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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(15) 
 االستناد للرتّتب -2)سبق: 

، وهبو ابا اسب ند إليبه السبيد ا بوئي، وهبو ان األابر اوسبه لبه ابلسبفر والوإباع ابلعهبد إب ن عصبى إهبو الثاين: الرتتّب 
 اأاور ابللبث يف املسجد.

هببو املصببلّ مون اببا  وإيببه: ان املصببلّ لّلبببث يف املسببجد هببو عببدم الرتتّبب  ال الرتتّبب ، أ   هببي  اببا قالببه 
ق إب اا وسببد ل ابش االتببلاالت السبانهة إلببان ال نبد اببن ا ببواب قالبه  إبب ن الرتتّب  يعبب  وسبوم األاببر ابألهبم أو امل ببي

هبو االل ب ام نرإبمل املبوه يبدا عبن األهبم إهبو   1))إبأاران: أحبد(ا عنها إلم يلن  فس الرتتّب  حبال ، اابا  هبي  الرتتّب  
م ابن واملهصبو   2)الذ  يدإمل االتلاالت الثالثة السانهة وهبو املصبلّ لالع لباد نبدون توقب  علبى ضبميمة أخبر  

)إلم يلن  فس الرتّت  حال   أ  مبا هو هو ندون ضميمة االسانة عن االتلاالت اليت ترم  ظب  االتبلاالت الثالثبة 
 . 3)امل هداة

ويببدل علببى اببا اوببركا، وإن وببان الظبباهر ان تصببورا اببالرم ل صببديهه، اببا  ببرح نببه املبب را النببائي  يف الفوائببد قببال: 
ا ألسل ت ام امل علهني، ووان أحد(ا أهم ان ملذين وان ال  احم إيهلا  يف امل  امحني )املسألة األوه: يف إالان الرتتّ 

اآلخر، حبيث يلون اطالق األار ابألهم على حالبه، واألابر ابملهبم يهيبد نصبورة عصبيان األهبم وتروبه. إ سبمل النب ا  يف 
ال مببا مل واملطببارمة وال لليبب  اب ببال  الرتتّبب  إه أن تهييببد املهببم نببذلء اببمل نهبباع اطببالق األعببم هببل يوسبب  رإببمل  ائلببة

وخببروج األاببر ابل ببدين عببن العرضببية إه الطوليببةل ومببا هببو اهالببة اصببلّ الرتتبب . أو ان هببذا ال هييببد ال يوسبب  رإببمل 
على حاله، وال خيرج األار ابل دين عن العرضية إه الطولية نبذلء ال هييبد. نبل  تلء الغائلة، نل ال للي  اب ال نعد  

والشباهد   4)غائلة ال يلون إال نسهوط األار ابملهم رأسا ومبا هبو اهالبة انلبر الرتتب . واألقبو  هبو األول رإمل تلء ال

                                                           

 هذا إضاإة اهمة.  1)
  .34راسمل الدرس )  2)
 ار الواحد نوسونني ا  امين.وون الواس  اصداقا  لللرام نوسهني، ووسوب األ   3)
 .336ص 1قم، ج –الشيخ دمحم علي اللاظمي ا راساين، إوائد األ ول، اؤسسة النشر االسالاي   4)
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 يف قوله )إ سمل الن ا ...  و)وما هو اهاله اصلّ الرتّت   
 رفع غائلو التمانع بني املهم وابألىم، أبحد وجوه

 ثالثة: والذ    يفه على والاه هو ان رإمل الغائلة يلون أبحد وسوا 
اا اورا ان )سهوط األابر ابملهبم رأسبا   والبذ  عليبه ال يلبون االع لباد ابأاورا  نبه إيلبون ابطبال  )إال لبو األول: 

 وحنوا، وإيه اناقشاته وما هو ابني يف حمله   ّ مبالك  لّ     
نبه أو عنبد العب م عليبه رإبمل املبوه يبدا عبن األهبم عنبد العصبيان أو ان رإمل الغائلة يلون أي ا  ن اا اوركا ان الثاين:

 واألخ  هو املنصور وما سبق.  ،أو عند عدم الع م على االطاعة أو عند اليأس
ل األار ابألهم عند اليأس عن إطاعة العبد له ان ارتبة الطل  الفعلي البعثبي إه ربرم اا اخرتكا: ان تن ّ  الثالث:

 ى تفصيله.وما ا   إيج ممل امل البعث الفعلي حنو املهم. الطل  الها وين
ببباب وبب و   اب ببه وإن   وقببدعببن االتببلاالت الببثالث املاضببية مبببا سبببق و ظببائرا،  ه قببد ببباب  ببغرو   واحلا ببل: ا بب

وا ش الصغر  وما اور يف االتلاالت الثالث للنه و    ال إتلال إيه ااا ملبا اوبر يف ابب اس مبا  األابر والنهبي 
 .الذ   أ إليه املس ندأو للرتّت   ،ان وفاية تعدم ا هات ال هييدية

