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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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 

(23) 
 لة للمكلفنيتتميم: دائرة املوضوعات املوك  

سبق )الدائرة الرابعة: دائرة ما أوكل الشاار  للمللفاني أمارا كالشاروط يف ضامن العفاود، رتلاو الا ط ادلالات علاى ادلساث  ر 
مسمار يف احلائط، أو ال ط تصررتاً معيناً ك ن يطليها كال سانة أو يسافي  ، كعدم دقّ يف العني ادلسث  رةعدم تصرف خاص 

ر عناه، رتماات وور اه مان ال يار  لا ة شلات الشارط، أو مان ال يشا شه، رتهال الشارط ألجارها مباء البئر اللذائية، أو ان يزو 
 .(1)السابق انرتذ إال لو أسفطه؟ أو ال؟ أو ابلثفصيل؟ رتث مل هذا(
، كمااا ان الوقااوف علااى (2)(أ ْوفُوووْا ْلْلُقُوووودْ )رتانااه ادلسااثفاد ماان  وو ااه الث ماال: ان العفااد يفااب علااى حسااع مااا تعاقاادا عليااه

أهلها، رتال يثغري عما وقب عليه مبوت أو لبهه رت ىت لو مل يار الالحاق لا ة ماا الا ط يف العفاد أو مل يلان  هافحسع ما يف
رتياه اناه انثفال  ممن يش شه لو كان أوقب العفد بنفسه رتانه ميضي على ما كان علياه، وعلاى شلات بنااء العفاالء وساريلم، والسارّ 

 السرقفلية( رترا ب. –وقد رتصلنا اللالم عن شلت يف مباحث )عفد اخللو  (3)رتث مل إليه مفيداً رتلم يلن لثغيريا ماللاً،
رتاهنااا ادلوكلااة للمللفااني، يف رتااري ادلش عااات الشاارعية، رتمااثاًل: لااو كااان ياار   ؛واألوىل الثمثياال للاادائرة الرابعااة، ابدلوضااوعات

يااق رتظاان  ناااً معثااماً انااه مااو ون يف مث تغااري تششيصااه ادلوضااوعي باابعم الث ف ،ببيضااثني الباايم معاادوداً رتباعااه مثفاضاااًل بيضااةً 
، رتهل البيب ابشل حسع تششيصه اجلديد أو ماٍض حساع ماا وقاب علياه مطابفااً لثششيصاه (4)هذا البلد، وكان عينهما ابقياً 

 السابق؟
 تششيصااه رتهاال تبطاال وكااذا لااو اسااث  را ليفاارأ لااه الفاارآن بل اان خاااص كااان تششيصااه ادلصااداقي انااه لااي  بغناااء مث تغاارّي 

 أو يبطل الشرط؟ اإل ارة؟
مثفاضاااًل الوكياال رتباعااه  ،رتلااو كااان الوكياال يااراا معاادوداً وادلوكاال مااو وانً  (ادلوضااو )ويفاارب منااه تغاااير نظاار ادلوكاال والوكياال يف 

رتهل البياب  اائز لا يأ؟ أو الثفصايل ابناه  اائز تلليفااً للوكيال إش ياراا معادوداً للناه ابشال وضاعاً للموكال إش ياراا ماو وانً رتاال 
للااه؟ وكااذا لااو رأ  الوكياال ان هااذا ادلثولااد بااني كلااع ولاااة هااو لاااة موضااوعاً ورأ  ادلوكاال انااه كلااع أو العلاا ، ياادخل يف م

 بناء على بطالن بيب األعيان النجسة مطلفاً.

                                                           

 (.09را ب الدرس ) (1)
 .1سورة ادلائدة: آية  (2)
 لمضّي على ما وقب عليه العفد، إش ال ميلن ان يشمل احلرام بنظرا.لإش ال إشالق  (3)
 ال حا ة ذلذا الفيد، رتثدبر. (4)
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 : مقىن احلكم الظاهريآخر تتميم
باني تفساري احللام  ول كاذلت()من ان الوضعي كالثلليفي وانه إشا  ال الثاين بثغاري الفثاو   ال األ مث انه ال رترق رتيما شكر

