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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔ7) 

 قابلة للعقلية هي أربعة:ان احملتمالت أو األقوال يف ضابط القدرة الشرعية ادلسبق 
 األصل عدم مدخلية العلم والقدرة يف املالك

ا ميف العلمم والقمدرة عمدم ممدخليته القاعمدةاألول: )ما كان للقدرة مدخل يف مالك احلكمم  ومييمد ضوضمي ه: ان 
، يف مثمل سمفا المدما مفسمدة همو ذو يف مالكات األحكام إذ الفعل يف مثل الصالة ذو مصل ة يف حد نفسه أو 

 شمص ولذا لو سمقط بمال اختيمار علمى  ،جلأ إليهسوا  أعلم ادلكلف بذلا أو ال وسوا  أقدر على الفعل والًتك أم أ  
نفسمه و  يكمن معاقبمال ضبعمال  فكسر عنقه أو قتله حتققت ادلفسدة من كسر عنقه أو قتلمه وإن   يكمن قماًرال علمى كمف  

العمام ولكمن قمد يسمتثٌت منمه بعمر الصمور دمما كمان للعلمم أو لذلا ماًام غَت مقصر يف ادلقمدمات، فهمذا همو األ مل 
القدرة مدخلية يف ادلالك لكنه انًر أو قليل وهو خالف األ ل، وحيتاج للدليل، وممن ذلما مدخليمة االسمتطاعة يف 

 .ومدخلية العلم يف ادلصل ة السلوكية. فتأمل مصل ة احلج كما سبق
 الشرعية: ما منع وجوبُو وجوَب أمر آخر

مممما يكمممون ادلكلمممف ابلفعمممل مشممم ول الذممممة بواسممم  آخمممر والعقليمممة عكممم   :ان الشمممرعيةالثالثثثث: بق: )كمممما سممم
ا خمممر مشمممروقال ابلقمممدرة  كمممانوسممموب ا خمممر أو سمممواز    األممممرينكلمممما منممم  وسممموب أحمممد   :وبعبمممارة أخمممر   1)ذلممما 

ن، عكم  وسموب أًا  ين واحلمج فمان وسموب أًا  المدين دينم  ضعلمق وسموب احلمج بذممة اإلنسماالشرعية، وذلا كالمد  
وأًا  الدين فانه ال شي  منهما يدف  وسوب ا خر ولو عجي عمن   2)هذا الدين وأًا  ذاك، أو وسوب أًا  اخلم 
 كن العمل هبا فالتصيَت.نقل هبا أو   دي  اجلم  فادلرس  قاعدة العدل واإلنصاف ولو 

 باب الصميام وممان  عنمه، فمال يكمون الصموم ًافم  السمتفانمه ومن األمثلة على ضداف  احلكمُت: وسوب التمكمُت 
ادلست   مست بال يف حقها إذا حال ًون التمكُت ابدلعروف، وكذلا من كان يف ذمتمه  موم واسم  فانمه ال يصم  

 منه الصوم ادلست  .

                                                             

  .216الدرس )  1)
 إذا ضعلق ابلذمة؛ إلضالفه مثالل العُت ادلتعلق هبا اخلم  أو لتلفها.  2)
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 الشرعية: ما تصرف الشارع فيها ابلتوسعة أو التضييق
فمثالل مسمتثنيات المدين فا ما ال  ،لتوسعة أو التيييقا ضصرف فيها الشارع ابمكل  :ان القدرة الشرعية هي الرابع:
ً   ،ينضباع يف الد   ل فمن كان مديوانل وكان ال ديلا إال منيله اليت يسمكن فيهما فانمه ال يبماع يف   وكمان ينمه وإن كمان حماال 
ببيم  ًار  إال انمه  دين لدار  فم  انه قاًر عرفمال علمى أًا  ًينمهبل حىت إن كان أحوج إليه من حاسة ادل ال الدائن مطالب

 غَت قاًر شرعال فالقدرة الشرعية أخ  من العرفية ههنا والعجي الشرعي أوس  من العجي العريف.
الشمممر  يف ضنجممممي همممي بعبمممارة أ مممل: القمممدرة امممما عقليممممة أو عرفيمممة أو شمممرعية، وادلعهمممًو ان ضكمممون القممممدرة العرفيمممة 

