الحسح م

 .افاةدةلتها مد  استفقام الكللح بامتباع أن الق ا لد اال يستدزم الق ا لدك  م

 .( 3)ةالقُْدُة بضل القاف ةسكون العم هو السواع  ا  ف  لسان الناا: القُْدُة: السواع

َقاِد َمْح  -3 ِ ْبِح َ ْنلَا  فِ   ُْاِا اإِلسمممممممْ ةمنتبال مبد ح بح  نلا عةاها ف  الوسممممممما   مح َمْبِد َّللا 

نَدَلَ ْبِح ِزيَاد   َا َ  ِدل  َمْح َمسممْ ا اُْ ِهُا اْلَمْاأَلُ ِمْح ِزيقَتَِها  َا َ  :َهاُعةَن ْبِح ُمسممْ ِمْنُت َ ْنلَااً َةسممُ َِ  َمم   :سممَ

 (4)اْلَوْ  َ َةاْلَكل ْلحِ 

  .ةه  ح  ف   واز اإلبدام ةسقدها اام

ْلِح  -4 ِ ْبِح اْلُحسمممممَ ِد ْبِح َمِد   صمممممحلحة المد بح محمد بح أب  حاممممما عةاها ف  الوسممممما   مح ُمَحم 

ْسقَاِدِه َمْح  َسْبِع بِإِ علِ َةُهَو اْبُح  َضا )ر(  َاَ  يُْؤَاذُ اْلغُعُم بِالا  ْاا  َمِح الا ِ ِد ْبِح أَبِ  حَ أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم 

 (5) ِسقِلَح َةة اُغَط ِ  اْلَمْاأَلُ َشْنَاَها ِمْق ُ َلت   يَْحتَِدلَ 

 

 

                                                            
 .31النور  (1)

 من أبواب مقدمات النكاح. 109من ب 4، ح202، ص 20( وسائل الشيعة ج 2)

 .688، ص 1( لسان العرب ج3)

 من أبواب مقدمات النكاح. 109من ب 5، ح202، ص 20( وسائل الشيعة ج 4)

 من أبواب مقدمات النكاح. 126من ب 3، ح229، ص 20( وسائل الشيعة ج 5)
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ِ ْبِح  -5 قَاِد َمْح أَْلَمدَ ْبِح صمممممحلحت  األااى عةاها ف  الوسممممما   مح َمْبِد َّللا  َ ْنلَا  فِ   ُْاِا اةسمممممْ

َسهَ  َضا )ر(  َاَ  ة اُغَط ِ  اْلَمْاأَلُ َعأْ ْاا  َمِح الا ِ ِد ْبِح أَبِ  حَ َس  َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  ِد ْبِح ِمل ا ِمَح ُمَحم 

(1)اْلغُعِم َلت   يَْبدَُم اْلغُعمُ 
 

 بتا مد  الماأل ستا شنا الاأس ةاغطلت  مح البالم فلستلاد ةاقاية اةستدة  بهما أحهما إحما أة

مقهما مافا مدم ة وا سممتا الو   ةهما مح الاةايات الت  اشممنا بان السمملال  ا مة مد  كشمم  

 .الو   ةمدم ستاه

ةيؤيده األاباع الت  اد  مد  مدم  واز سممتا الو   لدمحامة حذكا مقها ما عةاه ف  الوسمما   مح 

ِد ْبحِ  ِ ْبِح َمْلُمون  َمْح  ُمَحم  اِد ْبِح ِملسمممممممَ  َمْح َمْبِد َّللا  لِ  َمْح َلم  ِ ْبِح إِْبَااِهلَل َمْح أَبِ يَْنقُوَا َمْح َمِد  

 ِ  ُ  . ِ فِ  َعأْسِ  َ ْنلَا  َمْح أَبِلِ  )ر(  َاَ  اْلُمْحِاَمةُ ة اَتَقَق ُة ألَن  إِْلَااَم اْلَمْاأَلِ فِ  َةْ ِهَها َةإِْلَااَم الا 

ِ بْ  قَاِدِه َمْح َمْبِد َّللا  دُةُق بِإِسمممممْ ع َةَعَةاهُ الاممممم  ِح ثل  ا  الحا النامد : َةَعَةاهُ اْلُمِللدُ فِ  اْلُمْققِنَِة ُمْاسمممممَ

اِدِق َمْح أَبِلِ  )ر( ِمفْدَ ُ  َمْلُمون  َمِح الا 
 (2) 

 دا فتاممدي لدمسممامدل ةاةلتزام بحامة كشمم  الو   لغلا المحامة ةة وا كشممل  لها بنلد  :أقول

 .ف  إثبات المطدوا بدع ة ما

أض  إل  ذل  الاةايات الدالة مد   واز طاح ال ماع أة الجدباا بالقسبة لدقوامد مح القسام ة د 

 ةيستلاد مقها مدم ة وا ستا مذكاحاها ف  مبحث استفقام القوامد مح شالقا مد  الناةل الوثق 

الو   لغلا القوامد أيضممممما بامتباع مدم سمممممتا الجدباا ةال ماع لدو   فقد ادت هذه الاةايات مح 

 .اإلشاعل لدققاا أة القلاز مما يد  بمستوى ما مد   لام السلال مد  مدم ستا الو   ةالكللح

مد  المطدوا غلا التامة سممقدا  مجمور الاةايات الدالة -بامملة مؤيد مد  األ    -ةيمكح إضممافة 

 ةه  مديدل مقها

رن ﴿ :عةاية أب  الجاعةدم مح أب   نلا ) مدل  السممممعم (م ف   ول  -1 هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ
لن ون

ا   فه  الفلاا ةالكح  ةال اال ةاضاا الك  ةالسواعم ةالزيقة ثعث: زيقة لدقاسم ةزيقة  (3)﴾مِّن هن

لدزةجم فثما زيقة القاس فقد ذكاحاهم ةأما زيقة المحام فموضممممع القعدل فما فو هام  لدمحامم ةزيقة

( 4) مق م ةأما زيقة الزةج فالجسد كد ةالدمدج ةما دةح م ةال د ا  ةما أسل 
 

ضملا( َمْح محمد بح ينقوا مح محمد بح يح  ) ةمقها: ابا زعاعل أاا   ف  الوسا   َمح -2

ِل ْبِح ُمْاَةلَ َمحْ  ِنلد  َمِح اْلقَاسممِ ْلِح ْبِح سممَ ِد ْبِح َااِلد  َةاْلُحسممَ ِد ْبِح ِملسممَ  َمْح ُمَحم  ِ  أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم   َمْبِد َّللا 

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 126من ب 4، ح229، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)

 من أبواب تروك االحرام. 48من ب 1، ح493، ص 12( وسائل الشيعة ج 2)

 .31النور  (3)

 .275، ص 14( مستدرك الوسائل ج4)
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    َ ِ َمز  َة ِ )ر( فِ   َْوِ  َّللا  ْبِد َّللا  رن ﴿ :ْبِح بَُكْلا  َمْح ُزَعاَعلَ َمْح أَبِ  َم هن ا ظن ا   من هن َقةُ : َ ا َ  ( 1)﴾مِّن  ي الز ِ

(2) ال  اِهَالُ اْلُكْحُ  َةاْلَ ااَلُ 
 

ِد ْبِح   3- ِد ْبِح يَْحلَ  َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  ةمقها: ما عةاه ف  الوسمممما   مح محمد بح ينقوا َمْح ُمَحم 

ُ ِ  أَْن ِملَس  َمْح َمْاَةِك ْبِح ُمبَْلد  َمْح بَْنِض أَْصَحابِقَا َمْح أَبِ   ِ )ر(  َاَ   ُْدُت لَ ُ َما يَِح ُّ ِلدا  َمْبِد َّللا 

يََاى ِمَح اْلَمْاأَلِ إِذَا لَْل يَُكْح َمْحَاماً  َاَ  اْلَوْ  ُ َةاْلَكل اِن َةاْلقَدََمانِ 
(3) 

ةمقها: ما عةاه ف  الوسممما   مح محمد بح ينقوا َمْح مدل مح أصمممحابقا ) ضمممملا( َمْح أَْلَمدَ  -4

ْما   َمحْ  ْلِ  ْبِح َمِملَالَ َمْح َمْمِاة ْبِح شممِ َاْيي  َمْح سممَ َماِملَ  ْبِح ِمْهَااَن َمْح ُمبَْلِد ْبِح ُمنَاِةيَةَ ْبِح شممُ إِسممْ

ِ )ص( يُِايدُ فَاِطَمةَ ةَ  وُ  َّللا  ِ  َاَ  َاَاَج َعسمممُ اِعه  ِ األَْحامممَ  حَاأَ َمْح أَبِ  َ ْنلَا  )ر( َمْح َ ابِِا ْبِح َمْبِد َّللا 

عُم َمدَْلُكْل فَقَالَْت فَاطِ  َع يَدَهُ َمدَْلِ  فَدَفَنَ ُ ثُل   َاَ  السمممممم  ا اْحتََهْلقَا إِلَ  اْلبَاِا َةضممممممَ َمدَْلَ  َمةُ )ر( ةَ َمنَ ُ فَدَم 

ِ  َاَ  أَْدُاُ  أَحَا َةَمْح  وَ  َّللا  ِ  َاَ  أَْدُاُ   َالَِت اْدُاْ  يَا َعسممممُ وَ  َّللا  عُم يَا َعسممممُ َمِن   َالَْت لَْلَس َمدَ   السمممم 

عُم َمدَْلِ  فَ  ِ  فَلَنَدَْت ثُل   َاَ  السمم  َ  ِمْدَحلَتِِ  فَقَق ِِن  بِِ  َعأْسممَ الَْت َةَمدَْلَ  قَ  ِقَارغ فَقَاَ  يَا فَاِطَمةُ ُاِذه فَضممْ

ِ  َا وَ  َّللا  ِ  َاَ  أَْدُاُ   َالَْت حَنَْل يَا َعسممُ وَ  َّللا  عُم يَا َعسممُ َ  أَحَا َةَمْح َمِن   َالَْت َةَمْح َمنََ   َاَ  َ اِباغ السمم 

 ِ وُ  َّللا  لَُا َكثَح  ُ بَْطُح َ َاادَل  فَقَاَ  َعسمممممُ ِ )ص( َةدََاْدُت َةإِذَا َةْ  ُ فَاِطَمةَ )ر( أَصمممممْ وُ  َّللا   فَدََاَ  َعسمممممُ

ِ اْلجُ  وَ  َّللا  لََا  َالَْت يَا َعسمممممُ بَِع )ص( َما ِل  أََعى َةْ َهِ  أَصمممممْ ِ )ص( الد ُهل  ُمشمممممْ وُ  َّللا  وُر فَقَاَ  َعسمممممُ

لد ِم يَتَ  ِ لَقََ ْاُت إِلَ  ا د  َ اَ  َ ابِاغ فََو َّللا  ْقَت ُمَحم  بِْع َفاِطَمةَ بِ َنِة أَشمممممممْ ْل َحد ُع ِمْح اْلَجْوَمِة َةدَافَِع الضممممممم 

 (4)ِلَ  اْللَْومِ  َُااِصَها َلت   َمادَ َةْ ُهَها أَْلَمَا فََما َ اَمْت بَْندَ ذَ 

 -:األدلة المزعومة لوجوب ستر الوجه والكفين

 :ةما استد  ب  مد  مدم الجواز مح اآليات األااى ةالاةايات غلا اام فدقستناضها فلما يد 

 -:آية الغض

 :  ول  سبحاح  -أل :

ُظوا  ﴿ فن ينح  ب صن رِّهِّم  ون
ن
وا  مِّن  أ مِّنِّين ينُغضُّ ِّل ُمؤ  ُهم    قُل ل  ن فُُروجن نُهم   إِّن  ٱّلل  كن  ل ز 

ن
ِّكن أ ننُعونن  ذن ل ا ينص  ِّمن ر ب بُِّي ونقُل  ٣٠خن

نن مِّ  ض  ُض غ  مِّنن تِّ ين ِّل ُمؤ  نن ل  ظ  فن ينح  رِّهِّن  ون صن  ب 
ن
ب نن ن  أ ِّ ض  ن ل  ا  ون رن مِّن هن هن ا ظن ينن زِّيننتنُهن  إِّل  من  ُيب دِّ

لن ُهن  ون فُُروجن
ِّهِّن   ون    ُجُيوب

ن ُُمرِّهِّن  َعن ينن لن ِبِّ ننا ءِّ   ُيب دِّ ب 
ن
و  أ
ن
ِّهِّن  أ ئ

ننا  ب 
ن
و  أ
ن
ِّهِّن  أ

و  ءنابنا ءِّ ُبُعوَلن
ن
ِّهِّن  أ ئ

و  ءنابنا 
ن
ِّهِّن  أ

ُُعوَلن زِّيننتنُهن  إِّل  ِلِّ
خن 
ن
و  بننِّ  أ

ن
ِّهِّن  أ ون ن و  بننِّ  إِّخ 

ن
ِّهِّن  أ ون ن و  إِّخ 

ن
ِّهِّن  أ

ِّهِّن  ُبُعوَلن ئ
ا  ِّس  ن و  ن

ن
ِّهِّن  أ ا ون ت و  من

ن
ِّ أ ي 

وِّ ٱَل  بِّعِّين غن
ن
ي من ُنُهن  أ

ن
ت  أ لنكن من

ب نن  ِّ ض  لن ين ا ءِّ  ون سن ِّ رن تِّ ٱلن  و  ن  عن ُروا  َعن هن ظ  نم  ين ِّينن ل لِّ ٱَّل  ف  ِّ وِّ ٱلط 
ن
الِّ أ ِّجن بنةِّ مِّنن ٱلر  ر  ِّ

