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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن ،وال
حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٕ٘ٚ
دعوى ان األمر مبحو املزامري و ...قضية خارجية
(ٔ)
ِ
َ و ْاألَوَْلر و ْاألَوَُ َن وأُمااور ا ْة ِ
اى ِيااة)) ابع بههار
كمااا انههه قهد يههورع علههى ال مسههي ابلههدليا الطههو الرا ه (( َوأ ََما َارِ أَ ْن أ َُُْا َاو ال َْما َازام َري َوال َْم ََااا ِز َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
حاكماً على قاعديت اإلمضاء واإللزام أو أظهر منهمها يف مدلولهه وانهه علهى كلهي ال جيهو يعهها حهل للمسه لا مهن الافهار ،ابن قولهه (( َوأ ََم َارِ ))...
إمنا هو نلو القضية اخلارجية وانه خاص ه صلى هللا عليه والهه وسهلم ويف مانهه ،الهال مهان مهن االل هزام قاعهدة اإللهزام ل هًن صهلى هللا عليهه والهه وسهلم
ويف مثا أ من نا اليجو يعها ذلم.
اةواب :األصل اهنا قضااي حقيقية
عل الههدليا علههى كوضهها خارجيههة
واجل هواب واضههو وهههو ان األصهها يف القضههاأل واألوامههر والن هواهي العههرعية كوضهها قضههاأل حقيقيههة ال خارجيههة إال إكا ّ
الاوضا خارجية خالف األصا جداً.
الشواىد ع ى كوهنا خارجية واةواب
إن ق ت :يدل على كوضا خارجية أمور
منها تعبهًن صهلى هللا عليهه والهه وسهلم ه(( َوأ ََم َارِ )) الظهاهر يف انهه أمهر لهه ولهيا عامهاً لنها الههو نظهًن قولهه صهلى هللا عليهه والهه وسهلم ((أ ََم َارِ َرِِّ
اس َك َما أ ََم َرِ ِِب ََد ِاء الْ َف َرائِ ِ
ِمبُ َد َار ِاة الن ِ
ض))(ٕ) حيث ال يعملنا الاضا عليه صلى هللا عليه واله وسلم واجبة وعلينا مس لبة.
َ َوال َْم َاز ِام ِري))(ٖ) الههاا مهن نهان البعثهة ال مهن
ْمَاا ِز َ
ومنها ان كلي يناسب مرحلة أتسيا العريعة ،كما يرمز إليه اخلرب اآلخهر ((بَُِثْ ُ
ت بِ َك ْسا ِر ال َ
أحاام العريعة عامة.
ق اات :ال نههيء منهم ها صههاح أمهها األخههًن الانههه معههعر ولههيا حههل مييههداً الههها يفيههد مههثالً قولههه ( عثهها لكمههر ابدلعههروف والنهههي عههن ادلناههر) أو
( عثهها إلقامههة الصههالة وإي ههاء الزكههاة) أو ( عثهها إلخههام ماههارم األخههال ) علههى اضهها خاصههة ههه صههلى هللا عليههه والههه وسههلم)؟ وكونههه يناسههب كههاا معههعر
القط.
وأمهها األول اليدالعههه كمهها يههدال كلِّههي ععههو ان أمثاذلهها قضههاأل خارجيههة ان مههن ضههرورألت الفقههه هها مههن ضههرورألت اإلسههالم انهنا األحاههام يننهها و ينههه
صههلى هللا عليههه والههه وسههلم وان اخلطههاابت القرآنيههة للنه صههلى هللا عليههه والههه وسههلم سهواء أكانهها صههي ة أمههر ك ه(أَقِا ِ الال ا َ َة لِا ُدلُ ِ
وَّ الشا ْام ِ )(ٗ) أم مباعتههه
(٘)
كه(وأُِمار ُ ِ ِ
ص هه تعهريفاً مه تعمهيم احلاهم للاها
َ ْ
ت ألَ ْعاد َ بَا ْياانَ ُك ُ) طهرف اخلطهاب اليهها النه صهلى هللا عليهه والهه وسهلم الح يهاج اخلطهاب إط طهرف ال ُ ه ّ
الادل اطب هو صلى هللا عليه واله وسلم ال انه احملاوم خاصةً ابحلام.
وال خيرج عن هاا األصا إال دليا كما لو علا رواية أخر علهى ان ههاا مهن ا صهاته صهلى هللا عليهه والهه وسهلم أو علهى ان هها القضهية قضهية
خارجيههة كمهها ورع النهههي عههن أكهها احلمههر األهليههة الجههاءت روايههة أخههر أوضههلا انههه إمنهها ضههى رسههول هللا صههلى هللا عليههه والههه وسههلم عنههها ألضههم كههانوا
حي اجوضا يف معركة خيرب الالحظ الرواية
عن ُم َّم ِد ِن مسلٍِم و رارَة عن أَِِب جعف ٍر أَنهَّهما سهاََال عهن أَ ْك ِها ُحل ِ
هال ((نَاهاى رساو ُ ِ
اِ صا ى ع ياو والاو وسا َع ْنا َهاا
هوم ْ
احلُ ُمه ِر ْاأل َْهلِيَّ ِهة قَ َ
َ َُ
ُ
َ ْ َُ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ
ِ ()ٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الْوق ِ
ِ
ت ََحُولَةَ الن ِ
اسَ ،وإَِّنَا ا ْْلََر ُام َما َحرَم اُِ َعز َو َجل ِِف الْ ُق ْرآن)) .