مبببا يببؤول إه معببو  سببهوط األاببر  للعبببامة )االع لبباد  يف افببروث البلببث الرتتّبب  اصببلليةحتهيببق عببدم وأاببا 
 في ضمن البلث اآليت، وهو:، إأو إه عدم مليل على ثبوته –وما أتار إليه امل را   –ابملهم رأسا  

 ب مساوق لوقوعوالنائيين: إمكان الرتتّ 
إه ان إالان الرتّت   –  2)ووما  هل عنه يف اصباح األ ول  1)حس  أسوم ال هريرات –النائي  اه  ان امل را 

اسباوق لوقوعببه مبعببا ان البلببث إيببه إاببا هببو عببن االالببان واالا نببا  إبب ن قلنببا دالا ببه إببال حاسببة القااببة الببدليل علببى 
نلبل ابن األهبم واملهبم )واالرالبة والصبالة  لفبرث  وقوعبه إا إالا به يسب ل م قهبرا  وقوعبه  والبء لوضبوح ا به يوسبد أابر

ل إه عامل االا ثبال ووبان املللب  مب عارضني نل (ا ا  امحان هلما املالك واألار أي ا  إال ان األار حيث تن ّ  ااهنما ليس
والهبدرة  األهبمعن إطاع هما اا مل عن توسيه ا طباب لبه حينٍبذ  نغب  األهبم أل به  ا  عج       قامر على إعلهما اعا  إانّ 

ابملهبم أل به قبامر  إ اا عصى مل يلن هناك اا مل عبن توسيبه ا طباب لبه ترط ال للي  إهو الل  ابألهم إهط حينٍذ  
إطاعببة األهببم للنببه حيببث عصببى لبب وم إا امله  ببي  م االق  بباع واملببا مل الوحيببد وببان هببو إيجبب  وقوعببه   3)عليببه حينٍببذ  

                                                           

 .333: 1أسوم ال هريرات   1)
 .28ص 2ق 1اصباح األ ول: ج  2)
 وال اعج  ترعيا  عنه، أي ا .  3)
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 مللل .اب  1)ههارتفمل املا مل إوس  ابل رورة تعل  
ن املبا مل هبو اا ثبال األهبم إهبط إب اا عصباا أونعبارة أخر : املهبم لبه املبالك ومبا لبه االطبالق، لفبرث إطبالق أابرا و 

 ارتفمل املا مل.
إالببان الرتتّبب  اسبباوق لوقوعببه، اّن هببذا املسببألة وإن وا ببش عهليببة، والبلببث إيهببا عببن قببال يف اصببباح األ ببول: )

، إاّل أّن عببن إالا به واا ناعبه رمببا و باج وقوعببه نعبد إثببات إالا به إه مليبل آخببر ربّرم االالبان واالا نبا ، وابا يبلبث
املهام ليس وذلء، إان إثبات إالان الرتّت  واد يف احللم نوقوعه نبال اح يباج إه مليبل ابن ا بارج علبى وقوعبه، إا 

 املفروث وسوم األار نلال الواسبني.
فعلّية وال الواسبني، لل وم ال للي  نغ  املهدور، إيلون األابر ابألهبم إعليبا   اية اا يف الباب أ ّه ال ميلن االل  ام ن

 مون املهم هلذا ا ذور العهلي، إعلى الهول دالان الرتّت  يلفي يف وقوعه  فس الدليل على املهم.
د رإمل اليد عن إطالقبه مل امحبة األهبم ونعبارة أخر : إطالق الدليل على املهم ينايف الدليل على األهم ال أ له، ونع

ان رإبمل اليبد عبن إطبالق ال وسه لرإمل اليد عن أ له، إان ال رورات تهّدر نهدرها، وال رورة يف املهام ال ته  ي أريد 
 الدليل على املهم، إال وسه لرإمل اليد عن أ له، وتوضيله امل وو ه واضلا : 

ابألهم، ورإمل اليد عبن أ بله، نبال  رهم ابلنسبة إه  ورة اا ثال األاان األار مائر نني رإمل اليد عن إطالق مليل امل
إرق نني  وريت اا ثال األار ابألهم وعصيا ه، وحيث ان رإمل اليد عن إطالقه واد يف رإمل ال نايف، إال وسه لرإمل اليد 

واد يف احللم نصبلة   ه يف  ورة عصيان األار ابألهم، وهولعن أ له، وتلون الن يجة أّن األار ابملهم ابق على حا
 املهم نال حاسة إه مليل آخر.

