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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(

(535) 
 أو األصل مع موضوع اآلخر، مالك الورود أو الحكومة أو غيرهما دليل األمارة

ا قد تكوون منوةوة بودليأل األموارة واأليوأل  يكوون دوول الودليأل علوى هو ا الطريو  ان الورود أو احلكومة وغريمهثم 
دووول موضوووعه حسوو  أو األيووأل هووو الوودد لكودووه واردام أو حاغمووام أو غريمهووا علووى الوودليأل أو األيووأل ا خوور علووى 

الووو  يتضووول  لووون يف ضووومن بيوووان األدلوووة سيكوووون الوووورود أو قسوووائمه حصووويلة اموووول دليوووأل هووو ا وموضوووول  ا ، و  
 ادوه حسو  دوول  ؛نضويفها اوا قود يسوتدل هبوا عليهواسالو  أو على أيوالة احلظور وأو أيوالة االاوت ال  استدل هبا 

مام عليها بالتخصو  دالرباءة العقلية بأل متقالدليأل، من األدوال اخلمسة ا تية، يكون دليأل احلظر واردام على قاعدة 
أو يكووون حاغمووام أو غووري  لوون، وبوو لن يتضوول حووال البًووه السوواب  أيضووام وهووو أديوود وعالقووة أيووالة احلظوور أو 

 . 1واإلباحة بأيالة الرباءة أو االات ال 
 األدلة على أصالة الحظر أو االشتغال

 باألدلة التالية:  2و نقول: قد يستدل على أيالة احلظر وأو االات ال 
 حق الطاعة للمولى -3

وحوو  الطاعووة للموووش  وال اوون يف ابوووة حوو  الطاعووة للموووش العووريف أو ا ووا    كيوو  بوواملوش الدددليل األول: 
 لوون لكودووه منعمووام أو لكودووه خالقووام ومووغ غووون األخووري يوو ر  املوونعم أو ال ان هووأل وامووا ،  3واحلقيقووي وموووش املووواي

 ه.حبث   مما ال يهم املقام    ،ه  أو ل ري  لنعلى حب –بلًاظ  لن 
ملووش علوى االحتيواو هوو القوول بوان حقوه تعواش علوى عبيودق هوو مون القووة والسوعة اووجه االستدالل حب  ةاعة 

                                                           

  .232الدرس و  1و
 ظهر وجه الرتديد اا مضى، وسيظهر أغثر اا سيأيت.  2و
نشوهق، ولوو قيوأل بوأل النعموة هوي املنشوأن قيوأل منشوهها بأل قد يقال بان ح  الطاعة للمواي العر ية هو  رل ح  الطاعة ملوش املواي؛  ادوه م    3و

 أيضام  عادة إليه مآالم  تدبر. -املوش جأل امسه  –هو 
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 كلموا احتموأل التكليو  وجو  االحتيواو بهتيادوه أو إتيوان غوأل موا  ور   التكوالي  التملوة حىتحبيه يقتضي تنجز 
 .حصوله به
أخووور : مسووولن حووو  الطاعوووة يفيووود منجزيوووة التكليووو  املنكشووو  ولوووو احتمووواالم وال يقتصووور علوووى منجزيوووة بعبوووارة 

 التكلي  الوايأل بالقطغ أو بالظن املعترب أو بالظن الشخصي.
 فعليه يكون دليل الحظر واردًا على البراءة العقلية

يكووون واردام علووى دليووأل الوورباءة وعليووه:  لووو سوولمنا هوو ا املبوو   ووان دليووأل احلظوور، وهووو حوو  الطاعووة علووى سووعته، 
حجته الباةنة  تكاليفه التملة عرب حىتإ  بنين املوش وجوب امتثال  ؛العقلي وهو وقبل العقاب بال بيان  ألده بيان  

كأل ما احتموأل ادوه اإلتيان بكم العقأل نمنجزية التكلي  املنكش  ولو احتماالم أو  قأل عرب حكم العقأل بوجوب حب
 اده مون املسوتقالة  لو تن  –مسلن ح  الطاعة  –أو  قأل اده  ، هو بيان بصريل حكم العقأل ،قد غل  به املوش

 .ال  ال در  أديدها نمفاداة العقأل النظر  بأل هي عامة ملهدياة العقأل العملي أيضام  العقلية
 متقدماً عليها بالتخصصيكون بل 
هوو إ  الوورود  ؛لة الورباءة بالتخصو  ال الووروداده على متاميتوه تكوون أيوالة احلظور متقدموة علوى أيوا :بأل دقول

