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

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(12) 
 األطراف الثالثة: المالكات، التشريعات، القدرة

ال بااد  اان  ديااد العالقااة بينهااا ل مييااال احل ااة عاان الالح ااة ول مييااال  ااورة و ان هناااأ أاراًاااث  ال ااة خاي  دخليااة يف احلياام ال اارعي األمــر الثــا  : 
 ال الاحم عن  ورة ال عارض وغري خلك:

وان   ن شاوونه والثالثاة قائماة باامليل  اهناقاي والثانية قائمة باملوىل أي  الكاي ت ريع األحيام، وت ريعها، والقدرة، واألوىل قائمة بامل عل  وه : 
 .وجب على املوىل  الحظ ها حني ال  ريع

، ا ا األخري ًبني  ا هو  ن شأن املوىل و ا هو  ن وليس األوالن  ن شأننا إخ ال حييط مبالكاي ال ارع غريه، والقياس واالس حسان  ردوع عنهما
 .(1)شأننا

 المالك مقتٍض للتشريع ال علة
ليساا  علااة ل  ااريع   الكاااي األحيااام وإن كاناا  تا ااة يف حااد خانااا )بااان كاناا  املصاالحة أو املفساادة  لال ااة يف حااد خانااا( ًاهنااااألمــر الثــا  : 

 ،هاألحيام على ابقها بل هي  ق ٍض ولذلك ًان امليل  حىت لاو االاع ًرضااث علاى  االأ احليام ال اام ًاناه لايس لاه ان يفاع عيام ال اارع علاى ابقا
 وقد سبق إيضاح خلك يف )النحو الثاين(  ن البحث السابق.

ض  و نه يظهر خطأ أكثر احلدا ويني سواء أكانوا  ن رجال الدين أم  ن غريهم حيث اعملوا ًيرهم الك  اف  الكاي األحيام مث بنوا عليها ًر
 كظروف  ية واملدينة أو  طلق أز نة وأ ينة ال  ريع.  باهنا قضايا خارجية واهنا خاضعة لظروف وحاالي خا ةعليها أحيام أو ختصيصها أو احليم 

 يف أعاث ال عارض وال الاحم بإخن اهلل تعاىل.أكثر الفاحش يف خلك، كما سنفصله ومبالحظة األ رين السابقني )الثاين والثالث( يظهر وجه اخلطأ 
 العجز يمنع التشريع أو التنجيز

 للغوية أ ر العاجال ؛ع ال امليل  عن اال  ثال حينما يرىان )الع ال( و)عدم القدرة( تارة ييون الباعث لعدم ت ريع املوىل احليم األمر الثالث: 
، وأخارى يياون الباعاث لعادم تن يااله  ان غاري ان يناع ت اريعه، وهاو  اا أشارنا إلياه يف )النحاو أو اس حالة الطلب احلقيقي  نه أو زجره حقيقةث كما قيل

 أيضاث بإخن اهلل تعاىل. (2)يف  باحث ال الاحمالثالث(، وتفصيل اليالم عن الثاين ومثرته سيأيت 
 فرق التزاحم عن التعارض بالذات

علاى اخلاالف باني  ،ان ال عارض خي ل  عن ال الاحم بالذاي ًاان ال عاارض تيااخب الادليلني  ان حياث الداللاة أو  ان حياث املادلولاألمر الرابع: 
 ال يخ واآلخوند.

 د القدرة.لفق ال  ريع  ع كون الع ال يف  رحلة اال  ثال نظراث  قق لوجود املالأ يف كليهما و  – ن غري تياخب  –ا ما ا ال الاحم ًهو تناًيه
 التزاحم المالك  والتزاحم الفعل 

 .ان ال الاحم على قسمني: ال الاحم املالكي وال الاحم الفعلياألمر الخامس: 
واملراد باألول تطارد املالكاي يف امل علق الواحد، كيونه حا الث ملصلحٍة وملفسدة  الامحة، أو يف أ رين   ،واألول يسبق  رحلة ال  ريع والثاين يلحقها

ا غري قابل ني لل مع  طلقاث أو يف اجلملة وخلك عند ا يالحظ امل رع املفاسد واملصاحل يف  رحلة امل علقاي مكيوهنما حا لني ملصلح ني  لال  ني لينه
 حيام على ابقها.حني إرادته ت ريع األ

                                                             

 القدرة يف  رحلة اال  ثال. (1)
 كما يصح عثه يف  بحث الرتتب أيضاث.  (2)
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 لاا  املالكاااي امل الامحااة، وخلااك بعااد ع ااال امليلاا  عاان اجلمااع يف خمواملااراد بالثاااين:  ااا كااان ال ااالاحم وال طااارد بعااد  اادور احلياام  نااه و الحظ ااه 
 . ن القسم األول اال  ثال بني احليمني، ًهو خاص بالصورة الثانية

 التعارض مع فقد المصلحة ومع وجودها
 ان ال عارض على قسمني: األمر السادس: 

م بياون احاد ا  ل اًلاو وجاد دلايالن   فالفاان علاى حيماني ع   ،لاذلك تبعااث  ًال يصادر ت اريع  ان املاوىل يف امل علق ًقد ال توجد  صلحة  بوتاث  -1
 كذلك أو اح مل، كان  ن خلك.

