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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
(246) 

 : الرتجيح ابألمهية اما إلزامي او استحبايبتتمات
األمهيةةةة، وال إلةةةكال يف ّيةةام ثعةةةنيه اإجاةةةال األهةةم إ،ا ثةةةواحم إةةةمل ادلهةةم، مةةةا يفةةةوهت قةةدر ادلصةةةل ة ادللوإةةةة ملببب جح األول: ا) سببب :

 ويجضح ،لك ابدلاال فلو ثةواحم إقاةا، قائةد (1)بينهما، دون إا ّيان الفائت ابإجاال ادلهم، إن إصل ة األهم، ال بدرجة ادلنمل إن الرتك(
أو ثةواحم إقاةا، إرجةمل ثاليةد إةمل إقاةا، لة م عةاد  إةن سةفن الظةاذ، فةان إقاةا،  ،إةمل إقاةا، جنةد  إةاالا  اجليش ادلعجال لدم العدو

حبفظهةا ّيمةا ان ادلفسةدة إةن  إ، ادلصل ة ادلفوهثة إن إقاا، األهم، إبقاةا، ادلهةم ابل ةة حةد املةوام ؛قائد اجليش وادلرجمل أوىل لدم الجواحم
ال يةرا  العاةال  ممةا ادلصةل ة بينهمةا حفة  فةان  الرسةائل إةاالا س كفايةة إةمل إةدره  الس ، إةدره  ، عكة  إةا لةو ثةواحم إقاةاثرك حفظها ابل ةة

 واحلاصل: ان الرتجيح ابألمهية على قسمني: إلواإي وثرجي ي. حبد املوام.
 دليل الرتجيح ابحتمال األمهية استقالل العقل ال الدوران

والةدليل بنظةره هةو اسةجاالل  (2) رحةرأ أمهيةة أحةدمها بةل احجملةت أمهيجةه فاة (ذفيمةا احجمال األمهيةة، ح الثاين: امل ج   ّيما سبق: )
العال بذلك، وإعةه ال حاجةة إىل إدخةال ،لةك يف دائةرة دوران األإةر بةني الجعيةني والج يةا يف إاةام االإجاةال )إاابةل الةدوران بينهمةا يف 

 إسللة الدوران ال ينب ي ان يسر  إىل لحةل الكةالم ألن الةدليل إاام اجلعل أو احلفية( واقه جمرم االلج ال، وعلى أ  فان اخلالف يف
 .ليجوقف على ثنايح ادلبىن فيه اسجاالل العال به بذاثه وبنا  العاال  عليه، إن غا ثوقف على حلاظ الدوران وحكمه

 اآلراء يف األسب  زمناً يف تزاحم القيام مع ال كوع والسجود
ية أإنةةاا، فاةةد اعجةا  مجةةمل إةنهم ادلةةاأا النةائيم إرجه  ةةاا إلوإةاا، فيمةةا ار م مجةمل وإةةنهم صةةاح  األسةباح ال ابببع: املب ج   ّيمةا سةةبق: )

اخلةالف الدةديد فيةةه، إةا لةو دار أإةةر  بةني الصةالة يف إكةةان وجةةود وإةن األإالةة علةةى ،لةك وعلةى  (3)الج يةةا( ،العةروة يف بعةا الفةرو 
عكةة : ميكنةةه الرّيةةو  أو السةةفود دون الايةةام، فاةةد ،هةة  صةةاح  العةةروة إىل ميكنةةه فيةةه الايةةام دون الرّيةةو  والسةةفود وإكةةان آخةةر ابل

والظةةاهر ان إسةةجند   ،الايةةامإةةا ميكنةةه فيةةه إىل ثاةةد   يف حالةةيجه الج يةةا، واخجلفةةت آرا  ادلةةاأا النةةائيم حيةةد ،هةة  يف احةةدم فجوييةةه
الرّيةةو  والسةةفود، والظةةاهر ان إةةا ميكنةةه فيةةه ثاةةد   إىليف حالةةيجه األخةةرم وهةةو إةةورد حبانةةا، و،هةة  يف فجةةوا  األخةةرم  –ثادإةةه أإنةةاا 
، وسةيل  رحايةق ّيةل ،لةك (4)داخلةة يف ابب الجعةار  اهناا أهم، بينما رأم السيد اخلوئي خروج ادلسللة عن دائرة الجواحم و مإسجند  اهن