لِّ ٱل  و 
ُ
لنمن أ ُع  ر ُجلِّهِّن  لِّ

ن
ِّأ ا ب  من
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 ِّ ُبو ا  إِّلن ٱّلل  ُتو ن   ون هِّ تِّ نن ي ن زِّ مِّ ين  فِّ ُن ُي  مِّ ُمؤ  ل  ي  ُّ ن ٱ
ن
ا أ يع    ِّ َجن ُحونن   لِّ ف  ُت ُكم   ل  عن لن  ( 1)﴾٣١ونن 

 .بامتباع احها اد  مد  لامة الق ا مطابقة فتد  مد  ة وا الستا لدو   ةالكللح إلتزاما

  .ة د مافت الكعم فلها ةأحها اد  مد  ما ااتاحاه مح الجواز ة النكس

 -:آية الجلباب

بِّهِّن    ﴿ :  ول  انال  : باء َٰن بِِّ ي هِّن  مِّن جن
لن نِّين عن مِّنِّين يُد  ا ءِّ ٱل ُمؤ  ِّس  ن ن بننناتِّكن ون كن ون ون جِّ ز 

ن
ِّ  ۡ ُّ قُل  ا ٱِل ِبِّ هن يُّ

ن
َٰٓأ  ين

ُفور   ُ غن نن ٱّلل  َكن َۗ ون نن ذني  نن فنَلن يُؤ  رنف  ن ُيع 
ن
َٰٓ أ د َنن

ن
ِّكن أ يم  ذن ل   (2)﴾ ٥٩ا ا ر حِّ

أن األما بان يدحلح مدلهح مح  عبلبهح لل يذكا متندق   بدموى أن الجدباا يستا الو   أة بدموى

ةما الذه يقبغ  أن يسممممتاه فلكون ل  إطعق يشممممم  الو   ةالكللح ةكع الدمويلح باط  ةذل  ةن 

الجدباا  ل  إن منقاه الادام ة ل  هو ثوا ةاسع أةسع مح ال ماع ةدةن الادام ادوي  الماأل مد  

ها ة ل  الجدباا المدحلة كدما يستتا ب  مح كسام اةغلاه ةمح عأسها ةابق  ما ااسد  مد  صدع

القاموس اح  القمل  ةللق ذ ة ي ها اح  يسممتا الو   ةالكللح لت  ياممي اةسممتدة  بها ة ضمملة 

لذف المتندي يد  مد  اإلطعق إحما اتل ف  لا  ة يتوفا ما يد  مد  المحذةف ةلما كان ذل  

يندمون ما الذه يغطل  الجدباا  ح ذ بع عية فالحذف ينتمد مو ودا للح صمممممممدةع الق  إذ أحهل 

مد  مناةفلة ما يستاه الجدباا لكققا ة حناف مد  أسوم التقاديا ما إذا كان الجدباا يستا الو   

أة ة ةهذا يشممب  ما إذا حطي المنامموم مدل  السممعم مفع بالمتندي ةلل حسمممع بالتحديد ما الذه ادلظ 

ل  ة يباع إ اام مقدمات الحكمة لتطبلي اإلطعق ةمد  فاو أن يكون ب  ةمح الواضمممممممي أن ذ

الجدباا ل   ابدلة أن يسممتا الو   ةالكللح بحسممة لالت  ةةضممن  بحسممة طايقة لبسمم  بحلث يسممتا 

الو   ةالكللح ف  بنض الحاةت دةن بنض مع ذل  ة ياممي التمسمم  باإلطعق ةن لبسمم  لما لل 

ا فع يامممممدي األما بدبسممممم  لددةلة مد  الو وا للث أن لبسممممم  ل  يكح يسمممممتا الو   ةالكللح دا م

لالتان سمممتا الو   ةالكللح ةمدم سمممتاهما فالتمسممم  باإلطعق يقتضممم  مدم ة وا السمممتا ةلن  

المطمثن ب  احتلام ستا الجدباا بشك  دا ل حنل لو كان الجدباا بحسة ةضن  يستا الو   ةالكللح 

ب  يد  مد  ة وا سمممتاهما ةهذا غلا مندوم لو ود ال عف ف  ةلو غالبا أمكح القو  بان األما 

 .منق  الجدباا ب  دموى القطع بندم ستاه الو   للست بنلدل

تناضمممممح فع ي ميضممممماف إل  ذل  التندل  بان اعادام الجدباا يؤده إل  أن انافح بالسمممممتا ةالنلة

ما يدفع اإليذام ف  لالة إذ ذل  يشمممممملا إل  اإلعشمممممماد ل ميمقع اسممممممتلادل الو وا المولوه ملإليذام

 .ة لبلان الحكل األةل  ف  الحالة اةمتلادية كما هو المطدوا إثباا  بهذه اآلية الكايمة مالتمال 

 -:الحجابآية 
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ُنوا  لن  ﴿:  ول  انال  جيم ِّينن ءنامن ا ٱَّل  هن يُّ
ن
َٰٓأ ِّ ين  ُبُيوتن ٱِل ِبِّ 

ُخلُوا  ذننن لنُكم  إِّلن  تند  ن يُؤ 
ن
رِّينن  إِّل   أ ن نن ظِّ ي 

اٍم غن عن  طن
لن ُمس     ن  وا  ون ُ ُتم  فنٱنتنِش   ِّ عِّم  إِّذنا طن  فن

ُخلُوا  ن  إِّذنا ُدعِّيُتم  فنٱد  لن كِّ نن إِّننى ُ  ون ِۚ إِّن  ذن لُِّكم   ن ٍِ ي دِّ ن ين  ِّ  نِّس   ِّ
ذِّي ِۚ  ذنا س  ن يُؤ  ِّ ن  

ۦ مِّنن ٱ   ِّ  ِ تن نس    ُ لن س ۦ مِّنُكم   ونٱّلل  ِّ  ِ تن تن ع  ٱِل ِبِّ  فنِنس    ُُموُهن  من َل 
ن
ا ءِّ ا فنس    أ رن  لُوُهن  مِّن ون

 ِۚ اب  رُ  حِّجن هن ط 
ن
ِّهِّن    ذن لُِّكم  أ وب

قُلُ ُِّكم  ون وب
ُ ۥ لُِّقلُ ون جن ز 

ن
ن تننكُِّحو ا  أ

ن
لن  أ ِّ ون ُسولن ٱّلل  ُذوا  رن ن تُؤ 

ن
نن لنُكم  أ ا  ن ونمن

 ِّ نن عِّندن ٱّلل  ا  إِّن  ذن لُِّكم   ن بند 
ن
ِۦّ  أ ه دِّ ا  مِّنر بنع  يم  ظِّ   ( 1)﴾ ٥٣عن

صممممد  ح مدل  ة ل ( ب  لكل مام ةاعد )القب   بدموى أن  ملاد اآلية للس مح اامممما   زة ات 

ف  موعدهحم كما أن سمممؤا  المتار للس ل  ااممموصممملة ةالمق وع المع ال ةالموا هةم فلد  مد  

ةالحجاا مطدي فلشممممممم  الو   ةالكللح أة    ان  مالمقع مح المع ال بلح الجقسمممممملح بدةن لجاا

السممممؤا  مح ةعام لجاا يتقاة  ما لو كاحت مكشمممموفة الو   ةالكللح لولدهما فع بد مح الحجاا 

  .فتد  مد  ة وا ستا ك  ش م مح الماأل مح األ قب 

 -:ةهذا الكعم غلا  اب  لدقبو 

 مة ل ( كما هو ةاضمي مح اآلية الكايمةان الحكل ااص بزة ات الاسمو  )صمد  ح مدل   :أوال 

ةة دلل  مد  شمو  الحكل لغلاهح كما هو لكل مدم  واز الزةاج بزة اا  )صد  ح مدل  ة ل ( 

 .ةة ة   لتوهل اح  لكل مام ةعد ف  موعدهح ممح بنده ص

سمممممدمقا مموم الحكل لغلا زة اا  )صمممممد  ح مدل  ة ل ( فان ال طاا فلها متو    إل   لو :وثانيا

الا ا  دةن القسمممممممامم فالوا ة مدلهل هو المع ال مح ةعام الحجاا ةالماحع ةة دةلة لها مد  

ة وا التست ا مد  القسام فضع مح أن اد   مد  ة وا ستا الو   ةالكل لح ةلو سدمقا أحها اايد 

أن الحجاا يسمممممممتا الو   ةالكللح فقد مافت أن مدلولها اإليجاا مد  الا ا  ةة معزمة  بلان

  .بلق  ةبلح ة وا التست ا مد  القسام كما ة ي ل 

لو فاضمممقا أحها حاظال إل  لامة ح ا الا   إل  األ قبلة بدةن لجاا بمنق  السمممتا فهو : وثالثا

ةالحجاا اإلسمممعم  ة يلاو سمممتا الو    احوي  لدحجاا الوا ة المشممماةح ف  مقامات أااى

  .ةالكللح مد  ما أةضحقاه ةللست ف  مقام بلان ما هو الحجاا

ة احا  بستا الو   ةالكل لح  إن  دت: إن  المستلاد مح التندل  المذكوع ف  ذيدها ان  األطهاية التام 

 ً   .أيضا

ة اية مجاد لكمة ةفا دل متاابة ةن األطه م دت: ة دةلة لها مد  ة وا احال  األطهاية التام 

مف  ان  ومد  اإلالان باللن  فع يستلاد مقها التندل  الذه يلهل مق  الناف سنة موضور الحكل فه

 م اتااة مدل  فا دل صمممحلة ةمف  ( فاح  ة يلهل مق  ة وا ك  شممميقا  )صممموموا لت  اامممحوا

م ف  ةمف  ما  ا ملدلقاام مطدقا ( ة يلهل مق  ة وا اوفلا القوت)إحما  ن  الزكال  واا لدلقاام
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الماةه مح اطبة الزهاام )ر( ) فجن  ح اإليمان اطهلاا لكل مح الشممماكم ةالامممعل اقزيها لكل 

مح الكبام ةالزكال ازكلة لدقلسم ةحمام ف  الازقم ةالاممممممملام افبلتا لإلاعصم ةالحج اشمممممممللدا 

سلقا لدقدوام الخ..( ش م يقزه مح الكبا أة ة وا  ( 1)لدديحم ةالند  اق ستلاد مقها ة وا ك   ة ي

ةالسممممممما ان ذل  مجاد مقلنة  مك  شممممممم م يزك  القلس ةيكون فل  حمام لدازق ةهكذا أمفا  ذل 

يقا  ) ة اشممممممماا ال ما ألح   متاابة مد  اطبلي اللن  ةللس مدة يدةع الحكل مداعها ب عف ان

حكل ةكان أةسممع ملهوما مح ال ما يلهل مافا بان ( فان التندل  لما كان عا نا لموضممور المسممكا

الموضور هو المسكا فلتندى مح ال ما إل  ك  مسكا ةما ححح فل  للس اندلع ياابط بموضور 

عا ع لدمادحة أة إللدى الماالي المتاابة مد  اللن  ةف  مف  ذل  ة  غا   الحكل ب  هو اندل 

عك الذه يدةع الحكل مداعه. ةلو امت التندية يمكح التنده للث ة حدعه بان ذل  هو امام الم

لكان الع زم مد  القسام مدم ال اةج مح البلوت أصع ةمدم التحدث مع الا ا  ةمدلهح فن  ك  

ما مح شاح  أن يؤده لدتا   ف  سدل األطهاية مح  اامل القاان ةالاعل ةالالام ةالدمام ةغلا 

 .توهلةهذا مما ة يقبغ  أن ي مذل  مح المستحبات

 -:آية فال تخضعن بالقول

   :ت  استد   بها مد  ذل   ول  انالةمح اآليات ال: دال

سن  ﴿ د  ين نِّ حن
ن
أ ُُت  كن س  ن ِّ ل ءن ٱِل ِبِّ 

ِّنن ٱل ا  رنٞض م  بِّ ِۦّ من
ِّي ِفِّ قنل  عن ٱَّل  من ينط  لِّ فن و  ِّٱل قن نن ب ع  ضن ي ُُت   فنَلن َتن  ا ءِّ إِّنِّ ٱت قن سن ِّ  ن 

ل   ُروف   ونقُل نن قنو  ع  نن  ٣٢ا م  ةن ونقنر  و  كن ةن ونءناتِّين ٱلز  لنو  نن ٱلص  قِّم 
ن
أ ولن   ون

ُ  ۡ جن هِّلِّي ةِّ ٱ
جن ٱل  ُّ نن تنَبن لن تنَبن ج  ِفِّ ُبُيوتُِّكن  ون

ۥ    ُ رنُسوهلن ن ون نن ٱّلل  ع  طِّ
ن
أ  ( 2)﴾ون

 مدل  حةاةسممتدة  بها يتل مد  مالدتلح األةل  دموى مدم ااتامماصممها بزة ات القب  )صممد  

 -:ة ل ( ةالمالدة الفاحلة ف  بلان اقاية اةستدة  باآلية بقام مد  ممومها

المالدة األةل  باغل أن التكدل  ةال طاا متو   لقسمممام القب  )صمممد  ح مدل  ة ل ( ادم  مدم 

 -:اةاتااص بهح ةشمو  الحكل لسا ا المؤمقات بتقاية أن اآلية الشايلة اكلدت بلان مطدبلح

األة : أفضمممممدلة حسمممممام القب  صمممممد  ح مدل  ة ل  مح غلاهح إن ااقلح الفاح : بلان كلللة التقوى 

﴾ ف  للح  ﴿ :ةأسممبابهام فثفادت المطدة األة  بقول  تُح  َكثََلد  ِمَح الق ِسمماِم إِِن اا قَْلتُح  ِ لَسممْ يا حِسمماَم الق بِ  

ذل . مقها: مدم ال ضمممممممور بالقو  ةالقااع ف  أفادت المطدة الفاح  بتلايع مدل أموع باللام مد  

