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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبٌن الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعوة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(31) 
 ابلشرعيةال يعقل تفويت احلكيم لألهم جبعله مشروطاً 

أو رسااو  لاي أو أضاع   الشرعية أًم شلاا يكاون رشاروهبا  ااويرد على قولي: )وكذا ال فرق بٌن ان يكون الغًن ادلشروط ابلقدرة اثلثاً: 
ا زا رولاو ، ار ااا بوفساي وار اا لطااب لازوم حفاال القادرة لاي، فا ي  وامااّ فارل يكاون رقاد را علااى رواي، ألهاي علاى مجيات اليقااادير يكاون رع   

أو رشااروهبا بشاارط ييبقااذ بعااد ذلاا   كاا  ذلاا    ، وسااوا  كااان وموبااي فعليااا ج رااعال عوااد ادلزاوااة، سااوا  كااان أًاام راان احلاا ج أو أضااعاحلاا
ذلا  رياًن رعقاول حساّ ربااد العدلياة ران ألبعياة األحكاام دلصاا  ورفاساد يف  أن    1)دلكان عدم اشرتاط ذلا  الواماّ ابلقادرة الشارعية 

وموباي شارعية كاي يويفاي   2)ان أًام فاال يعقا  ران الشاري احلكايم ألارميع ادلهام علياي ولاو عخاذ االسايطاعة فيايادليعلقات فان أحاداا إذا كا
رآلاي إ  ألطاييت الشااري األًام عخاذى القادرة الشارعية يف رعا  احلا ج رات ، وذلا  ألن ابدلع ز ادلولوي كما قال فاال يكاون قاادراً علياي شارعاً 

  أو أًم لدى الشاري أو حىت عقاًل فيما كان رن ادلسيقالت العقلية شرعاً وعقالً  ل رطلذ أيبقو  ادلًنزا  اهي أًمأي ) فرل ألسليمي
الذي مل يؤخذ فيي  ادلزاحم ادلهمال ييبقذ لومود واحلاص : ان الشاري رت علمي ابن احل ج أًم ال يعق  ان ال يومبي ولو عخذ قيد فيي 

 ، لدى اليزاحم ًذا القيد
)كااحل ج   الاد ين  رات ادلشاروط ابلقادرة الشارعية  الم ادلًنزا فيما لو ألساوى ادلشروط ابلقدرة العقلياة )كا داوبعبارة أمجت: ان رفرول ك

او أدا  الاد ين زيااز ابهاي رشاروط ابلعقلياة وااخار ًاو احلا ج زيااز ابهاي أًام،  ان رن مجيت اجلهاات عادا ان  ففاي ًاذا ادلوضات صلاداحاداا ًو
: األًام ااابات ابب اليزاحم لدى اليازاحم باٌن رارمبٌن )أي اهي يف ررم   روي، على األًم  رهم   ريم اهي رلرد  ر  ع ادلشروط ابلعقليةادلًنزا رم  

ري أو ادلطامود، فاًند  وادلهم رن مهة وادلشروط ابلشارعية والعقلياة ران مهاة أخارى  رم اع ادلارمع القااهود أو الشاكلي علاى ادلارمع اجلاًو
 عية األحكام دلصا  ورفاسد يف ادليعلقات فاهي ال يعق  ذل  رن ادلشر ي احلكيم عليي اهي ألبعاً للقاعدة العارة رن ألب

 اهنا حكمة؟ ال يقال:
 ، فهو ع ل ة البية بقول رطلذ )حسّ إهبالق كالم ادلًنزا  الفرل ًو ألساوي الطرفٌن رن ك  اجلهات رت كون أحداا أًم إذ يقال:

ي ادلااًنزا يف بعااص الصااور  فااال يطاارى كوهااي رشااروهباً ابلقاادرة الشاارعية وذلاا  ألهنااا هااي إذا كااان احلاا ج أًاام )كمااا افرتضااإوبعبااارة أخاارى: 
إذاً فااال زكوااي فوقااول: اهنااا ليساا  حاصاالي  وإن قلاا    ،بصاارا القاادرة إليااي راات فاارل اهااي أًاام شاارعاً وعقااالً  –قهااراً  –حاصاالي عراار الشاااري 

 بغرضي القطعي  أخذ القدرة شرعية حيوئذ  يف احل ج وإال ألخ   
ااوراان م اً هااة أخاارى: فاهااي إذا كااان الااد ين رهماااً ررموحاااً فاهااي وإن كااان رشااروهباً ابلعقليااة، لكوهااا ريااًن حاصاالة إذ راات كوهااي رهماااً رزاو 

 ر رور بصرا القدرة إ  قسيمي األًم روي ًو ابألًم فهو ريًن ر رور بصرا القدرة إليي ب  
 بيان ملخص لإلشكاالت على املريزا

 كاالت ثالثة: وزلص  را ذكر يعود إ  إش

                                                           

  323، ص2-1قم، ج –الشيخ دمحم علي الكاظمي اخلراساد، فوائد األصول، رؤسسة الوشر اإلسالري   1)
 )األًم   2)
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    1)ت بذل  ريرضياألول: ان الشاري ال يعق  أن أيخذ القدرة شرعية يف األًم رقاب  ادلهم ادل خوذة فيي القدرة عقلية، ألهي يفو  
باا  ال حامااة للي وياا  راات رااا ساابذ راان ان ظاااًر أخااذ العواااوين واأللفااا  يف  ،العاااد: اهااي إذا أخااذًا كااذل  فااال بااد راان  ويلااي بومااي

