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 بسم اهلل الرمحن الرحمی
 :مقدمة

ز األمم إن   ماعات بو من أهم  ما میی  یعلن عن روحها والج هتا و ی  د هو حید  اها سواء جوهرها هو شعائرها التي تتعضها من بعض و بن 
ص  به دون غیرها.كانت ممارسة أو سلوكًا مجاعیًا أو عالمة ترفعها أو إمسًا أو وصفًا   تخ

كثیرة جو  اء ذكر بعضها في القرآن العظمی اذ قال اهلل سبحانه: في اإلسالم شعائر 

َفاَّإِن َّ» َََّّشَعآئِرََِِّّمنََّوالَْمْرَوةَََّّالص  وََِّّاْْلَيَْتَََّّحج َََّّفَمنََّّْاّلله
َ
نََّعلَيْهََُِّّجنَاحََََّّفلَََّّاْعتََمرَََّّأ

َ
و َفََّّأ َّ.1«بِِهَماََّيط 

 قال تعایل:و

َهاَّيَا» يُّ
َ
ينَََّّأ ِ لُّواََّّْلَََّّآَمنُواََّّْاَّل  ََّّرَََّشَعآئََُُِّّتِ ْهرََََّّولَََّّاّلله يََََّّولَّالَْقآلئِدََََّّولَََّّالَْهْديََََّّولَََّّاْْلََرامَََّّالش  نَّفَْضلاََّّيَبْتَُغونَََّّاْْلََرامَََّّاْْلَيَْتََّّآمه َّمه
بهِهمَّْ َّ.2«َورِْضَوانااَّر 

 تعایل:و قال سبحانهو

نَّلَُكمََّجَعلْنَاَهاَّاْْلُْدنََّ» َََِّّشَعائِرََِّّمه َّ.3«ََّخْيرََِّّفيَهاَّلَُكمََّّْاّلل 

 قد ورد في القرآن ما یدل عیل وجوب تعظمی شعائر اهلل فقال سبحانه: و

مَََّّْوَمن» َََِّّشَعائِرَََُّّيَعظه َهاَّاّلل  َّ.4«الُْقلُوِبَََّّتْقَوىَِّمنََّفإِن 

 .كما ورد في الدیث ایضًا ما یؤكد ذلك

یة بن عمار قال:  الكلیني فقد روی   قال ابو عبداهلل؟ع؟:بسند صحیح عن معاو

ْمَرةَ  َرَمْیَت  ِإَذا» َ وِ  اْلُبْدِن  ِمَن  َكاَن  ِإْن  َهْدَیَك  َفاْشَترِ  اْلج
َ
 وَ  اْلَبَقرِ  أ

یناً  َكْبشاً  َفاْجَعْلُه  ِإل َ ْد  َلْ  َفِإْن  َفْحاًل  مَسِ   َتجِ
ً
وَجأ ِن  ِمَن  ََفُ

ْ
أ  َلْ  َفِإْن  الض َ

ْد  ْد  َلْ  َفِإْن  َفْحاًل  َفَتْیساً  َتجِ ا َتجِ رَ  ََفَ ْم وَ  َعَلْیَك  َتَیس َ ِ  وَ  َعز َ  اهلِل  َعاِئرَ َش  َعظ 
َهاِت  َعْن  َذَبَح  اهلِل؟ص؟ َرُسوَل  َفِإن َ  َجل َ م َ

ُ
ْؤِمِنيخَ  أ  َبَقَرةً  َبَقَرةً  اْْلُ

رَ وَ   .5«َبَدَنًة  ََنَ

یب الرسول العظم؟ص؟ التي جعلها اهلل سبحانه اجرًا للرسالة و من أعظم الشعائر اإلسالمیةو ة ذي القر فرائض اإلسالم مود 
؟ع؟ مبنزلة خاصة جعلت منه رمزًا عظیمًا  رسولهو اهلل سبحانه قد خص  و دیةاملحم   شعیرة و من رموز اإلسالماإلمام السيخ
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رة من عیتي اهمت هبا رسول اهلل؟ص؟ شذكر شهادته ال  و الشارة بثورته العظمیو سبحانه، فكان تعظیمه؟ص؟ شعائر اهلل نعظمی م
  من اسششهاد؟؟ع؟.األویلمنذ الیام  سبحانه التي اهمت هبا املسلمون شعائر اهلل

اظهار الزن ملصائبه، بيخ و برسول اهلل؟ص؟ في البكاء علیه الشأس  و شرح احداث ثورتهو قد انششر الهشمام بذكر السيخ ؟ع؟و
يخ النهتاو طغاةاملسلميخ انششارًا عظیمًا مما جعل ال ی  طز السیطرة و اسخداع النفي عیل اهدافهم و ر الداهم علهیمیشعرون بالخ

ین العدلو الدود الهلیةو طغیاهنم عیل القمی العلیاو عیل مقدرات الشعوب هون الفضلیة، فاخذوا و مواز مضاميخ هذ؟ یشو 
ق ما امر اهلل به من و هذ؟ الشعیرة الكبری تعظیمًا یریض اهلل سبحانه یسشحدثون امورًا تول دون تعظمیو الشعیرة الكبری حیق 
 ا من تقوی القلوب.هن  أو تعظمی شعائر اهلل

ت بصلة بذكری اسششهاد اإلماو فكان من الضروری أن نشناول موضوع الشعائر الهلیة عیل العموم ؟ع؟ الشعائر التي مت  م السيخ
یة األ صوص من زاو تدید حدود؟ الشرعیة حفاظًا عیل هذ؟ و دراسة جوانبه الفقهیةو حكام الفقهیة املشعلقة هبذا املوضوعبالخ

 الشكوك التي تثار حوهلا.و للشهبات درءاً و غایاهتا،و اهدافهاو صیانة لدودهاو العظمی الشعائر

مجع من مع البحث و لشناول هذا املوضوع بالدرس 5341 من شهر رحرم الرام من سنة األویلقد وفقنا اهلل سبحانه في العشرة و
طأو أن یلهمنا ما یرضیهو بل منا ذلكتعایل أن یشقو سائليخ اهلل سبحانهاهل العلم في حوزة قم املقدسة  عما و یعصمنا عن الخ

یبو یسخطه یب رحج  سوف نشناول فقه الشعائر اإلسالمیة ضمن حبوث:و ل یرضیه انه مسیع الدعاء قر

 : مفهوم الشعائر اإلسالمیة.األولالبحث 

ِ »لكلمة   ن معروفان:في اللغة العربیة معنیا« عارالش 

ِ األولاملعن  سد من الثیاب،عار مبعن : الش  ثار.و ما میس  الج  هو املعن الذي یقابل الد 

ِ و الة عیل فعل أو قوم.املعن الثاین: الش   عار مبعن العالمة الد 

 قال ابن منظور في لسان العرب:

عارُ » ِ معو الثیاب، من سوا؟ ما دون اإِلنسان جسد َشَعرَ  ویلي  ما: والش  ْشِعَرة   الج
َ
ِ  هم: املثل في و .ُشُعر  و أ ثاِر؛ دون عارُ الش  ِ  الد 

ة یصفهم عارُ و : إیل أن قال __  القربو باملود  ِ كر ِشعارُ و .غیرهاو الرب في  العالمة: الش  ن: العسا
َ
 ینصبوهنا عالمة هلا َیِسموا أ

صحاب ِشعارَ  ِإن: الدیث في   و. ُرْفَقَته هبا الرجل لیعرف
َ
ِمْت  ْنُصورُ مَ  یا: الَغْزوِ  في  كان سلم،و علیه اهلل صیل اهلل، رسول أ

َ
ِمْت  أ

َ
 و أ

 .1«باإِلماتة األمر بعد بالنصر تفاؤل هو

 قال الراغب في الفردات: و

ْعرُ » ِ قیق للعلم اسم األصل في  َفالش  عارف في و شعري، لیت: قوهلم في  الد  اِعرُ و الكالم، من املقف   للموزون امسا الت   للمخشص   الش َ
، الظاهرة معامله: اَلج ِ  َمَشاِعرُ و إیل أن قال :بصناعشه _  ، َشَعاِئرُ : یقالو مشعر، الواحدو للحواس  ،:الواحد الج   قال َشِعیَرة 
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ْم  َمْن وَ  ٰذِلَك : تعایل ِ ، الظاهرة معامله: اَلج ِ  َمَشاِعرُ و اهلِل  َشٰعاِئرَ  ُیَعظ  ، َشَعاِئرُ : یقالو مشعر، الواحدو للحواس  ،:الواحد الج   َشِعیَرة 
ْم  َمْن وَ  ٰذِلَك : تعایل قال ِ َعارُ  و اهلِل  َشٰعاِئرَ  ُیَعظ  ِ وب: الش  سد ییلي  الذي الث  شه الج َعَر، ملماس  َعارُ  و الش َ ِ  اإلنسان به یشعر ما أیضا الش 

م: أي الرب، في  نفسه  .1«یعل 

ومی في املصباح املنیر: و ِ »قال الفی  سد من الثیاب.الش  عار أیضًا: عالمة القومو عار _ بالكسر _ ما ویل الج هو ما و في الرب، الش 
عائر: أعالم الجو العید: شعار من شعائر اإلسالمو ینادون به لیعرف بعضهم بعضا أفعاله، الواحدة: شعیرة أو شعارة _ و الش 

 .2«املشاعر: مواضع املناسكو بالكسر _

لة العالمة الت تتخذ للدل یراد هباو «شعیرة»ه مجع لكلمة ن  أالذی میكن اسشخالصه من كالم اهل اللغة بشأن معن الشعائر و
، عار اللفظ الدال عیل جنس املعن هنا،و عیل الشیئ نس لدخول و أن  الش  عارة تدل عیل الواحد من ذلك الج الشعیرة أو الش 

 الشاء الدالة عیل الوحدة.

خ من كالم أهل اللغة أن   سد من الثوب، لفظ مششرك« الشعار»كما تبي  : أحدمها: ما ییل الج  هو مل یقابل الدثار،و بيخ معنیيخ
.الثاینو لة عیل الشیئ أن  مجع الشعار مبعنا؟ الثاین: و ُعر،: َاشعرة او ُش األولأن  مجع الشعار مبعنا؟ و : العالمة التي تتخذ للدل

 مفرد؟ الشعیرة.و شعائر

مع بيخ اللفظيخ و د؟ و ،يیعرف كوهنما من املششرك اللفظ ماهینیتفاوت معو من تفاوت صیغة الج ی  عار  أن  یؤ  األولالصل في الش 
، عر بفشح الشيخ .لصل فیه مبعنا؟ الثاین هو الشِع او هو الش َ  ر بكسر الشيخ

الذي  األولیئ ل ي یقصد به العالمة الدالة عیل الشالذ شعار مبعنا؟ الثایني مهما یكن من أمر فإن  املقصود بالبحث هاهنا هو الو
سد  .یقصد به الثوب الذي ییلي الج

ا اسشعمل في لغة القرآنن  الشمث إ هو العالمة الدالة و كلمات الفقهاء مبعنا؟ اللغويو الدیثو عار مبعنا؟ املبحوث عنه هنا إّن 
ید أعیل الشیئ من دون وضع جدید  ه ُار ة من املعن،و تغییر في املعن اللغوي للفظ غیر أن  وص هو خصو به حصة خاص 

 العالمة الدالة عیل طاعة اهلل.

