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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 

(12) 
 السابق اإلشكال الثاني ملخص

إمناا يصا ا األحماام اليمليفياة الطولياة، وال يصا ا األحماام الوضاعية بات ال حعا  ليصا ي ه  –بناء عليه  –ن )الرتّتب( االثاني: )سبق 
ر باأإلاارة أو باار لاه باه حاا االخيصااا فاان ا طااب الرتتّا  ال يصا  ه  هلا( )واملقام حن هذا القبيت فاناه لاو لخات الوقام يف حلات املساياإلج
رت لاه، فا ن ت تفعات اإلج ر أو ملاا اساي  ب هماذا  فار و وقيات للمساياإلج حقاه فياه فاال يصاا ان  ا  اعان ر لاه أو ساياإل  اي ال يسقطه عن حلمياة امل

فص م فيه؛ إذ قوام الصوم بالوقم غري املسلط عليه الغري.. فهت األحر كذلت؟(
(1). 

ن األحار باليايء )الوفااء بالعقاد( ال يقيلاي النهاي )وعلى ايٍّ فان حممه بالص ة حناقش فيه وال ميمان تصا ي ه بالرتتّاب واالساينال إ  ا
عان ضاادا )االعيماا  أو الصااوم( وذلاات ألن الرتتّاب، كمااا ساابا يف اأمنامال الااااا، إمناا يصاا ا العبااالة حان إلهااة افيقالهااا ل حار فيقااال بانااه 

ذا األحار وإلاولاً وعادحاً، كموناه حغصاوباً حااالً حاحور به ترتباً، لمنه ال يص ا العبالة حن إلهة احلمم الوضعي املبيالة به والاذي لايم حنياها ها
   (2)وقد سبا فراإلع(

ويف املقام نقول  انه إذا اسياإلرا لعمت حعني، كان له علياه سالطنة باالاء هاذا العمات، والسالطنة حمام وضاعي يساييبع وإلاوب عملاه باه، )  و
خاايط لااه أو املماااري لينقاات حياعااه أو اليااخ  ليسااافر إ  و)ويف املقااام  إذا اسااياإلر ا يااا  لي (3)(ففااي كاات إإلااارة حممااان  وضااعي وتمليفااي

 حمان حا ليقوم بعمت حا هناك أو يف الطريا، فانه يمون حسلطاً عليه وضعاً كما جيب عليه الوفاء بالعقد تمليفاً.
ر؟ فاناه تصارف   يف وعليه  ف ذا كان املسياإل ر حسلطاً عليه يف عمله يف هذا األيام الاالثة فميا  يصاا ان يعيما  فياه بادون رضاا امل ساياإلج

إذ ال فار  بينهماا إالّ أّن العبااد  لاوك ملاوالا عينااً وحنفعااًة ))سالطنة الغاري أو حلماه وهااو با ات كماا بارأ بااه هاو أيلااً يف الصاورة األخاار  بقولاه  
فاا ذا كااان كااون املنفعااة  ((ملياارتكة بينهماااوهااذا  لااوك للمسااياإلر حنفعااة فقااط، وحاان املعلااوم أّن حنااا  االفيقااار إ  اأذن إمّنااا هااو  لوكيّااة املنفعااة ا

 .(4) لوكة للغري حانعاً عن ب ة االعيما  كان كوهنا حسلطاً عليها للغري حانعاً حن ب يه كذلت(
ِجل النااساة فا ن عصايم فصات ( فهاو  اتٍّ   )نظاراً لعصايان العباد أو نظاراً  (5)عان األحار األول )وبعبارة أخر   الرتّتب ان يقول املو  لعبادا )أ

بالااا لمن ذلت ليم إال جمرل رفاع حاانع عان با ة الصاالة حان إلهاة عادم وإلاول األحار هلاا )فاان الرتتّاب ييمفات  ر  للياس عنه كما اخرتناا( وأح  
 بوإلولا( وال يرفع حوانع الصالة حن إلهات أخر  كمون املمان حغصوباً أو الوقم غري لاخت.

ِل املساياإلر عان حقاه يف اأإلاارة ورفاع ويف املقام  ال يصا ان يقال له  )عليت بالوفاء  باأإلارة ف ن عصيم فاعيمج  أو ب م( إال إذا تنا
يدا عن سالطيه علياه وهاو خاار  عان الرتتّاب، احاا إذا ت يااذن لاه وت يرفاع يادا عان سالطنيه علياه ليعمات لاه فميا  يقاال )فا ن عصايم وت تا ج 

 .(6)وإن سقطم، فرضاً، األحمام اليمليفية( فاعيمج ( إذ بالعصيان ال تسقط السلطنة واألحمام الوضعية
 دعوى ان إطالق األمر بالمهم يرفع الحكم الوضعي

ولمن قد يورل على ذلت بان إ ال  األحار بااملهم علاى تقادير عصايان األهام، يفياد رفاع احلمام الوضاعي أيلااً، فلاو غصاب سااالته حااالً 
                                                           

 (.22راإلع الدرس ) (1)
 املصدر نفسه. (2)
 (.22راإلع الدرس ) (3)
 املصدر نفسه. (4)
 على احد املباا، كما سبا. (5)
 (.22راإلع الدرس ) (6)
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 ال انه يفيد جمرل وإلول األحر. إباحيها لهد فقال له أرإلع يل سااليت ف ن عصيم فصت  عليها، فانه يفي
 ذلك صحيح في القضايا الخارجية دون الحقيقية -2الجواب: 

