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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔ5) 

 موجز املباحث اآلتية
عنبباوين جوعببن جعبب  ادلرالببات أو األدلببة إ بببا ً، ولنبببدأ  ،حم وبالكببات الياببيو  بببو ً سبببا المببالم عببن جعبب  برالببات ابب ال بب ا

ان برالبات  البلب  عبن السباة العيالئيبة كبدليل إ بباب علبى جعب  ادلرالبات  نيبول  –ت مًة دلا بضى  –ادلرالات الثبوتية مث نممل 
 ابب ال  احم أو با قيل انو برّاو ىي 

 الرتجيح ابألمهية
دون ببا   ،األمهية، وال إشمال يف كربى تعنّي اب ثال األىبم إذا تب احم ببمل ادلهبم، دببا يفبّوت قبدر ادلصبللة ادلل ببة جينهمباألول: املرجح ا

اإلشبمال يف الصباير ت ويديبد األىبم  وإمناال جدراة ادلنمل بن اليك، وسيأب المالم  يو، بصللة األىم، كان الفائت ابب ثال ادلهم، بن 
دلعلوم بنهبا ابألدلبة النيليبة قليبل، كرالبان الصبالة علبى الصبوم، واألكثبر ال جبد  يبو ببن اللىبوب ألدلبة أخبرى كبنباب العيبالب بن ادلهم  ان ا

 وغاه، كما سيأب.
 الرتجيح ابحتماهلا

ببن جبّر العبم وان  ، كمبا لبو اح ملنبا ان جبّر األخ أىبم يب  اح ملت أمهي و جلاح مال األمهية،  لو مل يرز أمهية أحدمها املرجح الثاين: 
ادلرسببلة عببن ىببو يف األخببا وبنشببأ االح مببال  ،وكبب ا لببو اح ملنببا أمهيببة جببّر األم علببى جببّر األبقطببمل رحببم األخ أشببد بببن قطببمل رحببم العببم، 

ىبو  يف األولادلنشبأ ، و ((َأاَبكَ  ابْ  َررْ ))قبال ويف الراجعبة  (1)((أُمَّ كَ  ابْ  َررْ  أُمَّ كَ  ابْ  َررْ  أُمَّكَ  ابْ َررْ )) حي  قبال  صلى هللا عليو والو وسلم النيب
 طبيات اإلرث بثاًل،  هل جيب اليايو ابح مال األمهية كما واب ابليطمل هبا؟

 الرتجيح بقوة االحتمال رغم ضعف احملتمل
 هل ييدم على احمل مل األضعف بالكاً واألقوى اح مااًل؟ أو العمس؟ أو ييال  ،اقوائية احمل مل بمل ضعف االح مالاملرجح الثالث: 

 بثلة ابل فصيل؟ ولنمثل ل لك أب
شك يف   اللو دار األبر جني إنياذ حياة شخصني )يف يد ى ا الظامل بثاًل( وجني إنياذ حياة شخص واحد )يف يد ظامل آخر( األول: 

يف إنيباذ الشخصبني )ابسب خرااهما ببن يبد الظبامل األول يف ىب ا السبىن( عشبرين  جناحبوتيدم إنياذ الشخصني، ولمن لبو كبان اح مبال 
ببن يبد الظبامل الثبا  يف  إنياذ الشخص الواحد )ابسب خرااو كان اح مال  الحو يفوابلعمس    ابدلائة( نيال الفشل مثاناح موكان ابدلائة )

 أو % على ال بواي91% و11السىن اآلخر( ىو مثانون ابدلائة )وكان اح مال الفشل عشرين ابدلائة(  أيهما ادليدم؟ ولو كان االح مال 
 ؟ وللمسألة  روض كثاة قد يشك يف المثا بنها  ما احلمم؟م ما احلم %71% و01% أو 95% و5