 ،ما ُجعل َعَلمًا لطاعة اهلل و كل ما جعل.شعیرة: مجع أعماله،و آثار؟و عالماتهو الج مناسكه شعائرو »ظور: قال ابن من 
  رمُ : له قالف ؟ص؟أیت النب   جبرائیل أن  : الدیث منهو ،ذلك غیرو الذبح،و مي،الر  و عي،الس  و الطواف،و كالوقوف،

ُ
شكأ  أن م 

 .3«الج ئرشعا من افإهن   بالشلبیة، أصواهتم یرفعوا
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عار و كلمة الش  د ما ذكر؟ ابن منظور من املعنو في النصوص الشرعیة و الشعائرأاسشقراء موارد اسشعمال  ی   كلمات الفقهاء یؤ
ف نصوص القرآن  «الشعائر»إن هذا املعن هو الذي اسشعملت فیه كلمة كل ما ُجعل َعَلمًا لطاعة اهلل ف»هو: و للكلمة الشرعي
 املجید:

َفاَِّإن َّ»نه: قال سبحا َََّّشَعآئِرََِِّّمنََّوالَْمْرَوةَََّّالص   .1«اّلله

نَّلَُكمََّجَعلْنَاَهاَّاْْلُْدنََّ»قال عزوجل: و َََِّّشَعائِرََِّّمه  .2«اّلل 

َهاَّيَا»قال تعایل: و يُّ
َ
ينَََّّأ ِ لُّواََّّْلَََّّآَمنُواََّّْاَّل  َََّّشَعآئِرَََُُّّتِ  .3«اّلله

 : في الدیث عن الصادق؟ع؟و

«َ َو  َاَّللِّ ر  ائِّ ع  ْمَش  ِّ ظ  َ َ ع  َََع  ًةَو  ر  ق  ًةَب  ر  ق  َب  ين  نِّ َاْلُمْؤمِّ اتِّ ه  م  
ُ
ْنَأ َع  ح  ب  ؟ص؟َذ  َاَّللِّ ُسول  َر  ن   إِّ

َف  ل   ََج  ًةَو  ن  د  َب  ر  ح  َ.4«ن 

 یدل علیه قوله تعایل: و

فُواَّنُُذورَُهمَََّّْوْْلُوفُواََّتَفثَُهمََّّْْْلَْقُضواَُّثم َّ» و  مَُّْيعََََّّوَمنََّذلَِكََّّ،الَْعِتيِقََّّبِاْْلَيِْتَََّّوْْلَط  ََُِّّحُرَماِتََّّظه َََُّّخْيرَََّّفُهوَََّّاّلل  ایلَّقوّلََّّ-ََّربههََِِّّعندَََّّّل 
مَََّّْوَمنََّذلَِكََّّ-تعایلَّ َََِّّشَعائِرَََُّّيَعظه َهاَّاّلل  َجل ََّّإِیَلَََّّمنَافِعََُِّّفيَهاَّالُْقلُوِبَّلَُكمَََّّْتْقَوىَِّمنََّفإِن 

َ
َسًّمََّّأ لَُّهاَُّثم ََّّمُّ َّ.5«الَْعِتيِقََّّاْْلَيِْتََّّإیَِلََََّّمِ

ا َفُكُلوا»یر في قوله تعای _ فهیا منافع _ یعود ایل ما یعود الیه الضمیر في قوله تعایل: فإن  الضم ْطِعُموا ِمْْنَ
َ
 «اْلَفِقیرَ  اْلَباِئَس  َوأ

یَمِة »مرجع الضمیر فهیما معًا و ْنَعاِم  هَبِ یة بن عمار یؤك  و كما هو واضح «اأْلَ ْم  وَ »د؟ ما میض من صحیحة معاو ِ  َعز َ  اهلِل  َشَعاِئرَ  َعظ 
 وَ 

َهاِت  َعْن  َذَبَح  اهلِل؟ص؟ َرُسوَل  َفِإن َ  َجل َ م َ
ُ
ْؤِمِنيخَ  أ رَ وَ  َبَقَرةً  َبَقَرةً  اْْلُ  .«َبَدَنًة  ََنَ

د ما ذك ه عبادو «شعائر»منظور من املعن الشرعي لكلمة ر؟ ابن هذ؟ النصوص مجیعًا توك   »ة أن 
 «اهلل لطاعة َعَلماً  ُجعل ما كل ُ

:و في عرف املششرعة« الشعائر»دید املعن املسشعمل فیه كلمة من هنا میكن تو  نصوص الشرع مبا ییلي

 «الشعیرة الهلیة هی كل شیئ جعل عالمة عیل طاعة اهلل»

عل الشیئ عال ا حیصل و عیل لسان الشارع عالمة عیل طاعشهو من قبل اهلل سبحانه مة عیل طاعة اهلل جعلهواملراد حبج ذلك إّن 
عله حبسب املصطلح الصویلي  الشیئ ب راألمو به، األمرب عله مضافًا إیل اهلل بشعبیر آخر و ملشعلقه، أو مشعلقاً  مشعلقًا لألمر الهلي حیج حیج

 سبحانه فیكون بذلك َعَلمًا عیل طاعشه.

 ك أو الالةأو الزمان كذل األمركذا املكان الذي یصیلي فیه إن تعلق به و فهي من شعائر اهلل، الهلي األمرفالصالة مثاًل مشعلق 
 الوصف الذي اششرط فیه.و
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 تصنیف الشعائر الهلیة إیل مخسة أصناف رئیسیة:من هنا فإن  من املمكن و

ة،5 ادها كالصالةو . الشعائر الفعلی  فعال التي صدر من الشارع أمر بوجوب احیج  امثاهلا.و الجو الزكاةو یقصد هبا ال

ة،2 شوع في الصالة، أو و مر الشارع بشحصیلهاأتعلق لتي هي الوصاف أو الحوال او . الشعائر الوصفی  الشلبس هبا، كوصف الخ
 امثال ذلك.و السشقبال في الصالة، أو الخالص هلل في الطاعاتو الطهارة

ة،. الشعائر الع4 كالبیت الذي تعلق امر اهلل باسشقباله في الصالة أو اهلدی و ینی  یقصد هبا العیان التي تعلق هبا أمر الشارع، 
ة.و الذي امر اهلل بذحبه أو َنر؟،  غیر ذلك من مصادیق الشعائر العینی 

ة كاملسجد الرام الذي ُجعل مكانًا للصالة3 ا إالطواف، بل املساجد بصورة عامة فو . الشعائر املكانی  بیوت اهلل التي أمر اهلل هن 
ا مجیعًا من و منو كذا عرفاتو ا امسه،هیأن یذكر ف  مشاعر؟.و شعائر اإلسالماملشعر الرام، فإهن 

معة،و الغدیرو الضحیو ایام العیاد الكبری اي الفطرو كلیلة القدر،. الشعائر الزمانیة، 1 ومی في املصباح و الج من هنا ذكر الفی 
 املنیر أن العید شعار من شعائر اإلسالم قائاًل:

 .1«و العید شعار من شعائر اإلسالم»

ة مث إن  كون الشعائر الفعلیة أو ال ا هو بلحاظ تعلق وصفی  بذلك تصبح َعَلمًا لطاعة اهلل و هبا مباشرة، األمرشعائر اهلیة إّن 
ة فقد ُیشكل تقق و النقیاد له سبحانهو عالمة دالة عیل سبیلهو سبحانه، ة أو املكانی  ة أو الزمانی  ا الشعائر العینی  تعایل: أم 

ة ی  ا یشعلق و ه،قدرتو هلي هبا مباشرة لعدم كوهنا تت اخشیار املكلفال األمرهلل فهیا بعدم امكان تعلق  مناط الشعار فهیا  األمرإّن 
ق به الفعل بنحو من اَناء لیس العيخ أو الزمان أو املكان الذي تعل  و بالفعل الذي یشعلق هبا، فیكون الفعل إذًا هو الشعار،

 ق.الشعل  

د هبا،  األمرخصوصیات شت  میكن أن یشلق و صصاً ق بالفعل لكن للفعل حإن تعل  و األمریندفع الشكال بأن  و بالفعل املقی 
ة أو املكا دفیكون الشقی   صوصیة العینی  ة داخال  تت األمربالخ ة أو الزمانی  د لأل بذلك یكون مشعلقاً و نی   األمرمر أیضًا، فاذا تقی 

فُوا»بالطواف بكونه طوافًا بالبیت العشیق  بالذبح أو النحر بكونه ذبح شاة معینة أو َنر بدنة  أو األمر «الَْعِتيِقََّّبِاْْلَيِْتَََّّوْْلَطو 
نة نت للذبح أو النحر بعد سوقها لذلك َعَلمًا لطاعة اهلل سبحانهمعی  من هنا و ، أصبح البیت العشیق، أو الشاة أو البدنة التي تعی 

د في كالم اهلل اعشبار اهلدی املسوق هلل سبحانه من شعائر اهلل اذ قال سبحانه نَّلَُكمََّجَعلْنَاَهاَّاْْلُْدنََّ» َنج َََِّّشَعائِرََِّّمه َّ.«اّلل 

ارجی   ارجیة أو املكان أو الزمان الخ تصبح خصوصیة مامورًا هبا، فشكون  بعد اخذها في مشعلق األمر يخ إذًا فحصوصیة العيخ الخ
 .یلتعاو بذلك َعَلمًا لطاعة اهلل سبحانه

بالطهارة،  كاملاء املطلق الذي تعلق به األمر تي تصبح مشعلقات ملشعلقات األوامرس المث إن  الظاهر من الدلة الشرعیة أن  الجنا
جنس الزمان أو جنس املكان الذي  بالشیمم أو جنس الساتر الذي اششرطت به صحة الصالة األمرأو الصعید الذي تعلق به 
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ا مما دخلت  حت من مالزمات بهبا أو اص األمربشقید  األمرتت لبد للفعل من أن یشحقق فهیما ل تعشبر من شعائر اهلل مبجرد أهن 
خ من و كجنس الزمان أو املكان األمرمشعلق  نة في مصداق معي  ا تصبح من شعائر اهلل اذا دل  الدلیل عیل خصوصیة معی  إّن 