اناه ال يصااا يف القلاايا احلقيقياة وحااا  إال ولمان ذلات غاري تااام؛ فاان ذلات إن بااا يف القلاايا ا ارإلياة واانئيااة وحاا كاان يف حقااام الفياو ، 
حقام البيان حن كات ااهاات واناه قاد الحظهاا مجيعااً هب أحار  اذا كونه يف يف   (1) القلية ا ارإلية ااهركان يف حقام اليعليم؛ وذلت ألن أحرا يف

 .اانئي وإال ملا كان ياحرا به
 .كما سييلا  حعلوم عدحههو احا يف القلايا احلقيقية فال يعلم انه يف حقام البيان حن سائر ااهات غري إلهة وإلول األحر الذي تفيقر إليه العبالة، بت 

الصاالة يف الادار املغصاوبة؟ ذلات إلاواِ  فصالوا( فهات يفياد  واأال تر   انه لو قال بن و القلية احلقيقية  )جيب علايمم ااهاال فا ن ت تفعلا
ألهام أو بال وضوء و هارة؟ أو بال ساتر؟ كال إذ املفرتض يف الرتتّاب ان كات ذلات أخاذ حفاروض الوإلاول وان املاانع كاان فقاط حان إلهاة وإلاول ا

 فياحر باملهم حرتتباً على عصيان األهم.
 .؟يغش بهأو وكذا لو قال له  )حج وإال فاكيسب( فهت له إ ال  حن إلهة الربا والرمنوة وحلمه ملا يغيصبه 

 أو قال له  ) ج باأإلارة وإال فصم( فهت ييمت الصوم اللرري؟ 
 بل هناك قدر متيقن في مقام التخاطب -1

ة تفيد ا ال ، إضاافة إ  عادم إحاراِ اناه يف املقاام البياان فلاو فارض إحاراِ اناه ظي للرتّتب لو كان  ان القرينة احلافّ بت نقول يف الدليت اللف
عصايانه ل هام  كاان الالحظاةوهاو ان أحارا باه )املهام أو امللايا( إمناا   (3)القدر املييقن يف حقام اليخا اب (2)يف حقام البيان ملا نفع وذلت لوإلول

ِجل وإال فصات ، وان إرالة امل و  ل هم كانام هاي املاانع حان أحار عبادا بااملهم لمناه حياي رآا عاباياً أحارا بااملهم؛ ولاذا لاد بداهاة اناه لاو قاال  أ
 ال وإله حىت الحيمال ذلت.، فانه يلغي منر ية الطهارة للصالة فيهماوال ييمت اانب واحلائض  فانه ال

ننيقاات لكمناامال هب وهااو  )ان الصااوم حياارو  بالقاادرة الياارعية عماام الوفاااء بااالعقول(،  (4)هااذا. وساايايت المااالم عاان الوإلااه الاالااي ا ناا 
 واألخري ب ذن اهلل تعا .الرابع 

ال حاإلااة لالسااينال ل حاار الرتتاا  ليقااال بانااه لاايم يف حقااام البيااان حاان هااذا ااهااة أو بوإلااول القاادر املياايقن، باات يساايند إ  إ ااال  ال يقااال  
 ملوسع.نفم األحر باملهم أو ا

ه إذ يقاااال  إضاااافة إ  اناااه يااارل علياااه اأمناااماالن، اناااه ال وإلاااول إال ألحااار واحاااد هاااو األحااار الرتتااا  إذ املبااا  ان املهااام أو املوساااع ال إ اااال  لااا
أو امللايا  ، فيقاع الماالم اناه علاى الرتتّاب فاناه إذا عصاى األهام(5)لييمت بورة وإلول املانع وحنه املناحم األهم أو املليا ملسلمية حانعييه عنه

 ييولد أحر املهم أو املوسع، فيدبر.
 بل ال إطالق ألن الدليل لّبي -1

هذا كله ان فرض هناك أحر منرعي بااملهم أو املوساع حرتتبااً علاى عصايان األهام أو امللايا، فاناه إذ  يمات فياه اأ اال ، جيااب باناه  ياا  
 اِ لذلت.إ  إحراِ كون املو  يف حقام البيان حن هذا ااهة وال إحر 

حسايندا العقات والفطارة، ال األللاة اللفظياة، وكالياا لليات لا  ال إ اال  لاه فاال وإلاه لالساينال إ   (6)لمن املقام أو  باأمنمال؛ إذ الرتّتب
 إ القها ليص يا املهم )وهو االعيما  أو الصوم( حن إلهة احلمم الوضعي اسينالاً إ  إ ال  لليت الرتتب.

 وآله الطاهرينوصلى اهلل على محمد 
َراِحِميَن تَ َزاَورُوا َوَتاَلقَ ْوا))  عليه السالمقال اأحام الصال   َواِصِليَن ُمت َ  2المايف    ((َوَتَذاَكُروا َأْمَرنَا َوَأْحُيوهُ  ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا ِإْخَوًة بَ َررًَة ُمَتَحابِّيَن ِفي اللَِّه ُمت َ

                                                           

 إن ت نقت بانه ن . (1)
 هذا اليعليت حبين على إرإلاع القدر املييقن إ  القرينة على ا ال ، وإال فال حاإلة ليعليت هذا بذاك. (2)
 قدر املييقن، كما ال  فى.وهو حا الينحه ا خوند، وهو أخ  حن حطلا ال (3)
 (.33يف الدرس ) (4)
 لذا اا البعض ليص ي ه باملالك. (5)
 املرال به )افعت األهم ف ن عصيم فافعت املهم( ال نفم األحر باملهم الا هو هو. (6)
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