ْت ألَنا َها َكانَ ْ
َو َع ْن أَ ْك َها يَا ْوَم َخ ْيابَا َرَ ،وإَّنَا نَا َهى َع ْن أَ ْك َها ِِف َذل َ َ
ِ ِ ِ ()ٚ
ويعهههد للقاعههدة العامههة قولههه صههلى هللا عليههه والههه وسههلم (( َحا َ ُ َُُما ٍاد َحا َ ٌ أَبَااداً إِ َىل يَا ْاوِم ال ِْقيَ َاما ِاة َو َح َر ُامااوُ َحا َار ٌام أَبَااداً إِ َىل يَا ْاوم الْقيَ َامااة))
(ٔ) احملدث النوري ،مس در الوسائا ،ميسسة آل البيا – قم ،جٖٔ ص.ٕٜٔ
(ٕ) ثقة اإلسالم الاليين ،الاايف ،عار الا ب اإلسالمية – طهران ،جٕ ص.ٔٔٚ
(ٖ) الرواية مروية عن طر العامة ،واما عن طر اخلاصة البلاجة إط حبث.
(ٗ) سورة اإلسراء آية .ٚٛ
(٘) سورة العور آية ٘ٔ.
( )ٙثقة اإلسالم الاليين ،الاايف ،عار الا ب اإلسالمية – طهران ،ج ٙصٕ٘ٗ.
( )ٚادلصدر نفسه جٔ ص.٘ٛ
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ٍ
اع ُد ُك ِمن النا ِر إَِّل وقَ ْد أَمرتُ ُك بِ ِو وما ِمن َشي ٍء يا َق ِارب ُك ِمان الناا ِر وياب ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اعا ُد ُك ْ ِم َان ا ْةَن ِاة
َ َُ
َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ُّ ْ َ
اس َواِ َما م ْن َش ْيء يُا َق ِّربُ ُك ْ م َن ا ْةَنة َويُابَ ْ َ
و(( َاي أَيُّا َها الن ُ
(ٔ)
إَِّل َوقَ ْد نَا َه ْياتُ ُك ْ َع ْنو))
النتيجة والثمرة
)ٕ٘ٚصهص لهه ج -واحلهاكم عليهه أو علهى اصصهه ع -واحلهاكم علهى احلهاكم أو األظههر منهه،
فتحالل من البلث كله ان أ -العام الفوقها ب(-وادل
كلها ُماومة يف عمومها لكالراع أبر قواعد ومبا
األعمي من حيث الصلة والفساع لد العهي يف اجلزئيهة والعهرطية وههاا ههو مها حبثهه القهوم نها عنهوان (هها ألفهاظ
األوط مبىن الصليلي أو ّ
ادلعامالت موضوعة للصليو منها أو األعم).
األعمي من حيث اجلوا واحلرمة.
الثانية مبىن الصليلي و ّ
األعمي من حيث الامال والنقص أي اللزوم وعدمه.
والثالثة مبىن الصليلي و ّ
األعمههي مههن حيههث الرجلههان وادلرجوحيههة ،وههها الثالثههة األخههًنة هههي مهها اس ه ظهر ضههرورة إضههاال ها لبلههث الصههليلي
الرا عههة مبههىن الصههليلي و ّ
األعمي م توسع ه إط األعم من البلث عن الوض والبلث عن االنصراف ادلس قر وغًن .
و ّ
الشك ِف مشو البيع ل محتمل مرجوحيتو الذاتية
(ٕ)
اُِ الْبَا ْيا َاع) الهإكا علهم مههن العههارع كراهههة وقهوع أمههر مهها كبيه الصهنم والصههليب ،الانههه ال يعههمله،
َحاال ّ
ويف ادلقهام الههان العههام الفوقها األول هههو ( َوأ َ
وإكا ني يف انه مما يار العارع نققه يف اخلارج مطلقاً ،كما اليما حنهن اليهه مهن كراه هه يه ونهراء آالت اللههو إمجهاالً واح مالنها عقالئيهاً ان كراه هه لهه
اُِ الْبَا ْيا َاع) إلثبههات حلي هها علههى
َحال ّ
نهاملة حهل لبيعههها دلهن يسه للها ،المه العههي العقالئهي يف كههون آالت اللههو كههالي الانهه ال يصههو ال مسهي ه(أ َ
األخصي(ٖ) ألنه من ال مسي ابلعام يف العبهة ادلصداقية(ٗ) ويصو ال مسي ابآلية إلثبات احللية على األعمي.
