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

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(108) 
 المخصصات والتأخير هو العقالئيثانياً: فصل 

األربىىيف يف خىىاخب البيىىاق واو هلىىاة والدايىىة والقصىىرا، عىىن وقىى  احلا ىىة،  هىىر  احلكمىىةمضىىى بيا ىىه مىىن و ىىو  وبمااا 
يف عنىواق )اوكىكالإ إمضىاج حهيقهىا عهلالئىي أمىا الفصىب قلىي( بعهلالئىي(  (1) واب ثاٍق عن الشبهة املطروحة سابهلا  

خكىىىري( عالقىىة األمىىىة و واليىىىة الةبيىىة والقز يىىة، ، و والعهلوبىىة ،لمهىىىملاألهىىم مزامحىىة األربىىىيف )احِلَكىىم  أق و ىىوإ إحىىىد وهىىو 
إق القىاخب عهلالئىي بلظىاح احىد    ثبِىي  من صغريات الو ه األول ققدبر( هي على أق الثالثة األخبة  باألئمة 

 .؟الو و  إوق ريب قكيف مبا لو ا قمع   هقاق منها أو أ ثرخلك 
 لم والتعليم مع التربية والتزكيةحكم تزاحم التع

الثا يىة مهلدمىة قىاألمر منىوب بىدر ات  ىب منهمىا وخكىوق لو خزامح  و يفة القعلىيم مىيف و يفىة القز يىة والةبيىة تتمة: 
يىىيإب بىىه إط الطغيىىاق والعهىىب والغىىرور  (2)أو خعلمىىهيف بعىىا الصىىور بىىال كىىك وةلىىك  مىىا لىىو  ىىاق املزيىىد مىىن خعليمىىه 

خز يقىه وخربيقىه عىىع العبىاإة واألة ىار أو عىع خدمىة الفهلىىراج إط نقهلىب ف خعليمىىه قىةة وي  أق يوقَى نئى ٍ حي والعىدواق قا ىه  ىب
قىنق العلىم  ؛أو عىع ضىروب  هىاإ الىنف( الىه عر ىه عىن سىيطرة الهلىوة البهيميىة والشىهوا ية والغضىبية واألخيىار واأليقام

ليىىه بىىدل أق يكىىوق لىىه، ولعىىب ةلىىك مىىن  هىىات خهلىىد  سىىالذ ةو حىىدين ومىىيف وقىىيف يف يىىد مىىن ال أهليىىة لىىه  ىىاق وبىىاال  ع
يِهْم َويُاَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ يز يهم على يعلمهم يف قوله خعاطإ   (3).(4)َويُازَكِّ

 إشكال: لو أمكن تخصيص قبح تأخير البيان ألمكن تخصيص قبح الوحي على الكاذب
يىىاق عىىن وقىى  احلا ىىة ألمكىىن عصىىية قاعىىدة قىىب  إ ىىزال لىىو أمكىىن عصىىية قاعىىدة قىىب  خىىاخب الب: آخاار إشااكال

 قب  إ راج املعهزة على يديه، والقايل باطب قاملهلدم مثله.قاعدة الوحي على الكاةب و 
                                                           

 (.202يف الدرس ) (1)
 القعليم لألسقاة إة قد ييإب به للطغياق، والقعلم للقلمي  إة قد ييإب به إليه   لك. (2)
 .2معةإ آية ، وسورة اجل164سورة آل عمراقإ آية  (3)
د من األسىظار وريبهىا للعبىاإة والى  ر والقضىرا إط اهلل خعىاط والقوسىب بى ل ز  ي  ص  أ فسنا وطالب العلوم الدينية بقخصية حي  ل ا  ب     (4)

