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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 

(37) 
 (3)ملخص حلول مشكلة الترّتب

العببد  اليبس  عبن إعاعبة لبد  األهبم أو علبى تربدير العبلم عليبه أو ضبد  األمبر بباملهم علبى تربدير عصبيان  :ن الرتتّب  وهبواوصفوة القول: 
عببن امل لببع عببا لاا لببو كببان ل ببن فببال كببالم و  لببو كببان قببالراا علببى اممبب  بينهمببافمببن األهببم واملهببم أمببر  تعلبب  ب بب فيمببا لببو ، وذلبب  كمببا سببب 

مي بن و  بباا علبى عصبيان األهبم ف يبع يبسمر  بباملهم مرتت ،بني أمبر األهبم وأمبر املهبم عرضاا يف مرام االمتثال التضال امتثاهلما معاا فانه ير  حينئذ  
 على املباين: –ح  معضلته بإحد  الو و  اآلتية 

 ، ب  األمر باألهم فرط.فال أمر به حريرةا  ،أمر املهم، ولعو  كونه إرشالياا مولوية التخلي عن  -1
فيبسمر    ببه وذل  ما استظهرنا  ل ن حني يس  املوىل عبن إعاعبة العببد لبه  إذ ال مي نبه بعثبه إليبه ف يبع يبسمر  ،أمر األهم التخلي عن -2

 باملهم كي ال يفوِّت بعدم أمر  عبَد  به، مالكه.
م أمبر  ببه وذلب  إذا علبم املبوىل   مبالك املهبم بعبديللموىل ان يضذل  واحلاص : ان العبد إذا ضي  مالك األهم بسوء اختيار ، فانه ال يربر 

 انه إذا مل يسمر  باملهم )حني عصيانه األهم( فانه ال ميتث  املهم أيضاا فيخسر املوىل كال املالكني.
 . األمرين  بدعو  ان ااحمال هو عل  امم  بني الضدين ال امم  بني الطلبنيااللتلام بثبوت كال -3

 لفعليكالهما مأمور به بالطلب القانوني دون ا
بالو به األول لوضبوب بطالنبه وال بالثالبع ببدعو  ان علب  الضبدين ول ن خطر بالبال و ه راب ، لبو رفعنبا اليبد عبن الو به الثباين ومل نرب  

 ، وهو:)أي امم  بني علبهما( أيضاا حمال
اسببت الة جمبرل ىت علب  الضبدين )ال ا ال ملبا ذكبر يف الو به الثالببع بب  مب  فبرة اسبت الة حبمبان كليهمبا مبسمور ببه وال مانعبة مجب  بينه -4

سبب ، بببني مببا  ت ربب  يف كبب  أمببر وت ليببع أمببورتببب  لو ببه آخببر مبببي علببى يفريبب  احلببال يف األمببر والت ليببع وانببه  (علبب  اممبب  بببني الضببدين
 يسبره وما ي ون به أو يل ره، وذل  الت ري  مبي على يفري  آخر وهو تعريع الت ليع واإلنشاء. وتوضي ه:

 ور وغيرهم للتكليف واإلنشاءتعريف المشه
 .ان املشهور ذهبوا إىل ان الت ليع هو: الطل  وبعع العبد حنو العم  أو الرتك، وأما اإلنشاء فهو: إجيال هذا الطل 

ذا إببرا  هب :أن الت ليع هو: اعتبار كون الفعب  يف ذّمبة امل لبع أو فرب   علبه وإيراعبه بعهدتبه، وأمبا اإلنشباء فهبو :وأما غريهم فذه  إىل
 أو االعتبار النفساين املربَ  بلفظ أو غري .  االعتبار مبربر 

 األمور الست في كل أمر:
 طانه ال مانعة مج  بني األمبور األربعبة وال تضبال ببني املبنيبني بب  ان كبالا منهبا يببني  انبباا مبن احلريربة بب  مل  ُرب :ل ن مرتضى الت ري  هو

 أمر أو هني ستة أمور: ا، فان احل  هو انه يو د لد  ك الروالن هب
 الطلب النفسي وإبرازه 3-0

 الطل  النفسي، وهو من مرولة ال يع النفساين إن مل نر  بانه من مرولة الفع ، وهو من العل  البُمعّدة لإلنشاء.األول: 
 إبرا  ، وهو أعم من أن ي ون باإلنشاء أو اإلخبار فإن كالا منها نوع إبرا  له.الثاني: 

 نوني وإيجادهالطلب القا 1-4
 الطل  الرانوين.الثالث: 

                                                           

 ستسيت غداا أو بعد غد بإذن اهلل تعاىل.ف( 11تتمة آخر لر  )وأما  (1)
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 .مفال إجيال  باألمر أو اإلخبار املفيد الرابع: 
 وال كونه بداعي االنبعاث فعالا.  والطل  الرانوين يعي وضعه بعهدته وربطه به بنوع ربط من لون بعع فعلي

 فهو نظير الواجب المعلق
ل ن ليس  صف ة االعتبار بيضاء خالية من كب  شبيء بب  و وب كما ال وا     نوإن مل يويوض ه: الوا   املعلَّ ، فانه قب  اللوال 