البلوتم ةمدم التباجم ةإ امة الامممممممعلم ةإيتام الزكال. ةللث أن مح الواضمممممممي أن الذه ي ت  

بقسمممام القب  صمممد  ح مدل  ة ل  هو المطدة األة  ااصمممةم أما المطدة الفاح  فع ااتاممماص ل  

ج ةإ امة الاعل ةإيتام الزكال ف  ضمق م بهح ب  يشم  مطدي القسام كما يشهد ل  ذكا مدم التبا

                                                            
 .223، ص 29( بحار االنوار ج1)

 .33-32( األحزاب 2)
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فع ة   لدقو  بااتامماص اآلية الكايمة بتمام  هااها بقسممام القب  صممد  ح مدل  ة ل  ب  ه  مح 

 ( 1)للث المطدة الفاح  اشم   ملع القسام

 -:ةحعلظ مد  ذل 

ون اآلية أن التقوى اكأن الم اطة بالمذكوعات حسام القب  )صد  ح مدل  ة ل ( ةللس ملاد  :أوال

  .بالمذكوعات لت  اتل دموى مدم اةاتااص

المذكوعات فامت مد  اقوى حسممممممام القب  )صممممممد  ح مدل  ة ل ( ةللس مد  التقوى ف   :وثانيا

ا  مح اقوى غلاهح بمنق  أن ل  شممماةطا أفمح المنقو  أن اكون التقوى بالقسمممبة لهح  محلسمممها

 .إضافلة

ااتاممممماصمممممهح ببنض األلكام ال انملل األلكام المكدلة بهح لغلاهح مح سممممما ا حنل إذا لل ححتم  

القسمممام غلا أن التما  ااتاممماصمممهح ببنض األلكام ة دافع ل  ب  هو ثابت ةا ع ف  الجمدة ة د 

 :صالت اآليتان السابقتان بمضاملة النقاا لمح اثا  بلالشة ةالفواا لمح اققت مقهح

ة   ﴿ ة  ن َِّٰن حِّ تِّ مِّنُكن  ب
 
ن ينأ ِّ من ءن ٱِل ِبِّ 

ا  ِّننة   ين نِّس  ن  ِ بن عن    مُّ ِّ يُض  ن  ن ٱّلل  ِّكن َعن نن ذن ل َكن ِۚ ون ِّ ي  فن ع  اُب ض  ِّ ذن ا ٱل عن نهن ل
ي   نسِّ ل  صن لِّح   ٣٠ا س من تنع  ِۦّ ون رنُسوهلِّ ِّ ون ُنت  مِّنُكن  ّللِّ  ق  ن ين ِّ ا نُّ ۞ونمن تني  ر  ا من رنهن ج 

ن
ا  أ ِّهن ت ا رِّز ق  ؤ  هن

ن ننا ل تند  ع 
ن
أ رِّيم  ون

 اا كن
٣١﴾(2 )

 

فع يمكح اندية األلكام المذكوعل الم اطة بها  مفمح المنقو   دا ااتاممماصمممهح ببنض التكالل 

د فمجا محسممممممام القب  )صممممممد  ح مدل  ة ل ( لغلاهح إة ما ثبت بدلل  ااعج كالاممممممعل ةالزكال

فالامممحلي مدم صمممعللة  ماشمممتما  اآلية مد  ما مدل مموم  لغلاهح ة يد  مد  مموملة الجملع

اآلية الكايمة لعستدة  بها مد  ة وا ستا الو   ةالكللح ةاتااصها بقسام الاسو  )صد  

 .ح مدل  ة ل ( مد  اقديا دةلتها مد  ة وا الستا

 :الجم (ة نة أيضا فقد  ام ف  كتاا )ةلن  حسام القب  )ص( فهمح اةاتااص 

 )ص(كتبت أم سمدمة إل  ما شمة مقدما مزمت مد  ال اةج إل  البامال: مح أم سمدمة زةج القب 

إل  ما شمممة أم المؤمقلح: سمممعم مدل م فثح  ألمد إلل  الذه ة ح إة هوم أما بند: فإح  سمممدل بلح 

اب  مضمماةا مد  لامت م  د  مع القا ن عسممو  ح صممد  ح مدل  ةال  ةسممدل ةبلح أمت م ةلج

(3) ااحايهاذيد  فع اقدلل م ةسكح مقلااك فع 
 

                                                            
 .103، ص 1( مباني العروة الوثقى ج1)

 .31-30( األحزاب 2)

 .26ص( وقعة الجمل 3)
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التسممممممدلل بتقاة  التكالل  ف  اآلية لك  القسممممممام المؤمقات ةاقاية  مد  فاوالمالدة الفاحلة اقع 

 -:اةستدة  بها بو هلح

 .ةالكل لح لاام بطايي أةل األةلوية فإح   إذا كان ال ضور بالقو  لااماً فإبدام الو    :األّول

مموم الند ة ح ااً إل  ا تضمممممام اآلية أن ك   شممممم م مو ة لتحق ي الطمع لمح كان ف   دب   :الثاني

 .ماو فهو لاامم ةمح المندوم أن إبدام الو   ةالكل لح مو ة لذل 

  القوةالجواا مح األة  : أن ال ضمممممور بالقو  ة يقاس ب  إبدام الو   ةالكل لح فإن  ال ضمممممور ب

يدا  ف  سممملاق التغقج ةالتملع ةأسمممدوا اإلثاعل القامممده مما يحاك الشمممهول ةيدمو مح ف   دب  

ماو إل  الطمع ةهذا الوضمممع مندوم مسمممتوى اطوعا م ب عف إبدام الو   ةالكللح ف  لشممممة 

ةملة. ةمح الفاح  ما اقدم ف  التندلي مد  اآلية السمممممممابقة مح مدم كوح  اندلع لموضمممممممور الحكل 

حما هو مح اآلثاع المتاابة مد  اإلالان بالمتندي فع يسممتلاد مق  سممايان الحكل لغلا الحكل المند  ةإ

مضمممافا إل  اح  لو ال لكان الع زم أن ة ي اج القسمممام مح البلوت عأسممماًم ةة يتندمح ةة يلندح أه 

ا الحكل بو وا القااع ف  البلوت ف   ول  ة ان ف  ﴿ :شممم م يو ة طمع مح ف   دب  ماو. ةام 

بلواكح﴾ بقام مد  كوح  مح القااع ة الو اع فدلس المااد ب  منقاه المطابق  الذه يسممممممماةق لامة 

ال اةج مح البلت لو  دعحا مموملة التكالل  ف  اآلية لغلا حسمممام القب  ص. إذ سممملال المتشمممامة 

ب  المااد أن ة اتباج ةاكشممممممم  مح زيقتها لذ ا قة حة بقاي ا مة مد  ال اةج مح غلا حكلا 

ةة ابا ح اباج الجاهدلة األةل ﴾ أة هو كقاية مح كون شممممممثحهح إداعل البلوت ةالتاممممممد ه ﴿  ول 

ج المقه  مق  هو  لشممؤةحها ةللس مح شممثحهح اةاتعط بالمجتمع الا ال م كما أن المااد مح التبا 

ةكشمممم  محاسممممقها كما كان ف  الجاهدلة فهذه اآلية ة دةلة لها أيضمممماً مد   مإظهاع الماأل ملااقها

ة وا ستا الو   ةالكل لحم ة د ابلح مح  ملع ذل  مدم اماملة دةلة ش م مح اآليات الت  استد   

  .بها مد  ذل 

 -:صحيحة الفضالء

ْح مد  بح صممممممحلحة اللضممممممعم عةاها ف  الوسمممممما   مح محمد بح ينقوا الكدلق  )اندلي(مَ  هاء

اِد ْبِح ُمفَْماَن َةَلْلِ   اِلل  َةَلم  اِم ْبِح سمممَ ِد ْبِح أَبِ  ُمَمْلا  َمْح ِهشمممَ إبااهلل )ضمممملا( َمْح أَبِلِ  َمْح ُمَحم 

ِمَها  ِ)ر( َ اَ  ة َبثَْس ِبثَْن يَْقُ َا إِلَ  َةْ ِهَها َةَمَناصمممممممِ ِهْل َمْح أَبِ  َمْبِد َّللا  ِ ُكد ِ إِذَا أََعادَ أَْن ْبِح اْلبَْ تَِاه 

َ َها يَتََزة 
 (1)

 

  مفان ملهومها مدم  واز الق ا إذا لل يكح مايدا ازةيجها

الو   أة المناصمممممل  ز الق ا إذا لل ياد الزةاج سممممموامةفل : أن إطعق الملهوم يد  مد  مدم  وا

بشمممهول أة بدةحها مع اوف اللتقة أة بدةحها ةهذا اإلطعق يقلد بما د  مد  الجواز لدو    ةسممموام

ةالكللح مح غلا المناممممملح ةبدةن شممممهول أة عيبة كما هو المشممممهوع أة بدةحهما مجتمنتلح بقام 

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 36من ب 2، ح88، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)
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لد  هذا التقل ماملة  مدم ا قديا  مة ةالاةيات المنتبال ةمد  ا لد هو اآلية الكاي مد  الم تاع ةالمق

تقدم اآلية الكايمة مد  الملهوم بدحاظ األظهاية بقام مد  كباى أظهاية المقطوق مح الملهوم ا

ةبدحاظ التا لي لدقا ن مد  ما ي الل م هذا كد  بقام مد   بو  الملهوم ةإة فع إشممممممكا  كما بقلقا 

 .إة بقحو  امدل التاازية القلود مدل  مح مدم الملهوم ف  القضلة الشاطلة ةة غلاها

مد  اح  يمكح الققاش ف  أن ح ا مايد الزةاج ح ا الح  ةاد لي ةهو بحسمممممممة النادل ة ي دو 

مح الشهول ةسلما مع معل ة اشبله  بالمستام فمقتض  الملهوم حل   واز هكذا ح ا لغلا مايد 

  .الزةاج ةة يقل   واز الق ا الباهم

مح محاةلة صممممافها مح ظاهاها ةاجللاها لاممممالي  أ بقاصممممحلحة اللضممممل  المتقدمة ة د  :واو

القو  بالتحايلم ةذل  ف  مقام سممممممماد أدلة الم تاع مح الجوازم فان ال ما  دقاه ةإة فه  مجمدة ة 

 .اادي إلثبات النكس

 

 -:صحيحة الصفار

ِح  :زاي ِد ْبِح اْلَحسمممَ قَاِدِه َمْح صمممحلحة محمد بح الحسمممح الاممملاع عةاها ف  الوسممما   مح ُمَحم  بِإِسمممْ

َهدَ َمدَ  اْمَاأَل  لَلْ  ل اِع  َاَ  َكتَْبُت إِلَ  اْللَِقلِ  )ر( فِ  َعُ    أََعادَ أَْن يَشمممممْ ِح الاممممم  ِد ْبِح اْلَحسمممممَ ا َس لَهَ ُمَحم 

َمَع َكعَمَها إِذَا تِْا َةيَسمممْ َهدَ َمدَْلَها ِمْح َةَعاِم السممم ِ ِهدَ َعُ عِن َمْدةِن أَح َها  بَِمْحَام  َهْ  يَُجوُز لَ ُ أَْن يَشمممْ شمممَ

َهادَلُ َمدَْلَها َلت   اَْبُاَز َةيُفْ  ِهدَُك َةَهذَا َكعُمَها أَْة ة اَُجوُز لَ ُ الشمممم  بِنَْلقَِها  بِتََهافُعحَةُ بِْقُت فُعن  ال تِ  اُشممممْ

 ُ  .فََو  َع )ر( اَتَقَق ُة َةاَْ َهُا ِلدشُُّهوِد إِْن َشاَم َّللا 

 :الحا النامد  علم  ح انال  ثل  ا 

د  اْلَحَسِح بْ  ل اِع أَح  ُ َكتََة إِلَ  أَبِ  ُمَحم  ِد ْبِح اْلَحَسِح الا  دُةُق بِإِْسقَاِدِه َمْح ُمَحم  ( ِح َمِد    )رَةَعَةاهُ الا 

ِ  )ر( دُةُق َةَهذَا الت ْو ِلُع ِمْقِده بَِ ط ِ َةذََكَا ِمفْدَ ُ  َاَ  الا 
 (1) 

ةاقاية اةستدة  بها أن أما اإلمام )ر( بالتققة الذه هو مباعل مما يستا مقداعا مح فوق األح  

 .فما دةح  مقد الشهادل يد  مد  مدم  واز الق ا إل  ة   الماأل ف  حلس 

ةفل : أن أما اإلمام )ر( إعشمماد إل  ا   ما يكل  ف  الشممهادل ةاح  ة يكلل  أن يشممهد بمجاد سمممار 

لام البلقة مد  أحها فعحة فدن  الماأل غلا بازل ةاستا ة هها كسدوك ا تاعه إذ ة ش  الاوت ة 

ف   واز ذل  ةللق ذ السممممؤا  ه  يكل  ف  الشممممهادل ما دةن الق ا إل  ة هها فلجلة اإلمام )ر( 

اح  ة بد أن اباز متققبة بمنق  أن هذا هو الحد األدح  لدتناف مدلها ةالشممهادل ةللس السممؤا  مح 

 .حلس لكل الق ا إل  ة   األ قبلة كما هو ةاضي

                                                            
 من أبواب كيفية الحكم. 43من ب 2، ح27ص ، 27( وسائل الشيعة ج 1)
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 .ةة ا   مح اةلتما  المسقط لعستدة 

األاباع الدالة مد  أن الق ا إل  األ قبلة " سمممممممهل مح سمممممممهام إبدلس " ةاح  زحا النلح ةما  :زاي

(1) شاكد 
 

ة افبت  الذهةفل : ضن  أساحلد هذه األاباع ةه  بلح ماسدة ةبلح ضنللة بجهالة مقبة بح االد 

ن اشبل  باإلضافة إل  أ مةثا ت  إة مد  أساس كام  الزياعل غلا التام مقدحا بالقسبة لغلا المشايخ