لكن بعناية التعبد، لكن مسلن ح  الطاعة عقلي ال تعبد  يوه  ان يزيأل الدليأل الوارد موضول الدليأل املورود حقيقةم 
ال  تكوينووام وعقووالم  حقيقووةم   هووو بيووان   أبوودام  قوود أ ال موضووول الوورباءة العقليووة حقيقووة تكوينووام ألدووه يووريل حكووم العقووأل

 ناية التعبد.بع
 حق االنقياد للمولى -5

 ال ور،،   ادوه يشومأل للمووش وهو ما دضيفه وح  االدقياد للموش  وهو أعوم مون وحو  الطاعوةالدليل الثاني: 
 والطاعة خاية باألوامر والنواهي.

 توضيًه: ان الواج  حبكم العقأل أمران: 
 األول: االمتثال ألوامر املوش ودواهيه. 

الغراضووه امللزموة وإن أ يوأمر هبووا لعجوز أو ملهووأل أو ملوادغ أو امتًادوام وواألخووري متصوور يف املوووش  الثوا:: االدقيواد
،  جأل وعال ويف املعصومني دون سوابقه  وح  الطاعة مقتصر على األول إ  الطاعة تستبطن وجود األمور أو النهوي

 .غقسيمها وهو العصيان إ  يستبطن وجود النهي
هوو حو  االدقيواد  ،وية املوش جأل وعال أو مقتضي غودوه املونعم احلقيقوي أو مهوا معوام ومن الواضل ان مقتضى مول
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 األعم وألوامرق وأغراضه  وليس ح  الطاعة األخ .
 هوأغراضواملووش ز غال القسومني أ  أوامور يفيد تنجن  ، ان دليأل االحتياو بناء على مسلن ح  االدقياد ،وحينئ   

 تماليام.امللزمة املنكشفة ولو ادكشا ام اح
ح  االدقيواد بووو وان حكوم العقوأل  وحكم ه ا من حيوه الوورود بوأل اخلوروت التخصصوي، غموا سوب  حر وام حبور 

 .بيادام   ح  الطاعة املطل بووغكون حكمه   ، بيان    املطل  للموش
 حق المملكة -3

لطاعووة بووأل  ةرحووه بعووا أعوواظم القوودماء سووابقام علووى  كوورة حوو  اوهووو اووا  –وحوو  اململكووة  الدددليل الثالددث: 
وهو أسب  رتبة من سابقيه إ  يتوق  احلظر يف سوابقيه علوى وجوود أمور أو غور، ولوو احتمواالم أ   - سنة أو أغثر
على احتمال وجود أمر أو غر، ملزم أما ح  اململكة  اده يفيد أيالة احلظور يف رتبوة سوابقة علوى عواأ  اده يرتت 

 األوامر والنواهي واألغرا،. وتقريرق:
اده ال ان يف ان الكون هو الكة البار ، غما ال ان يف ان التصر  يف ملن ال ري بدون إ ده ورضاق حمرم، 

غور،؛ أال تور  وجوود هنوي أو  ابووة  كأل تصر  يف الكون  ان األيأل األوي  يه هو احلرمة من غري توق  علوى
لون غوري ان يتوقو   لون علوى هنوي املا احلرمة مون هوتصر  غري  يف دار  ودغادن وأموالن  األيأل األوي يف ان

وال عدم  إن غان غا الم عن األمر أو ال ر، أو ملتفتام لكنه أ ينه   -املالن  –اده  بأل ،أو تعل  غرضه امللزم بالعدم
  1وغريق  وأ يكن له غر، ملزم سلبام وال إجيابام  اده  رم على البًهالرضا  اده خروت عن  هالنهي املستكش  من

 ا ا    كي  بامللن احلقيقي هلل تعاشن ملكه التصر  يف
 حرمة التصرف في ملك الغير غير مرتهنة بإضراره به

ال يوقفهوا علوى ضورر ، بوأل ادوه وحرمة التصر  يف ملن ال ري من املستقالة العقلية وال يتوق  العقأل يف احلرمة
ري حمورم عقوالم والتصور  يف ملون ال وري حمورم املالن بدعو  اده إن تضرر بتصر ن  ًرام وإال  ال،  ان اإلضرار بوال 

 وورم التصوور  يف ملوون ال ووري بوودون إ دووه ورضوواق حووىت إ ا غادووم منفعتووه  يووه، اللهووم إال للوووي وهووو بوودليأل  ادووه آخوور 
 .منشهق موش املواي ومالن املالن  خاص

 تعوواش ال يضوورق وبوو لن يظهوور ادوود ال دعووو  ان التصوور  يف ملوون ال ووري إبووا حوورم إلضوورارق بووه، وحيووه ان اهلل
 التصر  يف الكته بوجه  ال حرمة له.