 إب،ن هللا ثعاىل.
 ىل م جع كل امل جحات إىل الرتجيح ابألىم أو ال؟

ثرجيح إا ال بدل له على إا له بدل أو أفراد عرضية، وعلى إا له بدل أو أفةراد ووليةة، إىل الثامن: امل جح السادس ّيما سبق: )
ابقه جي  ثاد  إةا ال بةدل لةه وإن ّيةان إهمةاا علةى  (6)أجود الجاريرات عنوقد صرح ادلاأا النائيم ّيما  (5)وعلى إا له بدل اضطرار (

ي أخرجةه إةن ابب الجةواحم لعةدم اقطبةاط ضةابطه، لديةه، عليةه إ، هةو لديةه )ان ال يكةون إا له البدل وإن ّيان أهم، ولكن السةيد اخلةوئ
 مجمكن، وسيل  الكالم حوله.فاإا هذا  (7)إجمكناا إن اإجاال احلكمني(
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يح الرتجةهةو ح الوحيةد رأم ان ادلةرجه   فمةن ، أو ال،إرجةمل ّيةل ادلرج ةات هةو الرتجةيح ابألمهيةة اقةه هةلواجلةاإمل: ان هنةاك خالفةاا يف 
ي رجةةه إةةن ابب الجةةواحم، وإةةن رأم ثعةةدد ادلرج ةةات اعجةةا سةةائرها وإال فسةةائر ادلرج ةةات إليةةه ابعجبارهةةا صةة ر ثه  ملابألمهيةةة فاقةةه يرجةة

 للرتجيح ابألهم. اا قسيم
 ت جيح املش وط ابلقدرة العقلية على املش وط ابلش عية

ّيةان إدةرتواا ابلاةدرة الدةرعية و،لةك ّيةاحلط ادلدةرتا ابالسةجطاعة   ثرجيح إا ّيان إدرتواا ابلادرة العالية على إةاح التاسع: امل ج   
ادلدةةرتا ابلدةةرعية أهةةم بكاةةا إةةن  (1)الدةةرعية، فاةةد اعجةةا  العديةةد إةةن األعةةالم إرجوحةةاا ابلنسةةبة إىل ادلدةةرتا ابلاةةدرة العاليةةة، وان بةةدا

وّيةان صةاحبه فرضةاا غةا لحجةاج إليةه لكنةه والة  بةه إةاالا باةدر درهةم  حةاله   ادلدرتا ابلعالية، و،لك ّيما لو ثواحم احلط إمل سداد دين  
فةان عليةه  ودار األإر بني سداد الدين أو احلط )ألقه لو ،ه  لسداد  إاالا ذ يل ق آبخر وائرة وذ يكن له وسيلة أخرم للسفر إةاالا(

جضةةرر الةةذ  ي ه  ن ةةداج  ار األإةةر بةةني سةةاي ان يسةةدد الةةدين ولةةو فاثةةه احلةةط ألن الةةدين إدةةروا ابلاةةدرة العاليةةة دون الدةةرعية، وّيةةذا لةةو د
 بسفر  وبني احلط.

، وقكجفةي ا هبةاا هبةا لةدم ثوا ةه إةمل غةا ادلدةرتر إرجوحيةة ادلدةرتر وادلهم يف ادلاام أإةران: رحديةد ادلةالك يف الاةدرة الدةرعية، وإ بةات 
 فناول: ،رجح إىل حني حباههنا ابملارة إىل عناوين ادلالّيات احملجملة وقرجئ احملاّيمة بينها وحبد ّيام هذا ادل

 الضوابط األربع لتحديد القدرة الش عية
 اخجلف يف ضاب  الادرة الدرعية على أقوال:

 األول: اقه إا ّيان للادرة إدخل يف إالك احلكم، وهو إا اخجار  ادلاأا النائيم، وثوضي ه: 
فكةل ثكليةةف  إةن ادللجفةت، غةا ممكةن ثكليفةه حاياةةا  انثكليةف العةاجو بةل قطعةاا ان الاةدرة إةن الدةرائ  العاإةة للجكليةف وياةبح 

اترة ال ثكةون دخيلةة يف ادلةالك أ  ادلصةل ة وادلفسةدة معةىن اقةه سةوا  أّيةان قةادراا أم عةاجواا فةان  -أإجوقف على الادرة، ولكن الاةدرة 
إةةن الةةوه هبةةا فاقةةه حةة  لةةو ّيةةان ا إقاا،هةةالفعةةل أو الةةرتك ،و إصةةل ة أو إفسةةدة بذاثةةه، وهةةو واضةةح يف إاةةل إقاةةا، ادلةة إن إةةن ال ةةرط أو 

إقاا،هةا إصةةل ة حفة  عرضةةها وّيةذا إقاةا، ادلةة إن، ويف هةذ  الصةةورة ويف ادلكلةف عةاجواا عةةن إقاةا،  و ايجهةا فةةان الةوه هبةةا ،و إفسةدة 
 ثكون الادرة لرواا للجكليف ال دلدخليجها يف إصل جه، بل لابح ثكليف العاجو أو عدم إإكاقه.

، حينئةةذ   يف الفعةل أصةةالا  بوثيةةة اةدرة دخيلةةة يف ادلصةل ة وادلفسةةدة معةةىن اقةه لةةو ّيةان عةةاجواا فةةال إصةل ة ثكةةون الأخةرم واترة  -ب
ان الوقت اترة يكون قيداا وأخرم ظرفاا أ  اترة يكون دخيالا يف ادلصةل ة والوجةوب وأخةرم ال، و،لةك قظةا الةووال  :وثوضي ه ابلنظا

لسةداد الةدين ابلنسةبة إةة، عكة  الوقةت ال إصةل ة فيهةا وهةي لحره  لا إ، قبةل الةووافان دخولةه دخيةل يف إصةل ة صةالة الظهةر ووجوهبة
 .–فرو ، سيل  العلى إلكال يف بعا  –فاقه إهما أخر  فان إصل ة السداد ابقية بذاهتا 

حةةط  ولةةوم عنةةه حفةةة امسةةال ثجعلةةق بةةهال إصةةل ة فيةةه ل ةةا ادلسةةجطيمل ولةةذا ال  هو)احلةةط( إةةن قبيةةل الاةةات إ، ادلسةةجفاد إةةن األدلةةة اقةة
ادللوإةة الواقعيةة ألهنةا ال ثج اةق إال احلةط حيةرأ إصةل ة  مث اسجطا  يف سنة أخرم ثعلق به احلط، و،لك ألقه ابحلط إجسكعاا الإجسكعاا 

 بج اق االسجطاعة.
ببب  التبَبيتبب   َمبب)ان االسةةجطاعة الدةةرعية )إةةا أخةةذت يف لسةةان الةةدليل( قظةةا الثبباين:  ببَتعاَع إ َليتببو  َسبببيالً َوّلِل ه  َعلَببى النهبباس  ح   (2)(ن  است

 وغاها غاها ّيرد الوديعة وسداد الدين.
.. وللب ةةةد ثجمةةةةة إب،ن والعاليةةةة عكةةة  ،لةةةك)إةةةا يكةةةون ادلكلةةةةف ابلفعةةةل إدةةة ول الذإةةةة بواجةةة  آخةةةةر(  الدةةةرعيةان الثالبببث: 

 وصلى هللا على دمحم وآلو العاى ين         ثعاىل. هللا
َم التق َياَمة  ر َضاهم َمنت كَ )): عليه السالم الصادطقال امإام  َيوم َأمتَضاهم َأمتََلَ اّلِلهم قَبلتَبوم يَبوت  2الكايف: ج) (( َظَم َغيتظاً َوَلوت َشاَء َأنت ُيمتض 

                                                             

 أو ّيان  بواتا ّيذلك. (1)
 .77سورة آل عمران: آية  (2)
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