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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(301) 

 القسم السادس: ما هو محل الشك 
الشاايف يف ةااالة االساا اق والن اا  أو االعُ ااال، وع اادا ماان يفلاايف حااي الرةااوح يف العاادة الرةعيااة، وحااي  حماا ا: مااا هااو : )ومنهااقااال اق ااي الياا   

، وحاي املطالباة يف ال ارا والو يعاة والعارياة، النف ة يف األقارب كاألبوين واألوال ، وحي الفسخ باالعيوب يف النااا ، وحاي السابي يف إماماة ا ماعاة
وحي الرةوح يف اهلبة، وحي الفسخ يف سائر الع و  ا اائ ة كالشاركة واملرااربة واو اا، إ  لا، يفلايف، وأعاأ خبا، با    مجلاة وحي الع ل يف الوكالة، 

   .(1)من يفليف من باب احلام(
 الحق المصدري والمفعولي في فروع أخرى

ال إجيار  فياه  عه الأو أم املفعويل أعه املعىن املصدر  أو ضافُه إعه البد من حتديد املرا  من احلي عند إف عه، وكما سبي،أ وههنا مطالب: األول:
 أحد ا، ولن ُصر هنا على بيا  حال بعض ما يفكره )قدس سره(:

 حق السبق في إمام الجماعة
   الأمامااة ا ماعااة )بشاارولها م اا  إ  إ  يساابي أويعااا احلااي لااا  مالاا  عااا ل  ،املصاادر املعااىن قااد ياارا  بااه  يف اإلمامااة فالااي الساابي -1
فلااو اةُمعاااأ  (يف  املُااويل الشاارعي وذاابه يفلاايفإاالرةاليااة وكاا الإيفيااد  عااه ال قااال الاابعض ب يفإمااام را ااى علااى ال ااول بعاادم ةااوا  م ا ُااه إياااو  

 بإماماة ال ااوم ولوياةاألالسابي   لاه حاي إسابي فا عاه لاوإماا املفعااويل الناا ه مناه فأو  ،هاو املصادر  السابي فها ا حاي كاا  لاا  مانهم  ،ة  د  الشاروق يف ع ا
 ؟ ؟ وه  ينُ   باملوتله اس اله وه  ؟فه  له ع له بصلح م ال حينئ  ،

 حق الرجوع في الِعّدة
فاعاه  املفعاويلاملعاىن  مااأو  ؟املرةا  حاام فماا وأعاه حاي ألاان لوذايف  ،املعىن املصادر ثبوت ذيف يف  حي الرةوح يف العدة الرةعية فاعه ال -2

 .ول،ه حي   ذيء منالرةوح عفس د من يُول   ال يفإ ،له (2) صوير ال
 بالدار؟  وحي الب اء حينئ   له عليها حي االسُمُاح  :ي ال ال
 .دو املول  أامل ُري  هو والطالق كا  ماععا والرةوح راف  للماع  وليس ،ةي ال اعه ليس وليده ب  هو وليد ال وةي يفإ

 حق النفقة للزوجة والوالدين
عام   ينفاي عليهاا األأ  الواةى جمر   فيما لو قلنا ب املفعويل فيُصور ماأو  ،  ينفي عليهاأيه يف ها علح    فاملصدر    ة،يف ال وة ةحي النف  -3

قلناا بالُمليايف ف اد  ما لاوأ ؟و اس الهأفه  هلا الصلح عليه  ،أ   علي ح ها به و ال ياب كا  هلا به حيأواالباحة فلو ابا  الطعام هلا  يفمن الُملي
 .ههنا من باب السالبة باعُفاء املوضوح حي مفعويل عن حم  الاالم فال خرةأ موضوعا  

 .حبرف ل وم الُملييف حرفا   وأباحة وال  بناء على كفاية اإليف عف ة الوالدين واأل يفكر وقد ي ال جبريا  ما
عااس الوالادين  ،ناا علياهي  عاه لاو ي ينفاي عليهاا كاا     أعاأ لنياة و ا  كإهنا واةبة عليه لل وةاة و ألوالدين يف اخيُل  حال عف ه ال وةة عن  ،ععم
 نا.ي: فال جتى لو كاعوا ألنياء، ولو ي ينفي عليهم م  ف رهم ي يسُ ر يف يفمُه وي يان  مرين كما ةر  به مج يف األ

 .بالُدبر)قدس سره( م لُه أية  ويعرف حال ب
 إشكال النائيني على اليزدي: ما ال يقبل اإلسقاط حكم فكيف يجعل من أقسام الحق؟

                                                           

 .282ص 1حاذية املااسى )للي   (: ج (1)
 املرا  ال م ال له، ال االمُناح. (2)
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و أ  عفساه وضاده إ    سيمه السداساي هاو مان   سايم الشايء أ :النائيا على اق ي الي    مبا حاةله بعبارة اخرى امل، ا أذا أعه : الثاني
باا  الن اا   ي ال مااا وهااو)ول   احلااي قساايم احلااام وماا  يفلاايف فاعااه ةعاا  ال ساام األإفاا ؛ماا ال     لياا  وهنااارإ كُ ساايم النهااارفهااو  قسااامه وقسااائمه أا  

