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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(16) 
 كشف إال من األمر، فيدوراملالك ال ي   -ب

رتالكالالالالات أحتالالالالام رتعرفالالالة ملالالالالل علالالالالى ان إرتتالالالان الًتلوالالالال  رتسالالالاوي لوقوعالالالاله ابلالالالاله د ور  ، إ  ال  ريالالال  لنالالالالا إ   يرد على االستدالل ابا كم
وكالالان الشالار  إال أوارتالرو ولواهياله، ألن أ الول املالكالات وإن علمالال ، كدسالن العالدل وقالبك الظلالم، وكالال  رت ا الالد الشالريعة العارتالة رتعلورتالة إمجالاال  

حتام باععة ملصا ح ورتفاسد يف املتعل ات، لتالن ال يعلالم حالال العلالة رتنهالا رتالن احلتمالة ولماااعالا ورتوالعهالا، فلعاله رتالا ذمالدو فيهالا ان األرتن املسلوم 
 أوكله الشار  للعرف رتن املوضوعات..  رتا رت تٍض، و لك يف غري املست الت الع لية وغريرتن املالل 

 .لتون كالعلة التارتة لتشريع الشار  ابلنظر إ  احلتمة واليتع وعلى أ  فال لعلم املالكات التارتة اجملردة عن املوال
 .وجود املالل أ  العلم عه دليال  على األرتر دار كانوجود األرتر يف عامل اإلثبات أ  العلم عه هو الدليه على املالل فلو   وعليه: فان

 ائالاله ابلًتلوالال  إ ا اسالالتند إلثبالالات لعلالال  األرتالالر ابملهالالم إ  ععبالالارة أخالالرل: العلالالم عوجالالود األرتالالر رتتوقالالاب علالالى العلالالم ابملالالالل و لالالك حسالال  دعالالول ال
الة(،  (1 يف التفايالة إحالراهو وجالود املالالل فياله  كمالا ادعالى ا خولالد الة والصالالة املماا  ال طالع ععالدم الفالري رتالن حيالت ثبالوت املالالل عالني الصالالة غالري املماا 

 .كالمٍ   حول  لك وعسط   رتة ا لفة الذكر(. فتدعر ولعله أييت أخذ وردو وابلعتس: أ  العلم ابملالل رتتوقاب على العلم عوجود األرتر  لل اعدة العا
 قد ال يكون للمهم أصاًل مالك مع املزامحة -ج

غري رتعلوم، و لك ألن رتمااالة األهالم لاله وإن كالال  يف حالد  اعالا  (2 لنا ان ل ول ابن أ ه وجود املالل يف املهم يف  ورة عصيان األهمبل 
ضالاق  ال الدرة عالن ا مالع عينهمالا، لتناله إ ا  وقالد ال كان رتن التعارض ال التالماحم، فمالع فالرض املمااالة فتالهالا لاله رتالاللرتالل املهم وإ (3 ال لميه

 .، كما سيأيتعصى األهم ف د يوج  لفس عصياله لألهم هوال رتالل املهم لتوينا  
اإلثبالات رتالن التمالال دلياله علالى ع الاا رتالالل املهالم وعليه: ورتع وجود هذا االحتمالال فالان إرتتالان الًتلوال  ال يسالاوي وقوعاله عاله ال عالد يف عالامل 

 حىت على ل دير عصيان األهم.
ويوضك املدعى التجري رتن األرتجلة، على اله يتفي أحدها ل ضا  على دعول املالهرتالة واملسالاوقة، فلالو دهالم الالوابا أرضالا  رتالجال  فوجبال  علاليهم 

لبلالالد الالالذين يهالالاجرون إليالاله  لالال  املنالالافع امللمرتالالة ودفالالع األخطالالار ا تملالالة أو اهلجالالرة دفعالالا  اطالالر املالالوت، ووجالال  علالاليهم أيضالالا  لعلالالم ل الالة أو ث افالالة ا
لتالن رتالالل اهلجالرة أهالم  إ  عتفويتهالا  ولالون حينئالٍذ لاله رتالالل  فالان كليهمالاعالني اهلجالرة والالتعلم لظالرا  لضالي  الوقال  فلالو دار األرتالر  (4 املساللومة هنالال

