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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة 

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

(65) 
 جوب عندهالشيخ: جعل الدلوك سبباً ليس إال إنشاء الو 

مسهمل  أو  وقال الشيخ: )ىذا كلو، مضافا إىل أنو ال معىن لكون السببية رلعولة فيما حنن فيهو حهي يهمكلم أنهو  عه   
األحكهام منوةهة ابدلصها   ،كاألشهاعرة  ،خصوصها عنهد مهن ال يهر  -ال، فإان ال نعله  مهن لعه  الهدلوك سهببا للولهوب 

الولهوب عنهد الهدلوك، وإال فالسهببية اللائمهة ابلهدلوك ليسها مهن لهوا م  ا هو، إال إنشها   -وادلفاسد ادلولودة يف األفعال 
يكون فيو معىن يلمضي إجياب الشارع فعال عند حصولو، ولو كانا مل  كن رلعولة من الشارع، وال نعللها أيضا  (ٔ)أبن

 (ٕ)صفة أولدىا الشارع فيو ابعمبار الفصول ادلنوعة وال اخلصوصيات ادلصنفة وادلشخصة(
 انو يرى االستحالة الوقوعية قدس سرهه ات: ظاىر وضيحت

)اسههم الة لعهه   (ٖ)الوقوعيههة : األول: لعهه  كالمههو ىههذا  ههاىر يف انههو يههر  االسههم الةلكالمههو تموضههي اولنبههدأ أوالب  
فههان ادلوضههوع إ ا   ؛مههن السههالبة ابنمفهها  ادلوضههوع (ٗ)كونههو   هههور كالمههو فيههها احلكههم الوضههعي( ال رلههرد عههدم الوقههوع، وولههو

عل  من لع  الهدلوك سهبباب للولهوب إال إنشها  الولهوب عنهد الهدلوك(  نمنمفياب اسم ال لع  حكم لو ف يث )ال كان 
اسههملالالب أو  بعههاب أو كمهها ىههو صههري  كالمههو فلههي  ىنههاك معههىن آخههر )ىههو ادلههدعى انههو احلكههم الوضههعي( كههي يعلهه  لعلههو 

 عدم لعلو.
 ؟ذاتيةيف الدلوك، فكيف ابلاالقتضائية الشيخ ينفي السببية 

الثاين: ان ولو  لييده  ه)أبن يكون فيو معىن يلمضي إجياب الشارع فعال عند حصولو( لنفي  وىم لرب الباري  عهاىل 
ولههذا فسههر لههوا م الههذات ابالقمضهها  فانههو إن قيهه  عهها ىههو  ههاىر المعبههًن  ههه)لوا م الههذات( الههذي ىههو مهها لهه م الشههي  لذا ههو ومل 

ىان، فانو يسم ي  عليو  عاىل عدم ايإجياب، و ل  ابة  ابلضرورة    انو ابة  ابب الرب  ّيات كذاميكن انفكاكو عنو،  
أو مفسهدة   ،ل مهةمهما كانا ابلغة أو ما يعهرب عنهو ابدل ابلضرورة حي يف ادلمكن لبداىة انو ال يولد يف أي أمر مصل ة

                                                           

 .قدس سرهشيخ وما يف  عض النسخ من )  (  دل )ابن( غلط فانو يناقض مرام ال (ٔ)
 .1ٕٔص ٖقم: رلمع الفكر ايإسالمي، ج -الشيخ مر ضى االنصاري، فرائد األصول، إعداد: وحتليق جلنة حتليق  راث الشيخ األعظم  (ٕ)
 أو الذا ية فمأم . (ٖ)
 لع  احلكم الوضعي. (ٗ)
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ذلها م ااههاب أو مانعهاب فعهه ، وال  إال وىهي ملمضههية لكهي جيعه  ادلشههرّع احلكهم علهى ةبلههها فهان كهان حكيمههاب ومل يهر  كهذل ، 
لات جلع  الشرع أي يإجيا و أو حترميو أو غًنمها حبيث خيرج فعلو ايإنشهائي ة ادلصل ة الثبو ية يف ادلمعل  يعل  اسمل ام وعّليّ 