 لعقلية، بدليل.األحكام، ولكن قد خيرج عن ذلا إىل القدرة الشرعية أو ا
مم   ،على احلج مرهتنة ابلياً والراحلة االستطاعةإذ اعترب  ،االستطاعة لل ج من مصاًيق ما ضصرف فيه الشارعو 

غممَت  ذهم  ادلشممهور إىل انمه، فقممد يشمق عليممه ادلشميانمه قمد ال ضكممون حمىت القممدرة العرفيمة مرهتنممة هبمما وذلمما كممن ال 
فمسمتطي  بمدعو  انصمراف أًلمة المياً والراحلمة إىل ادلتعمارف شاق عليمه غَت مستطي  وقال بعر ابنه ان كان ادلشي 

 وحتقيقه يف حمله. –  1)دمن يشق عليه احلج بدو ما
 ق ابلذمةق ابلعني على املتعلِّ ترجيح املتعلِّ 

، ابلذممة ق ابلذممة، ضوضمي ه: انمه إذا ضعلمق أممران، كمدينُت ممثالل ق ابلعمُت علمى ادلتعل  مضرسي  ادلتعل  مح العاشر: املرجِّ 
وضيامحمممما كممممان ادلرسمممم  قاعممممدة العممممدل واإلنصمممماف يف ادلاليممممات وإال فمممماألهم منهممممما لممممو أحممممرز أو احتملممممت أ يتممممه وإال 
فالتصيَت، ولكن إذا ضعلق أحمد ا ابلعمُت وا خمر ابلذممة كمان ادلقمدم مما ضعلمق ابلعمُت وإن كمان مرسوحمال وكمان ادلتعلمق 

 ابلذمة أهم، ولنمثل له مبثالُت:
يف ذمتمه أو اسمتدان قعاممال فصمار لل مَت  ممثالل وبقمي عينهما لديمه ل أضلمف مماالل  سيارةل  ا لو اشًت  نسيئةل م األول:

ضعلممق حقممه  ألنممه قممدفممان  مماح  السمميارة أوىل هبمما  و  يسممتط  إال ضسممديد أحممد اوأكلممه فانتقممل إىل ذمتممه، ل أفلمم  
 السيارة مست نيال. بعُت ادلال، فيقدم على الدائن ا خر وإن كان أحوج وكان  اح 

                                                             

 : ال خالف وال إشكال يف عدم كفاية القدرة العقليمة يف وسموب احلمج، بمل يشمًت  فيمه 1)مسألة : 363ص 4العروة الوثقى ج  1)
االستطاعة الشرعية، وهي كما يف مجلة من األخبمار المياً والراحلمة، فمم  عمدمهما ال نم  وإن كمان قماًرا عليمه عقمال ابالكتسماب 

ها لعدم قدرضه على ادلشي، أو كونه مشقة عليه أو منافيما لشمرفه، وحنو ، وهل يكون اشًتا  وسًو الراحلة خمتصا بصورة احلاسة إلي
أو يشًت  مطلقا ولو م  عدم احلاسة إليمه، مقتيمى إقمالق األخبمار واإلمجاعمات ادلنقولمة الثما ، وذهم  مجاعمة ممن ادلتمأخرين إىل 

اجلمم  بينهما وبمُت األخبمار األولمة األول جلملة من األخبار ادلصرحة ابلوسموب إن أقماق ادلشمي بعيما أو كمال، بمدعو  أن مقتيمى 
محلها على  ورة احلاسة، م  أ ا منيلمة علمى ال الم ، بمل انصمرافها إليهما، واألقمو  همو القمول الثما ، إلعمرا  ادلشمهور عمن همذ  

  ...األخبار م  كو ا مبرأ  منهم ومسم 
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ما لو وس  عليه اخلم  ووس  عليه أًا  ًين بذمته، وضيامحا، فان اخلم  مقدم إذا كان عُت ما ضعلق الثاين: 
ال  ثثا َمِنْمثثُتْم ِمثثْ  َشثث ْ )نظممرال لتعلممق اخلممم  ابلعممُت لقولممه ضعمماىل:  ؛بممه اخلممم  موسممًو َُُُهثثوُ  َواْعَلُمثثوا َأا    1) ٍء فَثثَنن  ِهِ  