الق ا بكوح  سهما مح سهام إبدلس احما استنم  لمقاسبة التما  الو ور ف  الحاام فالق ا  د يؤده 

 .لة الهدف ة د ي ط  لدزح  ة د ة يؤده إلل  كما هو الحا  بالقسبة لدسهل الذه  د يا

 .فلكون المنق  أن الق ا يحتم  من  الو ور ف  الحاام

الذه يحتم  من  الو ور ف  الحاام  الشمممم مةحعلظ أن مجاد التما  الو ور ف  الحاام ة يحو   

فان م اللة اةلتلاطات غلا اةلزاملة يحتم  منها إصمممممممابة الحاام باغل مدم لامة  مإل  لاام

 .م اللة اةلتلاطات غلا اةلزاملة

 مسدمقا ان هذا التنبلا يد  مد  لامة الق ا

لكق  ة يد  مد  أكفا مح لامة الق ا بشممهول أة عيبة فان الق ا البائ ة يحتم  من  الو ور ف  

طاف  مح لكق  مقلد بغلا الو   ةالكللح ما سممممدمقا دةلت  مد  الحامة مطدقاالحاام فع يكون لاا

 .ما د  مد   واز الق ا لدو   ةالكللح

 .ةهكذا الحا  بالقسبة لدتنبلا بزح  النلح فاح  ظاها ف  الق ا بشهول ة الق ا المجاد

ةكل  الماأل  فالمتحا  مدم اماملة ش م مما استد  ب  مد  ة وا الستا أة لامة الق ا لو  

إة ملهوم صممممحلحة اللضممممعم بحسممممة إطع   مد  اثم  بقام مد  اماملة الملهوم كباةيا ةهو ما 

مقدحا فل  ح ا بلاح  ف  مدل األصو  ةبقام مد  ثبوت الملهوم كباةيا حقلد اإلطعق باآلية الكايمة 

 ما اقدم مدم ة ودةالاةايات المنتبال الدالة مد   واز كشمم  الو   ةاللديحم فتحامم  مح  ملع 

دلل  اام مد  ة وا سممممممتا الو   ةالكللح ب  ة ود ةاوفا الدلل  مد  الجواز ةح النالل بحقا ي 

 .األلكام

 المقام الثاني في حكم النظر

ااعل ف  لكل الق ا لغلا الو   ةالكللح ةأااى ف  لكل الق ا لدو   ةالكللح  ةالبحث ف  ذل  

 :فهقا مستويان

 حكم النظر للوجه والكفينالمستوى األول في 

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 104وما بعدها، ب 190، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)
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قاه ف  المقام األة  د  ذل  مد   واز الق ا  ةلما كان كشممممممم  الو   ةالكللح  ا زا مد  ما بل

 .لدمعزمة النافلة بلح  واز الكش  ة واز الق ا

 .ب  ح  ماس  ماةك بح مبلد المتقدم مد   واز الق ا

 -:اعتراض المحقق السيد الخوئي )ره(

 :ساه حا ش ف  ذل  بما يد لكح السلد ال و    دس 

فذحقا ةان  دقا: أن األما بالتستا ةاضي الدةلة مد  مدم  واز ح ا الا   إل  بدن الماأل إة اح  

ة يمكح القو  بذل  ف  مكس القضمممملة فان  واز اإلبدام ة يد  مد   واز ح ا الا   إللها إذ ة 

لامة ح ا الماأل إل  الا   ةالحا  اح   معزمة بلقهمام ةيكللقا ف  إثبات ذل  ذهاا  مامة إل 

( 1) ة يجة مدل  التستا
 

 -ه:ة المحقق السيد الخوئي )ره( لنفسمناقض

لكق  مافت المعزمة ةالناف بباب  لت  أح   دس ساه حا ض حلس  ةامتاف بالمعزمة ف  مدل 

المسمممالة ال امسمممة مواضمممع مح حلس الكتاا مقها ف  مسمممالة  واز إبدام الزيقة لدمحاعم ةمقها ف  

  :ةالفعثلح مباح  الناةل الوثق  للث  ا 

(2) .ةما ذكاحاه هقا ة يتقاف  مع ما اقدم مقا ف  المعزمة بلح  واز اإلبدام ة واز الق ا إللها
 

 المستوى الثاني في حكم النظر لغير الوجه والكفين

ةفل : أن اكدل  الماأل بالسمممتا ة ةادم  دةلة األما بالسمممتا ةمدم إبدام الزيقة مد  لامة الق ا 

دةلة فل  بو   مد  لامة ح ا الا   لها فتكدللها ة معزمة فل  بتكدلل  كل  ةمح ا دت مح 

 .ستاها الت  ة اقته  إذا حهلت  از الق ا لها عغل بقام اكدللها بالستا

ابق  ضممممممماةعل  فعةبكدمة ة معزمة ثبواا بلح اكدللها ةاكدلل  إذ الغاو  د يسمممممممتوف  بتكدللها 

ا ةة معزمة بلح اكدللها ةاكدلل  إثبااا فالناف ة ياى مح اكدللها بالستا اكدلل  بندم الق  ملتكدلل 

  .هذا كد  بحسة دةلة اآلية الكايمة ةإة فحامة الق ا ثابتة بثدلة أااى شالقاها ف  الدعس

 

  

 

                                                            
 .55-53، ص 1( مباني العورة الوثقى ج1)

 .79، ص 1( مباني العورة الوثقى ج2)
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ِّهِّن  ﴿ األزةاج: الفئة األولى
ُُعوَلن  . ﴾ِلِّ

ِّهِّن  ءنابنا  ﴿ اآلبام: الفئة الثانية  .ةيشم  األ داد ﴾ئ

ِّهِّن   ءِّ ءنابنا   ﴿ مأا الزةج ةيشم   بامه مهما ااامدةا: الفئة الثالثة
 ﴾ ُبُعوَلن

ب  ﴿ مةاألللاد ةاألسباطاألبقام الشام  لذبقام : الفئة الرابعة
ن
ِّهِّن  ننا  أ  ﴾ئ

ب  ﴿ مابح الزةج أة أللاده مهما اقازلوا: الفئة الخامسة
ن
ِّهِّن   ءِّ ننا  أ

 ﴾ ُبُعوَلن

ِّهِّن  ون  إِّخ  ﴿ اإلاول: الل ة السادسة  ﴾ ن

ِّهِّن  ون  إِّخ   بننِّ   ﴿ أبقام اإلاول مهما اقازلوا: الفئة السابعة  ﴾ن

ون   بننِّ   ﴿ اقازلواأبقام األاوات مهما : الفئة الثامنة خن
ن
ِّهِّن  أ  ﴾ت

ا   ﴿:الفئة التاسعة ِّسن ِّهِّن  ن ا   ﴿ ة د ة ع الكعم ف  منق  ﴾ ئ ِّسن ِّهِّن  ن  .ةالمااد مقها ﴾ ئ

ا ﴿:الفئة العاشرة ت   من لنكن ي   من
ن
 .تد  ف  المااد مح هذه الل ة أيضاةاا ﴾ ُنُهن  من  أ

 في المراد من الفئتين التاسعة والعاشرة

ا   ﴿ فل  ِّسن ِّهِّن  ن  -:ة وه ةأ وا  ﴾ ئ

أن المااد بقسممممما هح القسمممممام المؤمقات بامتباع إضمممممافتهح لهح فلكون المنق   واز إبدام -  األة 

  ةمدل مالزيقة لدقسام المؤمقات ةهو ماةه مح ابح مباس ةحسة لاالة الحدا ي "  دس ساه "

 .أة الكااهة مد  األ   ماكون القتلجة لامة اكشلها بلح يده غلا المسدمات

ا   ﴿ أن المااد مح-  الفاح  ِّس   ن ِّهِّن  ن مح ف  ادمتهح فلشمممممممم  الحاا ا ةاإلمام مسمممممممدمات ةغلا  ﴾ ئ

 .مسدمات

ا   ﴿ أن المااد مح-  الفالث ِّسن ِّهِّن  ن  ملع القسام ةلند  بدحاظ اإلضافة إل  القسام بما هح حسام ة  ﴾ ئ

ةلن  الو   فل  اح  لما كان المذكوع ف  اةسممتفقامات السممابقة هو الا ا  فابما  مبما احهح مؤمقات

 .اوهل مدم  واز اكش  الماأل لدماأل فجام انبلا أة حسا هح لدفع هذا التوهل

ا   ﴿ أن المااد مح-  الاابع ِّسن ِّهِّن  ن  .الحاا ا فاإلضافة لهح بدحاظ كوحهح لاا ا ﴾ ئ
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ا   ﴿ أن المااد مح -ال امس ِّس   ن ِّهِّن  ن الحاا ا مد  أن يكون المااد بالمؤمقات طبلن  القسمممممممام  ﴾ ئ

ا ﴿ـمممممممم ةالمااد بقسمما هح طبلن  الحاا ا ةالمااد بِ  ت   من لنكن ي   من
ن
طبلن  اإلمام فلكون منق   ﴾ ُنُهن  من  أ

ها لطبلن  الحاا ا ةطبلن  اإلمام ةهذا  بده زيقت بان ا باس  مة: أن طبلن  الماأل ة  اآلية الكاي

  .ابقاه السلد ال و    دس ساهالاأه 

ا   ﴿ أن المااد مح-  السادس ِّسن ِّهِّن  ن  .األ ابام فقط ﴾ ئ

ا   ﴿ أن المااد مح-  السمممممابع ِّس  ن ِّهِّن  ن الامممممديقات ةمح لهح منهح ححو مداادة ةمنامدة كالطبلبة  ﴾ ئ

 .ةالجاعل ةالنامدة ف  المقز  ةححو ذل 

ا   ﴿ :بِقول  سبحاح ةال اها بلض  مقاسبات الحكل ةالموضور أن المااد  ِّسن ِّهِّن  ن هو مطدي القسام  ﴾ ئ

فان المااكز مافا ةمتشمممممماملا مدم لامة احكشمممممماف الماأل أمام الماأل ةاإلضممممممافة هقا للسممممممت 

لعاتااص لت  حبحث مح  هة اةاتااص ةمد  اقديا اةاتااص فلكل  فل   احة األحوثة 

 .يكون مقد مح لها مع ة بها أة غاو ماأة مجاد اةاتعط بشك  مح األشكا  إذ اةحكشاف إحما 

ا ﴿ :ةالمااد بِقول  سبحاح  ت   من لنكن ي   من
ن
 . الممدوكلح ةالممدوكات( 1) ﴾ ُنُهن  من  أ

 -:ثالثة إشكاالت للسيد الخوئي )ره( على صاحب الحدائق مع ردها

مباس هذا ة د أةعد المحقي السمممملد ال و   "  دس سمممماه " مد  الو   األة  الذه عةه مح ابح 

 .ةحسة إل  صالة الحدا ي  دس ساه ثعثة إياادات للست ةاعدل

 . اح  ة  ايقة مدل  بالمال -:اإليااد األة 

ة واب : اح  يمكح أن اكون  ايقت  اإلضافة لدمؤمقات فإضافة حسام إل  ضملا "هح"  د يلهل مق  

 .إعادل ف ة ااصة مح القسام فدتكح ه  المؤمقات للق ذ

ةزم هذا الو   مدم  واز إبدام الماأل المسدمة زيقتها لطبلن  الماأل الكافال لت  -  اإليااد الفاح 

ةهو اعف ضممماةعل المسمممدملح  زما. فان مف  هذا الحكل لو كان ثابتا لكان  مةلو لل اكح متزة ة

مح أةضي الواضحات ةمما ة اعف فل  أصع ح اا لكفال ابتع هح بهح إذ أن حسام أه  الكتاا 

مح ف  كفلا مح بلوت المسدملح بما ف  ذل  بلوت األ مة )مدلهل السعم( فكل  ةلل يق  ب  كح ي د

 (2).!فلما حندل ألد مح اللقهام؟

ة واب : أن غاية ما اد  مدل  هذه القايقة لم  القه  بالقسممممبة إلبدام الزيقة لغلا المسممممدمات مد  

ضمممع الدغوه كما هو الامممحلي ةم تاع الكااهة بقام مد  أن دةلة القه  مد  التحايل للسمممت بالو

                                                            
 .31( النور 1)

 .31، ص 1( مباني العورة الوثقى ج2)
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السمملد ال و    دس سمماه أيضمما فع يسممتد  بولدل السمملاق ةن ذل  ياابط بالدةلة الدغوية ةة ياد 

إشكا  استنما  الدلظ ف  منقللح ألح  استنم  ف  منق  ةالد هو القه  ةالز ا ةلما  امت القايقة 

قة ف  موعد فلحم  مد  الكا بدام الزي مدم لامة إ با   يحم  مد  التحايلمد   هة ةيبق  ال  ما

 .ةالقايقة المذكوعل ة اقل  الكااهة

و  ﴿ :مد  هذا الو   فما يكون المااد بقول  انال  أضمم  إل  ذل  كد  اح  بقام- : اإليااد الفالث
ن
 امن  أ

ت   لنكن ي   من
ن
ةه  يااد ب  ااوص النبلد أم ااوص اإلمام الكافاات أم الجامع بلقهما  ( 1) ﴾ ُنُهن  من  أ

فان ةزم  السمممممكوت مح األمة الكافال  م؟ فان مح غلا ال ل  اح  ة مجا  ةن ياممممماع إل  األة 

فع يبق  ة    مةالحا  اح  ة يقبغ  الشممممممم  ف   واز ح اها إللها فإحها مسمممممممتفقال  زما ةمدل 

لدت اممل  بالنبلد مد  اح  ياد ما اقدم مد  الو   السممابي مح لزةم ااتعف السمملاق. ةاأللتما  

الفاح  ةان كان ممكقا بحد ذاا  إذ ة يدزم مق  محذةع ااتعف السممممممملاق إة أح  ة دلل  مدل . ةأما 

