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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(54) 
 القدرة اما مؤثرة في مرحلة التشريع أو في مرحلة االمتثال

عققدم القققدرة اققيف راح يف ارحلققة التمققريل بعققدم اأعققو وادممققاؤ أو كققو  عققداها اققيف راح يف ارحلققة العجققأ أ  كققو    عققنوالتحقيقق  
آخققر، يقت ققي رسققم  احتمققالأو برفققل اليققد عققن أمققو احل ققم علققى  (1)احتمققالرغققم التمققريل، بعققدم التنجيققأ علققى والعمققو االاتثققال 

ادخليققة املالكققاو الواقعيققة يف ارحلققة التمققريل  للتمييققأ بققنيالقيققو  األح ققام و  رجققل إليهققا لتمققلي  حققالأاققور دعققد قواعققد عااققة ي  
 والعمو أو عدم ذلك.ارحلة االاتثال  واحل م بني ادخليتها يف

 والقدرةصور العالقة بين الِمالك والتشريع 
أو فققققو االكقققاو األح قققام  - (2)الراجحقققة أو الراجحقققة واملفسقققدة امللأاقققةأو ا  العالققققة بقققني املصقققلحة امللأاقققة األمـــر األول  

 ، دتصور باحد أحناؤ سبعة:(أ  دمريل املوىل لألح ام على طب  دلك املالكاو)وبني التمريل  - الثبودية
 معا   تحقق المصلحة والتشريع -4

 ابتقققاح وا  يمقققر  املقققوىل علقققى طبقهقققا احل قققم الت ليفقققي أو الوضقققعي،  –كاملصقققلحة امللأاقققة   –ا  ي قققو  املقققال  النحـــو األول  
رفقل اليقد عنقه  قر  التقابقو، ألمقه اقن التقأاحم وحينئٍذ فلو كا  احل ما  املتقابال  ان هذا القبيو فالباب باب التأاحم، والقيد ال ي  

 .و باب التأاحموالت اذب، فريجل إىل ارجحا ال التعارض
 وجود المصلحة دون التشريع -2

احل قم علقى طبققه وا  كقا  املقال  يف  –واطل  املقوىل  –ا  ي و  املال   ابتاح ل ن ان غري ا  يمر  المار  النحو الثاني  
وا  مل ي قن يف حقد ذادقه  إذ ققد دأاهقه اصقلحة التسقهيو أو اقبهها لأواقاح فقا  التمقريل ال يتفقر  عنقه  ؛حد ذاده بالغاح  رجة ادلأام

 ومي ن التمثيو لذلك بق: ،قامراح 
علقى رأ ، بقو حقىل يف )عليهمقا السقالم( ر المقار ، بقو حقىل إىل  اقن اداقااني الصقا قني داألح قام يف مق مأول جيةددر   -أ

                                                             

 وهو الصحيح. (1)
 باملرة. فقددااملصلحة واملفسدة يف الفعو مما اقت ى احل م بادباحة، أو  وكذا لو د افأو (2)
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أو بع ها علقى األققو  –ا األح ام عند اداام املنتظر عجو اهلل فرجه المريف، فا  االكاهتبعض أ اامنا بناؤح على القول بإيدا  
 ملصقلحةٍ كقا  يف االكهقا بقو   حترميهقا لقنق ٍ  لربا والأما فلقم ي قن دقأخر دمقريلامللأاة اوجو ة، كمال  الفسا  يف ارب اخلمر وا –

 كالتسهيو أو كاحلذر ان دفويت األهم هبروهبم ان الدين ان رأس.  اأاهةٍ 
ف عنقه ف قبنقاؤح علقى الققول بقا  املالكقاو دااقة يف اقأمه أي قاح ل نقه خ  ف للبلقو  بالنسبة للمميقأ خامقة املمقار  الت اليف  -ب

 .يف حد ذاهتا  رجة ادلأام فيهااتناماح كما هو ظاهر حديث الرفل، ويقابله القول با  االكاو احملرااو والواجباو مل دبلغ 
، ال التقققأاحم إال (1)ذا القبيققو ليلققني احتمققو كقققو  احققد ا اققن هقققوهققذا الصققورة اندرجقققة يف التعققارض لققو حقققد  التقابققو بقققني 

 املالكي  و  التأاحم الفعلي.
 وجود المصلحة والتشريع دون التنجيز -1

 وذلك الحد أارين:ان  و  دنجيأ، ا  د و  املصلحة اوجو ة وقد ار  المار  احل م على طبقها ل ن  النحو الثالث 
 اور  التأاحم.هو ااا لعدم القدرة، وهذا  -أ