 ق حقهم.نف  العُت هو لؤل ناف الستة أو هو متعل   هو ان ُخ    َُُُهوُ )رس  ضمَت وظاهر م
ساًسمها: ضعل مق أحمد احلق مُت ابلعمُت، فمن مه مقمد م علمى ضعل مق ) ذلما إىل  مور خمتلفمة فقمال: السميد العمموقد عم م 
تمأخرال، متقمد مال يف ضعلمق الوسموب أم سوا  كمان أ  منهمما )حمق  هللا أم حمق  النماس  متقمد مال زمماانل أم م، ا خر ابلذمة

 مشروقال ابلقدرة العقلية أم الشرعية؟ ،متأخرال، له بدل أم ال
وسمموا  كممان ضعل ممق احلممق  ابلعممُت مممن غممَت اختيممار ادلكل ممف، كممما إذا ضعل ممق اخلممم  أو اليكمماة مبممال، أو اشممًت  أرضممال 

أم  ة، فمممن  حممق  البممائ  متعل ممق ابألر ، وغممَت ذلمما. ً ينممال، ل اسممتدان شمميئال آخممر و ممرفه، و ممار مفل سممال واألر  ابقيمم
 كان التعل ق ابلعُت اختيارال، كالنذر إذا نذر عينال هلل، أو لييد.

عليمه، مم  إل ما  خصو مية ادلموًر المذ  وًر فيمه:  ال إال إن  التسما  ظماهر  –وهذا التعميم وإن   يًر يف ًليل خاص  
  2) ...إن   اح  العُت أوىل بعينه، لفهم عدمها

، وكانت عليه ولكن األمر يف ًيون ادليت غَت ذلا أ  انه لو بقيت عند  عُت سيارة ال َت اليت اشًتاها نسيئة
ًيون أخر  ابلذمة، ل مات، و  يكن عند  غَت السيارة، فان حق كل ال رما  يتعلق هبا نظرال ألنه ابدلوت ضنعدم 

ابن  يناقشن م  مالا السيارة يف احلق فيها، إال ان ي  ئر الد  ذمة ادليت وضنتقل ًيونه إىل أعيان ماله فيشًتك سا
)يستثٌت من ذلا: ادليت إذ حقه سابق التعلق ومعه ال جمال ألن يتعلق هبا حق آخر وفيه: ان ذلا للن  اخلاص 

ن، وذلا للن  اخلاص الص ي  وادل عمول الذ  ضركته أقل من ًيونه، فمن ه ال ضرسي  لصاح  العُت يف ضياحم الدي 
ً قال:   َسنَْلُت َأاَب َعْبِد اهِ  ع َعْ  رَُجٍل اَبَع ِمْ  رَُجٍل َمَتاعًا ِإََل َسَنٍة َفَماَت اْلُمْشََتِي))به، وهو:   ي  أيب وال 

تَثَرَك ِإْن َكاَن َعَلْيِو َدْيٌ  وَ  اَل فَثَقالَ قَ  ؟َأَصاَب اْلَباِئُع َمَتاَعُو ِبَعْيِنِو َأ َلُو َأْن َيَُْخَذُه ِإَذا ُحقَِّق َلوُ قَثْبَل َأْن َيَِل  َمالُُو وَ 
ُرْك ََنْوًا ِمْ  َدْيِنِو فَِإن  َصاِحَب اْلَمَتاِع َكَواِحٍد ، وَ ََنْوًا ِم ا َعَلْيِو فَثْلَيْنُخْذ ِإْن ُحقَِّق َلُو فَِإن  َذِلَك َحاَلٌل َلوُ  َلْو َلَْ يَثتثْ

  4)  3)  اَل َسِبيَل َلُو َعَلى اْلَمَتاعِ ِتِو وَ ٌء َيَُْخُذ ِبِص   َش ْ ِم ْ  َلُو َعَلْيِو 
 

                                                             

