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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(34) 

 مرالعصيان مالزم للعجز عن االمتثال ولسقوط األ
ليسيي ا األزيير  باالختيييار، لملمييا عصييى تاليير ال ييدرة علييى ازتهييال زييا عصييى بييه إم كييامالعصيييام زييالتم لتفوييير ال ييدرة و وبعبااارأ رىاار : 

 املوسع: أم، وذلك سواء يف الواجب املضيق  ير ال درة على االزتهال للم يعص  ، وكلما بعنده ال به
 في الواجب المضيق -ر

بييني احلييدين أو إ  يياذ هييقا ال ريييق اةم أو الصييالة يف آخيير الوقيير، لك ييه لييو عصييى ملييا أزمنييه ا  يييام بييه أ   كالصييوم  ،أزييا الواجييب املضيييق
عليى ا يه  ،(1)بالواجب املضيق  فسه إذ قد ا  ضى وقته ولقا كام عاصياً وإال كام زوسعاً هقا خلف، وأزيا ال ضياء يف الصيالة لهيو بيدزر جدييد

كميا   (2)وازيا ال ضياء لهيو غي  عياص ليه ،وغي  قيا ر عليى ا  ييام عيا بعيد العصييام هياص ألزر الصيالة يف وقتحىت لو كام باألزر ال دمي لا ه عا
 .هو قا ر عليه ل د  التم العصيام والعجز

علييى زصييل ة زلززيية زيين  ال ضيياءووجييه عصيييا ه بتفوييير األ اء زييع إايياب ال ضيياء هييو إزييا امييتمال األ اء علييى زصييل ة زلززيية وامييتمال 
ملا بعيد الوقير واي اً بيني  زتسعاً لمام ملا صح أم يموم زوقتاً زضي اً و  لو كام التعويض بإحرات املالك كله إذغ ه  عّوض عنه بَ َدٍر  سنخها أو

 ألرا ه الطولية، هقا خلف.
ا ليزام ر  لميام ديد  مميا ليو ا فيزصيل تها امللززية زيع كيوم زيا ليا   زين زشيتمل عليى  رجيةٍ إزيا ا يه واحلاصل: ام الفر  ال ضائي زن الصيالة 

كيدم  ميوم للصيالة زد يا  رجية زين املصيل ة امللززية ولل ضياء زائية  رجية زيع ليرض ام كيل زائية   ،ا ليزام أيضياً  وكوم زا امتمل عليه ال ضاء دد  
ه مبيا ييوهم ّّب يا عنيا ه زشتمل على زصل تني وال ضاء على زصل ة واحدة لهيقا  عيد  كّميي والسيابق تييا ة كيفيية وإم ع وازا رجة هي زلززة، 

 .عو  الميف للمم لتدبر
 وفي الواجب الموسع -ب

وأزييا الواجييب املّوسييع، لييكم الفييرض ا ييه زّوسييع لمهمييا  ييرك زيين ألييرا ه لليييل عاصييياً كمييا لييه ال ييدرة علييى ألييرا ه الباقييية حييىت  بليي  آخيير ليير  
ركعييا  العصيير قبييل وهييو ليير  زنهييا إال الفيير  األخيي  ) كييلوذلييك كالصييالة لييام   ،ليتضيييق عنييدها الواجييب ويمييوم حينصييٍق زيين زصييا يق زييا سييبق

 كييه يعصييي وهييو حينصييٍق غيي  بأزييا الفيير  األخيي  ل ،ال يييزال قيا راً علييى االزتهييال كمييا ا ييهال يت  ييق العصيييام ب كييه   مب ييدار أ ائهييا( ال يروب زبامييرة
 .عن ازتهال زا عصى به لهبر ام العصيام زالتم للعجز ،قا ر على ازتهال األزر

 ط األمر عند عصيان الواجب االستغراقي والبدلي والجزئيسقو 
 األزر إزا بن و العام االست راقي أو البديل أو بن و ال ضية الشخصية اجلزئية: وبعبارأ رشمل:

بل ييا   لييإم كييام اسييت راقياً بل ييا  األلييرا  زضييي اً  :لييه عصيييام زييدزور بييه ولييه إااعيية وازتهييال كمييا أزييا العييام االسييت راقي لمييل ليير  زنييه -ر
مبعييو وجييوب إكييرام كييل عييا  يف السيياعة الازسيية زييهالً للييو   يمييرم تيييداً زيينهم يف هييقه السيياعة عصييى وعجييز عيين ازتهالييه زييرة أخيير   األتزييام

قي يية واجبيياً ويف الدزييهالً كييل عييا  يف الدقي يية األو    (3)لفييرض ا ييه زضيييق زإقيير، وإم كييام اسييت راقياً بل ييا  األلييرا  واألتزييام بييام يمييوم إكييرام
                                                           

 لله إااعة وعصيام آخرين. (1)
 ل اقي لإذا   ميمنه ا اؤها حينصٍق لهو عاص وغ  قا ر وإم أزمنه ولو با مياء ل ا ر وليل بعاص لو لعل.إال لو اّخره حىت بل ر ا (2)
 أو إاعازه يف اليوم األول وهمقا. (3)
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لييه الها ية واجباً أخر وهمقا للو   يمرزه يف الدقي ية األو  عصيى وعجيز عين ازتهيال إكرازيه يف  ليك الدقي ية إذ املاضيي ال ين ليب عميا وقيع ع
 .آخراموازا إكرازه يف الدقي ة الها ية لهو واجب آخر له ازتهال وعصيام 

 يرك  وليوليإم اااعتيه بيإكرام واحيد زينهم ك وليه أكيرم رجيالً أول اليزوال زيهالً تزنياً  وأزا العام البديل ك وله أكرم رجياًل ليام كيام زضيي اً  -ب
كيام عاصيياً إذ  يرك إكرازهم مجيعاً وقير اليزوال  إكرام اةخرين لليل بعاٍص، وال يموم عاصياً إال ب ك إكرازهم مجيعاً يف الززن احملد  لإم  رك 

الزتهيال إذ قيد زضيى وقتيه وتزنيه، وإم كيام زوسيعاً تزنياً بيام كا ير ليه أليرا  اوليية ليال عياجز عين ا وهيوعلى سيبيل البيدل زنهم رجل  أ  إكرام
عياجزاً عين االزتهيال بعيدها إذ كميا يميوم يموم عاصيياً إال بي ك إكيرام كيل رجيل يف كيل األتزنية حيىت آخير تزين ا زميام وحينصيٍق يميوم عاصيياً  

 ه.وأزا لو ب ي تزن االزمام لليل بعاص زا ام لر  آخر زن الرجل يف تزن قا م مممناً إكراز   ،لرض ال ك حىت آخر تزن ا زمام
وزنييه ا ضييح الوجييه يف زالتزيية العصيييام للعجييز لييو أزييره بييإكرام مييخص زعييني يف تزيين زعييني بشييمل زعييني، لا ييه لييو عصييى لييال ميمنييه  -ج

 أبداً. إااعة  فل ذلك األزر
 مناقشة مصباح األصول

ز  ّبيياً عليى عصيييام األزير بالضييد أم يمييوم اليب أحييد الضيدين  -2وجييه ا ميمال علييى زيا ذكييره السييد الييوئي ب وليه: ) وزين ذلييك  هير
عصيييام  اةخير آ يياً ّزييا زييع عييدم سي واه بالعصيييام، بييدم يمييوم عصيييام األزير األول آ يياً ّزييا زوجبيياً لفعليّيية األزير الهييا  حييدو اً وب يياءاً، أ  يمييوم

كالييياً يف لعليّيية األزيير الهييا  يف مجيييع أتزنيية ازتهالييه زييع ب يياء لعليّيية األزيير األول، ديييل لييو أ ييى عمييا علييى لييرض احملييال لوقييع  األزيير األول آ يياً ّزييا  
 كالمها على صفة املطلوبية. 