ا في أصل تقق الطاعة هلل  نس تكشف عن خصوصیة خاصة لذلك املصداق مؤثرة في تقق الطاعة إم  به، مصادیق ذلك الج
ید من الجرو أو في مرتبة الطاعة هتا املوجبة ملز  القرب من اهلل تعایل.و الثوابو كیفی 

ارجیة التي تعلقت هبا  ا تكون من شعائر اهلل سبحانه اذا دل الدلیل عیل  األوامرفالمور الخ سواًء كانت عینیًا أو زمانًا أو مكانًا إّن 
ارجیة دخیلة في الطاعة صوصیة الخ كیفیات الطاعة هلل سبحانه، هلل كوهنا حبخ كیفیة مطلوبة من  بذلك میكن و سبحانه أو تقق 

صوصیة ید من الثواب  اعشبار الشربة السینیة مثاًل من شعائر اهلل سبحانه ألن  للشربة السینیة حبخ كوهنا حسینیة دخاًل في مز
، تعشبر من شعائر اهلل، ألن  هلا أمثاهلا من املشاعرو منو املشعرو عرفة،و املروةو  الذي اخشار السجود علهیا، كما أن  الصفاللمصیل  

صو  تعایل.و صیاهتا دخاًل في تقق أصل الطاعة هلل سبحانهحبخ

ةمما ذكرنا ظهر أن  املناط في و ی  صوصیهتا دخاًل في تقق  شعائر ارجیة أو الزمان املعيخ أو املكان املعيخ أن یكون هلا حبخ العيخ الخ
 مرتبهتا. مسو  و كیفیة الطاعة الطاعة هلل سبحانه أو في 

صوصیهتا املعی  إمث  ارجیة حبخ اص، أو العيخ الخ نيخ ن  كون الفعل املعيخ أو الوصف الخ نة أو خصوصیة الزمان أو املكان املعی 
عل مْنا مجیعًا  األمردخیاًل في تقق الطاعة هلل ب شصة بهأهبا مبا هلا من خصوصیة حیج صبح بذلك یو ،مورًا مضافة هلل سبحانه رحخ

د القرآن الكرمیو هشكًا لرمشه،و السشحفاف هبا أو هشكها اسشخفافًا باهلل سبحانهو تعظیمها تعظیمًا هلل یعشبر الشعائر  من هنا َنج
ب رعایهتا  تعایل:و تعظیمها اذ قال سبحانهو الهلیة من حرمات اهلل التي حیج

ََُِّّحُرَمِتََُّّيَعظمَََّّْمنوََََّّذِلکَّالَْعِتيِق*َّبِاْْلَيِْتََّّفُواْْلَطو َّوَََّّنُُذورَُهمََّّْْْلُوفُواوََََّّتَفثَُهمََّّْْْلَْقضواَُّثم َّ» َََُّّخيرَََّّفُهوَََّّاّلل  ...َّإیلَّقوّلََّربههََِِّّعندَََّّّل 
مَََّّْذِلکََّوَمنَّتعایل:َّ َََِّّشَعائِرَََُّّيَعظه َهاَّاّلل  َّ.1«الُْقلُوِبَََّّتْقَوىَِّمنََّفإِن 

عل من ذل  سبحانهك الشیئ أیضًا علما لطاعة اهلل فیكون من شعائر اهلل مث إن  وقف الشیئ لطاعة اهلل سبحانه أو نذر؟ لذلك حیج
یطة أن یكون الوقف أو النذر مطابقًا للشرعو  تعایل.و ماذونًا به من اهلل سبحانهو تعایل شر

شعائر عظم أاوصیاءهم من و ة عما ُجعل عالمة لطاعة اهلل ُیعرف أن  النبیاءرمما ذكرنا في تدید الشعائر الهلیة من كوهنا عباو
تعایل لن  و بیوهتم أیضًا من شعائر اهلل سبحانهو أن  مساكْنمو أعالمًا في سبیله، بلو دلء عیل طاعة اهللأاهلل لكوهنم 

عل من تلك البیوت أهم و اسشقرارهم في تلك البیوت _ قد ورد في الدیث و تعایلو عالمًا لطاعة سبحانهأعالم طاعة اهلل _ حیج
ََِّّفَّ»جاب به السائل عن البیوت في قوله تعایل عن رسول اهلل؟ص؟ في ما ا ِذنَََُّّبيُوت 

َ
ََُّّأ نَّاّلل 

َ
ا  «اْسُمهََُِّّفيَهاََّوُيْذَكرَََّّتُْرَفعَََّّأ أهن 

 .2«بیت عیل  مْناو بیوت النبیاء
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ََِّّفَّ»جعفر الباقر؟ع؟ _ في ضمن حدیث _ قال:  أیبي محزة الثمایلي عن  أیبي عن روی الصدوق باسناد؟ و ِذنَََُّّبيُوت 
َ
ََُّّأ ََّّاّلل 

َ
َّتُْرَفعَََّّنأ

مئة اهلدیو المكاءو الرسلو هی بیوتان النبیاءو اْسُمهََُِّّفيَهاََّوُيْذَكرََّ  .1«ال

عل عل من اهلل سبحانه أو  ر الصادر من أيالعشباو مث أن  الشیئ ل یكون علمًا لطاعة اهلل بالج أحد كان، بل لبد أن یكون الج
ع اهلل سبحانه،النذر املطابقو ماذونًا به منه كما في موارد الوقف ا اصبحت بیوت الرسلو يخ ملا شر  الوصیاء أعالمًا لطاعة و إّن 

شعائر من شعائر و عالمًا لطاعة اهلل،أبذلك أصبحت و یذكر فهیا امسه،و اهلل ملا ورد في اآلیة املاضیة من اإلذان الهلي بأن ترفع
 تعایل.و مشاعر؟ سبحانهو اهلل

لصيخ فقد اعشبرهم القرآن الكرمی عيخ الطاعة هلل خیارو بلاوصیاءهم و إن  النبیاءمث   املؤمنيخ الشابعيخ هلم لكوهنم عبادًا هلل رحخ
د الشعبیر القرآیني و العمل الصالح له سبحانه،و عل من اسم الذات خبرًا لسم املعن في قوله تعایل: من هنا َنج  حیج

نَّالِْب ََّّل يَْسَّ»
َ
قََِِّّقبََلََّّوُُجوَهُكمََّّْتَُولُّواََّّْأ ََّّآَمنََََّّمنََّّْالِْب َََّّولَِكن َََّّوالَْمْغرِِبََّّالَْمْْشِ  ایل آخر الیة.  2«اآلِخِر...ََّواْْلَْومََِّّبِاّلله

نََّّْالِْبَََُّّّولَيَْسَّ»هو ما تكرر في آیة ُاخری اذ قال سبحانه و یفید اتادمها، «الِْب َّ»عیل  «آَمنََََّّمنَّْ»فإن  محل 
َ
ََّّْبِأ تُْوا

ْ
َِّمنَّاْْلُيُوَتََّّتَأ

َقَََّّمِنََّّالِْب َََّّولَِكن ََُّّظُهورَِها  ر  نفسه،البو فهاتان اآلیشان جعلشا من الذات املؤمنة صاحبة الشقوی شیئًا مشحدًا مع الشقوی 3«ات 
َّ»د؟ قوله تعایل جوابًا عیل سوال نوح: هذا ما یؤك  و ْهِلََِّّمنََّّْابُِنََِّّإن ََّّرَبه

َ
نَتََّّاْْلَقََُّّّوَْعَدكََََّّوإِن ََّّأ

َ
ْحَكمَََُّّوأ

َ
قال  «اْْلَاِكِميَََّّأ

ْهِلَكََِّّمنََّّْلَيَْسََّّإِن هََُّّنُوحََُّّيَا»سبحانه: 
َ
ََّّإِن هََُّّأ َََّّغْيَََُّّعَملر یًا مع العمل غیر الصالح   4«َصاِلح  فقد اعشبر اهلل سبحانه ولد نوح مساو

ه من عباد اهلل املخلصيخ فهو یساويمن هنا نفا؟ عن نوح ألو مشحدًا معه، يو العمل الصالح، فال نسبة بینه ن   ولداً  بيخ من مس 
 مساٍو معه.و الذي هو عيخ العمل غیر الصالحو

ة فنقول: شعائر الهلیة أو اإلسالمیة ینبغيبعد إن اتضح املراد بال  اآلن البحث عن أحكامها الفقهی 

 إن  الشعائر الهلیة نوعيخ من الحكام الفقهیة:

 : الحكام العامة.األولالنوع 

 شعائر اهلیة من دون اخشصاص بشعار دون شعار. هلیة مبا هية الثابشة للشعائر الاملراد هبا الحكام الفقهیو

اصة  .النوع الثاین: الحكام الخ

اصة به فال یششرك في ذلك الكم مع غیر؟ من الشعائر. هيو صوصیة الخ  الحكام الثابشة لكل شعار حبخ

اصة للشعائرناوله بالبحث هنا هو الحكام العامة للشعائر اولً مث نشبعه بالبحث عن الحكالذي نشو كثیرة نقشصر و ام الخ هي 
 جالة.عمْنا عیل ما یشیسر لنا البحث عنه في هذ؟ ال

                                                           

 .838، ص5. تفسیر نور الثقلین، ج 1
 .811. سورة البقرة:  2
 .816. سورة البقرة:  3
 .13-15. سورة هود:  4



 8 

 

: في الحكام العامة للشعائر الهلیة.  البحث الثایني

:عامة للشعائر الهلیة أو اإلإن  الحكام ال  سالمیة عیل قسميخ

ابیةاألولالقسم  ب أو ینبغيو : الحكام الحیج  سبة إیل الشعائر الهلیة.فعله بالن نقصد هبا ما حیج

ب أو ینبغيو : الحكام السلبیةالقسم الثایني  ا؟ الشعائر اإل نقصد هبا ما حیج  .سالمیة الهلیةتركه تج

 :األولاما القسم 

ا؟ الشعائر الهلیة،و ب فعله تج  تعایل.و هم ذلك هو تعظمی شعائر اهلل سبحانهأو هو ما حیج

 عان:الد  الواجب منه نوو درجات،إن  للشعظمی 

 من قدر؟ بيخ الناس. طالو نهأهشكه وضعة شو يهو كل فعل یلزم من تركه السشخفاف بالشعار الهلو الد العام:

خ شرعًا و هو القیام مبا یناسب الشعار من حفظ شانهو اص:الد الخ و  و املناسب له عرفًا.أرعایة قدر؟ املعي 

 مور:مجال_ اُ عظمی شعائر اهلل سبحانه _ عیل الالدلیل عیل وجوب تو

مَََّّْوَمن»: قوله تعایل: األولالدلیل  َََِّّشَعائِرَََُّّيَعظه َهاَّاّلل  َّ.1«الُْقلُوِبَََّّتْقَوىَِّمنََّفإِن 

هو ما یسشلزم تركه و دین من الشعظمیوجوب الد األة اآلیة تدل عیل أن  تعظمی الشعائر الهلیة واجب امجالً، فیثبت باآلی
 السخفاف بشعائر اهلل.