 .42سورة األنفال: آية   1)
 .44ص 9قم، ج –/ التعاًل والًتسي ، ًار األنصار السيد  اًق احلسيٍت الشَتاز ، بيان األ ول   2)
 . 193ص 6قهران، ج –األحكام، ًار الكت  اإلسالمية  الشيخ الطوسي، هتذي    3)
 .46ص 9قم، ج –السيد  اًق احلسيٍت الشَتاز ، بيان األ ول / التعاًل والًتسي ، ًار األنصار   4)
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 ترجيح حق هللا على حق الناس أو العكس
ضرسي  حق هللا على حق الناس أو العك  او التفصيل، على ا را  يف ادلسألة وقد سمبق ح احلادي عشر: املرجِّ 

 حبثه مفصالل وإمجاله:
، ودلما وًر نهما انمه وا األوليما ، وانمه منشمأ احلقموق ومنمه ضتفمرعان من قال بًتسي  حق هللا ضعماىل اسمتند إىل أًلمة م

 . 1)  َفَدْيُ  اهِ  َأَحقُّ اِبْلَقَضاءِ ))من 
ولمدعو  الشمهرة  ان حمق النماس همو جممم  حقمي هللا والنماس، :منهما ،ومن قال بًتسي  حق الناس استند إىل أًلة

ادلفيمل بمن  مان عمن سمعد وانمه ممن حمتممل األ يمة لروايمة  واالرضكاز بل والتسا  يف بعر الصور، ولقاعدة الدوران،
َوظُْلثثٌم اَل َيَدُعثثُو  ،َوظُْلثثٌم اَل يَثْفِرثثُرُه اه ُ  ،ظُْلثثٌم يَثْفِرثثُرُه اه ُ  :الظُّْلثثُم ََلاَلَلَثثةٌ )): عليممه السممالمبممن قريممف عممن اإلمممام البمماقر 

   :اه ُ 
ْركُ  :فََنم ا الظُّْلُم ال ِذي اَل يَثْفِرُرهُ   .فَالشِّ

َنُو َوبَثنْيَ اه ِ  :ا الظُّْلُم ال ِذي يَثْفِرُرهُ َوَأم    .َفظُْلُم الر ُجِل نَثْرَهُو ِفيَما بَثيثْ
    2)  فَاْلُمَدايَثَنُة بَثنْيَ اْلِعَبادِ  :َوَأم ا الظُّْلُم ال ِذي اَل َيَدُعوُ 

بممُت هللا، ألن  الثمما  ي فممر، بتقريمم : إن ممه ظمماهر يف إن  ادلداينممة بممُت العبمماً أهممم  مممن ظلممم الرسممل نفسممه فيممما بينممه و )
واألو ل ال يدعه هللا. وفيه أوالل: .... 
(3  

وعمدم وضمود ًاللتهما لمد  المبعر، و ما   ،والسب  يف كونه حمتممل األ يمة إرسمال الروايمة أو جمهوليتهما علمى رأ 
 ، وقد ميى التفصيل فراس .إال دلن أحرز العدم كافيان الحتمال األ ية

علممى ضمممرسي  هممذا علمممى ذاك أو العكمم ، فممادلرس  يف كمممل ممموًر أًلتمممه  اتم    دم ًليمممل عممام   ومممن قممال ابلتفصممميل فلعمم
 اخلا ة، وهو األظهر كما سبق بيانه.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىري 
 

بثَُّنا َعْبٌد أََبدًا َوَلْو َكاَن َأِسريًا يف الد يْثَلِم ِإال  نَثرَ )): عليه السالم احلسنقال اإلمام  َعُو ُحبثَُّنا، َوِإن  ُحبث َنا َواهِ  اَل َيُِ
     لَُيَهاِقُط الذُّنُوَب ِمْ  َبِِن آَدَم َكَما ُيَهاِقُط الّرِيُح اْلَوَرَق ِمَ  الش َجرِ 

                                                             

 .216ص 1هم، ج1445قم،  – عليه السالمسيد الشهدا  ابن ايب مجهور االحسائي، عواا الآللئ، ًار   1)
 .334ص 2قهران، ج –ثقة اإلسالم الكليٍت، الكايف، ًار الكت  اإلسالمية   2)
 .21ص 9قم، ج –السيد  اًق احلسيٍت الشَتاز ، بيان األ ول / التعاًل والًتسي ، ًار األنصار   3)
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