ل  بلد اححعل  ةبالقسمممممممبة إاةلتما  الفالث فهو غلا منقو  بحد ذاا  ةن الحكل بالقسمممممممبة إل  الن

اإلمام طبلن م ةالجمع بلقهما ف  حسممممممبة ةالدل محا  لت  مد  القو  بجواز اسممممممتنما  الدلظ ف  

ا﴿ أكفا مح منق  فان مح غلا المنقو  أن يدحظ ملهوم ت   من كن لن ي   من
ن
بة ةالدل ( 2) ﴾ُنُهن  من  أ ف  حسممممممم

(3)ةطبلنلا بالقسبة إل  البنض اآلاابدحاظلح بثن يكون اححعللا بالقسبة إل  بنض األفااد 
 

ةالجواا اح  يمكح اةلتزام باةلتما  الفاح  ةان المااد اإلمام الكافاات ةالدلل  مدل  هو اسممممتلادل 

ا   ﴿ المؤمقات مح سن ِّ ِّهِّن  ن كما يمكح اةلتزام باةلتما  الفالث ةان المااد النبلد ةاإلمام الكافاات  ﴾ ئ

بالقسمممبة لدنبلد ةاإلمام الكافاات مد  اقديا  بو  هذا التلسممملا فلكون ةأن الحكل اححعل  شممممول  

اححعل  شمممول  بالقسممبة لهما غاية األما التضمملي مح  هة النبلد الم ت  بمح امدكهح ةالتوسممع 

 .مح  هة اإلمام الشام  لمح امدكهح ةلمح ة امدكهح ةهذا ة يجن  القسبة متنددل فلما حلهل

 -:)ره( على صاحب الجواهر )ره(إشكال السيد الخوئي 

ا   ﴿: ةأةعد مد  الو   الفالث ةهو أن المااد بِقول  انال  ِّس   ن ِّهِّن  ن  ملع القسمممممممام الذه حسمممممممة  ﴾ ئ

لاممالة الجواها "  دس سمماه " أةة بان ال اها مح اإلضممافة اةاتامماص فحمدها مد  طبلن  

 .القسام بنلد  دا

 -:النظر في إيراد السيد الخوئي )ره(

ةيمكح الجواا بان اإلضممافة لدقسممام ة لبلان اةاتامماص ةإحما بامتباع  هة بعغلة لت  ة ي ت  

أة أن اإلضافة هقا لمجاد اةشتااك ف  األحوثة أة  ملما كان  ملع بعغلا مأة القساالتنبلا فدو  ا  

  .اىلمعبسة الم الطة ةالدقام ةلو لدنعج ةححو ذل  ة لبلان اةاتااص بل ة دةن أا

                                                            
 .31( النور 1)

 .31( النور 2)

 .44، ص 1( مباني العورة الوثقى ج3)
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 -:إيراد آخر للسيد الخوئي على صاحب الجواهر رحمهما هللا

ي من ُنُهن  ﴿ ةأةعد مدل  ثاحلا أن لم 
ن
ت  أ لنكن ا من مد  النبلد ة مباع ل  إذ ة ة   لدت اممل  مح ( 1)﴾من

دةن  ايقة مدل  مد  اح  م ال  لسمملاق اآلية الكايمة للث  د مافت أن الحكل ف  القسممام طبلن  

مد  القو  بجواز كشمم  الماأل ة هها  ةلتزام ب  ف  النبلد فاح  بقامةهو مما ة يمكح اة اححعل  

ا﴿ لدنبد فإحما يقا  بذل  بالقسمممبة إل  ااممموص مبدها ة مطدقا. ةهذا ينق  أن الحكل ف  ت   من لنكن  من
ي  
ن
 .اححعل  فلكون م اللا لدسلاق ة محالة( 2)﴾ُنُهن  من  أ

 -:الخوئي )ره(التأمل في إشكال السيد 

ة د ياد مدل  أما مح الشممممممي األة  فالمباع لدحم  مد  النبلد هو النموم ف  القسممممممام بما يشممممممم  

ا﴿ اإلمممام ةالحاا ا ةلمم  أن التاو مموم ت   من كن لن ي   من
ن
لإلمممام فلكون مح بمماا ذكا  ( 3)﴾ُنُهن  من  أ

إعادل مطدي القسمممام ثل مقواحلح بلقهما مموم مح ة   ةأما مح الشمممي الفاح  ةهو السممملاق بامتباع 

إعادل النبلد الممدوكلح لدقسممممام ي   بالسمممملاق فغلا ةاعد ةن هذا ة بد مح المامممملا إلل  أه منق  

ا   ﴿ فسمممما ب  ِّس  ن ِّهِّن  ن و  ﴿ ة بد مح السمممملا ﴾ ئ
ن
ا أ ت   من لنكن ي   من

ن
بمح يمدكح ة مطدي اإلمام أة ( 4)﴾ ُنُهن  من  أ

و  ﴿ النبلد أة كدلهما فان هذا م ال  لق 
ن
ا أ ت   من لنكن ي   من

ن
ا   ﴿ فان( 5)﴾ ُنُهن  من  أ ِّس  ن ِّهِّن  ن للس فلها مف   ﴾ ئ

 .ذل 

 -:رأي السيد الخوئي )ره(

ةامسممم  المحقي السممملد ال و   "  دس سممماه " بالو   ال امس فلكون منق  اآلية كما  ا  "  دس 

 (6) اإلمامساه ": أن طبلن  الماأل ة باس بان ابده زيقتها لطبلن  الحاا ا ةطبلن  

ي من ُنُهن  ﴿ ةذل  بقايقة  ول 
ن
ت  أ كن لن ا من الدا  مد  المقابدة فحم  المؤمقات مد  طبلن  الماأل ( 7)﴾من

ا   ﴿ ةلم  ِّسن ِّهِّن  ن ا﴿ مد  طبلن  الحاا ا ةلم  ﴾ ئ ت   من لنكن ي   من
ن
 .مد  طبلن  اإلمام ( 8) ﴾ ُنُهن  من  أ

 -:اإلشكال على مختار السيد الخوئي )ره(

                                                            
 .31( النور 1)
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ا﴿ مدل  أةة: أن لم  ة د ياد ت   من لنكن ي   من
ن
مد  طبلن  اإلمام ة مباع ل  إذ اآلية اق   (1)﴾ ُنُهن  من  أ

ا﴿ مد  ت   من لنكن ي   من
ن
افتاضممممممقا أن المااد بالممدوك  فل ت  بمح هو ممدوك لهح سمممممموام( 2)﴾ ُنُهن  من  أ

افتاضممممممقا المقاممممممود مح اآلية مدكلة مؤمقة ما ألمة ابلي لك   لنبلد أة اإلمام أة كعهما ةسممممممواما

مؤمقة إبدام الزيقة لدممدوكة ةلو لدغلا أة افتاضمممممممقا كما هو ال اهاان المااد مدكلة المؤمقة ألمة 

ابلي لها إبدام الزيقة ل امممموص مح امدكها ةمد  ك  اقديا ة ذكا لحكل الممدوكة لمؤمح أة كافا 

ا﴿ أة كافال ف   مدة ت  من  من ي   لنكن
ن
ةمد  التقديا الفاح  الذه هو الامممممممحلي ة ذكا لحكل ( 3)﴾ ُنُهن  من  أ

مع السممملا طبلن  األمة الشمممام  لك  ذل   -مد  ك  التقاديا -الممدوكة لمؤمقة أااى فع يقسمممجل 

ت  مل﴿ حنل  د يتل ذل  لو كاحت كدمة مبقلة لدمجهو  فلكون المنق  إبدام الزيقة أمام الممدوكة  ﴾كن

 . ا ز لكقها مبقلة لدمندوم كما هو ةاضي مندوم

ا   ﴿ ةثاحلا: ما هو ة   اإلضافة لدقسام إذا كان منق  المؤمقات هو طبلن  القسام ةمنق  ِّسن ِّهِّن  ن  ﴾ ئ
اإلضافة إحما ه  لعاتااص بطا لة  ؟هو الحاا ا فما هو ة   ا ال  الحاا ا بطبلن  القسام

فثه ااتاممماص لمطدي الحاا ا بالقسمممبة لمطدي القسمممام للس هقا م مد  ما ادم  ذل   دس سممماه 

 م هة اشتااك ااحي إضافة اةاتااص غلا األحوثة الت  لل يقبدها  دس ساه كماحي لإلضافة

المضماف اا  مطدقا ب  ة يكل  ة ود  هة اشمتااك لتامحلي إضمافة اةاتاماص فلما إذا كان 

 :مح المضاف إلل  فع ياي أن يقا 

يجوز لدحاا ا أن يق ان لقسممممممما هح بمنق  مطدي القسمممممممام الحاا ا ةاإلمام فهذه اإلضمممممممافة غلا 

 .صحلحة مافا بلقما هذا التاكلة هو ملاد اآلية لسة هذا التلسلا

 ةححو ااتاممماص فاح  ةةإذا كان إضمممافة الحاا ا لدحاا ا بامتباع اةشمممتااك ف  الحاية منقوة 

يلهل أه ااتامماص ف  حسممبة طبلن  الحاا ا لطبلن  القسممام الشممام  لدحاا ا ةاإلمام. حنل ياممي 

حسبة الحاا ا لدقسام ةة ياي حسبة القسام لدحاا ا فدلس صحلحا مافا القو : حسام الحاا ا هح 

 .اإلمام ةالحاا ا

بة لبنض ها بالقسبة لبنض ةة ابديها بالقسةثالفا: فل  إغلا  ل اوصلة اإلسعم ف  مح ابده زيقت

مع أن اآلية صالت بكدمة مؤمقات  م اا إذ كل  فسا المؤمقات بطبلن  القسام الشام  لدكافاات

أما  اة اكدل  الكلاع باللاةر فإحها لو امت فإحما بدلل   اا يد  مد  التنملل أما حلس اآلية فدلس 

 .د ال و    دس ساه يقكا  امدل اكدل  الكلاع باللاةرمضافا إل  أن السل مفلها ما يد  مد  ذل 

اةلتماةت لو ال ف  حلسممممممم  ةة يتنلح ك اها إذ  د  ألدةعابنا: ما ذكاه  دس سممممممماه ة يتجاةز 

 .مافت ة ود التماةت ف  مقابد 

                                                            
 .31( النور 1)

 .31( النور 2)

 .31( النور 3)
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 -:الرأي المختار

ع ةأما الو   الاابةالتحقلي أن يقا : أن كع مح الو   األة  ةالفاح  محتم  لكق  ة انلح أللدهما 

فلدزم مقمم  مممدم  واز أة كااهممة إبممدام المؤمقممة زيقتهمما لإلمممام الع   ة امدكهح إذا كممان المااد 

ا﴿ مح ت   من لنكن ي   من
ن
إذ  مةهذا المنق  بنلد  دا مااوص مح امدكهح كما هو ظاها اآلية  (1)﴾ ُنُهن  من  أ

ة يحتم  لامة ب  ةة كااهة إبدام الزيقة لذمة الت  ة امدكها المؤمقة بحسمممممة مقاسمممممبات الحكل 

ةأما السمممممادس ةزم  احايل أة كااهة إبدام الزيقة  مةأما ال امس فقد مافت ما فل  مةالموضمممممور

 .لدمؤمقة بالقسبة لدقسام غلا القايبات مقها ةهو مما يكاد يقطع بندم 

فلدةع األما بلح الفعثة األة  لكح الفالث هو المتنلح بباكة مقاسممممممبات الحكل ةالموضممممممور فتبلح 

 واز إبدام الزيقة لجملع القسمممام ل هوع اآلية ف  الو   الفالث ةهو  ملع القسمممام ةان لل يتل فه  

 .هذه اةلتماةت ألدمجمدة اكون القتلجة ةالحا  هذه احتلام ما يد  مد  ااوص 

 -:ات تنطق بنفس تفسيرناالرواي

هذا بحسممة الق ا ل ية الكايمة مجادل أما للح حعلظ الاةايات فالقتلجة ةاضممحة ف   واز ح ا 

ستناو عةايات  ساه " فدق سلد ال و   "  دس  ساه ال الممدوك لموةا  ةهذا مما يؤيد احدفار ما ف

 -:الباا ةه  مد  طا لتلح األةل  اد  مد  الجواز حقق  مقها

ِ ْبِح إِْبَااِهلَل  عةاهامناةية بح مماع  ةصمممحلح: احداها ف  الوسممما   مح محمد بح ينقوا َمْح َمِد  

اذَاَن َمِح اْبِح أَبِ  ُمَمْلا  َمْح ُمنَاِةيَةَ ْبِح  ِ  ْبِح شمممَ َماِملَ  َمِح اْللَضمممْ ِد ْبِح إِسمممْ اع  َمْح أَبِلِ  َةَمْح ُمَحم  َمم 

ِ )ر( : َا َ   (2) ة بَثْسَ  :اْلَمْمدُوُك يََاى َشْنَا َمْوةاِِ  َةَسا ََها  َا َ  : ُْدُت ألَبِ  َمْبِد َّللا 

 .ةهو صايي ف  الجواز

مناةية بح مماع عةاه ف  الوسا   مح محمد بح ينقوا َمْح ِمد ل  ِمْح أَْصَحابِقَا َمْح  صحلي: ثانيها

َماِملَ  َمْح إِْبَااِهلَل ْبِح أَبِ  اْلبِعِد َةَمْح يَْحلَ  ْبِح إِْبَااهِ  ِد ْبِح إِسمممممممْ د  َمْح ُمَحم  لَل ْبِح أَبِ  أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم 

لِ  َمْح ُمنَ  اع  َ ا َ اْلبِعِد َمْح أَبِ ِ )ر( حَْحواً ِمْح ثَعثِلَح َعُ ع إِْذ دََاَ   :اِةَيةَ ْبِح َمم  ُكق ا ِمْقدَ أَبِ  َمْبِد َّللا 