 (.77)سورة الفرقاقإ آية  ُقْل َما يَاْعَبأُ ِبُكْم رَبِّي َلْوال ُدَعاؤُُكمْ اهلل إة )
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 الجواب: القبح درجات وال يقاس بأصول الدين شيء
سىقثناج يف املرخبىة وال يصى  اال ،أق الهلب  على إر ات ومراخب خبدأ من أعالها وخقىدر   اللىة إط أإ اهىاوالجواب: 

 .إوق أعالها هم منهاالعليا إوق سائر املراخب إة ميكن أق يزامحها األ
وأخىر  يكىوق  ىزج العلىة  كو ىه  ،أو ثبىوت احلرمىة لىهالهلب  الخصاقه بىوبعبارة أخر إ املوضوا خارة يكوق متام العلة 

 .ا  مهلقضي
يف إر ىىات  الغايىىةقىىد بلى  قا ىىه  ؛هحممولَىولكو ىىه لالخصىىاا بىالهلب    ىالظلم قىىاق هى ا العنىىواق هىىو علىة خامىىة  واألول:

حسىنا  ملىا  ىاق  لمىا  وملىا م ىا لىو  ىاق أمىر ، بىب قيىه بىاق يكىوق قىرإ مىن أقىراإ الظلىم حسىنا   االسىقثناجالهلب  ول ا ال يعهلب 
 جمرإ خوهم  و ه  لما .إال يكوق ال أمكن صدق ه ا العنواق عليه بب 

أمكن االسقثناج منىه  الكى ب يف االصىالذ أو لنصى  املسقشىب أو كىبه  الك ب قا ه مهلقٍا للهلب  ول ا   والثاني:
 .قب يف عليه زامحه األهمقهلد يةلك من موارإ اسقثنائه، وةلك أل ه بل  بعا مراخب الهلب  

أهم أصب من أصول الدين بعد القوحيد قالقفريط هبا بىن زال الىوحي علىى هي ، قاق )النبوة( ، وأما صغر   ه ا  ع   
إة بىىه يلىىزم هىىدم  هخفىىريط مبىىا هىىو علىىة خامىىة للهلىىب  ومىىا هىىو يف أعلىىى إر اخىىأحيا ىىا  إ ىىراج املعهىىزة علىىى يديىىه الكىىاةب أو 

أساس األإياق  لها، وأين ةلك من خاخب البياق عن بعا األحكام الفرعية أو عن الكثىب منهىا ملصىلظة أهىم  الةبيىة 
 و يف يهلاس ه ا ب اك؟ ،أو الربط باومام واومامة

أق يضىظى بىه أل ىىب أصىول الىدين وال عكىى(  يصىى ا ىه ال يهلىاس باصىىول الىدين كىيج وأق  ىىب أمىر قىد  إواحلاصىب
 أبدا   ما هو  اهر.

 إشكال: ال يصعب على المعصوم بيان كل القيود دفعًة واحدة
 مىىا قىىد يسقشىىكب علىىى قىىب  خىىاخب البيىىاق عىىن وقىى  احلا ىىة؛ با ىىه ال و ىىه لىىه إة ال يصىىعب علىىى : آخاار إشااكال

 ومام بياق  اقة الهليوإ والشروب واملخصصات واملهليدات.. اخلالنيب أو ا
 األجوبة:
 مما سبق، إضاقة إط ثالث وهيإ امن و هني  هر والجواب: 

 قد تقتضي إحدى المصالح عدم البيان دفعة -2
 خهلىد بىب  ىاق  ،أق إحد  و و  احلكمىة األربىيف السىابهلة إةا اققضى  خىاخب البيىاق عىن وقى  احلا ىة، و ىبأواًل: 

حد  املصاحل املزامحىة السىابهلة، قظىيف لىو ن يكىن صىعبا  خهلىد  البيىاق قبيظا  إةا  اق مفوخا  ولوق  احلا ة  املوط البياق
 إال أ ه حيث إع  املصلظة األقو  إط القاخب و ب.
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 التعليم واالحتجاجعن مقامي مقام اإلفتاء  اختالف -1
، (1)، ويف بعضىىها ال قىىالخهلدميىىه خىىاخب البيىىاق قىىنةا ن يصىىعب و ىىبأق املهلامىىات لقلفىىة قفىىي بعضىىها يهلىىب  ثانياااً: 