لو دار األبر جني ان يصلي الظهر أو المسوف،  ان الظهر أىم جال شك، لمن لو كان اح مال قدرتو على أداب الظهبر ا نبني الثاين: 
اح مبال قدرتبو علبى أداب وابلعمبس ( بنعو ى ا بيدار اح مالكان اح مال عى ه دلانمل يطرأ أو دلانمل حاصل ابلفعل و % 98كان ابدلائة )و 

 %  أيهما ادليدم؟98المسوف 
جني ان ي وظف ىنا جعشرة باليني دينار أو ىناك خبمسة باليني،  األول أراو قطعاً، لمن  –ال عريف ثيف ب –لو دار األبر الثالث: 

% 81كببان اح مبببال قبولبببو ابن  يفبببة الثانيبببة %( عمببس الوظ81% )واح مبببال ر ضبببو 01ببباذا لبببو كببان اح مبببال قبولبببو يف الوظيفببة األو  
 %؟  ما ىو حمم العيل والعيالب؟ سيأب ان ادلخ ار ال فصيل.01واح مال ر ضو 

 واحلاصل ان الصور  ال ة  بيطوع األمهية، زل مل األمهية، األقوى اح مااًل بمل كونو أضعف زل ماًل.
 الرتجيح ابألسبقية زمنا  

لبباً بل بباً،  يمببا ار ى مجببمل وببنهم صبباحب العببروة يف جعبب  يبد اع ببربه مجببمل ببنهم ادلببازا النببائي  براِّ   ،األسبببيية زبنبباً امل رجح الراب   : 
 الفروع ال خيا.
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صبالة الظهبر أو العصببر )ابن كبان قببادراً علبى أحببدامها  يب ( أو السببىدة جببني وذلبك كمبا لببو دار األببر جببني الصبوم اليببوم أو غبداً، أو 
 .با اليوم أو غداً  السىود، أو النهي عن بنمر  األو  أو الثانية، أو الركوع و 

وعلى الرأي األول  ان ى ا ادلراو ييمل يف عبرض اليابيو ابألمهيبة إذ أطلبا جعضبهم اليابيو ابألسببا زبنباً وإن كبان ادل بأخر زبنباً ىبو 
 لو تساو   سيأب.وابا األىم، وادلنصور ال فصيل وان ادلدار األىم، 

 الرتجيح ابألسبق تعّلقا  
أو يبوم السببت  لبم يد عبو عاصببياً يف األسببا تعليباً، وإن كبان زبببن االب ثبال واحبداً، وذلبك كمبا لبو حبل  عليببو ديبن امل رجح اا ام : 

نبدم و ب وقبرر  تب كر أو علبم أو ، مث يف يبوم اال نبنيألحبد الوابوه ادلاضبيةمث حل  عليو دين آخر يوم األحبد  لبم يد عبو ااىاًل أو غا اًل، 
 ويببات أو قلنببا هبببا لمببن كببان ال  منببليف ادلا أحببدمها ومل نيببل جياعببدة العببدل واإلنصبباف كببربىً أداب لمنببو كببان عبباا اً إال عببن سببداد الببدين 

جببل اببا ان يسببدد ذلبب ا كبباباًل أو لب اك،  يببد ذىببب مجبمل إ  ان الوااببب ان يسببدد بببا تعلبا ج ب ببو أواًل، جببدعوى ان ذب ببو  لواببو   ال نصبيف
ببانشببايلت جببو يببوم السبببت  عنببدب  عليببو يببوم اال نببني سببداد الببدين البب ي حببّل  ،  شببرعي عببن سببداد الببدين الثببا ا ابباب األحببد كببان لببو بعىِّ
 السبت، وسيأب المالم  يو.