َة بِِ  إِلَ  أَْن  َا َ  ْل اً ة :َهذَا اْبقَُ   َا َ  :فَقَاَ  لَ ُ  :أَبِ  فََال  قَنُوَن شممَ  حَنَْل َةُهَو يَْزُمُل أَن  أَْهَ  اْلَمِديقَِة يَاممْ

َوِد  :َةَما ُهَو  َا َ  :يَِح ُّ لَُهْل  َا َ  ُع يَدََها َمدَ  َعأِْس األَسمممممْ ِمل ةُ اَْاَكُة َةاَضمممممَ ل ةُ َةاْلَهاشمممممِ اْلَمْاأَلُ اْلقَُاشمممممِ

ِ )ر(  ل  ﴿ يَةَ اْ َاأْ َهِذِه اآل :بَدَ   َا َ  :يَا بُقَ   أََما اَْقَاأُ اْلقُْا َن  ُْدتُ  :َةِذَعاَمْلَها َمدَ  ُمقُِقِ  فَقَاَ  أَبُو َمْبِد َّللا 
احن  نن لني   ُج ا   ِفِّ   هِّن  عن بن ِّهِّن  ءنا لن   ئ ب   ون

ن
ا  أ ِّهِّن  نن لن ﴿ ( َلت   بَدَمَ 55 -)األلزاا  ﴾ئ ا ون ت   من كن لن ي   من

ن
َۗ من  أ  ُنُهن 

يَا بُقَ   ة بَثَْس أَْن يََاى اْلَمْمدُوُك الش ْنَا َةالس اقَ  :( ثُل   َا َ 55 -)األلزاا ﴾
 (3) 
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فاح  ة ماحع مق  ما دام  ام الدلل  مدل  م ةهو ح  ف  الجواز ةة يضمممما ب  اضمممممق   واز الدمس 

 .ةمد  اقديا مدم  بول  ف  هذه الجهة ة ماحع مح لجلت  ف   واز الق ا

قَاِدِه َمْح  منتباالثها: ث لِح بِإِسمممممْ ِ ْبِح اْلحسمممممَ ِد ْبِح َمِد   إسمممممحاق بح مماع عةاه ف  الوسممممما   مح ُمَحم 

اع   َا َ  ِ )ر( :إِْسَحاَق ْبِح َمم   أَيَْقُ ُا اْلَمْمدُوُك إِلَ  َشْنِا َمْوةاِِ   َاَ  حَنَْل َةإِلَ  َسا َِها : ُْدُت أِلَبِ  َمْبِد َّللا 

(1)
 

 .أيضا ةيبند لمد  مد  التقلة للث ابار اإلمام )ر( بإضافة الساق ةهذا ةاضي الدةلة

مبد الالمح بح أب  مبد ح عةاه ف  الوسمممما   مح محمد بح ينقوا الكدلق  َمْح  صممممحلي: هابعار

َما َباِن ْبِح ُمفْ ِ ْبِح اْلَحَكِل َمْح أَ د  َمْح َمِد   م  ِ اْبقَْ  ُمَح ْبِد َّللا  َمدَ َةَم ِد ْبِح يَْحلَ  َمْح أَْل م  ْبِد ُمَح َن َمْح َم

ِ  َا َ  ْلَمِح ْبِح أَبِ  َمْبِد َّللا  ِ )ر( َمِح اْلَمْمدُوِك يََاى َشْنَا َمْوةاِِ   َا َ  :الا   (2)ثْسَ ة بَ  :َسثَْلُت أَبَا َمْبِد َّللا 

 .ةهو كما سبق  ف  ةضوح الدةلة

ِد ْبِح يَْحلَ  َمْح أَْلَمدَ ْبِح  هامساخ ِد ْبِح يَْنقُوَا َمْح ُمَحم  منتبا اللوحسللح عةاه ف  الوسا   مح ُمَحم 

د   ِ )ر( َ ا َ ُمَحم  اع  َةيُوحَُس ْبِح يَْنقُوَا َ ِملناً َمْح أَبِ  َمْبِد َّللا  ة  :َمِح اْبِح َمْحبُوا  َمْح يُوحَُس ْبِح َمم 

د  ِلذَِلَ  ثل  ا :  َاَ   شممممم ميَِح ُّ ِلْدَمْاأَلِ أَْن يَْقُ َا َمْبدَُها إِلَ   ْنِاَها َغْلَا ُمتَنَم ِ ِدَها إِة إِلَ  شمممممَ ِمْح َ سمممممَ

ً ا : َةفِ  ِعَةايَة  أُْاَاى ة بَثَْس بِثَْن يَْقُ َا إِلَ  َشْنِاَها إِذَا َكاَن َمثُْموحا ْلُكدَْلقِ ُّ
 (3) 

سممبة حلسمم  بالق الشمم مةف  دةلت  إشممكا  للث  وز الق ا إل  شممناها بشمماط مدم النمد ةلل يلن  

 .لدجسد مع أن الق ا بدةن  اد ةممد  ا ز بدةن فاق بلح الجسد ةغلاه إذ اكدل  الغاف  محا 

 -:معنى المعتبرة عند السيد الخوئي )ره(

مح  هة أن ة ور لذا ذهة السممملد ال و   "  دس سممماه " إل  أن ة   ا امممل  الجواز بالشمممنا 

ف  ال اعج كفلاا فإن مح المتناعف كش  الماأل  لاول  الق ا غلا النمده إل  الشنا أما يتلي

لنمده ا ب عف سا ا أمضا ها فإحها مستوعل بفلابها فع يتلي ة ور الق ا غلا عأسها ف  المقز  م

 (4) .إللها إة حادعا

 .فتتحو  دةلتها إل  مدم الجواز لذل   ندها "  دس ساه " مح أدلة مدم الجواز

 -(:مالحظتنا على شرحه )ره

شنا أن اقللد  سامديح ةالقدملح يغدة باةزها ف  المقز  أكفا مح ال ةفل : باإلضافة إل  أن مف  ال

 واز الق ا غلا النمده لدشمممنا غلا منقو  سممموام فاضمممقا غالبلة باةز الشمممنا أة ة فان الق ا 
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 من أبواب مقدمات النكاح. 124من ب 4، ح224، ص 20( وسائل الشيعة ج 2)

 من أبواب مقدمات النكاح. 124من ب 2-1، ح223، ص 20( وسائل الشيعة ج 3)
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ذا ه غلا النمده  ا ز ةة منق  لتقللده بالشمممنا فالتثةي  ة محالة مح الدجوم إلل  ةحسمممتقاا مد 

أن المااد بالق ا النمده الشمهوه بامتباع أن مح يايد الق ا بشمهول يتقامد الق ا فاسمت دم  امد 

الق ا بما هو معزم لمح يايد الق ا بشمممهول ةبكدمة المااد مح يقامممد الق ا بشمممهول ة مح يقامممد 

 .ايداالق ا المجاد فان ال ةإة فهذا ال با مجم  ة يد  مد  المقع ب  بسبة إ مال  يكون مح

 الطا لة الفاحلة اد  أة يمكح أن اد  مد  مدم الجواز حقق  مقها

ِ ْبِح َ ْنلَا  فِ   ُْاِا اإِلْسقَاِد َمِح اْلَحَسِح ْبِح  -1 ابا الحسلح بح مدوان عةاه ف  الوسا   مح َمْبِد َّللا 

ْلِح ْبِح ُمْدَواَن َمْح َ ْنلَا  َمْح أَبِلِ  )َمْح َمدِ   ة يَْقُ ِا اْلنَْبدُ إِلَ  :    )ر( أَح  ُ َكاَن يَقُو ُ َظِاي   َمِح اْلُحسممَ

َشْنِا َسل ِدَاِ ِ 
(1) 

مضمممافا إل  ضمممن  سمممقده لندم ثبوت  مةفل : إمكان لمد  مد  الكااهة بقايقة ما د  مد  الجواز

ةثا ة الحسممملح بح مدوان فان التوثلي ف  مباعل القجاشممم  لل يفبت ع وم  إل  الحسممملح بح مدوان 

الحسمممملح بح مدوان الكدب  موةهل  - 116ةالحسمممملح: الحسممممح باام مق األل   للث  ا  /ف  باا

ح مدل  السممممعم ةللس لدحسممممح كوف  مام  ةأاوه الحسممممح يكق  أبا محمد ثقة عةيا مح أب  مبد 

كتاا ةالحسممممح أا  بقا ةأةل  عةى الحسمممملح مح األممش ةهشممممام بح ماةل. ةلدحسمممملح كتاا 

قة أعبنما ة  ا :  قا سممممممم ا  أاباحا إ ازل محمد بح مد  القزةيق   دم مدل يا ا تد  )ي تد ( عةا

عةن بح مسممممممدل مق  أاباحا ألمد بح محمد بح يحل   ا : لدثقا مبد ح بح  نلا الحملاه مح ها

 ( 2) ب 

ةفسممممممما ف  منجل ع ا  الحديث ع ور التوثلي إل  الحسممممممملح بحجة اح  المتا ل ل  ةان مباعل 

 ( 3) الحسح يكق  أبا محمد(  مدة منتاضةةأاوه )

للس  :عةيا مح أب  مبد ح مدل  السممعم ة ا  :ةفل : أن القجاشمم  احدث مح اةثقلح منا للث  ا 

بقا ةأةل  الخ ةلل يلاد القجاشممم  اا مة لدحسمممح مح الحسممملح ب   أا لدحسمممح كتاا ةالحسمممح 

فدل يندل أن التوثلي عا ع م اا مهما منا ةيحتم  ان كدمة )ثقة( مح ضممممممممح الجمدة المنتاضمممممممة 

نا كما ان ةثا ة الحسح غلا ثابتة حنل لو عةيا م ملدحسح أم لدحسلح ةمدل  ةثا ة الحسلح غلا ثابتة

 .الااةيلح ألدها لدندل اإل مال  بوثا ة عةاية ةالدل ثبت امتباع

ِد ْبِح  -2 ل اِع َمْح ُمَحم  ا  ْسقَاِدِه َمِح ال َسِح بِإِ دُ ْبُح اْلَح سل الالق  عةاه ف  الوسا   مح ُمَحم  ابا القا

ْلقَِ   َا َ  ِل الامم  أِْس بَْلَح يَدَهِ اْلَ اِدِم َة َالَْت  :ِملسممَ  َمِح اْلقَاسممِ ِ  الا  ثَُ  َمْح َكشممْ َكتَبَْت إِلَْلِ  أُمُّ َمِد    اَسممْ

ُهلْ  :لَ ُ  لنَتََ  اْاتَدَلُوا َمدَ   فَقَاَ  بَْنضمممُ ُهلْ  :إِن  شمممِ ثَْلتِ  :ة يَِح ُّ فََكتََة )ر( :ة بَثَْس َة َاَ  بَْنضمممُ  َمْح سمممَ

أِْس بَْلَح يَ  دَهِ اْلَ اِدِم ة اَْكِشِل  َعأَْسِ  بَْلَح يَدَْيِ  فَإِن  ذَِلَ  َمْكُاةهغ َكْشِ  الا 
 (4) 

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 124من ب 8، ح225، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)

 .52، ص رجال النجاشيالمشتهر ب أسماء مصنفي الشيعة فهرست(2)

 ( معجم رجال الحديث في ترجمة الحسن وترجمة أخيه الحسين.3)

 من أبواب مقدمات النكاح. 124من ب 7، ح224، ص 20وسائل الشيعة ج ( 4)
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 .ةفل : اح  ضنل  السقد بجهالة القاسل الالق 

َسِح فِ  اْلِ عِف  َا َ  -3 ِد ْبِح اْلَح َعَةى  :الماس  المققو  مح ال عف أاا   ف  الوسا   مح ُمَحم 

ا﴿ :أَْصَحابُقَا فِ   َْوِلِ  اَنَالَ  ت   من لنكن ي   من
ن
أَن  اْلُمَاادَ بِِ  اإِلَماُم دُةَن اْلنَبِلِد الذُّْكَاانِ  (1)﴾ ُنُهن  من  أ

 (2)
 

 .ةفل : اح  ماس  ة يقهض لعمتباع

  -ت:الترجيح بين الروايا

 -:ةالنم  مد  الطا لة األةل  لندل مباعات

 .صحة أاباعها ف  مقاب  ضن  الطا لة الفاحلة :األة 

و  ﴿: موافقة األةل  لدقا ن ف   ول  انال  :الفاح 
ن
ا أ ت   من لنكن ي   من

ن
 .ةم اللة الفاحلة لها( 3)﴾ ُنُهن  من  أ

 .اثيلد األةل  بكفال أاباعها ف  مقاب   دة أاباع الفاحلة :الفالث

 -:ما هو معنى الفئة الحادية عشر

بنةِّ ﴿ :عشاارالفئة الحادية  ر  ِّ
لِّ ٱل  و 

ُ
ِّ أ ي 
ةهذه الل ة ااعل حدعسممها مد  ضمموم ما يسممتلاد ( 4) ﴾ٱَل  بِّعِّين غن

مح اآلية بغض الق ا مح التلسمملا الواعد ف  الاةايات ةأااى حدعسممها ف  ضمموم السمملا عةايات 

 :أه  البلت مدلهل السعم فهقا عابتان

ةاألعبة ف  الدغة الحا ة فلكون المنق  الذيح ة  الاابة األةل  ف  ملاد اآلية بحسممة منطلات الدغة

لا ة لهل ف  القسمممام للقدهل الشمممهول بسمممبة الشمممل واة ةكبا السمممح أة الماو كما ف  ال اممم  