 .الثبويت للواقع ومعلوالب إليو  لجأب عن اخمياره ويكون م  
ه، وإمنههها الهههذي نفههاه الشهههيخ ىهههو معهههىن )االقمضههها ( ىل مؤونهههة ردّ واحلاصهه : ان ىهههذا ادلعهههىن  هههديهي االنمفهها  وال  مهههاج إ

)الذي فسر  و لوا م الذات( فالم م ابنو حي االقمضا  غهًن ب ها يف الهدلوك وانهو لهي  فيهو معهىن يلمضهي إجيهاب الشهارع 
 .(ٕ)عند حصولو (ٔ)فعالب 

 اخلصوصية غري جمعولة من الشارع مبا ىو شارع
ن رلعولة مهن الشهارع( أي لهو كانها السهببية اللائمهة ابلهدلوك مهن لهوا م  ا هو )أي مهن الثالث: قولو )ولو كانا مل  ك

عها ىهو مكهّون فمخهرج عهن مهورد لهو ملمضيات  ا و كما مر( فاهنا ليسا رلعولة من الشارع عا ىو مشرّع    ىي رلعولة 
 .(ٖ)الكالم يف األصول وعن كوهنا حكماب وضعياب أو  كليفياب 

 ات أو جمعولة لو بلحاظ ذاتو أو مشخصاتوالصفة اما الزمة للذ
( وقد  كون مفارقة لكنها جتعه  للشهي  أو للنوع ال مة للذات )للجن  أو للفص  الرا ع: ان الصفة قد  كون صفةب 

  ل اظ فص  لو أو  ل ا و خصوصيا و الصنفية أو الشخصية.
   وككونو يف حّي  )فانو ال م جلسمو( ولو  فمثالب: ايإنسان لو صفات  ا ية كايإمكان الذايت )أو الولودي الفلري(

َوَلَقددْد  )صهفات رلعولههة فلهد  كههون رلعولهة  ل ههاظ فصهلو وقههد  كهون رلعولههة  ل هاظ صههنق مههن أصهنافو فمههثالب قولهو  عههاىل 
ل أو  كرمي ايإنسهان رلعهول لهو عها ىهو إنسهان، فههذا رأي، أو ىهو رلعهول لهو عها ىهو عهاد ادلراد انى   (ٗ)(َكرَّْمَنا َبِِن آَدمَ 

 .(ٙ)(ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْدَقاُكمْ )قال  عاىل:  ،(٘)ي آخرأمملي أو مؤمن أو عامل، وىي صفات صنفية لو، فهذا ر 
 مناقشات مع الشيخ

 :قدس سره يرد على كالمو ولكن
 ال مانع من وجود خصوصية ذاتية يف الدلوك -أ

                                                           

 من األفعال كالصالة. (ٔ)
 الدلوك. أي (ٕ)
 و فسًن ىذه اجلملة  غًن ما  كر  عيد لداب. (ٖ)
 .ٓٚسورة ايإسرا : آية  (ٗ)
 وىناك  فسًن آخر لآلية فرالع. (٘)
 .ٖٔسورة احلجرات: آية  (ٙ)
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فكمها   ا يهة أو صهنفية  لمضهي إجيهاب الشهارع للصهالة عنهده  أوالب: ابنو ما ادلانع من ان  كون يف الهدلوك خصوصهية
فيها خصوصية  ا ية ) لمضي( هبا ايإحراق )وليسا علة اتمة لو الشرتاط احملها اة اخلاصهة وقا ليهة اللا ه  ابن  (النار)ان 

عي إجياب الصهالة ( فلعلو  ولد يف الدلوك خصوصية اقمضائية  سمدمثالب  ال يكون اخلشب مرةوابب أو مطلياب عادة عا لة
 عل ( فان ىذا الشق معلول زلمم .نال فال ولو للولو )لد  حصولو، 

 بل الدليل دال عليها؛ لتبعية األحكام ملصاحل يف املتعلقات
ان األحكههام ب مههة دلصهها  ومفاسههد يف ادلمعللههات علههى مسههل  العدليههة  : هه  نلههول: ان الههدلي  دال علههى  لهه  وىههو

عههة يف أصههلها دلصهها  يف ادلمعللههات فكههذل  ىههي ات عههة يف قيودىهها وخصوصههيا ا دلصهها  يف ومههنهم الشههيخ، وكمهها اهنهها ات 
 ادلمعللات وإال كان الملييد هبا لغواب ال يصدر من احلكيم.