 .ب  ال يع   كوعه ح ا   الحي ي ب  االس اق حام  ال    ماأقسام احلي م  أمن  (واالعُ ال واالس اق
من   سيم احل وق أو ال  إ  ما ي ب  اإلس اق وما ال ي با ، وةعا  مان ال ااّ حاي   –)فما أفا ه السيد )قدس سره( يف حاذيُه على املنت  :قال

ال وةااه لااه، فااإ  كااو  الشاايء ح ااا   –وحااي االسااُمُاح بال وةااة وحااي الساابي يف الرمايااة قباا   ااام النرااال وحااي الوةاااية  األ باو ة وحااي الواليااة للالاااكم
 .(1)ول، قاب  لإلس اق ال يع  (

: ب ع ه عوح من السالطنة، ومر باة ضاعيفة مان امللايف، با  عاوح مناه، وةااحبه م الايف وقال: )والعجى أعه )قدس سره( يف ةدر املس لة يعر ف احلي 
 لشايء ياااو  أمااره إلياهه وماا  هاا ا ي س اام احل اوق إ  مااا ي باا  اإلساا اق وماا ال ي باا ، فإعااه لاو ي ي باا  اإلساا اق فاياا  يااو  لااه الساالطنة؟ وكياا 

 .(2)ياو   مام أمره بيده؟(
 الجواب عن إشكال الميرزا بوجوه

 :ولان ميان ا واب عن كالمه بوةوه
 المقسم هو الحق بالمعنى األعم -3

وقاد  ،م سام لاهفعام األأماا  خا  قسايم للالاامواألوأعام، خا  ألالقاني إ  للالاي أخارى أحاةاله بعباارة  عاالم ااايفكره بعض األ ما :االول
 .قسام السُه فال ير  االذاالعم كم سم لألخ  الي    األأ

  .اماللي احلي فيها على احل وقد عنه يف الروايات باحلي ب  ع     امل سم يف كالم الي    ماإ واحلاة :
كااالم الساايد )قاادس سااره( يف هاا ا الُ ساايم أعااه ي س اام احلااي  بلالاااا املسااُعم  فيااه يف الروايااات قااال يف الع ااد النراايد: )أقااول: يباادو ماان سااياق  

حيصا   واألخبار، ال بلالاا ح ي ة احلي  ويفا ه، وما ي اب  املليف واحلاام، ومان املعلاوم وةاو  الفاارق بينهماا، فاإ  كاا  ها ا الُ سايم بلالااا األخا،
يناة علاى  ناقض يف كالمه )قدس سره(، ألعه بعد ه ا الُ سيم ينب ه يف ال سم األول وال سم األخ، ب   بعرها أو مجلاة منهاا حاام ، وها ا البياا  قر 

 .واألمر يف اإللالقات العرفية كاألمر يف الروايات (3)أ   الُ سيم ليس بلالاا مفهوم احلي  امل اب  للمليف واحلام(
 عاه قسايم للالاامأاملعىن احل ي ي للالي كاي ي اال من احلي يف امل سم   الي    ر  فلم ي   ة،عم من احل ي أ  االسُعمال أ :خرىأبارة بع والحاصل

)ما أللي علياه احلاي( ين سام إ  األقساام الساُة ال  أعم أ  أعه أرا  أ   س  له وهو اجملا   وهو اعىن الو را  املأب   فاي  جيع  احلام من أقسامه؟،
  عا . يف  اهللإوللبالث  ُمه ب ملعىن احل ي ي للالي(.)ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َها وَ يَا بُ َنيَّ ِإيَّاَك َأْن يَ َراَك اللَُّه فِ " لبعض و لد ه : )عليه السالم(قال اإلمام موسى الااظم  ِإيَّاَك َأْن يَ ْفِقَدَك اللَُّه ِعْنَد طَاَعٍة ي َمْعِصَيٍة نَ َهاَك َعن ْ
 ِبَها َأَمَركَ 

قْ َوَعَلْيَك بِاْلِجدِّ وَ   طَاَعِتِه َفِإنَّ اللََّه اَل يُ ْعَبُد َحقَّ ِعَباَدتِهِ ِصيِر ِفي ِعَباَدِة اللَِّه وَ اَل ُتْخرَِجنَّ نَ ْفَسَك ِمَن الت َّ
 َيْسَتِخفُّ ُمُروََّتكَ َيْذَهُب بُِنوِر ِإيَماِنَك وَ  اْلِمَزاَح َفِإنَّهُ ِإيَّاَك وَ وَ 

نْ َيا وَ اْلَكَسَل َفِإن َُّهَما َيْمنَ عَ الضََّجَر وَ َوِإيَّاَك وَ   .904: ص)ةلى اهلل عليه وآله(حت  الع ول عن آل الرسول  "اْْلِخَرةِ اِن َحظََّك ِمَن الدُّ

                                                           

 .101ص 1منية الطالى: ج (1)
 عفس املصدر. (2)
 .100ص 1الع د النريد: ج (3)