 .ةالم ت  مقدلا مع احتهام القول الشهوية لدي 

بان هذه الل ة للس  قا   هالكح  د ي ةِّ ﴿ مقواح بن ر  ِّ
لِّ ٱل  و 

ُ
ِّ أ ي 
قد  (5)﴾غن لت  يامممممممدق مد   ملع مح ف

الِّ ﴿ عغبت  الجقسمملة ةإحما مقواحها ِّجن بنةِّ مِّنن ٱلر  ر  ِّ
لِّ ٱل  و 

ُ
ِّ أ ي 
ةالتابع هو مح ة اسممتقع  ل  مف   (6)﴾ غن

 .النبد ةالشلخ الكبلا فع يادق مد  مح فقد شهوا  الجقسلة ةل  استقعللة

 -:ة واب  مح ة هلح

                                                            
 .31( النور 1)

 من أبواب مقدمات النكاح. 124من ب 9، ح225، ص 20( وسائل الشيعة ج 2)

 .31( النور 3)

 .31( النور 4)

 .31( النور 5)

 .31( النور 6)
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ف  هذه الل ة ةة يحتم  داالة التبنلة ف  الحكل بحسة مقاسبات الو   األة  أن  لد التبنلة غالب  

 .الحكل ةالموضور

بنةِّ ﴿: الو   الفاح  أن التابنلة لندها بمنق  فقد الشممممممهول ة ول  سممممممبحاح  ر  ِّ
لِّ ٱل  و 

ُ
ِّ أ ي 
السمممممملا  (1)﴾غن

 .لدتابنلح

  .الاابة الفاحلة ف  السلا الاةايات ةما يستلاد مقها

  .ف  الاةايات الاحلحة باأللمي الذه ة يثا  القسام حقق  مقهاة د فسات هذه الل ة 

ِ  ْبِح  عةاها صممحلحة زعاعل َماِملَ  َمِح اْللَضممْ ِد ْبِح إِسممْ ِد ْبِح يَْنقُوَا َمْح ُمَحم  ف  الوسمما   مح ُمَحم 

ْلَواَن ْبِح يَْحلَ  َمِح اْبِح ُمسممْ  ِد ْبِح َمْبِد اْلَجب اِع َمْح صممَ ِ َمْح ُمَحم  نَِاه  اذَاَن َةَمْح أَبِ  َمِد    األَشممْ َكاَن شممَ

ثَْلُت  :َمْح ُزَعاَعلَ  َا َ  وِّ ٱَل  بِّعِّين ﴿ :أَبَا َ ْنلَا  )ر( َمْح  َْوِلِ  َمز  َةَ    سممممَ
ن
الِّ  أ ِّجن بنةِّ مِّنن ٱلر  ر  ِّ

لِّ ٱل  و 
ُ
ِّ أ ي 
 غن

 (3) إِلَ   ِاِا اآليَِة  َاَ  األَْلَمُي ال ِذه ة يَثْاِ  الق َِسامَ   (2)﴾

د  َمْح  ةمقها منتبال ُلَمْلِد ْبِح ِزيَاد  عةاها ف  الوسمممممما   مح محمد بح ينقوا ِح ْبِح ُمَحم  َمِح اْلَحسممممممَ

ثَْلتُ ُ َمحْ  ِ َ اَ  سمممممممَ ْلَمِح ْبِح أَبِ  َمْبِد َّللا  بنةِّ ﴿ َغْلِا َةاِلد  َمْح أََباِن ْبِح ُمفَْماَن َمْح َمْبِد الا  ر  ِّ
لِّ ٱل  و 

ُ
ِّ أ ي 
غن

الِّ  ِّجن  .الق َِسامَ  ال ِذه ة يَثْاِ   َاَ  األَْلَمُي اْلُمَول   َمدَْل ِ  (4)﴾ مِّنن ٱلر 

د   :ثل  ا  ل اِع َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  ِح َمِح الامم  ِد ْبِح اْلَحسممَ دُةُق فِ  َمنَاحِ  اأْلَْابَاِع َمْح ُمَحم  ةَعَةاهُ الامم 

لا  َمْح أَ  ِ َمْح أَبِ  بَامممِ ِ ْبِح أَبِ  َلْمَزلَ الفَُّماِل   اِم َمْح َمِد   ِح ْبِح َمِد    اْلَوشممم  ِ )ر(َمِح اْلَحسمممَ  بِ  َمْبِد َّللا 

 (5) ِمفْدَ ُ 

 لكما؟ةه  ال ا  داا  ف  غلا أةل  األعبة ملهوما أة 

 -:ةالقاوص الواعدل مد  طا لتلح

عةاية صمممحلحة صمممايحة ف  الجواز ةه  صمممحلحة محمد بح إسممممامل  بح  اةفله الطائفة األولى

د   َحابِقَا َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  بزيع عةاها ف  الوسممممما   مح محمد بح ينقوا الكدلق  َمْح ِمد ل  ِمْح أَصمممممْ

ِد ْبِح إِْسَماِملَ  ْبِح بَِزيع   َا َ  َضا )ر(  :َمْح ُمَحم  َمْح  ِقَارِ اْلَحَاا ِِا ِمَح اْلِ ْالَاِن َسثَْلُت أَبَا اْلَحَسِح الا ِ

َقا َ  ْدتُ  :فَ ِح )ر( َةة يَتَقَق ْنَح  ُ َقاِت أَبِ  اْلَحسمممممممَ َيْدُادُوَن َمدَ  بَ َ ا َ  :َكاحُوا  َكاحُوا أَْلَااعاً  ْدتُ  :فَ  :ة  ُ

 (6) .ة :فَاألَْلَااُع يُتَقَق ُع ِمْقُهْل  َا َ 

                                                            
 .31( النور 1)

 .31( النور 2)

 من أبواب مقدمات النكاح. 111من ب 1، ح203، ص 20( وسائل الشيعة ج 3)

 .31( النور 4)

 من أبواب مقدمات النكاح. 111من ب 2، ح203، ص 20( وسائل الشيعة ج 5)

 من أبواب مقدمات النكاح. 125من ب 2، ح225، ص 20( وسائل الشيعة ج 6)
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  مدم الجوازفلها ما يد  مد   الطائفة الثانية

ِد ْبِح يَْنقُوَا َمْح  الرواية األولى موثقة مبد المد  بح متبة الق ن  عةاها ف  الوسممممممما   مح ُمَحم 

َبةَ الق   ِدِ  ْبِح ُمتْ َدةَ َمْح َمْبِد اْلَم ِ ْبِح َ بَ د  َمْح َمْبِد َّللا  ِح ْبِح ُمَحم  ْلِد ْبِح ِزَياد  َمِح اْلَحسمممممممَ َ ا َ ُلَم  ِ  :َ ِن  

ثَلْ  ُ   َ سمممَ دُُي أَْن يَْقُ َا إِلَْلَها َاامممِ ُّ َمْوةَها َةِهَ  اَْغتَسمممِ ِ )ر( َمْح أُم ِ اْلَولَِد َهْ  يَامممْ  ة :َا ُت أَبَا َمْبِد َّللا 

 (1) يَِح ُّ ذَِل َ 

شب  ماعية  شنا حنل اد  مد  لامة أن يق ا لها ماعية أة  ةهذه ة اد  مد  لامة الق ا لمف  ال

 .ةه  اغتس  كما ااشد إلل   مدة

ِ ْبِح  الرواية الثانية موثقة محمد بح إسمممممممحاق عةاها ف  الوسممممممما   مح محمد بح ينقوا َمْح َمِد  

َحاَق  َا َ  ِد ْبِح إِسممْ ِح ُموسممَ   :إِْبَااِهلَل َمْح أَبِلِ  َمِح اْبِح أَبِ  ُمَمْلا  َمْح ُمَحم  ثَْلُت أَبَا اْلَحسممَ  :)ر(  ُْدتُ سممَ

  ِ ُ  .ة :اْلَ ِا ُّ يَْدُاُ  َمدَ  حَِسا ِِ  فَلُقَاِةلُُهح  اْلَوُضوَم فَلََاى ُشنُوَعُهح   َا َ يَُكوُن ِلدا 

ِنلد  َمِح اْبِح أَبِ  ُمَمْلا  َةَعَةاهُ النامد  ثل  ا  الحا ْلِح ْبِح سممممممَ قَاِدِه َمِح اْلُحسممممممَ ْلُخ بِإِسممممممْ : َةَعَةاهُ الشمممممم 

دِ  قَاِدِه َمْح ُمَحم  دُةُق بِإِسممْ اع  ِمفْدَ ُ. ثل  ا : الامم  َحاَق ْبِح َمم  ْلِح  ْبِح إِسممْ قَاِدِه َمِح اْلُحسممَ ْلُخ بِإِسممْ َةَعَةاهُ الشمم 

ِد ْبِح إِْسَماِملَ  ِمفْدَ ُ إِلَ   َْوِلِ  َةة يَتَقَق ْنحَ   .ْبِح َسِنلد  َمْح ُمَحم 

دُةُق فِ  ُملُوِن األَْابَاِع َمْح َ ْنلَِا ْبِح حُنَ  ِ  َةَعَةاهُ الامم  اذَاَن َمِح اْللَضممْ ِد ْبِح شممَ اذَاَن َمْح ُمَحم  ْلِل ْبِح شممَ

ْسَماِملَ  ْبِح بَِزيع  ِمفْدَ ُ إِلَ   َْوِل ِ  ِد ْبِح إِ َةة يَتَقَق ْنَح َةَزادَ َةَسثَْلتُ ُ َمْح أُم ِ اْلَولَِد َهْ   :ْبِح َشاذَاَن َمْح ُمَحم 

َ اِ   َا َ لََها أَْن اَْكِشَ  َعأَْسَها بَْلَح يَدَ    .اَتَقَق عُ  :هِ الا ِ

 (2) أَْمِسْ  َمْح َهذَا َةلَْل يُِجْب ُ  :َة َْد ُعِةَه فِ  َابَا   َاَا أَح  ُ ُس َِ  َمْح ذَِلَ  فَقَا َ  :ثل  ا :  َا َ 

ِ ْبِح َ ْنلَا  فِ   ُْاِا  الرواية الثالثة قَاِد اعةاية مبد ح بح  نلا عةاها ف  الوسمما   مح َمْبِد َّللا  سممْ إْلِ

 ِ ِ اْلَ فْنَِم   اِليِ ْبِح َمْبِد َّللا  ْلَمِح ْبِح أَبِ  حَْجَااَن َمْح صمممممممَ ِ ْبِح َماِما  َمْح َمْبِد الا   َمْح أَبِ  َمْح َمْبِد َّللا 

ِح )ر(  َا َ  ح ِ َعُ    ُمْدِعك  يَِح ُّ ِلْدمَ  :اْلَحسممممممَ ثَلُ ُ َمْح َااممممممِ    ِل  فِ  سممممممِ ْاأَلِ أَْن يََااَها َكتَْبُت إِلَْلِ  أَسممممممْ

 (3) فَدَْل يُِجْبقِ  فِلَها :َةاَْقَكِشَ  بَْلَح يَدَْيِ   َا َ 

 .ةه  ضنللة بجهالة صالي بح مبد ح ال فنم  فاح  مهم 

ِ فِ  َمَكاِعِم األَْاعِق  َا َ عةا الرواية الرابعة ِ  الط ْبِاسممِ   ِح ْبِح اْللَضممْ اَ   َ  :ها ف  الوسمما   مح اْلَحسممَ

أِْس  :مدل  السعم ِ َمْكُشوفَةَ الا  ة اَْجِدِس اْلَمْاأَلُ بَْلَح يَدَهِ اْلَ ِا  
 (4) 

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 125من ب 1، ح225، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)

 من أبواب مقدمات النكاح. 125من ب 5-2، ح226، ص 20عة ج ( وسائل الشي2)

 من أبواب مقدمات النكاح. 125من ب 8، ح227، ص 20( وسائل الشيعة ج 3)

 من أبواب مقدمات النكاح. 125من ب 9، ح227، ص 20( وسائل الشيعة ج 4)
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كما يعلظ ف  مكاعم األاعق  مأ و : ةالقا   المقسوا ل  هو عسو  ح صد  ح مدل  ة ل  ةسدل

باإلضمممافة إل  أن الحا صممماح بثح  كدما أطدي ف  الاةاية  ا  مدل  السمممعم فالمااد ب  عسمممو  ح 

 .صد  ح مدل  ةال  ةسدل

لسمممممة الطبنة اإلسمممممعملة  35ص  م20ذكا ذل  ف  حهاية اللا دل الفالفة مح ااامة الوسممممما   ج 

 .البلت مدلهل السعملسة طبنة     150 صم  30المجدد ة

ةالتناعو إحما هو بلح صحلحة ابح بزيع الاايحة ف  الجواز ةموثقة محمد بح إسحاق ال اهال 

 .فقحم  القه  مد  الكااهة طبقا لقامدل اقدم الق  مد  ال اها مف  التحايل

ضمممة عبق  الكعم ف  أن الاةايات الت  اشمماح هذه الل ة باأللمي الذه ة يثا  القسممام ه  ه  منا

امتباع ب مأم ة مناعضمممممة لها مع اآلية الكايمة مإلطعق اآلية الكايمة للتنلح اقللد اآلية بالاةايات

شلو مأة بلاحا ألهل المااديي مأن الاةايات اشاح بنض المااديي ادع ا ف  البلان  مماةأكفاها 

قسممممام ذه ة يثا  الفلكون انبلا ال مأة بامتباع أن المااد باأللمي هو حلسمممم  الذه ة يثا  القسممممام

يثا  القسمممممممام؟ ةهكذا يتبلح ان دموى ظهوع  مالسممممممملاا لكدمة األلمي لد لمح ة  ة أن األلمي  

 .الاةايات الملسال ف  الحاا غلا االلة مح المقا شة

 -:المراد بالفئة الثانية عشر

ا ءِّ   ﴿ :الفئة الثانية عشر ِّسن رن تِّ ٱلن  و  ن  عن ُروا  َعن هن ظ  نم  ين ِّينن ل لِّ ٱَّل  ف  ِّ وِّ ٱلط 
ن
(1)﴾أ