 ال يلال:  كفي اخلصوصية يف اجلامع 
 وحترميها قبلو.إ  يلال: لو كانا اخلصوصية يف اجلامع لولب المخيًن  ٌن األفراد ال إجياب الصالة عند الدلوك 

و عبارة أخر : يدلنا على ان للدلوك خصوصية )اما يف  ا و أو يف صنفو ومشخصا و( ان الشارع حّرم صالة الظهر 
مفسههدة يف  هال مصهل ة وحترميهو قبلهو ال عهن ولهو مل  كهن خصوصهية فيهو لكهان إجيا هو يف ىهذا الوقها  ، عهده اقبلهو وأولبهه

ال يصهه  يف فانههو اجلههوا  قبلههو، وكمهها ال يصهه ، إال يف االمم ههاين وشههبهو، إجيههاب األصهه  أو حترميههو  ههال مصههل ة ومفسههدة 
 الليد الملييد  و حبيث يكون  دون الليد حراماب ومعو والباب إال دلصل ة أو مفسدة.

 من الرواايت الدالة على خصوصية الدلوك
على ان يف الدلوك خصوصية، ويف سائر أوقات الصهلوات أيضهاب، والهرواايت كثهًنة  ويوض و أكثر: ان الرواايت دلا

لههداب ومنهههها مههها  هههدل علههى أن أ هههواب السهههما   فهههم  لههد  الهههدلوك وان الهههدعا  أقهههرب ل لا ههة وان الصهههالة حين هههذ   هههدفع 
ُت َصََلٍة فُِتَحْت أَبْددَواُب ِإَذا َدَخَل َوقْ )): عليو السالمعن أيب عبد هللا  االضرار الكبًنة وجتلب ادلنافع العظيمة ولذا ورد

ددَااِء ِلُصددُعوِد اأْلَْعَادداِل َفَاددا ُأِحددْص َأْن َيْصددَعَد َعَاددلع َأوَُّل ِمددْن َعَاِلددي َواَل ُيْكتَددَص يف الصَّددِحيَفِة َأَحدد  (ٔ)((دع َأوَُّل ِمددِنِّ السَّ
رع ِلْلُاْؤِمِن ِمْن َوَلِدِه َوَماِلوِ َلَفْضُل اْلَوْقِت اأْلَوَِّل َعَلى اأْلَِخرِي خَ )) عليو السالمأ   و ع ْبِد اَّللِ   وقال وع ْن أ يب احلْ س ِن  (ٕ)((يدْ

:  عليهو السههالمم وس هى  داً ِمددْن َقِضدديِص اآْلِس ))ق هال  ِْيَددُص رَِ الصَّددَلَواُت اْلَاْفُروَضداُت يف َأوَِّل َوْقِتَهددا ِإَذا ُأِقدديَم ُحدُدوُدَىا َأ
ََِرا َِدِو َو ِِيبِدِو َوِر :  عليهو السهالم  ع هْن أ يب ع ْبهِد اَّلل ِ  (((ٖ)َوتِدِو فَدَعلَدْيُكْم اِبْلَوقْدِت اأْلَوَّلِ ِحنَي يُدْؤَخُذ ِمْن َشَجرِِه يف  ِإنَّ ))ق هال 

                                                           