ا، ًو أخذًا مبعاهيها العرفيةروضوعا  فاالسيطاعة ادلذكورة يف لسان الدلي  عرفية ال شرعية  وعليي: ت األحكام أو شروهبها أو ريًًن
ا  يتز رولاوي عان ادلشاروط ابلعقلياة إذ ال ياراد ابلعقلياة اليكويوياة الصارفة الا  ألط االعالث: اهي رت عدم الي وي  فوقول: األرر ابألًم رع   

 فان إرادة ًذا ادلعىن شلا ال يعق  ان يصدر رن احلكيم  حىت اريرال ادلو  ادللزرة
ا ا يكاون رشاروهبا زا رولاو  عم اوبذل  ظهار أيطااً راا يف قولاي: )واحلاصا : ان  راا يكاون رشاروهبا ابلقادرة العقلي اة يصالع ان يكاون رع   

لياااة احلاصاالة ابلفااارل، ورااات اليع يااز ادلولاااوي مل ييبقااذ شااارط وماااوب ن وموبااي ال ييوقااا  علااى أزياااد رااان القاادرة العقابلقاادرة الشااارعية، أل
و كوهاي  2)الوامّ االخر  لألًام القطعاي لادى  رفاو ترياًن   3)إذ ظهر ان وموب ادلشروط ابلعقلية ييوق  على أزيد رن القدرة العقلية ًو

فيماا فارل فاوات األًاام  ة احلكايم قطعااً دة  عباث سلاال  حلكماالشااري أو العقا ، ودعاوى عكاك ذلا  )أي عادم اليوقا  علاى ًاذى الاز 
   فيدبر ميداً مزراً بذل  

 االستدالل لرتجيح حق هللا برسالة احلقوق
ادلعروفاة برساالة  علياي الساالمأًم األدلة ال  زكن ان يسيدل  ا على ألرميع حذ هللا على حذ الواس رسالة اإلرام السا اد  رنمث ان 

علاى حاذ ألعاا  يف ألقاد  حاذ هللا  ،ة البباث، وصاراحة أو ظهاور بعاص عبارالااا داللاةً احلقوق، وذل  ليمارييها ساوداً كماا ساي   يف خا ا
ااا كاادلي  زليماا الواااس، فماان الغريااّ بعااد ذلاا  عاادم ألطاارق األعااالم لالساايدالل ابلروايااة أو  مث رواقشاايي فاهااي كسااائر األدلااة سااوا  أ    ذكًر

ا ذلذا االسيدالل أم ال فاهي جيّ يف األصول حبعي، ب  ًي أقوى بكعًن  ا، شلا رطاى  الطرارن عدد رن األدلة ال  ذكرًو أو ذاك مث ردًو
هعم لع  العذر اهنم مل يببعوا أص  رسا لة الرتمايع حباذ هللا أو الوااس يف األصاول إال إشاارة أو  وشلا سي   وال  فيها ادلراسي  كما سيظهر 

 يف الفقي إال إشارة كذل  
ُ َأنه َّلِلِه َعَلْيَك ُحُقوقاً ُمُِيَطًة ِبَك اْعَلْم َرِِحََك )): ًاورطلت الرسالة و  تَ َها َأْو َمْنزَِلٍة نَ َزْلتَ َها َأْو ََف  اَّلله ُكلِّ َحرََكٍة ََتَرهْكتَ َها َأْو َسَكَنٍة َسَكن ْ

تَ َها َأْو آَلٍة َتَصرهْفَت ِِبَا  بَ ْعُضَها َأْكبَ ُر ِمْن بَ ْعضٍ  ،َجارَِحٍة قَ َلب ْ
ِه الهِذي ُهَو َأْصُل احْلُُقوِق َوِمْنُه تَ َفرهَع... َوَأْكبَ ُر ُحُقوِق اَّللهِ    4)  َعَلْيَك َما َأْوَجَبُه لِنَ ْفِسِه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ِمْن َحقِّ

او   ر احلقاوقأي رواي أليفاري ساائ   ِمْن ُه تَ َف رهعَ ))و   اله ِذي ُه َو َأْص ُل احْلُُق وقِ ))و   َوَأْكبَ ُر ُحُقوِق اَّللِه َعَلْيكَ ))وزل  االسيواد قولي:  ًو
ن ُكلِّ َأْمرٍ )كقولي ألعا :     وسي   ألفصي  ذل  وريًنى وادلواقشات الحقاً إبذن هللا ألعا   5) تَ نَ زهُل اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِن َرِبِِّم مِّ

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
َما يُ َواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم ُثُه ُيَصلِّي َوَيْدُعو اَّللهَ َعزه َوَجله ِفيَها ِإاله اْسَتَجاَب َلُه َف  ِإنه َف اللهْيِل َلَساَعًة )): عليي السالمقال اإلرام الصادق 

َلةٍ  ُ َوَأيُّ َساَعِة ِهَي ِمَن اللهْيلِ  :قُ ْلتُ  ،ُكلِّ لَي ْ ُدُس اأْلَوهلُ  :َقالَ  ؟َأْصَلَحَك اَّلله     ِمْن َأوهِل النِّْصفِ  ِإَذا َمَضى ِنْصُف اللهْيِل َوِهَي السُّ
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 أي لو سل موا كالم ادلًنزا الوائيين برتميبي على األًم   1)
  322ادلصدر هفسي: ص  2)
 لية ادل خوذة شرهباً م للقدرة العقو  أو ًذا رق  3)
  255قم، ص –احلسن بن شعبة احلراد، حت  العقول، رؤسسة الوشر اإلسالري   4)
  4سورة القدر: آية   5)

(31) 
 


