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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
 التزاحممباحث 

(55) 
 مهم مقدموفي المضيق ال األهم هو المقدم،في الترّتب 

ان احلال يف املضيق واملوسع، على النقيض، بدواً، من احلاال يف األهام واملهام مان حيات الاناا ماان األمار يف املعهاو  مان  :الكالموصفوة 
بعااة علااى افاااله واألقااوال األر أو ال ، علااى افاااله، مهااو موّهااه للمهاام منااه املااوى أو ياا   عليااه أو عاا م العبااد الانّااا موّهااه لفهاام ماا ن عصااى

ماان عصاى أو   1)املهام هاو يف مرض صاورة ووهاه  حىت املاضية ميه، على العكس من باب املوّسع واملضّيق م ن األمر موّهه للمهم )وهو املضيق
 ... اخلال ع م أو ي   مهو موّهه للموّسع األهم، وجيري ميه افاله واألقوال األربعة أيضاً واهه م مور به مكيف اهتمع األمر بالضدين أو

 على الموّسع األهم المرجوحالتخريجات الخمس لتقدم المضيق 
 النكتة والوهه يف نقدم الواها املضيق وإن وان هو املهم على الواها املوّسع وإن وان هو األهم؟ وشفولكن البحت املهم هو  

 مخسة: األعالم ذوروا لذلك وههني وهضيف هلا وهوهاً ثالثة متكونواجلواب: ان 
 ف القدرة إليهر  ق يقتضي ص  ألن المضيّ  -3

ق يقتضي صره القدرة إليه عكس املوسع لفرض اهاه موساع، وقاد مضاى بعاض مناقشاته، ما ذوره املريزا النائيين من ان املضيّ الوجه األول: 
 هام هاو املطالاا باهاهه ويف يكون األهام مرهوحااً يف مقاام الطلاا واملو عمق املس لة  يتكفَّلوهضيف: ان هذا الوهه حىت لو صح منياً لكنه ال 

 ؟ ميحتاج إى نتمة ست يت ب ذن اهلل وسيتضح اهه بدوهنا ال يعد هذا احلل حاًل واقعياً.مع مرض ان األهم أهم وإن وان موسعاً 
 ألن الفرد الموسع ال أمر به -5

املا احمم مان األهام ما موراً باه ليا احم  ما ذوره السيد افوئي من ان األمر يف املوّسع متوّهاه للطبيعاة ال للفار  ملايس الفار الوجه الثاني: 
ا وباني املضايق بامتهلاهلاا يف ضامن لطبيعاة وهاي مقادور علاى اجلماع بينهااهاي املضيق ليقال باهه غري قا ر على اجلمع بينهما، بال املا مور باه 

 الفر  الهلاين من املوّسع غري امل احم للمضيق.
 ما  مهألن المضّيق ينقلب أهم واألهم ينقلب بالمزاحمة  -0

لااو خلااى عاان املاا احم لكنااه ينقلااا إى األهاام عنااد م ا تااه أي ق وإن وااان هااو املهاام يف حااد ذانااه ان هقااول بااان املضاايّ الوجههه الثالههث: 
 األهم وإن وان أهم يف حد ذانه لكنه ينقلا إى املهم واملرهوح عند م ا ته للمضيق. وان املوّسعللموسع األهم، 

 المناقشة
ان عليهمااا أي القاادرة عاادم انسااا  إمنااا هااو ماان ههااة  يقه الوهاادان ألهنبيااة أحااداا عاان ا خاار ووااون الض ااياار  عليااه: اهااه خااال ولكاان

باان علمناا )أال نار  ان اجلهاا  ماهلاًل لاو واان موّساعاً  وال نغارّي يف ذامماا  هماه من امتهلاهلماا وال مشاكلة ميهماا ب هفساعم نام عج ه عن اجلمع مم 
بلد بعاد هاهر، وواان مان املمكان صادهم بااهلجوم علايهم يف أي ياوم مان أياام الشاهر مان غاري أن يا ثر مهلاًل ع م العدو على اهلجوم على ال

، مهاو واهاا موّساع مقا  التقدمي أو الت خري يف م يد قومم أو قوننا أو م يد ضعفهم وضعفنا ووان يكفي لدحرهم واستئصااهلم ياوم واحاد
علاى ال وهاة ماهاه ال هاك اهاه لاو ذهاا للجهاا  يف الياوم األول  لإلهفاا م األول ملو ن احم مع واها مضيق والعمل يف اليو   د  األيامبع
 افّوت به واها اإلهفاا  عليهاا، ما ن هاذا اجلهاا  واهاد لانفس املصالحة املل ماة األهام مان اإلهفاا  علاى ال وهاة ساوا  زا هامالعدو  رم حم و م 

                                                           

 ، أو مرهوح وهو املهم، وهو مقدم ميها ب مجعها.إذ للمضّيق صور ثالث: ماما هو األهم مهو مندرج يف الاّنا املعهو ، أو مساوي (1)
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األعااراض أهاام مطلقاااً ماان ااار  اإلهفااا  علااى ال وهااة الااذي لااواله اإلهفااا  أو ال مااان  حاار العاادو الااذي لااو ا ياادحر لقتاال النفااو  وهتااك 
 هذا. . مت ملطاوية مهلالً الستداهت أو حىت بانت 

واما الوقت يف مهلل النفقة على ال وهة، مال ينبغي الشك يف عدم مدخليتاه يف مصالحتها إذ لايس واال وال للصاالة ماال وهاه لتاوهم اهاه 
 املهم )والنفقة  بقيد الوقت هو أهم.