 .ٔٗص ٕةهران، ج –الشيخ الطوسي، المهذيب، دار الكمب ايإسالمية  (ٔ)
 .ٕٚٔص ٔقم، ج –الشيخ الصدوق، من ال  ضره الفليو، مؤسسة النشر ايإسالمي  (ٕ)
 .ٓٗص ٕةهران، ج –ب ايإسالمية الشيخ الطوسي، المهذيب، دار الكم (ٖ)
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وغهًن  له   ها يظههر منهو ان للوقها )وقها الهدلوك(  (ٔ)((َفْضَل اْلَوْقِت اأْلَوَِّل َعَلى اأْلَِخرِي َكَفْضِل اآْلِخَرِة َعَلى الْدنْدَيا
 ابب و عداب من ال وال مدخالب يف  ايدة األلر.يف الولوب وللوقا قر اقمضائياب مدخالب 

 م اجلعلاخلصوصية الذاتية جمعولة للشارع يف فعليتها مبتاِّ  -ب
 –مل  كن رلعولة من الشارع( )اي لو كانا من لوا م  ا و أي من ملمضيات  ا و  ،يرد على قولو )ولو كانا اثنياً:

وىهي  –و ل  ألن السببية الشأنية ليسا رلعولة من قب  الشهارع من الشارع  ةعلى ما فسره( اهنا ميكن ان  كون رلعول
 اما السببية الفعلية فمكون ىي اجملعولة لو. –ال م الذات اقمضا ب 

ا كانها م  لههِ الشأنية الذا ية إ ا فرض اهنا كذل  فال يص  يف السببية الفعلية السببية و عبارة أخر  إن ص  كالمو يف 
فهو  ،ع  ولوب الصالة عندهنية فلط، فمثالب: قد يكون الدلوك يف حد  ا و ملمضياب ألن جي  سببيمو الذا ية الشأنية  كوي

مهيم اجلعه ، ىهو اجملعهول مهن ملعلهو سهبباب فعهالب  م لكهنّ  ،سبب شأين وىهو يف ىهذا احلهد غهًن رلعهول للشهارع عها ىهو شهارع
 الشارع عا ىو شارع. فمد ر وللب ث صلة إب ن هللا  عاىل.

 :من مثرات البحث
 ان للب ث عن رلعولية احلكم الوضعي ابالسملالل أو ابلمبع وعدمو، مثرات:سبق 

منها: ما ىو مصّب الكالم من اهنا لو كانا رلعولة ابالسهملالل لهر  المه احم  ينهها امها لهو كهان انم اعيهة صهرفة فهال 
 فاألمر أوض . ونضيق: كليفيالميلع الم احم إال  ٌن مناشئ انم اعها، ولو قي  ابهنا ليسا إال عبارة عن احلكم 

الكالم يف األحكام الوضعية فيو ولعلو من مثرا و، وىو ص ة اسمص اب احلكم  قدس سرهومنها: ما الر  الشيخ 
 .إال عرب منشأ انم اعو إ ا كان انم اعياب  والوضعي إ ا كان رلعوالب ابالسملالل وعدم ص ة اسمص ا 

يف ىهها ٌن الثمههر ٌن كمهها سههيأيت  كههر مثههرات أخههر  أصههولية، امهها رد واألخههذ والههحتليههق الكههالم إب ن هللا  عههاىل وسههيأيت 
الفلهية فهي ابأللوف، و ل  كلو  عد إكمهال مناقشهة كهالم الشهيخ ومناقشهة سهائر األدلهة علهى انم اعيهة احلكهم الوضهعي 

 فانمظر.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َذا َوَرَد َعَلْيِو َأْمرع َيُسْرُه قَاَل: إِ  صلى هللا عليو والو وسلمَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ))قال:  عليو السالمعن ايإمام الصادق 

 ((اْْلَْاُد َّلِلَِّ َعَلى ُكلِّ َحالٍ  :اْْلَْاُد َّلِلَِّ َعَلى َىِذِه النِّْعَاِة، َوِإَذا َوَرَد َعَلْيِو َأْمرع يَدْغَتْم ِبِو قَالَ 
 .1ٚص ٕالكايف: ج 

                                                           

 .ٕٗٚص ٖةهران، ج –ثلة ايإسالم الكليين، الكايف، دار الكمب ايإسالمية  (ٔ)