لة ال  ّييب ، وزييا ذكييروه زيين اسييت ا(1)والظيياهر أّم هييقا الفييرض هييو حمييّل كييالم ال ائييل بازتنيياه ال  ّييب، كمييا يظهيير زيين بعييض عبييارا  المفاييية
ليزم اليب حق يف هقا الفرض، إذ بعد حتّ ق عصيام األزر باألهم آ اً ّزا كام األزر بياملهم لعليّياً حلصيول ميراه زيع ب ياء لعليّية األزير بياألهم، لي

بيياً علييى الضييدين ز  ّ لييام زيين املسييت يل عييدم سيي واه بالعصيييام يف قولييه: )ام يمييوم الييب أحييد  (2)اسييت الته(الضييدين، وال ينب ييي الشييك يف 
إذ زييا عصيياه كييام األزيير املتعلييق بيياةم األول وقييد سيي ا بالعصيييام، وأزييا اةم  (عصيييام األزيير بالضييد اةخيير آ يياً ّزييا زييع عييدم سيي واه بالعصيييام

ء لعليّية بعيد حتّ يق عصييام األزير بياألهم آ ياً ّزيا كيام األزير بياملهم لعليّياً حلصيول ميراه زيع ب ياوزسيت يل قوليه: )إذ  الها  لليم يعصيه و  يسي ا
( إذ ال يع ييل ب يياء لعلييية األزيير بيياألهم حينصييٍق لييدقق ليمييا ذكر يياه زيين الواجييب املوسييع واملضيييق وزيين أقسييام الواجييب االسييت راقي األزيير بيياألهم

 . عرف ورو  ا ممال عليه والبديل والشخصي
 تعريف المشهور لألمر والتكليف، وتعريف غيرهم تتمة:

الييبو وبعييلو للعبييد مييو العمييل،  –حسييب املشييهور  –، واضييح وهييو أم األزيير عيين ازتهييال العبييد سسييبق: )والوجييه يف سيي و  األزيير باليييد
 ويسيييت يل ام يبعيييل امليييو  زييين ييييدس عييين إ بعا يييه، إال إذا كيييام بعهييياً وأزيييراً صيييورياًل ألم البعيييل واال بعيييا  زييين ز ولييية الفعيييل واال فعيييال بيييل زييين

 .(3)وقوعية است ال اةخر وإذا يص ل زن اال بعا    ميمنه البعل( ني لملما است ال أحدمها است الًة ذا يًة أوفاملتضاي
الييب وبعييل إم كييام أزييراً أو تجيير )والتمليييف:  (الييب وبعييل للعبييد مييو العمييلاألزيير ): ام زييع إضييالةوخالصييته  ،لهييقا حسييب املشييهور

 (.إاا  هلقا الطلب)وا  شاء:  ور ه إم كام هتيد(،
إبيرات هيقا االعتبيار )، وا  شياء: (اعتبار كوم الفعيل عليى ذّزية اململيف)عض األعالم زن أم التمليف هو وأزا الرأ  اةخر لهو زا اختاره ب

و تفييره علييى هييقا الييالف دييرا  عديييدة، زنهييا: اسييت الة األزيير بالضييدين )أو األزيير بيياجلمع بينهمييا( علييى األول وإزما ييه علييى الهييا ..  (مبييّبت
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين             .وسيديت بيا ه وزا ليه بإذم اهلل  عا 

ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن )): صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل 
 .272األزايل )للصدوق(: ص ((اجترر عليه، فأدىله في العظائم

                                                           

 .111كفاية األصول:   (1)
 .11ص 2ق 1هي ج1222قم،  –السيد حممد سرور الواعظ البهسو  ، زصباح األصول، النامر: زمتبة الداور   (2)
 (.1راجع الدرس ) (3)