 خوضيظه أق املهلامات هي ثالثة بب وأ ثر وقد ة ر ا منها سابهلا  مهلامني قهلطإو 
يهلب  خاخب البياق، قيهىب ة ىر الهليىوإ إةا ن يصىعب ةلىك بىب حىيف إةا صىعب يف املهلام مهلام الفقو  ويف ه ا  -أ

 و  وإر ات الصعوبة(.)على حسب مقعلق الفق اجلملة
ر   مىا سىبق خفصىيله حىيف إةا ألق وضعه هو علىى القىد   البياق؛ ال قب  يف خاخباملهلام ، ويف ه ا القعليممهلام  -ب

 ن يصعب ة ر  ب الهليوإ يف جمل( واحد.
يف  هىىة  المىىه ال  مهلىىام االحقهىىا  ويلظىىق بىىه مهلىىام الىىرإ، قن ىىه معهلىىوإ لالحقهىىا  علىىى ا صىىم أو للىىرإ عليىىه - 

 مطلهلا  قال ينبغي ة ر الهليوإ والقفاصيب يف ه ا املهلام بب إ ه يعد قبيظا  ة رها قيه.
َأَحلَّ اللَُّه اْلبَاْيَع َوَحرََّم الرِّبَا في مقام الرد واالحتجاج 

حيىىث أ ىىاهبم خعىىاط  ىىواب  (2)َع َوَحاارََّم الرِّبَاااقَاااُلوا ِإنََّمااا اْلبَاْيااُع ِمثْااُل الرِّبَااا َوَأَحاالَّ اللَّااُه اْلبَاْيااقمىىثال  قولىىه خعىىاطإ 
قاق  ب ه    ؛م ةاكب ه ا وحير  أق حيل  قيكفي قارقا  خعبدب وا ه )اهلل خعاط( املالك والرب وا الق و ب ما بالكوق بيد  

ا مىيف أق الدار من  ملالك أق  ما   ،قله أق مينيف ه ا القصرا ويبي  ةاك له األموال )بب والناس املقعاملني با فسهم( ملك
يبىي  لىه اجللىوس يف مكىاق آخىر وال حيىق ألحىد وأق مىن اجللىوس يف مكىاق خىا   الىداخب عليىهملكه اعقبارب أق مينىيف 

اا يَاْعَعاُل َوُهاْم ُيْساأَُلونَ ولى ا قىال خعىاطإ  ؟االعةاض عليه با ه مىا الفىرق كىه ال يف قا ىه يف  هىة مل (3)ال ُيْساَأُل َعمَّ
 .ققدب ر   مهلاما عنه هة قعب الهلبي  املنز 
 ولىي( مىن احلكمىة ،حيث ورإ يف مهلام الرإ عليهم  ىاق املفىروض االققصىار عليىه َوَحرََّم الرِّبَاوالشاهد أق قوله 

الربا الهلرضي وأ ه  ب قىرض  ىر   فعىا  ال  ىب معاملىة  ىرت  إالدخول يف القفاصيب  ىإ أعلم باق الربا احملرم هو والبالرية
الربا املعاملي إمنا هو يف املكيب واملولوق إوق املعدوإ وأ ه يسقثىن من احملرم ما  اق بني الوالد والولد وأق  ، فعا  أو قرضا  

 والزو  والزو ة.. اخل، قنق ةلك إقساإ ملهلام االحقها  قبي  لد   اقة العهلالج.
 وقد يصعب بيان كل القيود لضعف القابل