الظاااهراب ابحللاام ادلما اال، وبااني تفسااريا ابحللاام الااذاب دل عليااه الاادليل األعاام ماان كونااه مطابفاااً للواقااب أو ال أاب احللاام الااذاب 
وهااو مفثضااى األدلااة  حيثماال رتيااه اخلااالف، كمااا ال رتاارق بااني تفسااريا ابحللاام اوعااول يف  اارف الشاات واجلهاال ابحللاام الااواقعي

وإن مل يلاان ادلفااام  ،وهااو مفثضااى األلااول العمليااة تفسااريا ابحللاام الااذاب موضااوعه الشاات يف احللاام الااواقعيوبااني  اال ثهاديااة
 من الفسم الثاين. (1)وادلب وث عنه ههنا

 جراين النزاع لدى ختالف اجملتهدين يف األصول القملية
وشلاات كمااا لااو ار    ،العمليااة أيضاااً يف األلااول  لااد  اخااثالف نظاار الففيهااني وللاان ومااب شلاات رتانااه ميلاان تصااوير الناازا 

ان االسثصا اب يف الشات يف ادلفثضاي  اار )كماا لاو لالة يف حيااة  و هاا الغائاع، بعاد الالحق الاذاب عادل ادلفلّاد إلياه 
انفضاء معدل العمر الطبيعي ألمثاله( وكاان رأاب اوثهاد الساابق عادم االسثصا اب رتاال نففاة ذلاا علياه مان مالاه )ادلاود  لاد  

أل ال صصايل النففاة، ماادام ذلا عادو يار  االسثصا اب )ولاو كاان  رتإشا عدلة إىل مان  أو لديها أو لد  اثلث( حاكم الشر 
مساااااوفً( رتهااال االسثصااا اب الفاااادأ مااااٍض يف حفهااااا أو اجلدياااد؟ وكاااذا لااااو علااا  األماااار يف  لااا ي اً للاااون ادلعاااادول إلياااه

 رتهذا يف الوضعي. –دم ا ثهادمها ابن كان السابق ير   رفن االسثص اب ورأ  الالحق الع
وقا   ،وهاذا يف الثلليفاي ،وكذلت: لو كان السابق ير  الماءة يف الشبهات الث رميية والالحق ير  االحثيااط أو العلا 

 على شلت ما ِسواها.
 يف الكاشف وليس القرف مبفّرق

إش  (2)لثهاا ادد اة هاي علّاة مبفياة أيضااً(وبذلت يظهر و ه النظر رتيما قويناا باه مان )ألن ادلثفااهم عررتااً مان  عال ادلللياة هاو ان ع
 .ولي  ادلثفاهم من اللالف عن أمر انه إشا  ال يبفى منلَشُفه اثبثاً  ،كالفة  هي الفثو  ليسة  اعلة للمللية بل

 وليست الفتوى كوضع شيء يف حملّ  
كلاه مان اخللاط باني العلاة إش   (3)رتهي كوضب ليء يف حمل رتاناه يبفاى رتياه وإن ماات الواضاب(كما  هر و ه االيراد على )

كااي   والساابع وادلفثضااي وبااني اللالااف رتااان الوضااب علااة أو مفااثٍم لبفاااء الشاايء يف ملانااه والفثااو  ليسااة علااة وال مفثضااياً 
 .يفثضي ألل حدو ها حدوث احللم وبفاءا، حىت بعد  واذلا

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ُ ْليو فْ )): عليه السالمقال اإلمام علي  ْفت ح  ع ل ى ع ْبد  م ا ك ان  اَّلله د ْة و ال  ْليو  ب  الزّْاي  ب  الشُّْكْر و يُوْغْلق  ع ْنُه ل  ت ح  ع ل ى ع ْبد  ل 

ب  الْ  ب  التوهْوب ْة و يُوْغْلق  ع ْنُه ل  ْفت ح  ْلق ْبد  ل  اب ْة و ال  ْليو  ب  اْْلْج  ب  الدُّع اْء و يُوْغْلق  ع ْنُه ل  ْغْفر ةْ ل    .553هنج البالرتة: ص ((م 
                                                           

 من ان األحلام الثلليفية والوضعية إشا  بثة بفثو  األول، رتهل تبفى انرتذة حىت بعد العدول عنه؟ (1)
 (.33را ب الدرس ) (2)
 (.33را ب الدرس ) (3)