 لة اآلیة عیل الوجوب امران:وجه دلو

كانت الرف و : اعشبار اآلیة تعظمی شعائر اهلل من تقوی القلوب،األول األمر أو الشبعیض، فهي تدل عیل أن  للنشو، « من»سواء  أ
روج عن الشقویو ترك الشعظمی للشعائر من األساس خروج عن الشقوی، م شرعًا لوجوب الشقوی في أدین مراتبه الخ بة هو مرتو رحر 

 ترك املحرمات.و العمل بالواجبات

فكلما وجودت الشقوی وجد معها عن الشقوی،  نشجللنشوء دلت اآلیة عیل أن  تعظمی الشعائر مما ی« من»فإن  اعشبرنا الرف 
إذا كان ترك الشعظمی مالزمًا إلنشفاء ل یشرك تعظمی شعائر اهلل ال  عند انشفاء الشقویو تعظمی شعائر اهلل سبحانه دل  الشقوی، و

 ذلك عیل وجوب الشعظمی لوجوب ترك ما تزول معه الشقوی.

ت اآلیة عیل أن  تعظمی شعائر اهلل جزء من الشقوی،« من»إن اعشبرنا الرف و زء ینشفي و للشبعیض دل  الكل فشدل اآلیة  بانشفاء الج
 شقوی.ترك الو الشالزم بيخ ترك تعظمی الشعائرو الشقویو عیل الشالزم بيخ تعظمی الشعائر

لزامیة  األمر املحرمات، فقد جاء في اآلیات قبل هذ؟ و بیان الواجباتو الثاین: سیاق اآلیة إذ وردت اآلیة في سیاق الحكام ال
 اآلیة:

                                                           

 .62. سورة الحج:  1
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فُواَّنُُذورَُهمَََّّْوْْلُوفُواََّتَفثَُهمََّّْْْلَْقُضواَُّثم َّ» و  مَََّّْوَمنََّذلَِكََّّ*َّالَْعِتيِقََّّبِاْْلَيِْتَََّّوْْلَط  ََِِّّتَُّحُرَماَُّيَعظه َََُّّخْيرَََّّفُهوَََّّاّلل  ِحل ْتَََّّربههََِِّّعندَََّّّل 
ُ
ََّوأ

ْنَعامََُّّلَُكمَُّ
َ
ََّّاْْل ْوثَانََِِّّمنَََّّالرهْجَسََّّفَاْجتَنِبُواََّعلَيُْكمََُّّْيتَْلَََّّماَِّإل 

َ
ورََِّّقَْوَلَََّّواْجتَنِبُواَّاْْل ََُِّّحنََفاءَّ*َّالزُّ ِكيََََّّغْيَََّّّلِل  ََّوَمنَّبِهََُِّّمْْشِ

ََِّّيُْْشِكَّْ ن ََّّبِاّلل 
َ
َماءَِّمنََََّّخر َََّّمافََكأ ْيَََُّّفتَْخَطُفهََُّّالس  وََّّْالط 

َ
يحََُّّبِهَََِّّتْهوِيَّأ َََّّمََكن ََِّّفََّّالره مَََّّْوَمنََّذلَِكََّّ*ََّسِحيق  َََِّّشَعائِرَََُّّيَعظه َهاَّاّلل  َِّمنََّفإِن 

نَّلَُكمََّجَعلْنَاَهاََّواْْلُْدنَََّّ-إیلَّقوّلَّتعایلََّّ-َّالُْقلُوِبَََّّتْقَوى َََِّّشَعائِرََِّّمه ََِّّاْسمََََّّفاْذُكُرواََّخْيرََّّاِفيهَََّّلَُكمََّّْاّلل  َََّّعلَيَْهاَّاّلل  ََّفإَِذاََّصَواف 
ْطِعُمواَِّمنَْهاَّفَُُكُواَُّجنُوُبَهاَّوََجبَْتَّ

َ
ْرنَاَهاََّكَذلَِكَََّّوالُْمْعَت ََّّالَْقانِعََََّّوأ .1«تَْشُكُرونَََّّلََعل ُكمََّّْلَُكمَََّّْسخ   

یة بن عمار عن و لة اآلیة عیل الوجوب صحیحة معاو ید دل ْم  وَ »قد جاء فهیا و عبداهلل؟ع؟ السابقة أیبي مما یؤ ِ  اهلِل  َشَعاِئرَ  َعظ 
 وَ  َعز َ 

 .2«َجل َ

: أي ب تركه بالنسبة للشعائر الهلیة فامهه امران:  القسم الثایني  ما حیج

 یدل علیه. قوله تعایل:و احالل جهة الشعائر الهلیة: األول األمر

َهاَّيَا»  يُّ
َ
ينَََّّأ ِ لُّواََّّْلَََّّآَمنُواََّّْاَّل  َََّّشَعآئِرَََُُّّتِ َّ.3«اّلله

كهاو دلت اآلیة عیل حرمة إحالل شعائر اهلل سبحانه وز انهتا لشزام عیل أن  لكل شعار من شعائر اهلل حرمة ل حیج  تعایل فشدل بال
ب مراعاةل إحالهلا، فشكون اآلیة دالة عیل أن  و ا؟ الشعائر الهلیة حیج اوز؟ بو ما حرمه اهلل أو اوجبه من فعل تج وز تج شرك ما ل حیج

ب تركه،  ب فعله أو فعل ما حیج وز ارتكابه أیضًا، حیج اوزًا عیل حرمة الشعار ل حیج ؟ العرف تج ا تدل عیل أن  العمل الذي یعد  كما أهن 
 الْنی عنه هو كل ما یرا؟ الشرع أو العرف إحاللً. لن  الحالل الذي ورد في اآلیة

ص« الحالل»ا یفهمه العرف مْنا، فإذا جاء ذلك ألن  موضوعات أدلة األحكام الشرعیة تنصرف إیل م الشرعي  في موضوع الن 
فعال إحاللً و الدال عیل الرمة انصرف إیل ما یفهمه العرف من ذلك، مث إذا جاء الشرع دخل ذلك في  اعشبر  بعض ال

ص الشرعي یرًا للفهم العرفي ملعن الكلمة أو بشعبیر موضوع الن  ه یعشبر تطو خر: یعشبر إحداثًا للعرف آ الدال عیل حرمة ألن 
 رفي املششرعي املفهوم من الكلمة.عفي معن الكلمة ینضم إیل العرف العام فیكون املعن ال املششرعي

اص إحاللً للشعائر الهلیة فهو رحرم  شرعاً  فحاصل معن اآلیة _ إذًا _ أن  كل ما یعشبر؟ العرف العام أو العرف املششرعي الخ
الوجوب الثابت لشعظمی الشعائر الهلیة في اآلیة املاضیة عموم من وجه فقد و بيخ الرمة الثابشة هبذ؟ اآلیة،الظاهر أن  النسبة و

خ  لكنه رغم ذلك إحالل لرمة شرعیة ثابشة للشعار، كمن حیاول بزعمه تعظمی شعار من و تعظیمًا للشعار عرفاً یكون الفعل املعي 
وز _ مثاًل _ أن  شعائر اهلل من خالل فعل رحرم شرعًا، فال ه یعظم شعاراً و یكذب النسانحیج من شعائر اهلل بالكذب،  هو یزعم أن 

شلق كمن  ؟مهع؟ بشأن فضیلة من فضائل حیخ ل أو الصحاب أو الدیث فینسبه إیل رسول اهلل؟ص؟ أو إیل أحد من املعصوميخ اآل
ه ُیعد  قد یكون العكس فقد یرتكب املكلف فعاًل لو سورة من القرآن أو آیة منه. یعد  إحالًل لرمة الشعار الهلي عرفًا، لكن 

                                                           

 .63-26. سورة الحج:  1
 .1، حدیث63، ص1ابواب الذبح، باب، 81. وسائل الشیعة، ج 2
 .2. سورة المائده:  3
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ل الصالة في بیشه حبرمة  ل  ، فهو ل حیخ یشرك الصالة في املسجد املجاور لهو تركًا لشعظمی الشعار كجار املسجد الذي یفض 
ه ه ل حیل  حرمة من حرمات املسجد، لكن   تعایل.و هلل سبحانهُاخل بوجوب تعظمی املسجد الذي هو من شعائر ا الحالل، ألن 

وز شرعًا ألجل تعظمی الشعائر الهلیة.ا األمر : فعل ما ل حیج  لثایني

اهليخ أن  تعظمی الشعائر الهلیة إن كان ذلك بارتكاب رحرم من املحرمات و واجب أو مسشحسن شرعًا مطلقاً  فقد یظن  بعض الج
 الهلیة.

یالت ابلیس الذي اقسم بعزة اهلل سبجانه أن و بيخ عبادة اهلل سبحانه عبادة خالصة فقال: و حیول بيخ الناسهذا من تسو
تَِكَّ» ْغِوَين ُهمََّّْفَِبِعز 

ُ
ْْجَِعيََََّّْل

َ
َّ*ََّّأ َّ.1«الُْمْخلَِصيَََِّّمنُْهمََُِّّعبَاَدكَََّّإِل 

اهليخ َروْ عایل فُیلقي في مْنا تعظمی شعائر اهلل تو بيخ العبادة املخلصة هلل سبحانهو فهو یسعی جاهاًل لكي حیول بيخ الناس ع الج
لوا إیل . أو ضعفاء المیان أن یشوص   ما یزعمونه تعظیمًا للشعائر الهلیة بفعل رحرم ثبت الْنی عنه في الشرع املبيخ

ل إیل تعظمی شعائر اهلل بفعل رحرم امور:و  الدلیل عیل عدم جواز الشوص 

ه فقد ذكرنا سابقًا في تدید مفهو : انشفاء املصداقیة للشعظمی عن الفعل املحرم،األولالدلیل  ما جعل عالمة »م الشعار الهلي أن 
ة ل یصدق علیه في تعظمی ما جعل عالمة للطاعة ل میكن أن یمت من خالل املعصیة، فعمل املعصیو «لطاعة اهلل سبحانه

ه تعظمی للشعار الهلي.و العرف العقالئي   ل املششرعي أن 

ر الهي، ألن  الدلیل الدال عیل حرمة الفعل لفعل یكون واردًا عیل دلیل وجوب تعظمی الشعابیان آخر: إن  دلیل حرمة ا في و
ًا كان عن كویوجب كون ترك الفعل مصداقًا لشعظمی الشعار الهلي، فیخرج الفعل ا نه مصداقًا لشعظمی الشعار ملحرم مهما كان وای 