 هالاله لضالررا  كالسالجن أو سالالائر املضالاي ات دون املالالوت( لتالنهم لالو عصالالوا أرتالر األهالالم رتالا عتفويالال  الالتعلم فالاام إ ا هالالاجروا يتضالررون ابأ ،أبمجعهالم
ر إليهم وث افتهم  سواا أرتالوا وهو واضك أم ع وا أحياا( علالى ملا لفعتهم ل ة ال وم املهاج   أقارتوافلم يهاجروا فاله يمول عذلك رتالل التعلم إ  لو 

 الفرض اام لو هاجروا اللتفعوا هبا.
 مقام الذي التزم به املريزااملشابه لل

لتويين املنشالأ والنتيجالة، فتالرتنالا هو النتيجة، عينما رتا  كرانو  وقد  ار النائيين إ  رتشاعه لذلك عوجه آخر لعبد  املنشأ وإن كان لتوييني 
                                                           

 .585-584ص 1ي 1وعنه: رتصباح األ ول ج 168كفاية األ ول ص  (1 
 عه رتطل ا ، كما يظهر ابلتدعر. (2 
 وقد لميله أيضا ، لتنه خيرج حينئٍذ عن التماحم. (3 
حل وقيالة للمهالاجرين وهالبه  لالك، لالدفعوا عالذلك أخطالارا  كجالرية عالنهم أو كالان إ  إ ا عرفوا رتداخه ال وم وخمارجهم وقوالينهم وعاداعم ول اليالدهم وسالبه لالوفري احلمايالة ا (4 

 مب دورهم رفعها ععد حدوثها.
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 خر رت يدا  ابل درة الشرعية.كان أحد الدليلني رت يدا  ابل درة الع لية وا   فيما إ الظري  التخريج( وكالرته لظري  الورود( و لك هنا 
ََ ّإلَْيتّه َستّبيالً  يف ظاهر الدليه  (1 لوضيده: ان احلج رتجال  رتشروط ابل درة الشرعية لت ييدو هبا  (2 (َولِّلّه َعَلى النَّاّس ّحجُّ اْلبَتْيّت َمّن اْستَتََا

وجالوب أداا الالدين فعلالي لعالدم لوقفاله  نو إاله رتالجال  ال يسالعهما فالأرتا أداا الدين فمشروط ابل درة الع لية ف ط، فلو مل  تنه إال أحدها ابن كان رت
هالرعية لاله رتالع كولاله رتالالأرتورا   علالى هاليا إال ال الدرة وهالي رتتد  الة، وارتالا وجالالوب احلالج فلاليس عفعلالي لتوقفاله علالى االسالتطاعة الشالالرعية وال اسالتطاعة  

 والعجم الشرعي كالعجم الع لي. ،عصرف املال يف أداا الدين
رتالالالل وجوعالاله، ورتالالا رمالالن فيالاله أو  دمالالا  كالالرو لالالموال املالالالل ف ِ الالدت فال   الالد الواجالال  ن ال الالدرة الشالالرعية دخيلالالة يف املالالالل فالالإ ا الالاله التالالمم ابواحلا الاله: 

 فهو كالتخريج ال كالورود فتدعر. ،لتوينا  ح ي ة ال لتوينا  مبعولة التعبد
 اإلطالق: -د

دليه على األهالم ال أ الله، وععالد رفالع اليالد عالن إ القاله ملمااالة األهالم وععبارة أخرل: إ الي الدليه على املهم ينايف ال  :رتا سب  رتنبدعوى 
فالال ال وجه لرفع اليد عن أ له، فان الضرورات ل الدور ع الدرها، والضالرورة يف امل الام ال ل تضالي أهيالد رتالن رفالع اليالد عالن إ الالي الالدليه علالى املهالم، 