وإن تبببٍش قلبببش: اّن حببببث الرتتّببب  راسبببمل إه ابب ال ببب احم، ألسبببل عبببدم قبببدرة املللببب  علبببى اا ثبببال وبببال األابببرين 
واالتيان نلال الواسبني، إعلى تهدير اا ثال األابر ابألهبم يلبون عباس ا  عبن االتيبان ابملهبم، إين فبي ال لليب  نبه اب  فباع 

لهدرة، وعلى تهبدير عصبيان األابر ابألهبم ال وسبه الرتفبا  ال لليب  ابملهبم ل لهبق الهبدرة عليبه، إبال للي  ابملهبم إابا ا
هببو ارتفببمل يف  ببورة اا ثببال األاببر ابألهببم إهببط، وهببو ابق نعببني أاببرا يف  ببورة عصببيان األاببر ابألهببم، ونهائببه يف هببذا 

 . 2)ا ه إه مليل آخر الصورة هو اعا الرتّت ، إال و اج وقوعه نعد إال
 املناقشة:

للمبالك  يعبومللن اا ال  اه امل را النبائي  ورمبل ابا عللبه نبه يف اصبباح األ بول  ب   م، والبء نبوسهني أحبد(ا 
                                                           

 أار املهم.  1)
 .7ص 2ق 1قم، ج -اصباح األ ول، انشورات ال بة الداور  السيد دمحم سرور الواعظ البهسوم ،   2)
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 واآلخر لإلطالق:
 املالك، فقد ال يصح األمر ابملهم على تقدير عصيان األىم -أ

ا  وان الشبار  ال حمببذور لبه ابن األاببر نبه إال إرامتببه إطاعبة األهببم اابا املبالك، إببان ابا ي ببوهم ابن وبون اببالك املهبم  ابب
أحبرر عببدم إطاع به وعصبيا ه لبب م ان هابرا ابملهبم وببي ال تفبوت اصببلل ه وسبدا قببد عصبى أو عب م علببى العصبيان و  إب اا

والبء لوضبوح   ابا  املل اة نرتك املوه األار نه إضاإة إه إوات اصللة األهم املل اة ن  ييمل العبد هلا نعصيا ه، ليس  
ا به لبو  –هبو وثب  وعهالئبي نبل  – قبد ببد املبوها ه ال إطالق لذلء، وي يلبون إالبان الرتتّب  اسباوقا  لوقوعبه، نبل 

على تهدير عصيا ه لألهم إان الء وث ا  اا برؤا على عصيان األار ابألهبم  له انه عبامة  ب  غ للعبد العمل ابملهم وق  سوّ 
ال هابر املبوه ابملهبم حب  والهبرب نبه، وهبذا سهبة واإيبة وبي  م للنه اا ثبل املهبم إبرنّ ثوانبهإا ير  ا ه وإن عصى األه

على تهدير عصيان األهم للو ه يف ا ملة ان مواعي عصيان األهم أو ان املثبطات عن تدة االل  ام نه  أال تبر  ان 
أو الصببالة أول وق هبا هببو أو ال بدريس و الب  رة ننباع املسبجد أو احلسببينية أووببان لبو وبان هببو األهبم  اببثال   األابر اب هبام
إبان وثب ا  ابن النباس سبود ال  و لّ نه تلء العبامات على تهدير عصبيان أابر ا هبام املوه ابلرتّت  قالاملهم، إلو 

 وسدا ه اب ه وإن تبرك ا هبام   ها وي سل شيذه  للجهام وينشغل نبناع املسجد أو الدرس أو ال ألي  أو العبامة أو 
رث  للثب  ابن النباس نبل ويعبد وسهبا  وسيهبا  للنه ا شغل نواس  آخر اهم، والء حسب  االسب هراع نبل الوسبدان، ا ب

للنببه إن علببم ابن  ببالته ال تهبببل أنببدا  وال ننبباؤا للمسببجد أو  نببل وقببد وببرر نببذلء امللا ببة واملن لببة عنببدهم عنببد العببرد
ا هبام  سبر األهبم واملهبم اعبا  إبذلء هبو ابن حمفب ات اللثب ين  يثاب عليه أ ال  إا به يبر  ا به لبو تبرك وا ه التدريسه 

 للذهاب للجهام والعمل ابألهم.
 هي ا  للموسبة اللليبة، واملوسببة اللليبة هبي ا به ولمبا   ،واحلا ل: ا ه تلفي السالبة ا  ئية، إلي  إاا وا ش وث ة

ا به للبن ال تلبون املصبللة إيبه )أ  يف األابر ابملهبم وان الرتّت  مملنا  وان ح ما  واقعا  إنهول وال، نل قد  هبول دال
 .ارتتبا  على عصيان األهم 

ابب العببدم اببن مجيببمل ا هببات حبب  اببن هببذا ا هببة، ابن إببرث ان تصببليّ الشببار  للمهببم وعبامي ببه  دّ  عببم إاا س بب
  ظر.وعداه سواع يف حال العا ي،  ّ اا اور ان املساوقة لوال إتلال آخر هيت دان هللا تعاه إا 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ُ َعثْ َرَتُو يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ )): عليه السالمقال االاام الصامق     َمْن َكفَّ َأَذاُه َعْن َجارِِه َأقَاَلُو اَّللَّ
 .552األاايل )للصدوق : ص 