 موضوعیًا بسبب الدلیل الدال عیل حرمشه.الهلي، فیكون خارجًا عن مشول دلیل وجوب الشعظمی خروجًا 

كثیرة : القاعدة الفقهیة املدلول علهیا بادلة  دلة الكثیرة فقد دلت األ «ل یطاع اهلل من حیث یعیص»التي نقول و الدلیل الثایني
یق إیل طاعة اهلل هو الطاعة فحسب، وز السشطراق إیل طاعة اهلل سبحانه مبعصیشه.و عیل أن  الطر  ل حیج

 دلیل الدال عیل ذلك:مفن ال

ٍة  َعْن  ما روا؟ الكلیني  .5 ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعد َ
َ
َد  َعْن  أ مْحَ

َ
ٍد  ْبِن  أ م َ اٍل  اْبِن  َعِن  رُحَ ْیٍد  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  َفض َ َزةَ  أیبي  َعْن  مُحَ َماِلي ِ  مَحْ  َعْن  الث ُ

 :َحِدیٍث  ِفي  ؟ع؟َجْعَفرٍ  أیبي 

ن َ »
َ
ُه : َقاَل  ؟ص؟اهلِل  َرُسوَل  أ   اهلِل  ِعْنَد  َما ْدَرُك یُ  َل  ِإن َ

 .2«ِبَطاَعِشِه  ِإل َ

یح في عدم جواز و سند الروایة صحیح، لشه عیل املدعی واضحة، فإن  قوله؟ص؟ : ل یدرك ما عند اهلل ال  بطاعشه اهلل، صر دل
یقًا  اذ املعصیة طر  طاعشه.و إیل مرضاته إیل ما عند اهلل أياتخ

                                                           

 .16-12: . سورة ص 1
 .2، حدیث261، ص81، ابواب جهاد النفس، باب85. وسائل الشیعة، ج 2



 11 

 

 :َقاَل  ؟ع؟ _ ف حدیث _ أیضًا _َجْعَفرٍ  أیبي ر عن أیضًا بسند؟ عن جاب ما روا؟ الكلیني و .2

َحب ُ »  
َ
 وَ  َعز َ  اهلِل  ِإیَل  اْلِعَباِد  أ

ْتَقاُهْم  َجل َ
َ
ْعَمُلُهْم وَ  أ

َ
ُب  َما اهلِل وَ   َجاِبرُ  َیا ِبَطاَعِشِه  أ  وَ  َعز َ  اهلِل  ِإیَل  َنَتَقر َ

  َجل َ
اَعِة  ِإل َ  َبَراَءة   َمَعَنا َماوَ  ِبالط َ

ٍة  ِمْن  أِلََحٍد  اهلِل  َعیَل  َل وَ  ارِ الن َ  ِمَن  یِلي    َلَنا َفُهَو  ُمِطیعاً  هلِل َِ  َكاَن  َمْن  ُحج َ   َوَلَیُتَنا ُتَناُل  َماوَ  َعُدو    َلَنا َفُهَو  َعاِصیاً  هلِل َِ  َكاَن  َمْن وَ  َو
 ِباْلَعَمِل  ِإل َ

 .1«اْلَوَرِع وَ 

ُب »ة عباران   وَ  َعز َ  اهلِل  ِإیَل  َنَتَقر َ
  َجل َ

اَعِة  ِإل َ حیة عیل عدم امكان الشقرب  «ِبالط َ لة صر وز إتدل دل یل اهلل بفعل املعصیة، فال حیج
 بل ل میكن تعظمی الشعار الهلي الذي هو من مصادیق الشقرب إیل اهلل سبحانه باملعصیة.

هي التي یشحقق هبا الشوحید الهلي و فإن  ولیهتم؟مهع؟ أعظم الطاعات مطلقًا، «و ما تنال ولیشنا ال  بالورع»كذلك قوله و
كانت الطاعات الُخری الصحیح كانت الولیة التي هي أعظم الطاعات ل تنال ال  بالورع  بأن  مْنا تعظمی الشعائر ُاویلو فإذا 

دیر و ل تنال ال  بالورع عن رحارم اهلل. كثر تكررت في « ال ولیشنا ال  بالورعل تن»أن عبارة   بالذكر الج  من حدیث. أ

 _ َحِدیٍث  ِفي  _ َقاَل  ؟ع؟َجْعَفرٍ  أیبي  َعْن  أیبي أیضًا باسناد؟ عن  الكلیني ما روا؟ و .4

ة   اهلِل  َعیَل  َلَنا َل َو  َقَراَبة   اهلِل  َبْيخَ وَ  َبْیَنَنا َل وَ  َبَراَءة   اهلِل  ِمَن  َمَعَنا َما اهلِل  وَ » ُب  َل وَ  ُحج َ   اهلِل  ِإیَل  َنَتَقر َ
اَعِة بِ  ِإل َ ْن  الط َ  ُمِطیعاً  ِمْنُكْم  َكاَن  ََفَ

ْیَحُكْم  َوَلَیُتَنا َتْنَفْعُه  َلْ  هلِل َِ  َعاِصیاً  ِمْنُكْم  َكاَن  َمْن وَ  َوَلَیُتَنا َتْنَفُعُه  هلِل َِ  وا َل  َو ْیَحُكْم  َتْغَتر ُ وا َل  َو  .2«َتْغَتر ُ

لة هذ؟ اآلیة كسابقهتا.  دل

 :َقاَل  ؟ع؟الصادق اهلِل  َعْبِد  أیبي ام مبسند صحیح عن اإل الكلیني روی و .3

ا»  ُجَل  َنُعد ُ  َل  ِإن َ ْمِرَنا ِلَجِمیِع  َیُكوَن  َحت َ  ُمْؤِمناً  الر َ
َ
ِبعاً  أ یداً  ُمت َ َل  ُمِر

َ
َباِع  ِمِن  ِإن َ وَ  أ ِ ْمِرَنا ات 

َ
ُنوا اْلَوَرَع  ِإَراَدِتِه وَ  أ ی َ ُكُم  ِبِه  َفَتَز  3«اهلُل  َیْرمَحْ

 الدیث.

ْمِرَنا ِلَجِمیِع  َیُكوَن  َحت َ » قوله    
َ
ِبعاً  أ یداً  ُمت َ َباِع  ِمِن  ِإن َ »قوله و «ُمِر ِ ْمِرَنا ات 

َ
یدل عیل ما ذكرنا؟ من عدم جواز « اْلَوَرَع  ِإَراَدِتِه وَ  أ

 .تعایلو طاعهتم مبعصیة اهلل سبحانهو السشطراق إیل طاعة اهلل سبحانه

ید بن خلیفه قال: و  .1  روی بسند صحیح عن یز

ُبو َوَعَظَنا»
َ
َمرَ  اهلِل؟ع؟ َعْبِد  أ

َ
َد وَ  َفأ ُه  ِباْلَوَرِع  َعَلْیُكْم  َقاَل  مُث َ  َزه َ   اهلِل  ِعْنَد  َما ُیَناُل  َل  َفِإن َ

 .4«ِباْلَوَرِع  ِإل َ

 : َقاَل  ِغَیاٍث  ْبِن  َحْفِص  َعْن بسند صحیح _ ایضًا _  الكلیني روی و .6

ْلُت »
َ
َبا َسأ

َ
ِذي َفَقاَل: اْلَوِرِع  َعِن   اهلِل؟ع؟ َعْبِد  أ

ُع  ال َ اِرِم  َعْن  َیَتَور َ  وَ  َعز َ  اهلِل  رَحَ
 .5«َجل َ

                                                           

 .6. نفس المصدر، حدیث 1
 .1. نفس المصدر، حدیث 2
 .8، حدیث216، ص28، ابواب وجوب الورع، باب85. وسائل الشیعة، ج 3
 .1دیث. نفس المصدر، ح 4
 .6. نفس المصدر، حدیث 5
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 جعفر الباقر؟ع؟: أیبي عن  روی الصدوق بسند صحیح _ في حدیث _و .7

َحٍد  َبْيخَ وَ  اهلِل  َبْيخَ  َلْیَس  »
َ
َحب ُ  َقَراَبة   أ

َ
 وَ  َعز َ  اهلِل  ِإیَل  اْلِعَباِد  أ

ْكَرُمُهْم وَ  َجل َ
َ
ْتَقاُهْم  ِه َعَلیْ  أ

َ
ْعَمُلُهْم وَ  أ

َ
ُب  َما اهلِل وَ  َجاِبرُ  َیا ِبَطاَعِشِه  أ  ُیَتَقر َ

  َتَعایَل وَ  َتَباَرَك  اهلِل  ِإیَل 
اَعِة  ِإل َ ارِ  ِمَن  َبَراَءة   َمَعَنا َماوَ  ِبالط َ ٍة  ِمْن  أِلََحٍد  اهلِل  َعیَل  َل وَ  الن َ یِلي    َلَنا َفُهَو  ُمِطیعاً  هلِل َِ  َكاَن  َمْن  ُحج َ  َكاَن  َمْن وَ  َو

  َوَلَیُتَنا  ُتَناُل  َماوَ  َعُدو    َلَنا َفُهَو  َعاِصیاً  هلِل َِ 
 .1«الورعو ِباْلَعَمِل  ِإل َ

لة الروایة عیل عدم جواز الشقرب إیل اهلل مبعصیة، ید و دل السشطراق إیل طاعشه بغیر الورع عن رحارمه واضحة ل تشاج إیل مز
 توضیح.