علققى قسققمني فااققا ا  ي ققو  قامققراح فهنققا ال دنجيققأ وااققا ا  ي ققو  اقصققراح فقققد يقققال ، وهققذا رغققم القققدرةأو لعققدم العلققم  -ب
فيمققا إذا عمقققم التنجيققأ لققبعض األح ققام الوضققعية كالصقققحة  (2)بققالتنجيأ اطلقققاح لتقصققريا يف املقققدااو وققققد يقققال بالتفصققيو التققام

 على دفصيو ال يسعه املقام. (3)والبطال  وغري ا
كمقا امقه ال علقم بقالتأاحم   ههنقا إذ ال د قاذب التمقريل، وال دعقارضحتقق  الصقورة هقي  بودقا اقن التقأاحم لوجقو  املقال  و وهقذا 

 الق ية احلقيقية وانت األار ال الملصية. (4)باحد احل مني أو كليهما، واملالحظ يف التقسيم جهو امل لف لفرض
 وجود المصلحة والتشريع لكن ال بلحاظها -1
 ا  د و  املصلحة اوجو  وقد ار  احل م ول ن ال بلحاظها، ومي ن التمثيو له بصور:رابع  النحو ال

 انها: األواار االاتحامية ا  كا  يف املأاور به املال  أي اح ل نه أار به ال بلحاظه بو ااتحاما.
ق كثقري يف األوااقر العرفيقة إذ ققد ينهقاا عقن   احل قم  قر  امقه اقوىل، ال بلحقاك املقال  رغقم وجقو ا، واثقو هقذا  ر  وانها: اا لقو ا 

 و اقام اولويته لذلك.عم  ال يريد مدورا انه في   بأكو  ال ذب للمفسدة فيه وقد ينهاا عنه ال بلحاك افسدده بو ألمه كموىل أ
او وانها: اا لو ار  ملصلحة أخرى عرضية خارجة عن االكاو املتعل  كما لو أارا بالصالة أو القدرس ليمقغله عقن ادمصق

                                                             

 أ  ان النحو الثاين. (1)
 أ  الصحيح. (2)
َعَث َرُسوال   بو حىل يف األح ام الت ليفية فامه اتصور ا  ال دنجيأ رغم ا  جهله دقصري  مظري  (3) بِيَن َحتَّى نـَبـْ  فتأمل َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 هذا التقسيم السباعي.أ   (4)
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 ل الاه أو ابه ذلك.
 عدم المصلحة إذ ال قدرة -5

فامقققه بققدو  االسقققتطاعة ال اقققال  دقققام فيققه ولقققذا لقققو حققق  ا  ال دوجقققد اصقققلحة إذ ال ققققدرة، وذلققك كقققاحل  النحــو المـــام   
عققن حجققة ادسققالم اققل امققه قققد يقققال امققه خققالف االاتنققا  ل ققن السققب  ا  العجققأ كققا  ذا دققأ ري يف  يققه ذلققكأ اتسقق عاح فامققه ال    

ارحلة الثبوو إذ بالعجأ ال يصو اال  احل  ملرحلة املصقلحة البالغقة امللأاقة ولقذا فامقه لقو فعلقه فلقيه  جقأن لقه، ال امقه واجقد  قا 
 حائالح وال ملأاهته ملصلحة التلفيف. فتأاو اامعاح  احااو  ا ل ن العجأ مار اسقطاح للوجوب باعتبار 

 .(1)ع ه الصورة الثالثة ،واحلامو: امه حيث ال اال  دام عند العجأ فال دمريل
 عدم المصلحة رغم القدرة -6

ا  ال دوجققد اصققلحة رغققم وجققو  القققدرة وذلققك كالصققالة قبققو الوقققت وكققاحل  قبققو أاققهرا، وهنققا لققو دقابققو النحــو الســادس  
 ، وكذلك النحو الساب .(3)ن التعارض إذ  ا ات اذبا  ال التأاحم لعدم وجو  املصلحةفم (2) ليال 

 الجهل بالمتحقق من األقسام السابقة -7
وعلققى دقققدير   ،  أو الوعلققى دقققدير التمققريل هققو هققو بلحققاك اققال  املتعل قق ،ا  ال يعلققم امققه اققر  أم مل يمققر حــو الســابع  نال

 وللحديث ملة. ؟(4)أو الأ كومه بلحاك االكه فهو هو انج  
   )الحكم في الروايات((5)* ملحق بالدرس السابق

