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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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 

(ٕٔٓ) 
 :األحناء األخرى جلعل احلكم

 بيعة مبا ىي مقتٍض(جعلو على )الط
 ا قلل  ل للم للم ليللم لللو ضللم  إليهلل هلليان جيعللا احل للم علللى الطبيعللة ل للن ال اللا هللي لللام املنللاط والعل للة ال ا للة  للا اللا اخلااام : 

 اا تق ضيه. االشروط وفقدت املوانع، لوجب، ابلنظر إىل احل مة، احل م عليه
ودي ننلللا ان  ،كملللا سلللبك،  لللا كانللل  الطبيعلللة للللام العل لللة ل بلللوت احل لللم  لللافاهنلللا لسلللبه، و  ؛وهللللي ليسللل  احلقيقيلللة ابملصلللطل  املنطقلللي

ف للللل اللللم تسللل عما يف العللللوم احلقيقيلللة   ،نصللطل  عللللى احلقيقيلللة املنطقيلللة ابحلقيقيلللة ابملعللاب األخلللاب وعللللى هللللي ابحلقيقيلللة ابملعلللاب األعللم
 األصول.العلوم االع بارية االخرتاعية كالفقه و  تب ين عليهاوهلي الم  ،كا ندسة

و وال يوجلد يف  والظاهر ان  سائا الفقه هي  ن قبيا القسم الرا ع اآلنف )القضلية املشل(ةو والقسلم اسلا ل )الطبيعلة  لا هلي  قل  ل
، نعلم قلد دي لا  نجاسلة ال للب املوضوع لام العل ة حىت الصالة للوجوب والدم للنجاسلة كملا سلبكفيه ي ون  ا  –عادة  –ورواايته الفقه 

  سر ونظائرمها. ف أ اوضمان ال
  عظم الفقه  ن قبيا القسم اسا ل واألقا  نه  ن قبيا القسم الرا ع.مث ان 

 جعلو على )الطبيعة يف أحد األزمنة الثالثة(
 ،ان جيعا احل م على الطبيعة يف أحد األز نة ال الثة، وهلي ليس  هي احلقيقية كما ليسل  اسارجيلة  لا هلي أ لر  ينهملاالسادس: 

 .اسارجية –ان نصطل  عليها ابحلقيقية ودي ن 
 ،فاحلقيقيلللة  لللا صلللب  احل لللم فيللله عللللى الطبيعلللة نتوضللليمهن انللله توجلللد يف احلقيقيلللة واسارجيلللة أركلللان ثالثلللةن الطبيعلللة، األفلللراد، والللل  نو 

قلي ريل( حاصلر وريل(  سل وعب واسارجية  ا صب  فيه احل م على األفراد يف أحد األز نة ال الثة )أو فيها مجيعاًو ل ن هلا ال قسليم املنط
فيهللا صللب  احل للم  إم قللد للا وجهللانن وجلله كوهنللا حقيقيللة فللان هلللي لألقسللام إم  نهللا ان يصللب  احل للم علللى )الطبيعللة يف اللل  ن احلاضللرو 

 قيدت ابل  ن احلاضر   اًل. إم اهناووجه كوهنا خارجية  ،على الطبيعة ال على الفرد
 ولنم ا لللل أب  لةن
 ةالسرقة عام اجملاع

ل لللن سلللقوط احللللد  ،علللن السلللرقة يف علللام ا اعلللة، فلللان )السلللرقةو  وضلللوع  جلللراة احللللد  نملللو القضلللية احلقيقيلللة سلللقوط احللللد   األول: 
 خارجية. – وضوعه )السرقة يف عام ا اعةو فقد تقيد ابل  ن فهو حقيقية 

، فلاألول ال خيرجله قيلداً  لل  ن اسلارجي املصلداقيوفيهن ان ال  ن يؤخل على حنوينن فقلد يؤخلل الا هلو كللي  بيعلي قيلداً، وقلد يؤخلل ا
 ؛ق  دائرتلهد ابل ليات فانله ال خيلرج علن كونله كليلاً وإن تضلي  إم سبك فيما نقلناي عن اآلخوند ان ال لي  هما تقي   و1)عن كونه )حقيقيةو

 وليس  خارجية. و2)وللا كان  الصالة وق  الدلوك هي املوضوع للوجوب، وهي قضية حقيقية
                                                           

 اب األعم كما سبك.و ابملع2و) و1)
 ابملعاب األعم كما سبك. و2)
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م لألفللراد فلان الفلرد امللادك ال دي لن ان يوجلد إال يف ز للن و ان الل  ن ال  سللرح لله يف الطبلائع،  لا هلو  قل حيلم للوح صلان انله واحلا
إما دخلا الل  ن يف  وضلوع احل لم ن ت لن القضلية حقيقيلة؛ وجوا لهن  ، تل لو ه م انله عدي الرا ع على قول فليل حم  الظرفوهو     )أو ال  ن

   ن املصداقي اسارجي هو املقوم للفرد وهو  الك القضية اسارجية ال ال  ن اللك أخل ك لي  بيعي.كما علم مما  ضى، ان ال
 ن بع  األ  لة اآلتية ،اسارجية –وعلى ملل فاألوىل ال م يا للصورة السادسة والقضية احلقيقية 