                                                           

 غري املالن.  1و
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 كالم الشيخ الطوسي في العدة
  غرداق. ببيان مقارب ملاومن املفيد هنا دقأل ما  غرق الشيخ الطوسي يف والعدة  جوابام عن ه ق الدعو  

ان هو ق االاوياء  وا  ن قوالوا: قود علمنواأاستدل به من قال ان االاياء علوى احلظور قطعوا   مماقال يف العدة: و
 ، غما علمنا قبل التصر   يما ال بلكه يف الشاهد. به دهال إمالن، وال جيو  لنا ان دتصر  يف ملن ال ري 

يوهد  إش  ألدوهيف ملون ال وري  هو ق الطريقوة بوان قوالوا: ابوا قوبل يف الشواهد التصور  باإلباحةواعرت، القائلون 
  لوون جووا  لنووا ان دتصوور   يووه مثووأل االسووتظالل بفوو  دارق واالستصووبا  ضوورر مالكووه بداللووة ان مووا ال ضوورر عليووه يف

بضوء دارق واالقتباس منها واخ  ما يتسواق  مون حبوه عنود احلصواد، وغوري  لون مون حيوه ال ضورر عليوه يف  لون، 
 علمنووا ان الوو   قووبل موون  لوون ابووا قووبل لضوورر مالكووه ال لكودووه مالكووا، والقوودع تعوواش ال جيووو  عليووه الضوورر علووى 

 ال،  ينب ي أن يسوغ لنا التصر  يف ملكه. ح
من دصر ه ا الودليأل أن يقوول: ابوا حسون االدتفوال يف املواضوغ الو   غرمتوهوا ال الرتفوال الضورر بوأل الن هو ق ول  

االاياء ال يصل متلكها، الن  ي  احلائ  ليس بش  ميلون إ ا غوان يف ةريو  غوري الوو ، وموىت غوان الفو  يف ملون 
إليووه، وغوو لن القووول يف املصووبا .  امووا اخوو  مووا يتنوواار موون حبووة  ووال دسوولم ادووه  سوون، وغيوو   يوواحبه قووبل الوودخول

دسوولم ولووه أن مينعووه موون  لوون وان جيمعووه لنفسووه، ولووو غووان مباحووا أ جيووز لووه منعووه منووه، علووى ادووه علووى العلووة الوو  
من حبة، الدا دعلم ان  لون  غروها من اعتبار دخول الضرر على مالكه غان ينب ي أن ال يسوغ له اخ  ما يتناار 

يوودخأل عليووه  يووه ضوورر وان غووان يسووريا. وعلووى املوو هبني مجيعووا، غووان ينب ووي أن يقووبل  لوون، علووى ان  لوون لووو قووبل 
 . 2و سن  لن الن الضرر حايأل   1ولكان ينب ي ان لو ا ن  يه -ال لفقد اال ن من مالكه  -لضرر 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِإنَّ ِلُكلِّ ِإَماٍم َعْهدًا ِفي ُعُنِق َأْوِلَيائِِه َوِشيَعِتِه، َوِإنَّ ِمْن َتَماِم اْلَوفَاِء بِاْلَعْهِد َوُحْسِن  :رضا عن اإلمام ال
تدُ    ْم ُشَفَعاَءُهْم يَدْوَم اْلِقَياَمةِ هُ اأْلََداِء زِيَارََة قُدُبورِِهْم َفَمْن زَاَرُهْم َرْغَبًة ِفي زِيَارَتِِهْم َوَتْصِديقاً ِبَما َرِغُبوا ِفيِه َكاَن أَِئمَّ

 .765ص 2الكايف: ت

                                                           

 لعأل هنا سقطام وهو ال وال  سن   تأمأل.  1و
-522ص 2قوم، ت –هوو، املطبعوة: سوتارق 1215، 1الشيخ الطوسي، العودة يف أيوول الفقوه، أقيو  حممود رضوا االدصوار  القموي، و  2و

527. 