وادلراع من األخصي القول ابنصراف (البي ) يف اآلية ونبهها عن ادلرجوح كااتً أي ما علم مهن العهارع كراههة وقوعهه الهإكا قلنها ابالنصهراف ادلسه قر الفهي
صورة العي الان ال مسي ابآلية اليما ني يف مرجوحي ه الااتية خسي ابلعام يف العبهة ادلصداقية عد الرض االنصراف عن ادلرجوح الاايت مس قراً.
الشك ِف مشو قاعدة اإلمضاء ل مكروه الذايت
ال ِذي ِدي ا ٍن َمااا يَ ْسااتَ ِح ُّو َن))(٘) الانههه علههى األخصههي الههان
ويف ادلقهام أيضهاً الههان الههدليا الطههو الثالههث وهههو قاعههدة اإلمضههاء (( ََيُا ُ
اوز َع َااى أ َْىا ِال ُكا ِّ
(يس ه للون) منصههرف( )ٙإط مهها ي يعلههم كراهههة العههارع وقوعههه يف اخلههارج مطلق هاً (أي مههن أي ن ه ص أو عيههن كههان) كالق هها والفسههاع يف األرض ( َوإِذَا
تَ ا َاوىل َسا َاَى ِِف األ َْر ِ
ااد)( ،)ٚالهإكا اح مهها كههون يه آالت اللههو للافههار ممهها ياههر العههارع
اُِ َّلَ ُِ ا ُّ
اك ا ْْلاَ ْار َ
ال َو ّ
ِ لِيُا ْف ِسا َد فِيِ َهااا َويُا ْه ِا َ
اب ال َف َسا َ
ث َوالن ْسا َ
األعمي.
وقوعه يف اخلارج مطلقاً الال يصو ال مسي رواية اإلمضاء ها ناء على األخصي ويصو ناءً على ّ
و عبارة أخر هنا قاعداتن
األوط لههو نههاانا يف اههول النهههي عههن ي ه ادل هزامًن ،لبيعههها للافههار الههادلرج قاعههدة اإلل هزام ،اللهههم إال مهها اح مهها كراهههة العههرع وقوعههه يف اخلههارج
األعمي ديان ال مسي.
مطلقاً ،الانه على األخصي ال ي مسي ابلقاعدة وعلى ّ
األعمهي وال
َحال ّ
الثانية لو رالضنا قاعدة اإللزام ولو رالض عمومها دلا عدا األ واب الثالثة (النااح والطهال واإلرث) الهادلرج (أ َ
اُِ الْبَا ْي َاع) علهى ّ
األخصي ال مسي هبا ألنه من ال مسي ابلعام يف العبهة ادلصداقية.
يصو على
ّ
املرجوح الذايت والَرضي
تنبيااو :الفههر ههٌن ادلرجههوح ال هاايت والعرضههي او االع بههاري ان مهها كههان اليههه الفسههاع ُمض هاً كههان مرجوح هاً كاتي هاً كههالز والل هواط وق هها الههنفا احملنمههة،
وادلرجوح العرضي أو االع باري ما كان مرجوحاً ال لااته ا لضرب القانون مثالً الهال تاهون ادلفسهدة اليهه ع صهه لانهه ح ّهرم كلّيّهه ضهرابً للقهانون ،ومنهه
(ٔ) ادلصدر نفسه جٕ صٗ.ٚ
(ٕ) سورة البقرة آية ٘.ٕٚ
(ٖ) ادلراع األخصية ال للاظ الوض ا للاظ االنصراف.
(ٗ) ال مصدا ادلوضوع له ا مصدا ادلنصرف إليه الان به.
(٘) العيخ الطوسي ،االس بصار ،عار الا ب اإلسالمية – طهران ،جٗ ص.ٔٗٛ
صص.
( )ٙيف رتبة سا قة ،الإن ي نقا ابالنصراف الم َّ
( )ٚسورة البقرة آية ٕ٘ٓ.
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ِ
خلو رمحها مهن احلمها ،ومنهه طهالن الطهال إكا كهان عهاهد واحهد مه انهه يا فهى هه لثبهوت األحاهام الاليهة اإلذليهة اله تنتهب عليهها
الع ّدة دلن علم ّ
ألوف األحاام اجلزئية الايف ال يا فى ه يف موضوع خارجي جزئي ،ال اما .واحلاصا ان ادلرجهوح الهاايت مها كهان ألمهر عاخها وادلرجهوح العرضهي مها
وص ى ع ى دمحم وآلو الطاىرين
كان الع بار خارج.
لد َع ِاء فَِإن ُك ََّل تَا َقربو َن ِمبِثْ ِ ِو ،وََّل تَا ْتارُكوا ص ِغريًة لِ ِ
عن سيف ال مار قال مسعا أاب عبد هللا عليه السالم يقول (( َع َْي ُك ْ ِِب ُّ
الغَ ِرَىا أَ ْن تَ ْد ُعوا ِِبَا
ُ
ْ
َ ُ َ َ
الالغَا ِر ىو ِ
إِن ِ
احب ال ِ
ِ
ْكبَا ِر)) الاايف جٕ ص.ٗٙٚ
ب ّ َُ َ
َ
ص ُ
صاح َ