 رد المناقشة ومناقشته
ُة قُهر ب اُن ُكلِّ ت ِقي  ))وقد جياب: بان ذلك وإن مّت يف التكوينيات، لكنه ال يعلم متاميته يف التشريعيات إذ ان  الصالة ))و  1)  الصَّال 

 مال نكون قرباهاً ت نلك املضيقا اإذ زا ته ها، لكنالعا يالسالم وإزالة النجاسة والنهي عن املنكر  مهلل ر ّ أهم من    معراج امل من
 املهم ونلك املضيقات األهم. -على أمضل الفروض  –مصارت  أو ال نكون بتلك املهلابة ومعراهاً 
ويدل  ،عمو  الدين ا ن اهنا عمو  الدين، وليس اهنا ليست: باهه ال هك يف بقا  الصالة على مصلحتها الذانية املل مة و قد ير ّ لكن 

معصاى وبقاي   وها عليه السفر للجهاا  ماهلالً حرمت عليه اإلقامة )وما إذا ىت يف املهم ماهنم امتوا اهه إذا عليه األ لة يف عاا اإلثبات ح
 . مت مل 2)صح منهملا وها عليه الصوم وصح منه مع اهه لو صار مبغوضاً ومرهوحاً 

ال جبهاات غيبياة ال طاي  هباا  اما هباايف العبا ات،  ون املعامالت وسائر موضوعات األحكام لقيام مالو لصحّ  لكنه لو صحّ  ،سلمنا
 وما هو واضح.  ُخرباً 

 ألن األهم ابتلي بالمانع -4
ان يقال بان املوّسع يبقى هو األهم واملضيق هو املهم، لكن الوهه يف نوهيه األمر طو املهم املضيق  ون األهم املوسع الوجه الرابع: 

هه يف الهلالت وان املضّيق متصرماً يف مرحلة املالك واملقتضي للموساع، عكاس هاذا األخاري والفر  بينه وبني الهلالت ااهه بال ماهع ميه  وهه. 
 على اقتضائه التام. ولعله ي يت حول هذا والم. –املوّسع  –إذ اهه ماهع مق  مع بقا  مالوه 

 ألن المضّيق مع الفرد الثاني لألهم، أهم من الفرد األول لألهم -5
املضايق لاه،  مب ا اةبقا  املوسع األهم أهم وعدم اهقالبه إى مهام بان به ننحل العقدة هو ان يقال:  وهو الذي هر الوجه الخامس: 

ان املساا لة هااي ماان صااغريات ناارهيح األهاام علااى املهاام وإن وااان و بقااا  املهاام مهماااً وعاادم اهقالبااه إى أهاام بربوااة نضااّيقه ونوّسااع م ا ااه، وب
)الفار  األول مان املوساع ماع مقا  طرماان هلاا املوساع  وذلاك ألن للقضاية ثالثاة أطاراه ولايس ظاهرها نرهيح املهم )املضايق  علاى األهام )
 منفر اً.  قيس بالنسبة للمضيقاألهم ذاناً لو املوسع على  حاملهم مريه املضيق املضيق  وبلحاظها يكون األهم يف صف  

ع ميفونااه أمااران: املضاايق وهااو واضااح، والفاار  الهلاااين ماان املوسااع نوضاايحه: ان األماار يف الواقااع  ائاار بااني اإلنيااان بااالفر  األول ماان املوساا
مقاد ماّوت الفار  الهلااين واملضايق معااً وال  املوساعان األمر بالكل ي يسق  بامتهلال أول أمرا ه مال أمر بعده م ذا ها  بالفر  األول مان  ضلفر 

 هك اهنما معاً أهم من الفر  األول من املوسع األهم.
مع اهنا لد  التادبر باني املضايق والفار  الهلااين  ،هم ان امل ا ة هي صرماً بني املهم املضيق والفر  األول من املوسعوالغفلة هش ت من نو 

 وللبحت صلة ب ذن اهلل نعاى. ،. متدبر هيداً من ههة أخر  وبني الفر  األول منهمن ههة نه الفر  األول  من األهم )الذي يفو  
 رينوصلى اهلل على محمد وآله الطاه

و اِن و السَّع ُي ِفي ح و  )): عليه السالمقال أبا عبد اهلل  يم اِن ال ِبرُّ بِاْل ِخ  ؤُُكم ، و ِمن  خ اِلِص اْل ِ  4الكايف: ج    اِِِجِهمِخي ارُُكم  ُسم ح اؤُُكم  و ِشر ارُُكم  ُبخ ال 

                                                           

 .262ص 3طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتا اإلسالمية  (1)
 .191يد حممد رضا الشريازي صسراهع )الاّنا   ية اهلل ال  2)
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