ا»قوله تعایل  الدلیل الثالث: َ ُل  ِإّن َ ِقيخَ  ِمَن  اهلُل  َیَتَقب َ ت َ یق طاعة  «اْْلُ فإن  اآلیة تفید نفس ما افادته الروایات السابقه من إن  طر
لورع، فال میكن للفعل او أن  من غیر املمكن الشقرب الیه بغیر الشقویو تقوا؟،و الشقرب الیه ل میر  ال  من خالل طاعشهو اهلل

یقًا إیل طاعة اهلل سبحانهخروج و و خرق للشقویه املحرم الذي ة الورع أن یكون طر  تعایل.و تعظمی شعائر؟ تقدسو عن جاد 

عی من عدم جواز ارتكاب املعصیة حبجة تعظمی الشعائر الهلیة ما ورد في تفسیر هذو لة اآلیة عیل املد  ؟ اآلیة مما روا؟ یؤكد دل
یل العسكري؟ع؟ فقد رويتفسیر اإلمام  الخبار عن الصدوق في معایني   _ قال: عن آبائه عن الصادق؟ع؟ _ في حدیث طو

َبَع  َمِن  َفِإن َ » ْعِجَب وَ  َهَوا؟ُ  ات َ
ُ
ِیِه  أ

ْ
ْعُت  َكَرُجٍل  َكاَن  ِبَرأ ِة  ُغَثاَء  مَسِ ُمُه  اْلَعام َ ِ ْحَبْبُت  َتِصُفُه  وَ  ُتَعظ 

َ
ْنُظرَ  َیْعِرُفِني  َل  َحْیُث  ِمْن  ِلَقاَء؟ُ  َفأ  أِلَ

ُه وَ  ِمْقَداَر؟ُ 
ل َ ْیُتُه  رَحَ

َ
ْحَدَق  َقْد  َفَرأ

َ
ِة  ُغَثاِء  ِمْن كثیر  َخْلق   ِبِه  أ ْم  ُمْنَتِبذاً  َفَوَقْفُت  اْلَعام َ یاً  َعْْنُ ِ ْنُظرُ  ِبِلَثاٍم  ُمَتَغش 

َ
ْم وَ  ِإَلْیِه  أ ا ِإَلهْیِ  َزاَل  ََفَ

یَقُهْم  َخاَلَف  َحت َ  ُیَراِوُغُهْم  َقِت َفَتفَ  َیِقر َ  َلْ وَ  َفاَرَقُهُم وَ  َطِر ِهْم  َعْنُه  اْلَعَواُم  ر َ َواِئجِ ْقَتِفي  َتِبْعُتُه وَ  ِلَ
َ
َثَر؟ُ  أ

َ
ْن  َیْلَبْث  َفَلْم   أ

َ
ازٍ  َمر َ  أ ب َ َلُه  ِبحخَ  َفَتَغف َ

َخَذ 
َ
اِنِه  ِمْن  َفأ ْبُت  ُمَساَرَقًة  َرِغیَفْيخِ  ُدك َ ُه  َنْفِسي  ِفي  ُقْلُت  مُث َ  ِمْنُه  َفَتَعج َ

اٍن  ِبَصاِحِب  َبْعَد؟ُ  َمر َ  مُث َ  ُمَعاَمَلة   َلَعل َ ا ُرم َ َلُه  َحت َ  ِبِه  َزاَل  ََفَ  َتَغف َ
َخَذ 

َ
اَنَتْيخِ  ِعْنِدِ؟  ِمْن  َفأ ْبُت  ُمَساَرَقًة  ُرم َ ُه  َنْفِسي  ِفي  ُقْلُت  مُث َ  ِمْنُه  َفَتَعج َ

ُقوُل  مُث َ  ُمَعاَمَلة   َلَعل َ
َ
َساَرَقِة  ِإیَل  ِإذاً  َحاَجُتُه  َماوَ  أ َزْل  َلْ  مُث َ  اْْلُ

َ
 أ

ْتَبُعُه 
َ
یٍض  َمر َ  َحت َ  أ ِر ِغیَفْيخِ  َفَوَضَع  ِِبَ اَنَتْيخِ وَ  الر َ م َ ْحَراِء  ِمَن  ُبْقَعٍة  ِفي  اْسَتَقر َ  َحت َ  َتِبْعُتُه وَ  َمیَض وَ  َیَدْیِه  َبْيخَ  الر ُ  َعْبَد  َیا َلُه  َفُقْلُت  الص َ

ْعُت  َلَقْد  اهلِل  ْحَبْبُت وَ  ِبَك  مَسِ
َ
ي وَ  َفَلِقیُتَك  ِلَقاَءَك  أ ْیُت  َلِكن ِ

َ
ي وَ  َقْلِبي  َشَغَل  َما ِمْنَك  َرأ  .َقْلِبي  ُشُغُل  ِبِه  ِلَیُزوَل  َعْنُه  َساِئُلَك  ِإین ِ

 ؟ُهَو  َما َقاَل  

ْیُتَك  :ُقْلُت  
َ
ازٍ  َمَرْرَت  َرأ ب َ اِن  ِبَصاِحِب  مُث َ  َرِغیَفْيخِ  ِمْنُه  َسَرْقَت وَ  ِبحخَ م َ اَنَتْيخ  ِمْنُه  َسَرْقَت وَ  الر ُ  .ُرم َ

ِ  َقْبَل  :ِلي َفَقاَل  :َِقاَل 
ْثِني  ٍء  َشيْ  ُكل  ِ ْنَت  َمْن  َحد 

َ
 ؟أ

ِة  ِمْن  ؟ع؟آَدَم  ُوْلِد  ِمْن  َرُجل   :ُقْلُت   م َ
ُ
ٍد  أ م َ   ؟ص؟رُحَ

ْثِني  :َقاَل  ِ ْنَت  َمْن  َحد 
َ
 ؟أ

ْهِل  ِمْن  َرُجل   :ُقْلُت  
َ
 ؟ص؟اهلِل  َرُسوِل  َبْیِت  أ

ْیَن  :َقاَل  
َ
 ؟َبَلُدَك  أ

                                                           

 . ذكر صدر الحدیث فی الهامش والحدیث مروي عن الصدوق في صفات الشیعة.81. نفس المصدر، الحدیث 1
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ِدیَنُة  :ُقْلُت    .اْْلَ

َك  :َقاَل  
ِد  ْبُن  َجْعَفرُ  َلَعل َ م َ َسْيخِ  ْبِن  َعیِلي ِ  ْبِن  رُحَ   ؟ع؟َطاِلٍب  أیبي  ْبِن  َعیِلي ِ  ْبِن  اْلُ

 .َبیَل  :ُقْلُت 

ا :ِلي َفَقاَل   ْصِلَك  َشَرُف  َیْنَفُعَك  ََفَ
َ
ا َجْهِلَك  َمَع  أ ْفَت  ِِبَ ِ َك  ِعْلَم  َتْرِكَك وَ  ِبِه  ُشر  ِ   َك أبیوَ  َجد 

ُب  َما ُتْنِكرَ  ِلَئال َ ْن  َیحجِ
َ
َدَح وَ  ُیْحَمَد  أ  ُُيْ

 .ُهَو  َماوَ  ُقْلُت  َفاِعُلُه  َعَلْیِه 

 اهلِل  ِكَتاُب  اْلُقْرآُن  :َقاَل  

ِذي َماوَ  :ُقْلُت  
 ؟ِمْنُه  َجِهْلُت  ال َ

 وَ  َعز َ  اهلِل  َقْوُل  :َقاَل  
َسَنِة  ٰجاَء  َمْن  َجل َ ا َعْشرُ  َفَلُه  ِباْلَ ْمٰثاِِلٰ

َ
َئِة ِبالس َ  ٰجاَء  َمْن وَ  أ زٰى  َفاٰل  ی ِ   ُیحجْ

ي وَ  ِمْثَلٰها ِإل ٰ ا ِإین ِ ِغیَفْيخِ  َسَرْقُت  َْل َ  الر َ
َئَتْيخِ  َكاَنْت  اوَ  َسی ِ اَنَتْيخِ  َسَرْقُت  َْل َ م َ َئَتْيخِ  َكاَنْت  الر ُ َبُع  َفَهِذِ؟  َسی ِ ْر

َ
َئاٍت  أ ا َسی ِ ْقُت  َفَلم َ ِ  َتَصد َ

َما َواِحٍد  ِبُكل  ا ِلي َكاَن  ِمْْنُ رْ  هِبَ
َ
 َحَسَنًة  َبِعيخَ أ

َبِعيخَ  ِمْن  َفاْنَتَقَص  ْر
َ
َبع   َحَسَنًة  أ ْر

َ
َبِع  أ ْر

َ
َئاٍت  ِبأ َ  َسی ِ  .َحَسَنًة  َثاَلُثوَن وَ  ِست    ِلي َبِقي

َك  َثِكَلْتَك  :ُقْلُت   م ُ
ُ
ْنَت  أ

َ
اِهُل  أ َ   اهلِل  ِبِكَتاِب  اْلج

َ
ْعَت  َما أ ُه  مَسِ ن َ

َ
 وَ  َعز َ  أ

ا» َیُقوُل  َجل َ ٰ ِقيخَ  ِمَن  اهلُل  ُل َیَتَقب َ  ِإّن َ ت َ َك  ؟«اْْلُ ا ِإن َ  َسَرْقَت  َْل َ
َئَتْيخِ  َكاَنْت   معایني  َرِغیَفْيخِ  اوَ  َسی ِ اَنَتْيخِ  َسَرْقَت  َْل َ ْیضاً  َكاَنْت  ُرم َ

َ
َئَتْيخِ  أ اوَ  َسی ِ َما َْل َ َما َغْیرِ  ِإیَل  َدَفْعهَتُ ْمرِ  ِبَغْیرِ  َصاِحَبهْیِ

َ
َما أ  ُكْنَت  َصاِحَبهْیِ

 َ َضْفَت  اِإّن َ
َ
َبَع  أ ْر

َ
َئاٍت  أ َبِع  ِإیَل  َسی ِ ْر

َ
َئاٍت  أ َبِعيخَ  ُتِضْف  َلْ وَ  َسی ِ ْر

َ
َبِع  ِإیَل  َحَسَنًة  أ ْر

َ
َئاٍت  أ  .َتَرْكُتُه وَ  َفاْنَصَرْفُت  ُیاَلِحُظِني  َفَجَعَل  َسی ِ

اِدُق  َقاَل   ْثِل  ؟ع؟الص َ یِل  َهَذا مِبِ ِو
ْ
أ ْسَتْكَرِ؟  اْلَقِبیِح  الت َ وَن  اْْلُ

وَن وَ  َیِضل ُ
 .1«ُیِضل ُ

ه یشقرب و فشطبیقه؟ع؟ _ كما في الروایة _ اآلیة عیل املصداق املشارالیه في الروایة اهل الذي كان یزعم أن  انكار؟ فعل ذلك الج
لة اآلیة عیل عدم جواز الإیل اهلل مبعصیة، ی  سشطراق إیل طاعة اهلل مبعصیة.ؤكد دل

ی، عن امحد بن رحمد بن عیس، عن رحمد بن سنان، عن امساعیل بن جابر رحمد بن حیعن  الكلیني الدلیل الرابع: ما روا؟ 
 عبداهلل؟ع؟ قال: أیبي عن 

ن َ  َلْو »
َ
اَس  أ َخُذوا الن َ

َ
َمَرُهُم  َما أ

َ
ْنَفُقو؟ُ  ِبِه  اهلُل  أ

َ
اُهْم  ِفیَما َفأ ْم  َقِبَلُه  َما َعْنُه  هَنَ َخُذوا َلْو وَ  ِمْْنُ

َ
اُهُم  َما أ نْ  َعْنُه  اهلُل  هَنَ

َ
َمَرُهُم  ِفیَما َفُقو؟ُ َفأ

َ
 اهللُ  أ

ْم  َقِبَلُه  َما ِبِه  ُخُذو؟ُ  َحت َ  ِمْْنُ
ْ
ٍ  ِمْن  َیأ ٍ  ِفي  ُیْنِفُقو؟ُ وَ  َحق   .2«َحق 