 ان تيون املصلحة  وجودة دون ال  ريع، ًيالسابق. -2
 الركوعلقيام و ا بين بحث تطبيق : دوران األمر
 ؟ًايهما املقدم و يا للركوع والس ود وبني القيام بدون قيام لو دار األ ر بني الركوع والس ود 
قال يف عث  يان املصلي )ولو دار األ ار باني  ياانني يف أحاد ا قاادر علاى القياام ليان ال يقادر علاى الركاوع و خهب  احب العروة إىل ال فيري 

وقااال يف عااث  (1)(، ويف اآلخاار ال يقاادر عليااه ويقاادر عليهمااا جالسااا ًاااألحوا اجلمااع ب ياارار الصااالة، ويف الضاايق ال يبعااد ال فيااريوالساا ود إال  و يااا
 (2))لو دار أ ره بني الصالة قائما  و يا أو جالسا  ع الركوع والس ود ًاألحوا تيرار الصالة ويف الضيق ي فري بني األ رين(القيام: 

وقال السيد العم )دام ظله( )بل ال فيري  طلقا واألحوا  )ال يبعد تعني الثاين( )أي الركوع والس ود(.  يان املصليالنائيين يف عث وقال احملقق 
 تقدمي القيام( وهو أحوا اس حبايب.

ًاااالحوا تيارار الصاالة(: )باال يقااث علاى )وقااال السايد العام يف القيااام تعل يف عاث القياام )األحااوا ان خي اار األول( أي القياام. املاريزا النااائيين وقاال
 ىل وقد تقدم ال فيري يف  ثله(.األو 

كماا ان  بناااه كعادد  اانهم علاى ان خلااك  ،علاى ان الباااب بااب ال ااالاحم -إن مل ييان شاابه املسا غره  اانهم  –كمعظام احمل ااني   و با  كاالم العااروة
 .تفصيلٍ على  –اقوائية احد ا لل هل ب  ساويان  ن حيث املالأ أو  الهنما

  ا تقديه القيام ًلسبقه ز ناث.أتقديه الركوع ًلدعوى أ ي ه على القيام و  ا أ:  ن ال الاحم بعد  سلمية ّعدهو ب  كالم النائيين 
بل حىت  ع عدم اإلخعان  - (3)أهم كوهنماعلى الركوع والس ود رغم   اث بل يف ان القول ب قدمي القيام جملرد سبقه ز ن ،وليس ال اهد يف تداًع قوليه

 (4)ال  ريع على ابقه )الركوع ههنا  ثاالث( كما سبق يف النحو الثاين. ً أ لبني كون ، دليل على ال فييك بني متا ية املالأ و -بيوهنما أهم 
وإىل  ااا يناااقش بااه إمجاااالث أيت اإلشااارة إليااه  لطياا  وساا اىل ان خلااك  اان  صاااديق ال عااارض بوجااهٍ  –خالًاااث للم ااهور  –وقااد خهااب الساايد اخلااوئي 

 ًان ظر. ،بالقدر الذي ينفع يف تنقيح  بحثنا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 )الحكمة(:

ُر َعَلى النَّائَِبِة َوتـَْقِديُر اْلَمِعيَشةِ قَالَ َقاَل   الباقر َعْن َأيب  َجْعَفرٍ   : اْلَكَماُل ُكلُّ اْلَكَماِل التَـَّفقُُّه ِف  الدِّيِن َوالصَّبـْ
 (.32ص 1اإلسال ية، ج –)اليايف: ا 

                                                             

 .383ص 2العروة الو قى ج (1)
 .484ص 2العروة الو قى ج (2)
 ً أ ل خاتاث أو بلحاظ جمموعهما. (3)
حينئٍذ إال ان املاوىل يف  قاام ال  اريع إخ الحاظ كاون امل اأخر أقاوى  الكاا وجاب علياه ان يوجباه ويناع  ان لوجوه  نها ان السبق ز نا وان مل ي بق  جماالث للم أخر لفقد القدرة  (4)

 ًعل السابق ألنه  فّوي ولوجوه أخرى، وههنا تفصيل نوكله للبحث املقبل بإخن اهلل تعاىل.