 

غلا المملزيح ةهممذا المنق  لندمم  المشمممممممهوع ف   األة  ةمنق  هممذه الل ممة يممدةع بممدةا بلح أمايح

الذيح لل يامممممممدوا لمالدة القدعل مد  الوط  بمنق  غلا البالغلح كما التمد   الفاح  .السممممممملاها

 .المحقي الفاح  ف   امع المقاصد ةغلاه ف  غلاه

 بلي مافا ةذة ا ة  شمممم مالمتنلح إذ امللز النوعل ةإدعاك أحها  يهو الاممممحلةهذا المنق  الفاح  

ل  بلح موعل الا   ةموعل الماأل فلدزم مح ا حا  ف ية ذكا يلاق ال بالمنق  األة  لغو لتلسممممممملا 

القسمممام ف  اآلية الكايمة فذكا " موعات القسمممام " ة بد أن يكون ل  غاو ةة يامممي السممملا لل 

ي هاةا مد  موعات القسمممام بمح لل يملزةا إذ يبق   لد القسمممام لغوا محضممما فتنلح المنق  الفاح  

  .  القكاح بندةهو أن المااد بهذه الل ة هل الابلان لكوحهل لل يقوةا مد

 ِ ِد ْبِح َمِد   ةمما يؤكد السمملاحا صممحلحة المد بح محمد بح أب  حامما عةاها ف  الوسمما   مح ُمَحم 

ا )ر(  َا َ  ضممَ ا  َمِح الا ِ ِد ْبِح أَبِ  حَاممْ قَاِدِه َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  ْلِح بِإِسممْ عِل  :ْبِح اْلُحسممَ يُْؤَاذُ اْلغُعُم بِالامم 

 (2) .عِ ِسقِلَح َةة اُغَط ِ  اْلَمْاأَلُ َشْنَاَها ِمْق ُ َلت   يَْحتَِدلَ َةُهَو اْبُح َسبْ 

                                                            
 .31( النور 1)
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ْسقَاِد َمْح أَْلَمدَ ْبِح  ِ ْبِح َ ْنلَا  فِ   ُْاِا اإِل ةصحلحت  األااى عةاها ف  الوسا   أيضا مح َمْبِد َّللا 

ِد ْبِح أَبِ   ِد ْبِح ِملَس  َمْح أَْلَمدَ ْبِح ُمَحم  َضا )ر(  َا َ ُمَحم  ة اُغَط ِ  اْلَمْاأَلُ َعأَْسَها ِمَح  :حَْاا  َمِح الا ِ

 (1) اْلغُعِم َلت   يَْبدَُم اْلغُعمُ 

 .فقد دلتا مد  مدم ة وا الستا ةالحجاا مح الابلان ةهو ملح ما استلدحاه مح اآلية الكايمة

 -:تقييد السيد الخوئي )ره( اآلية بالرواية

 :فاد بما مضموح أ المحقي السلد ال و    دس ساه لكح

بان ظاها اآلية الكايمة مدم  واز إبدام الماأل زيقتها لداب  المملز بامتباع احها استفقت الاب  

لد إطعق اآلية الكايمة بامممممممحلحت  البزحط  مغلا المملز ةيبق  المملز مشمممممممموة لدنموم  مفلتق

 ( 2)اتلجة  واز اةحكشاف لدابلان  ملنةالق

 -:وجه النظر فيما أفاده قدس سره

ةيشممك  ما أفاده  دس سمماه بثح  إذا كان ظاها اآلية الكايمة اسممتفقام الاممب  غلا المملز فقط كما 

أفاده علم  ح فان اقللد إطعق اآلية يؤده إل  إلغام مقوان الاممممب  المملز الواعد ف  اةسممممتفقام 

ما هو ةاضمممممممي  لا ك لد ماف هذا التقل لد ةللق ذ مقتضممممممم  اللح هو طاح فع يكون  فع يمكح التقل

 .الاةايتلح لم اللتهما القاان الكايل للث أن المناعضة مستقال ةة  مع ماف  بلقها ةبلح اآلية

ا ءِّ   ﴿ هذا كد  فلما لو أعيد الامممب  غلا المملز مح سن ِّ رن تِّ ٱلن  و  ن  عن ُروا  َعن هن ظ  نم  ين ِّينن ل لِّ ٱَّل  ف  ِّ وِّ ٱلط 
ن
  (3)﴾أ

كما التمد  ف   امع المقاصممممد ةهو الما ي  مالوط أما لو أعيد مق  الاممممب  الذه ة يقوى مد  

 بلي مافا ةذة ا ة يلاق الحا  فل  بلح الا   ةالماأل  شمممممم ممقدحا إذ امللز النوعل ةإدعاك احها 

فلدزم مح السلاه بغلا المملز لغوية ذكا القسام ف  اآلية الكايمة فقلد " موعات القسام " ة بد ان 

يكون ل  غاو ةة ياي السلا لل ي هاةا مد  موعات القسام بمح لل يملزةا إذ يبق   لد القسام 

مح " لل ي هاةا مد  موعات القسممممام" ةهو مح لل يقوةا مد  القكاح لغوا محضمممما فتنلح المااد ب

ةهذا المنق  يسمماةه الاممبلان غلا البالغلح فلتوافي ملاد اآلية مع ملاد الاةاية ةكثحها السمما اآلية 

ةإذا اادد منق  " لل ي هاةا مد  موعات القسمممممممام" بلح غلا المملز ةمطدي الامممممممب   مالكايمة

ا التسمممتا مح الامممب  المملز أيضممما لندم ظهوع اآلية ف  غلا المملز كاحت القتلجة ه  مدم ة و

ةمح المندوم أن الم اممم  المتاممم  إذا داع بلح األ   ةاألكفا ة يامممي التمسممم   فتكون مجمدة

أه ف  الدا ال  ( بالنام ةة بال اص بالقسبة لذكفا ةياي التمس  بال اص ف  األ   فقط ةما زاد

 النام لجة فل  فلكون الدلل  مجمع ةالمقام مح هذا القبل  فع اكون ة يكون ال اص ةة ) الماددل

                                                            
 من أبواب مقدمات النكاح. 126من ب 4، ح229، ص 20( وسائل الشيعة ج 1)

 .70، ص2( الحظ مباني العروة الوثقى ج2)

 .31( النور 3)
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اآلية لجة ف  ة وا التسمممتا مح الامممب  المملز فقا ع لامممحلحت  البزحط  لندم مناعضمممتهما 

 .لدقاان الكايل كما هو بل ح

 -:خلو اآلية من ذكر الخال والعم

اآلية الكايمة؟ بند اللااغ مح داولهما بق  الكعم ف  ال ا  ةالنل فه  هما دااعن ف  مسمممتفقلات 

ة د أةضمممحقا ذل  ف  دعسمممقا بالبلاحات المشمممهوعل مع إضمممافة بلاحات ةحكت  ف   ا مة المسمممتفقللحم

 . ديدل ةالمهل هقا البحث ف  داولهما ةمدم  ف   ا مة المستفقللح لسة ملاد حلس هذه اآلية

 -:عالج السيد الخوئي )ره( لهذه المشكلة

د ال و    دس سممماه داولهما ف  القا مة عغل مدم التامممايي بهمام ةذل  بقكتة ذكا فقد ذكا السمممل

اآلية الكايمة لكل ابح األخ ةاح  يجوز لها أن اقكشمممممم  أمام ابح أالها لكوحها ممت  فلجوز لها أن 

اقكشمم  أمام ممها ةن القسممبة ةالدل ةمح  هة أااى بلقت اآلية الكايمة لكل ابح األات ة واز 

 .أمام  لكوحها االت  فلجوز لها أن اقكش  أمام االها ةاحاد القسبة احكشافها

 -:المالحظة على عالج السيد الخوئي )ره(

 .أن اآلية الكايمة لل اند  الجواز بنع ة ال ؤةلة ةالنمومة أةة  :ةفل

 .أن كوحها أات أم  أة أات أبل  ا تد  مح كوحها بقت أخ ش   أة بقت أات  ةثاحلا

أااى ة معزمة مقدلة ةة مافلة بلح  واز احكشافها أمام مح ه  ممت  أة االت  ة واز ةبنباعل 

احكشافها أمام ممها ةاالهام فمح المنقو  أن يجوز الشاعر لها اةحكشاف بحضوع ابح أالها ةابح 

أاتهام ةيحام مدلها اةحكشمممماف أمام ممها ةاالهام هذا كد  بحسممممة ما يسممممتلاد مح اآلية الكايمةم 

شكا  فقهلا ف  مساةال مح ه  ممت  أة االت  مح  هة ةمح  هة أااى مح هو ممها أة ة إة فع إ

  .االها ف  مدم ة وا استاهام ةامام الكعم بلقاه ف  الدعس

 .ةالحمد ا عا النالملح
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 اقايض النعمة الندحاح 

  ةصدقا سل  مح الفقام ةالمديي لكتاا  ية النلاف
  التقايض مح اةدية ةالشاما الكبلاااتات مق  هذا 

 
 النعمة المالوم السلد محمد صالي الندحاح  )عه(

 :ةهذا ح  ما كتبت  يملق   دس ساه
 

 مما  ال  ال طلة الندحاح  ف  اقايض كتاا )  ية النلاف (
 دهبح مد  البعألال  ةابح مم  النعمة اللقل  السلد مدوه بح السلد سنلد

 )البحااح 

 
 المام مـــح أثلل األمــــــــاح ملة 

 
 له  أمد  لاح ل  ف  األماح 

 
 ما فت  مـــ  مح  ق  اللســي إة

 
 حا  أمد  ماااة األيـــــمــــان

 
 ان بالنلة اعاقام المـــنـــــــــــــال 

 
 ف  الحلاالح ثل سكق  الجقــــان

 
 فبها احا  القجابة ف  القســــــــ 

 
 ـــــــــاانةأزك  طهاعل ف  الق

 
 مح حسام األحام مح مــــــــ  ملوا

 
 مح حساه ةفاز باطم قـــــــــــان

 
 ةكل  بالنلاف شاهد صــــــــــــدق
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 لذةي  مد  أصو  لســــــــــان

 
 األملام كدهل حجـــــــــــــــــــــــبام

 
 للس ف  أهدهل زحلل ةزاحـــــــ 

 
********** ********** 

 النلاف أعكان صــــــــــــدقةلهذا 
 

 حاها ح مق  ف  القــــــــــا ن
 

 ه  غض النلون مح حسول الـــغلا
 

 ةك  مح كلها ةالبقـــــــــــــان
 

 ة يح  الحديث ةالدمس ةال ــــدول
 

 اة مع محام أة لاـــــــــــان
 

 ةمد  المؤمقات أمفـــــــــــــا  هذا
 

 ـــــانما ينلا النلاف ك  ضمــ
 

 ةه  غض مح الا ا  لطــــــاف
 

 ةاستتاع لبامث اةفتتــــــــــــان
 

 ستاها الو   كامع ما مدا النلـــح
 

 كذاك اللدان ةالا ـــــــــــــعن
 

 ةلديث مع األ احة ةال دول منهل
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 اة مع محام ف  المـــــــــــكان
 

 ةاعاحا  بغلا محــــــــــــــــام إة
 

 دةن أه امتهــــــــان سلا الحج
 

 ةكذا الا   ةالتـــــغـــــقـــــج إة
 

 مع حسام ما لذ احة داحــــــــ 
 

 ةالقسا لدقســـــــــــــــا يباح التناه
 

 ةالذه ي تش  هو النوعاـــــان
 

**************** ***************** 
 هذه النــــــــــلـــــة الت  فاو ح

 
 لها التلــــــــاح مد  المسدملح ف

 
 ةالت  او ة القجـــــــابة فلـــــــهل

 
 ةه  الدى دما ل اإليمــــــــان

 
  هدــــتــــهــا أهــ  الزمـان فهل ة

 
 مح أمان لهل ةة مح أمـــــــاح 

 
 ةأللكامها َ دَت كتـــــة أللـــــــق 

 
 بلاحا ةالق  أمد  بلــــــــــــان

 
 ــاو مدـــلــــــقــاةاللكل ما  ــد أفـ

 
 الندوه السنلد فاد الزمــــــــان
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 سلاه )  يـــــــة النلاف ( مقـــــود

 
 مح مقلي ةمسجد ة مــــــــان

 
 فل  أبدى ما  ـال  فــــقــــــــــــــهام

 
 الديح ف  اةاتعط ةاةمتحــان

 
 مدوه السنـــلد ةهـــو إمـــــــــــام

 
 شــــــــــثن ف  بعد القديل اعفع

 
 مدــــــــوه مـــــح فاطــــل ةمدــ 

 
 مدوه ف  اةسل ةالنقـــــــــوان

 
 عأي  عأه  وم  ف  ا تهـــــــــــــاد

 
 ةهو عأه ال و   ةالسلستــاح 

 
 غلا ان البحايح يغدة فلــــــــــــها

 
 عأه أه  الحديث اوزستـــــان

 
 فهل عهط يوس  ةلسلـــــــــــــلح

 
    مالوع مقدحا الشل ـــــان

 
 مقدهل ةا ة ادام صعل الـــــــــــ

 
  منة اللاو مبا ك  زمـــان

 
 ةبتقدلد سال  ألــــلــقـــــــهــــــا ة



……………………………………………………………….………………………………………………………………… ة العفافآي    
 

59 
 

 
 باس فالك  سنل  ف  ضمــــــان

 
 ان موا  أه  الحديث ألةلـــــــــ 

 
 باابار مح    أه  الزمــــــــان

 
 ــــــــق فهل ف  الحديث الج  ةااـ

 
 للس فلهل مح لقد أة شقـــــــآن

 
 .م14/6/2003هـ 14/4/1424السبت 