الروایة صحیحة السند لوثاقة رواهتا مجیعًا حت رحمد بن سنان الذي یشكك البعض في وثاقة فقد اثبشنا في رحله وثاقة الرجل. 
لهتا فهي ا دل  ما أمر به إذا كان ردت في مورد اإلنفاق لكن ذیل الروایة ظاهر في كون العلة في عدم قبول اهلل لإلنفاق في إن وو أم 

یق إیل اهلل من جنس الطاعة نفسها، فإن  قوله  ُخُذو؟ُ  َحت َ »مصدر؟ ما هنی اهلل عنه لزوم كون الطر
ْ
ٍ  ِمْن  َیأ  ِفي  ُیْنِفُقو؟ُ وَ  َحق 

 ٍ هي و تتحقق الغایة املذكورةاإلنفاق في حق، أی أن  عدم القبول ثابت إیل أن و األخذ من حق جعل الغایة لعدم القبول« َحق 

                                                           

 .3، الحدیث13، ورواه في الوسائل، ابواب الصدقه، الباب60-26. معانی اإلخبار، ص 1
 .6، الحدیث133، ص13، ابواب الصدقة، الباب6. وسائل الشیعة، ج 2
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یق إیل اهلل طاعة اهلل من جنسه املفهوم عرفًا من هذ؟ الغایة و املعصیة، ل من خالف جنسه أي هو الطاعةو أن یكون الطر
شص باملورد،  .شطبیق ل الشخصیصأن  ورود؟ في أمر اإلنفاق من باب الو حكم عام غیر رحخ

 تطبیق الكم عیل موارد الضرر:

خ مما ذكرنا في  ن تطبیق ذلك عیل موارد اآل نبغيالثایني عدم جواز تعظمی الشعائر اإلهلیة بفعل رحرم في نفسه، ی األمربعد أن تبي 
كان الضرر ضررًا عیل نفس الفاعل أو  وز تعظمی الشعائر الهلیة بفعل ضرری، سواء أ  عیل غیر؟ من النفوسالضرر، فهل حیج

هات املحشرمة.و  الج

یة في هذا البحث: ینبغي  في البدء أن نشیر إیل نقطة جوهر

یض النفس اذا كان العنوان الذي تعلق به أمر الشارع مباشرة عنوانًا یشرتب علیه الضرر، كما إذا  أمر بانفاق املال، أو أمر بشعر
هاد، أو أمر مبا فیه مشق األمرللهالك كما في  بذلك العنوان  شعلق، كان أمر الشارع املبالصوم األمرة عیل النفس كما في بالج

به املعنون بذلك العنوان،  ة املوجودة في الفعل املامور ة یشدارك هبا املضر  اص كاشفًا عن وجود مصلحة أقوی من املضر  الخ
عل من الفعل فعاًل ذا مصلحة رحضة  خالیة من الضرر. تداركًا حیج

في دك إدلة نف الضرر شرعًا الدالة عیل حرمة الضرر _ مبخشلف السنهتا _ ل تشمل هذا النوع من الضرر املنعیل هذا اإلساس فو
كًا ینفي   وجود الضرر في الفعل من األساس. املصلحة الغالبة اندكا

عو لشزام عیل بشعبیر آخر: كل مشر  لزام دالً بال یعه اإل ع إلزامًا مشعلقًا بعنوان ضرري یكون بششر اعشبار؟ الفعل املذكور نافعًا  یشر 
لو مبنفعة الزامیة ة املوجودة في املنفعة الغالبة ال یعی، لندكاك املضر  كًا ینفي وجود خالیًا من الضرر في عرفه الششر زامیة اندكا

ة من األساس. ع في حكم آخر حرمة الضررو املضر  ع شر  ًا موضوعًا الضرار كان حمكه هذا منصرفو عیل هذا فلو أن  هذا املششر 
ع. قوی حبسب حكم ذلك املششر  ة املندكة في املنفعة ال ین ذات املضر   عن العناو

ید البحث عن جواز الو فالضرر الذي نبحث عنه هنا مه سشطراق به إیل طاعة اهلل بشعظمی شعائر؟، هو ذلك الضرر الذي حر  نر
كونه تعظیمًا للشعائر الهلیة. مرحر   الشارع بعنوانه أو الفعل الضرري الذي هو في ذاته فعل ضرري  بنفسه بغض  النظر عن 

هل ینطبق و م في ذاته أو عدم جواز؟،تعظمی الشعائر الهلیة بفعل ضرري رحر  سشطراق إیل فاملقصود بالبحث هنا هو جواز ال
 علیه موضوعًا عنوان تعظمی شعائر اهلل؟ 

الشعائر الهلي أو ملوضوع، فهل یشمله الكم باسشحباب تعظمی الشعائر الهلي علیه حبسب ا لو فرضنا انطباق عنوان تعظمیو
 وجوبه؟

 عیل موارد الضرر أن نبحث في نقاط:_ في هذا البحث الشطبیقي لكم تعظمی الشعائر  فالبد _ إذاً 

اإلضرار و الضررالسنة عیل حرمة و دلة الكثیرة من الكتاباإلضرار بصورة عامة لقد دلت األو : في حرمة الضرراألویلالنقطة 
 دلة الدالة عیل ذلك:في ما ییلي ّناذج من األو عامة،

 ه تعایل:قول .5
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ُهمَََّّْماََّوَيتََعل ُمونََّ»    .1«َخَلق ََِّّمنََّّْاآلِخَرةََِِّّفَََّّّلَََُّّماَّاْشَتَاهََُّّلََمِنَََّّعِلُمواَََّّْولََقدََّّْيَنَفُعُهمَََّّْولَََّّيَُُضُّ

ر عیل أن  « _ رهمما یض» إیل« ما اششرا؟»دلت اآلیة _ مبقشض رجوع الضمیر في  الق في و اششراء ما یض  ل ینفع سبب لنفي الخ
كتساب الذي یعني هنا الرتكاب، كما هو واضح. املراد باإلششراءو الخرة فشدل  عیل الشحرمی،  ال

 :جعفر؟ع؟ _ في حدیث_ جاء فیه أیبي صحیح مسشفیض عن الصدوق بسند  روي .2

ْم  ِبِه  َتُقوُم  َما » ْبَداهُنُ
َ
ُه  ُحُهْم ُیْصلِ  َماوَ  أ

َحل َ
َ
ْم  َفأ َباَحُه وَ  َِلُ

َ
اًل  أ ْم  ِمْنُه  َتَفض ُ ْم  ِبِه  َعَلهْیِ ْصَلَحهِتِ ُهْم  َما َعِلَم وَ  ِْلَ اُهْم  َیُضر ُ َمُه وَ  َعْنُه  َفَْنَ  َحر َ

ْم   الدیث. 2« …َعَلهْیِ

، فشدل عیل حرمة الضرر م م كل ما یضر   طلقًا.دلت الروایة في مجلهتا األخیرة عیل أن  اهلل سبحانه حر 

یل مع الصوفیة _ جاء فیه أیبي بسند صحیح عن  الكلیني ما روا؟  .4  :عبداهلل؟ع؟ _ في حدیث له _ طو

ُي  َكاَن  وَ » ًة  َتَعایَل وَ  َتَباَرَك  اهلِل  هَنْ وا ِلَكْیاَل  َنَظراً وَ  ِلْلُمْؤِمِنيخَ  ِمْنُه  َرمْحَ ْنُفِسِهْم  ُیِضر ُ
َ
ْم وَ  ِبأ ُم  ِعَیالهِتِ َعَفُة  ِمْْنُ  اْلِوْلَداُن وَ  َغارُ الص ِ  الض َ

ْیُخ وَ  ِذیَن  اْلَكِبیَرةُ  اْلَعُجوزُ وَ  اْلَفایِني  الش َ
وِع  َعیَل  َیْصِبُروَن  َل  ال َ ُ  .3«اْلج

 مطلقًا.بالغیر سبب لْني اهلل سبحانه فشدل عیل حرمة ما كان فیه ضرر للنفس أو الغیر و دلت الروایة عیل أن  اإلضرار بالنفس

لة اآلیة و ا قلنا بدل ضرار بالغیر مطلقًا، ألن  ذكر العیالت في الروایة من باب املصداق للغیر هنا، ألن  انفاق مجیع عیل حرمة اإلإّن 
فلیس ذكر العیال هنا بالعیال عادة، و هو یؤذي إیل الضرر بالنفسو عیل العیال هو مورد الروایة املال املؤدی إیل الشضییق

عله رحرمًا  صوصیة في اإلضرار بالعیال تج صوصه دون اإلضرار بغیر العیال من سایر األنفسلخ  األعیان.و األشخاصو حبخ

 عبداهلل؟ع؟ _ في حدیث _ قال: أیبي بسند صحیح عن  الكلیني . ما روا؟ 3

ا» َ ْسَراُف  ِإّن َ ْتَلَف  ِفیَما اإْلِ
َ
اَل  أ َضر َ َو  اْْلَ

َ
 .4«ِباْلَبَدِن  أ

ص املذكور بطرق ُاخری، و قد روي ا» في بعضهاو الن  َ َضر َ  ِفیَما اْلَفَساُد  ِإّن َ
َ
ْتَلَف وَ  ِباْلَبَدِن  أ

َ
اَل  أ  .5«اْْلَ

ص  الوارد عن املعصوم بلفظ اإلسراف و ه مصداق سواء كان الن  أو الفساد، فهو دال عیل حرمة اإلضرار بالبدن مطلقًا ألن 
ُه  ُتْسِرُفواْ  َولَ »بحانه: عنه في كالم اهلل سبحانه هنیًا اذ قال س كالمها مْنيو لإلسراف أو الفساد أو مها مجیعًا،  ُیِحب ُ  لَ  ِإن َ

ْسِرِفيخَ  َق  َعَذاًبا ِزْدَناُهْم »قال عز من قائل: و 6«اْْلُ ا اْلَعَذاِب  َفْو  .7«ُیْفِسُدوَن  َكاُنواْ  ِِبَ

                                                           

 .802. سورة البقرة:  1
 .8، حدیث800، ص8، ابواب االطعمة المحرمة، باب21. وسائل الشیعة، ج 2
 .1، حدیث162، ص21، ابواب الصدقة، الباب6. نفس المصدر، ج 3
 .1، الحدیث10، ص61، ابواب آداب الحمام، الباب2. نفس المصدر، ج 4
 .5. نفس المصدر، حدیث 5
 .818. سورة االنعام:  6
 .11ورة النحل: . س 7
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 السن بن عیل بن شعبه في تف العقول عن الصادق؟ع؟ _ في حدیث _ قال: روي. 1