سىىهولة  لوضىوذن األحكىام لضىعف الهلابىب ال لىنهلة يف الفاعىب صىغر إ با ىه يصىعب بيىاق الهليىوإ يف  ثىب مىثالثااً: 
يف بفوارقهىا وقيوإهىا وأحكامهىا ولصصىا ا.. اخل قراإ ومتق  إِ راق و أال خر  أق بياق احلج باقسامه من قِ  ةلك عليهم 

                                                           

 لو ن يصعب.يف حال يهلب  قال  ب القهلد   (1)
 .272سورة البهلرةإ آية  (2)
 .23سورة األ بياجإ آية  (3)

(108) 
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لى  ر  لك مثال الربىا ان ىف ا يف جمل( واحد بب يف جمال( عديدة! و قهمه واسقيعابه مما يصعب بب مما يصعب  دا  
 وهك ا. ،و  لك مسائب الرضاا املقشابكة

 ال يعرقىىىوق  ثىىىبا  مىىىن األحكىىىام بهليوإهىىىا ،الفهلىىىههىىىو صىىىهم ويكفىىىي أق  قىىى  ر أق ر ىىىال الىىىدين بىىىالرريم مىىىن أق عص  
  سوها.. والو داق ا ار ي أ ع إليب. حفظوهاإةا أهنم أو  وكروطها وموا عها مجيعا  

 لحاجةرواية صريحة في تأخير المضيقات عن وقت ا
أمحد بن حممد، عن ابىن املضي هلات وهيإ ييخروق قد  أهنم  علىصرحية الداللة واحدة أخبا  إط رواية  ولنشر

َعاُث ِمَّاا َماْن يهلىولإ  سناق، عن مرالم وموسى بن بكىر قىاالإ نعنىا أبىا عبىد اهلل  ِإنَّاا َأْهاُل بَاْياَت لَاْم يَااَزِل اللَّاُه يَاباْ
ََ بِااِه وَّلِاِه ِإلَاى آِخارِِ َ َوِإنَّ ِعْْاَدنَا ِماْن َحاااَلِل اللَّاِه َوَحَراِماِه َماا َيَساُعَْا ِكْتَمانُاُهَ َماا َنْساَتِ يُع َأْن ُنَحايَاْعلَاُم ِكَتابَاُه ِماْن أَ  دِّ

 .(2)َأَحداً 
 عات؟ اهنا عن املوس  ال يقال: 
َوِإنَّ احلىرام مىن املضىيهلات  هلات معىا  لوضىوذ أق احلىالل مىن املوسىعات وأقعات واملضي  اهنا  ة يف املوس   إذ يقال:

 وو ه  وق الكقماق مما يسعهم هو إحد  و و  احلكمة األربيف ان فة أو  ظائرها. ِعَْْدنَا ِمْن َحاَلِل اللَِّه َوَحَراِمِه...
املوسىىىعات باصىىطالذ الروايىىات خسىىىاوب الالاققضىىائي باصىىىطالذ األصىىوليني الشىىىاملة لالسىىقظباب والكراهىىىة تْبيااه: 

ورمبا مشال بعا الوضعيات أيضا ،  هلات باصطالحهم خساوب االققضائي املنظصر يف الوا ب واحلرام.املضي  و  ،واوباحة
 ققدبر.

 وصلى اهلل على محمد وآله ال اهرين
 

ِمِّيَ  َيْحَزُن َعْبِدَي اْلُمْؤِمُن ِإْن قَاتاَّْرُت َعَلْيِه َوَذِلَك َأقْاَرُب َلهُ إ قال إق اهلل عز و ب يهلولإ عن أيب عبد اهلل 
  َويَاْعَرُح َعْبِدَي اْلُمْؤِمُن ِإْن َوسَّْعُت َعَلْيِه َوَذِلَك أَبْاَعُد َلُه ِمِّي

 .141  2الكايفإ  

                                                           

 هى.1404قم،  –حممد بن احلسن بن قروخ الصفار، بصائر الدر ات، مكقبة آية اهلل املرعشي  (1)