 ترجيح ما ال بدل له على ما له بدل أبقسامه الثالثة
أو أ راد طولية، وعلى با لو جدل ترايو با ال جدل لو على با لو جدل أو أ راد عرضية، وعلى با لو جدل املرجح السادس إىل الثامن: 

 اضطراري.
 ما له أفراد عرضية

 اهنا أبمجعها  –على رأي  –د ه األول  كمفارة اّ  ادلرأة شعرىا يف ادلصاب وكفارة إ طار شهر ربضان عمداً على احلالل وكفارة الع
المفبارة ج ب بو وجبني  قليبل ودار أببره جبني سبداد ديبن  سلّاة جني ع ا رقبة وصبيام شبهرين ب  باجعني وإطعبام سب ني بسبميناً،  لبو كبان لبو ببال 

ال ي ابللىوب إليو  –وىو الصيام  –ع ا الرقبة أو اإلطعام  انو ي عني عليو اخ يار الصيام وج ل ادلال للدين، إذ اإلطعام والع ا ذلما جدل ج
  من اجلممل جني احليني،  يىب عليو ذلك.

 ما له أفراد طولية زمنية
، كمبا لبو بواابب وإن كبان أبدد درابات الوابو  أي   –إال األخا بنهبا  –ب ادلوّسمل  انو يياو على أ راده الطولية والثا   كالواا

 وجبني سبيي داابن   ،قبل آخر الوقبت جثمبان دقبائابا دار األبر جني صالة الظهر والعصر يف الدقائا الثمانية األو  جعد ال وال وىم ا إ  
 .أدائية انو يراو على الصالة بادام لو أ راد أخرى  ،كو ىلك أو تضررلو عّد بن عيالو حبي  لو تر 

 ما له بدل اضطراري
ان با ال جبدل  قدس سرهمجمل بنهم احمليا النائي  كالاُيسل والوضوب إذ جدذلما ال يمم، وقد ار ى   ،والثال   وىو با لو جدل اضطراري

أضبعف بالكباً، كمبا لبو دار األببر جبني ال طهبر ببن احلبدث أو اخلبب ،  لو بيدم على با لو جدل اضبطراري بطليباً وإن كبان ببا ال جبدل لبو
ي يمم جدل الايسل،  عليو، سل ويصلي جثوب جنس أو يايسل الثوب و  األبر جني ان ياي،  انو يدور  يما لو كان رلنباً وكان جع   وجو جنساً 

حدث اجلناجة على تطهبا الثبوب، وكب ا لبو دار  وضوح أمهية ال طهر بن، وذلك رغم غسل الثوب وال يمم جدل الايسلحسب نظر ىؤالب 
 ب صرف ادلاب إ  اذلرة.جين يل إ  البدل االضطراري وىو ال يمم و  انو ياألبر جني سيي اذلرة وجني الوضوب، 

للفيببدان  (ََلْ ََتِ  ُدوا)، وسببيأب ان لببو خصوصببية خاصببة بثببل  ببول قببدس سببرهوسببيأب بنببا حببب  ذلببك، ولعببل ادلثببال ىببيمن علببى  مببره 
إطالقبو، ذلبك علبى غ سال، ولمن جنباب العيبالب لبيس علبى  ال  منو االعليو غسل  وجو للصالة  اقد شرعاً للماب  وان َبن جيب ،الشرعي

ببثاًل ىبو المبوخ اضبطراري لمبن لبو كبان للبيبت جبدل  ، مثاًل لو دار األبر جني ان يب  داراً ألىلو أو يشيي سيارة  ال شك ان ادلن ل أىم
لمن الصليو  (جدون ج ل بالجناؤه ب ان يشيي ابدلال سيارة، وييك البيت )بمل  رض ان الموخ  منو  انو جيدلازا  على ظاىر إطالق ا

ال فصيل حبسب حااة ادلملف  لعل حاا هم للبيت أكرب بن حاا هم للسيارة  يىب عليو جناؤه جدون االن يبال لبدلبو االضبطراري وىبو 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين ر و بل.  دج ج لك ادلال الموخ وشراب السيارة
 (.041ص  عليو السالم يو الرضا ) (( اثْ َناِن َعِلياَلِن َأبَدا : َصِحيٌح ُُمَْتٍم َوَعِليٌل ُُمَلِّطٌ ))  عليو السالم الرضاقال اإلبام 