  وَ »
ةُ اْْلَ  ِفیِه  َیُكوُن  ٍء  َشيْ  ُكل ُ ْنَساِن  َعیَل  َضر َ ْكُلُه  َفَحَرام   ُقوُتُه و   َبَدِنِه  ِفي  اإْلِ

َ
  أ

ُروَرِة  َحاِل  ِفي  ِإل َ  .1«الض َ

كل كل ما یضر  باإلنسان، ا هو من جهة اإلضرار فیسشفاد منه حرمة و دلت الروایة عیل حرمة أ كل ما یضر  إّن  الظاهر أن  حرمة أ
كاًل،و فعل كل ما یضر   َناَعُة  ِتْلَك  َكاَنْت  ِإْن  وَ »دل علیه من الروایة نفسها قوله: یو إن ل یكن أ َلُة  ِتْلَك وَ  الص ِ ا ُیْسَتَعاُن  َقْد  اآْل  هِبَ

َعاِصي _ إیل قوله _  ُوُجوِ؟ وَ  اْلَفَسادِ  ُوُجوِ؟  َعیَل  م   اْْلَ ر َ ْم  رُحَ یُفُه  ِفیِه  َعَلهْیِ ِ وَ  اْلَفَساِد  ِجَهاِت  ِإیَل  َتْصِر َضار   .2«اْْلَ

ا وَ : »قوله كذاو م َ
َ
َراِم  ُوُجو؟ُ  أ َراِء وَ  اْلَبْیِع  ِمَن  اْلَ ِ ُه  _ إیل قوله _ َفَهَذا الش 

م  وَ  َحَرام   ُكل ُ ر َ ُه  َذِلَك  أِلَن َ  رُحَ
ي    ُكل َ ْكِلِه  َعْن  َمْْنِ

َ
ِبِه وَ  أ  ُلْبِسِه وَ  ُشْر

ِكِه وَ  ِمْلِكِه وَ  ِب وَ  ِإْمَسا
َقل ُ  .3«اْلَفَساِد  ِمَن  ِفیِه  اِْلَ  اْلُوُجوِ؟  ِمَن  ِبَوْجٍه  ِفیِه  الت َ

ی  و ینة عطف املضار عیل الفساد عطفًا تفسیر كالضرر یقابل الصالحو في النص السابق اً الفساد یقصد به الضرر بقر  ألن  الفساد 
 النفع.و

؟ الشیخ باسانید صحیة كما رواو الصدوقو قد روا؟ الكلیني و «لضرارو لضرر». الدیث املسشفیض عن رسول اهلل؟ص؟ 6
 .املحدثون من العامة

 بثالثة الفاظ: قد رويو

 .4«ِضَرارَ  َل وَ  َضَررَ  َل : »األولاللفظ 

 :  .5«ُمْؤِمٍن  َعیَل  ِضَرارَ  َل وَ  َضَررَ  َل »اللفظ الثایني

ْساَلِم  ِفي  ِضَرارَ  َل وَ  َضَررَ  َل »اللفظ الثالث:   .6«اإْلِ

 7«ِضَراَر  َل وَ  َضَررَ  َل »روا؟ امحد في مسند؟ بلفظ: و

لة الروایة عیل حرمة الضررو خفاء فهیا، فإن  نفي الضرر مطلقًا، أو نفیه عن اإلسالم، یعني عدم اإلضرار مطلقًا واضحة ل و دل
 عدم اباحشه بكل اشكاله في شرع اإلسالم.و شرعیة الضرر

ثبات حرمة مطلق الضرر في شرع اإلسالم،و كفایة ل نصوص اخری و روایات _ ذكرنا؟غیر ما  _ هناكو في ما ذكرنا؟ من األدلة 
كتفینا هبذا القدر رعایة لإلخشصار.تدل   عیل ذلك، ا

                                                           

 .8، الحدیث12: ورواه في الوسائل الشیعة، ابواب االطعمة المباحة، الباب258. تحف العقول، ص 1
 .216. تحف العقول، ص 2
 .211. تحف العقول، ص 3
 .6، الحدیث62، ص82، ابواب احیاء الموات، الباب81. الوسائل الشیعة، ج 4
 .1. نفس المصدر، الحدیث 5
 .216، ص1الفقیه، ج. من ال یحضره  6
 .22115. مسند احمد، ص 7
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ضح حرمة الضرر،و سم مطلقًا لعدم جواز  سشطراق إیل تعظمیعدم جواز الو مبا ذكرنا؟ ات  شعائر اهلل مبا فیه ضرر عیل الج
یق طاعشة تعایل أیب أن یطاع ال  و السشطراق إیل طاعة اهلل مبعصیة، فإن  اهلل سبحانه  أیب أن یطاع من حیث ُیعیص،و عن طر

 قد سبق الكالم في ذلك.و

رح رح من مصادیق الضرار بالنفس املْني عنه شرعًا.و النقطة الثانیة: في كون الج سد بالج م من الج  اخراج الد 

 اسشمكال البحث في هذ؟ النقطة یسشدعي الكالم في امور:و

 .مصادیق الضرار في العرف العقالئي  نفي كون جرح البدن عمدًا م :األول األمر

مر واضح بل یشبه أن یكون من البدهییات أ مصادیق الضرار في العرف العقالئي الواقع أن  كون جرح البدن عمدًا من اوضح و
ی إیل اإلدماء، بلالعقالئیة،  دش غیر املؤد  دش في مو فإن  العقالء یرون ما دون ذلك من الضرر كالخ اد الخ شنبون احیج ن حیج

ون ذلك من اوضح مصادیق و ما اشهبهاو كالسیاراتاملركوبات الدیثة اهر من ظالسطح الو كجدران البیوت،موال األ یعد 
دش الجسام البشر أویل من ذلك جرح الجسام و السیارات،و أعیل قدرًا من جدران البیوتو یل مثناً أغهي و الضرار، فكیف حبخ

ی إیل اإل یة جرحًا یؤد   دماء.البشر

فعال جرامئ یعاقب  منو كم العقالئیة هذ؟ األ مون عیل ذلك و علهیا الفاعلونالدلیل الواضح عیل ذلك اعشبار املحا یغر 
 یعشبرون ذلك من أوضح ألوان العشداء.و امات غیر خفیفةبغر

: في كون جرح البدن  األمر مًا مْنیًا لدی الشرع.الثایني ی إیل الدماء ضررًا رحر  دش غیر املؤد   بل الخ

 دل عیل ذلك من النصوص الشرعیة ما ییل:ی

 الكلیني بسند صحیح عن الصادق؟ع؟ _ في حدیث _ قال:  أولً: روي

اِمَعَة  ِعْنَدَنا ِإن َ » َ اِمَعُة  َماوَ  :ُقْلُت  ،اْلج َ   ِفهَیا َصِحیَفة   :َقاَل  ؟اْلج
 وَ  َحَراٍم وَ  َحاَلٍل  ُكل ُ

اُس  ِإَلْیِه  َیْحَتاُج  ٍء  َشيْ  ُكل ُ  ِفي  أْلَْرُش ا َحت َ  الن َ
ْدِش   .1«اْلخَ

دش یدل عیل حرمشه بصدد بیان ما في الصحیفة من مام وایة الدال عیل كون اإلسیاق الرو كونه ضرراً و ثبوت الرش في الخ
د ذلك.و الالل ی   الرام یؤ

یق  دش كان الدماء اضرارًا رحرمًا بالطر  .األویلفاذا ثبشت حرمة الخ

 ند صحیح عن أیب عبداهلل؟ع؟ قال:_ ایضًا _ بس الكلیني  ثانیًا: روي

ِمیرُ  َقیَض »
َ
؟ع؟ ِفي  أ ْؤِمِنيخَ ْطَمِة  اْْلُ

َثُرَها َیْسَود ُ  الل َ
َ
ن َ  اْلَوْجِه  ِفي  أ

َ
ْرَشَها أ

َ
ُة  أ ْت وَ  َیْسَود َ  َلْ  ِإْن وَ  َدَناِنیرَ  ِست َ ْرَشَها َفِإن َ  اْخَضر َ

َ
 َدَناِنیرَ  َثاَلَثُة  أ

ْت  ِإِن وَ  ر َ َضر َ  َلْ َو  امْحَ ْرَشَها َفِإن َ  َتخْ
َ
 .2«ِنْصف  وَ  ِدیَنار   أ

                                                           

 .8، الحدیث653، ص11، ابواب دیات االعضاء، الباب26. وسائل الشیعة، ج 1
 .8، الحدیث615، ص1، ابواب دیات الشجاج، الباب26. نفس المصدر، ج 2
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دش الذي جاءت الشارة الیه في الروایة السابقة، ت هذ؟ الروایة لبیان ارش الخ دش و تصد  كالسابقة عیل كون الخ هي تدل 
رح املدمي أویل بكونه ضرراً  ه الضرر رحرم كما دلت علیو املوجب لالخضرار من الضرر املوجب لسشحقاق الرش، فیكون الج

 األدلة املاضیة.

رح املوجب لالدماء  یب عبداهلل؟ع؟:أعن هو مشعدد مفن ذلك صحیحة السكویني و ثالثًا ما ورد في أرش الج

ن َ »
َ
اِمَیِة  ِفي  َقیَض  اهلل؟ص؟ َرُسوَل  أ  الدیث. 1«َبِعیراً  الد َ

 عبداهلل؟ع؟:  یبي أمن ذلك أیضًا: صحیحة منصور بن حازم عن و

ْرَصِة  ِفي » ْدِش  ِشْبِه   اْلَ اِمَیِة  ِفي وَ  َبِعیر   اْلخَ  إیل آخر الدیث. 2«َبِعیَراِن  الد َ

 دیة الدامیة بعیرًا، ل ینافي في ما ورد في الروایة الخیرة من كون في الظاهر أن  ما تضمنشه الروایة السابقة من قضاء الرسول؟ص؟ و
ین، ألن  الظاهر _ خاصة بلحاظ الشعبیر ب ض البعیر الواحد دیة للدامیة حكم سلطایني من رسول _ أن  فر«قیض» ـدیهتا بعیر

ًا. اهلل؟ص؟ عفا خالله  من البعیر الثایني عفوًا حكومی 

دش غیر املوجبو مهما یكن من أمر، فإن  هذ؟ الروایة تكشف عن كون األدین من الدامیةو لالدماء ضررًا في نظر الشارع  هو الخ
رح املوجب لال ئي _ فكون الدامیة أياللثبوت الرش فیه _ كما هو الال في العرف العق مًا شرعًا ثابت و دماء ضرراً الج رحر 

یق  یح في كونه ضررًا.، مع أن  اثبات األویلبالطر كالصر  الدیة فیه 

                                                           

 .1، الحدیث2. نفس المصدر، الباب 1
 .81. نفس المصدر والباب، الحدیث 2