 .(3 (...وجه لرفع اليد عن أ له، ولوضيده رتع كوله واضدا  
  وهه لدعوى حتمية إطالق األمر لاملهم لوورة عويان األمماملناقشة: ال

يرد عليه: اله ال وجه لل ول إب الي املهم رتادام إ الي األهم غري سالاقط مبجالرد العصاليان، عاله الاله ا تالاج للالدليه  وهالو رتالا  كالران رتالن ولتن 
ًتلوالال  عنفسالاله لالاليس رتصالالددا  لعباديالالة املهالالم  االعتتالالاف عالاله الالالدليه علالالى عدرتالاله كمالالا سالاليأيت.. وعليالاله: فإرتتالالان ال (ان إرتتالالاله غالالري رتسالالاوي لوقوعالاله

 رتجال ( عه املصدك هو الدليه على وقوعه.
املالالماحم لاهالالالة يف أول الوقالال  أو قولالاله أوف ابلع الالد املالالماحم لالعتتالالاف يف وقتالاله، لالاله ثالالالث  (4 (َأّقتتّم الوَّتتاَلةَ  ولوضالاليده: ان قالالول الشالالار  

 حاالت رتن حيت مشوله هلا وعدرته:
، وهنالالالا ال هالالالك يف عالالالدم إ الالالالي األرتالالالر املهالالالم هلالالالذو الصالالالورة، رتالالالن غالالالري خالالالالف رتالالالن (5 وجالالالود األرتالالالر ابألهالالالم وعمرتالالاله علالالالى اإل اعالالالةحالالالالة األوىل: 

 عصرف قدرله إ  األهم ف ط. ، لظرا  حلتمته،أيرترو ال عد ان رترلوضوح اله رتادام قادرا  على أحدها فان ا  ؛ه عليه وال رتن غريو ظاهرا  املستشت  
ابليالأل عالن ارتتجالال العبالد لاله فالاله ال يع اله رتالع أيساله رتناله ععجاله  –فيمالا أضالفناو  –ط األرتر ابألهم، ععجالمو عناله فرضالا  وكالذا حاله س و الثانية: 

 ح ي ة رموو، وال هك ههنا يف ان أرتر املهم رتتعل  عه وإ القه هارتله له.
 هلذو الصورة أو ال؟ حاله ع اا األرتر ابألهم رتع عصياله أو العمم على عصياله، فهه أرتر املهم هارتهالثالث: 
كالان يف رت الام البيالان رتالن هالذو ا هالة  ابن كالان إ الالي األرتالر ابلصالالة يف رت الام عيالان وجوهبالا حالىت إ ا   فالاله إن :كالها حمتمه إثبالابا  وا واب:  

 .كان رتطل ا  وإال فال  (هااها األهم لتنه عصاو
هالالم لصالالورة عصالاليان األهالالم، فلالالم يتالالن إرتتالالان الًتلوالال  رتسالالاوقا  لوقوعالاله إ ا  فالالاألرتر رتتوقالالاب يف عالالامل اإلثبالالات علالالى إثبالالات الع الالاد إ الالالي أرتالالر امل

 وصلى هللا على دمحم وآله الَامرين  .إب ن هللا لعا   لةرتميد إيضاح و أ ال . وللبدت 
ه َما د ي ونَته َما َواَل َيْستَتْغّفر  ََل َما فَتَيْكتت ب ه  الِلَّ  ّإنَّ اْلَعْبَد َلَيك ون  لَارهاً ّبَواّلَدْيّه ِف َحَياِّتَّما ُث َّ ََي وََتّن   : عليه السالمقال اإلرتام الباقر  َفاَل يَتْقّضي َعنتْ

َر لَارهٍّ ِّبَّما َفّإَذا َماََت َقَضى َديْتنتَه َما َواْستَتغْ   .163ص 2التايف: ج ((لَارهاً  َفَر ََل َما فَتَيْكتت ب ه  الِلَّ  َعزَّ َوَهلَّ َعاقهاً َوّإنَّه  لََيك ون  َعاقهاً ََل َما ِف َحَياِّتَّما َغيتْ
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