ُُ َفُأْوَلُِـَ  ُهـْم اْلَكـاِفُرونَ سب  ا  املرا  ان احل م يف اآلياو المقريفة  َوَمـْن لَـْم َيْحُكـْم  َوَمـْن لَـْم َيْحُكـْم ِبَمـا أَنـَزَل اللَّـ
ُُ َفُأْوَلُِــَ  ُهــْم  ُُ َفُأْوَلُِــَ  ُهــْم اْلَ اِســُقونَ  الظَّــاِلُمونَ ِبَمــا أَنــَزَل اللَّــ هققو الفصققو واحل واققة  (6)َوَمــْن لَــْم َيْحُكــْم ِبَمــا أَنــَزَل اللَّــ

الققمج مجعهققا يف دفسققري  اققن الروايققاو (7)خامققة ال الفتققوى، وسققبقت ايفيققداو وأ لققة لققذلك، وبقيققت اداققارة إىل بعققض امليفيققداو
 الربها :

                                                             

 فيها اال  دام ودمريل. (1)
 واحتمو كو  احد ا كذلك. (2)
 أو لعدم إحرا  وجو ها. (3)
 وال خيفى امدراج بعض الصور السابقة يف بعض فروض هذا الصورة فتدبر. (4)
 (  44الدرس ) (5)
 .47-46-45املائدة:  (6)
قد درقى إىل استوى الدليو بلحقاك ممقو  لسقاهنا وققد دتنقأل عقن امليفيقد اسقتظهاراح ب وهنقا دفسقرياح باملصقدا  التعبري بامليفيد ألهنا دفيد اأ  النأول، ول ن  (7)

 فتأاو.
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)حممد بن يعقوب: عن عد ة ان أمحابنا، عن أهد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن بعقض أمقحابه، عقن عبقد اهلل بقن  
ان ح م يف  ر ني حب م جور، مث جرب عليه كا  اقن أهقو  :كثري، عن عبد اهلل بن ا ْس ا ، رفع ه، قال: قال رسول اهلل 

ــَزلَ هققذا اآليققة  ــْم ِبمــا أَنـْ ــْم َيْحُك ــْن َل ــُم اْلكــاِفُرونَ  َوَم ــَ  ُه ُُ َفُأولُِ ي ققو  لققه سققو  ». فقلققت: وكيققف  ققرب عليققه؟ فقققال: اللَّــ
 .(1)«(وسجن، فيح م عليه، فإ  رضي حب واته، و إال ضربه بسوطه، و حبسه يف سجنه

يف قققال علققي )عليققه السققالم(: اققن ق ققى »روى يف دفسققري الربهققا : )عققن أ  بصققري، عققن أ  جعفققر )عليققه السققالم(، قققال: و 
 «( ر ني بغري اا أمأل اهلل فقد كفر

ق ققى أاقري املققيفانني )عليقه السققالم( يف  يقة األمققف إذا استيفمققو، »)عقن ابققن سقنا ، عققن أ  عبقد اهلل )عليققه السقالم(، قققال: و
قْم  و  ا قْن مل ْ  -ققال -و اا كا  ان ذلك ان جروح أو دن يو، فيح م به ذوا عدل ان م، يعين به اداام... » اائة ان ادبو َي ْ  

ا أ مْقأ ل  الل ه  ف أ ولئ ك  ه م  اْل اف ر و      ).» 
)الميخ: بإسنا ا عن احلسني بن سقعيد، عقن ف قالة، عقن أبقا ، عقن  رارة، عقن أحقد ا )عليهمقا السقالم( يف ققول اهلل عقأ و 

ووجققه عقدم كوهنقا  لققيالح اهنقا قققد  (3()2)«.(هققي حم مقة»ل: اآليقة. ققا الـنـَّْ َ  بِــالنـَّْ ِ  َواْلَعـْيَن بِــاْلَعْيِن َواأْلَنْـَأ بِــاأْلَْنأِ جقو: 
 د و  دفسرياح باملصدا  كما لعله الظاهر فتأاو.

 وصلى اهلل على محمد وآلُ الطاهرين
 

 )الحكمة( 
اب ٍر ع ْن أ    ع ْبد  الل ه   :  ع ْن إ ْْس اع يو  ْبن  ج  اْلِعْلُم َمْقُروٌن ِإَلى اْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو َمْن َعِمَل َعِلَم َو اْلِعْلُم يـَْهِتُأ ق ال 

 ُُ ُُ َو ِإالَّ اْرَتَحَل َعْن  .ِباْلَعَمِل َفِإْن َأَجاَب
 (.44ص 1ادسالاية، ج –)ال ايف:   

                                                             

 .465ص 2الربها  يف دفسري القرآ  ملد  (1)
 .467ص 2الربها  يف دفسري القرآ  ج (2)
 وقد سب  وجه االستدالل هبذا اآلية. (3)