 الواجب الكفائي لو حتول إىل عيين
البغلاة العلدد ال لايف  لن  لالب األعلداة و صورة  ا لو حتول الواجب ال فائي إىل عيين يف ز ن خاص، كملا للو ن خيلرج لق لال الثاين: 

كللا  الللب علللم يف هلللا اليللوم جيللب عليلله عينللاً اسللروج )ن حينئلللل  و1)العلللم )ابع بللار حاجللة اإبهللات إللليهم لرفللع املعنللوايت وا ر للادو فقيللا
ا لا احلقيقيلة فلصلب  نخارجيلة –، إم ن يقلم  له  لن فيله ال فايلة، فلان هللي حقيقيلة اليلوم اإهلادوجيلب عليله أو قيا )كا رجلا  وللجهاد

 حاضر. صداقي    ن ج ئي  داحل م على  بيعة العان والرجا  قا ا  بيعة اإاها أو املرأة، وا ا اسارجية فلفرض ال قي  
 عدم إجراء احلد يف مكة

وإن كللان املللراد  لله الطبيعللي ل نلله  و2)؛ فللان احلللدمث دخللا فيلله    للة خاصللة، ملللن أحللدث خللارج احلللرمعللدم إجللراة احلللدود يفالثالااث: 
خارجيللة إم  وضللوعها  – للا هللي حقيقيللة  ،حيللم قي للد ا للة وهللي  صللداص و وضللع خللاص ج ئللي خللارجي فللان القضللية ليسلل  حقيقيللة

لقضللية اسارجيللة، ون يلللكروي، ول للن االع بللار يق ضلليه، )احلللد يف   للة ال جيللرنو ول للن ملللل  وقللوف علللى  دخليللة امل للان كال  للان يف ا
 احل م على كلي )هو احلدو وكوهنا خارجية ألن ال لي  قيد ا ان خاص. ف أ افيه ف وهنا حقيقية ألنه صب 

 مطلق العناوين الثانوية
 للديداً ا للا اسفيللف أو امل وسلل    طلللك العنللاوين ال انويللة، فللان الصللوم واجللب، ل نلله إما صللار ضللررايً فممللرم إما كللان الضللررالراباا : 

 ان عدم الصوم  عه رخصة أو ع دية. فيجرك فيه البمم  ن جهة
 .وليس  حقيقية خارجية الضرر فهي قضية حقيقية  ضيقة الصوم  طبيعي     بيعي   انه قد تقي دل ن ملل، كما ظهر مما  ضى، ري( اتم إم 

 كيفية مدخلية الزمن يف األحكام
قللد يؤخللل  نمللو الظرفيللة وقللد يؤخللل  نمللو الشللر ية وقللد  أو امل لفللني اللل  ن ابلنسللبة إىل األح للام أو  وضللوعا اان تنبيهااان: األول: 

 وسيأيت  يانه إبمن هللا تعاىل. يؤخل  نمو القيدية، وقد يؤخل دائماً وقد يؤخل  ؤق اً.
فقهلي  –دخلي ه مما حي لاج إىل للم دقيلك أصلو  األحناة السا قة أو عدم   أبحدان كيفية  دخلية ال  ان يف ثبوت األح ام الثاين: 

خاصة يف هللا الل  ن الللك ك لرت فيله األقاويلا  لن ا ر ينلو يقيني وأ لباههم علن ان األح لام كلهلا أو أريلبهلا أو  ،تفس(ك –كال ي   –
نلللا،  لللل عمهم، تعم   للللللل الفال  للل(  نهلللا هلللي قضلللااي خارجيلللة حيلللم يلللؤول مللللل إىل دعلللون ان الللل  ن  لللأخوم قيلللداً فيهلللا ولللليل ظرفلللاً 

"و وك للاب )نقللد ا ر ينو يقللا ونسللبية احلقيقللة املم للن واملم نللع"، وقللد أجبنللا عنلله ابل فصلليا يف ك للاب )نسللبية النصللوص واملعرفللة األح للام
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين        .وواللغة واملعرفة

ُ َعزه َوَجله َمْن َعَرَف اَّللهَ َعزه َوَجله َوَمْن َرِضَي ِِبْلَقَضاِء َأَحقُّ َخْلِق اَّللِه َأْن ُيَسلَِّم لِ ))قالن  عليه السالمعن أيب جعفر  َما َقَضى اَّلله
ُ أَ  ُ َأْجَرُه َوَمْن َسِخَط اْلَقَضاَء َمَضى َعَلْيِو اْلَقَضاُء َوَأْحَبَط اَّلله  .22ص 2ال ايفن جووْجَرهُ أََتى َعَلْيِو اْلَقَضاُء َوَعظهَم اَّلله

                                                           

 والقول للماكم الشرعي،  ا ال حاجة لللل يف اإهاد الدفاعي. و1)
 وكلا ) ن أحدثو املقيد   ونه يف خارج احلرم. و2)