  ببسمر  هبذاوأو بد  فإنه إذا قال: )ص ِّ إذا  ال  الشمس( فانبه ال شب  يف انبه قبد أحبدث شبيئاا  واعتبار شرعي يف الذّمة   ع  بالعهدة هناك
التببدريس مببثالا الببذي مل يببسمر بببه  حالببه بالنسبببة إىل عببن ،بالنسبببة للصببالة املببسمور هبببا إذا  البب  حببىت قببب   وال الشببمس لوضببوب انببه  تلببع حالببه

د بالعهبدة مبن غبري بعبع فهبو نظبري املربام صب ِّ إذا  الب  الشبمس( هبو أمبر موَ بالشيء ااحمدث قب  اللوال عنبد قولبه: ) فهذا واهلا،  على تردير
 .(1)إن مل ي ن منه

 ،فإنببه كببذل  جمببرل و ببول اعتببباري بالعهببدة مببن غببري أرتببر عملببي وال علبب  مرتتبب  عليببه أو التعليرببي غببري الفعلببيمثببال آخببر: احل ببم الوضببعي 
)لببه( االعتبببار ل نببه ال يتفعبب  وال يثمببر قببب  ر ببوع وفببإن الراضببي املنصببوب مببن الشببارع بنصبب  عببام )لببه( املنصبب   :ومي ببن التمثيبب  لببه بالرضبباء

فيببه مجعببه لشببرائط الرضبباء إال النصبب  يف  مببان الببذين اشببرتعوا مثيبب  براضببي الت  ببيم عنببد املشببهور وفيببه تسمبب  فبباألوىل الت ،املتخاصببمني إليببه
غبري  بام  الشبرائط  نفبوذ ح مبه علبى رأي( ل بنّ  رتبب  لبه فانبه إذا را عبه امصبمان رتبب  لبه الرضباء )أي صب ة أن يرضبي، وأيضباا  (2)احلضور

 ليس الرضاء رتابتاا له )أي ص ة ان يرضي ونفوذ قضائه(.
 ونظير قاضي التحكيم

واحلاصبب  ان قاضببي الت  ببيم قببب  ر ببوع املتخاصببمني إليببه هببو أمببر متوسببط بببني غببري امببام  للشببرائط حيببع انببه ال يو ببد لببه هببذا االعتبببار 
 ، فهببو شبببيه باملرببام مببن حيببع و ببول االعتبببار لونبالفعبب  وبببني قاضببي الت  ببيم الببذي را عببه امصببمان (اا تعليريبب )اعتبببار كونببه قاضببي يف ببيم

 نعم الفرق ان االعتبار يف الراضي هو )له( واالعتبار يف الوا   هو )عليه( أي بعهدته عليه. ،(3)فعليته
باإلنشباء   ال ي ون له عل  نفسبي مب  يفرب  علببه الربانوينقد لرانوين، هو االنف اك من الطرفني فانه ل مغايرة الطل  النفسيوالدلي  على 

 فتسم  ، وأوضح منه اآلمر أمراا امت انياا.املتريراع م  مبغوضيته له، وكذل    على إنشاء عرد أو إيكما يف امل رَ 
لعببدم قابليببة الراببب ، وذلبب  كببلمن تببدرم نببلول األح ببام،  أوينشببمل ملببان  أو مببلاحم  مببن لون انكمببا انببه قببد ي ببون لببه علبب  نفسببي ول ببن 

 علبه منه! إنهواحلاص : انه م  انه مطلوب له ال يرال له 
 لي وإيجادهالطلب الفع 5-6

 الطل  والبعع الفعلي.الخامس: 
د للرانوينالسادس:  د واحد( إجيال  بنفس اإلنشاء املو ر  غري .بأو  )إذ قد يو دان مبو ر
 الثمرة

امللرباة هو انه يف األهم واملهم ا تم  الطلبان الرانونيان، ومها مما ال تضال بينهمبا إذ ال تضبال ببني األشبياء االعتباريبة  والنتيجة في المقام:
، فببال و ببه للرببول بالرتتّبب  بينهببا وانببه علببى ترببدير عصببيان األهببم فبباملهم مببسمور بببه، ببب  كالمهببا و منهيبباا عنهبباأليهببا إبالعهببدة إذا مل ت ببون مبعورتبباا 

األول لون فببال ت بباذب بينهمببا فهمببا مببن ببباب التببلاحم ال التعببارة فبباملر   مر  ببات ببباب  هوعليبب ،مل للطلبب  الرببانوينمببسمور بببه ببباألمر البببُمنشر 
   وللب ع تتمة ومليد إيضاب بإذن اهلل تعاىل. وأما الطل  الفعلي فهو للمهم فرط. ،الثاين

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ْسِليِم ِللَِّه َوالرَِّضا بِالتَّ  :قَالَ  ،ٍء يُ ْعَلُم اْلُمْؤِمُن بِأَنَُّه ُمْؤِمن   بَِأيِّ َشيْ  :قُ ْلُت َلهُ ))قال:  عليه السالمعن ابن سنان عمن  ذكر  عن أيب عبد اهلل 

 .13ص 2ال ايف: م ((ِفيَما َوَرَد َعَلْيِه ِمْن ُسُروٍر َأْو َسَخطٍ 

                                                           

 صنفان لنوع واحد فتدبر. والظاهر اهنما (1)
 اا فرا   امواهر مث الفره وتدبر.هذا الريد على أحد تصويري قاضي الت  يم  فإن فيه خالف (2)
 هنا من لون نفوذ وح م وهناك من لون بعع وعل . (3)


