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

 الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(51) 
 بين القيام والركوعوجه القول بالتعارض في دوران األمر 

اجلمو  بينهموا، هوي مون او ريا   عونسبق ان املشهور ذهبوا إىل ان مسألة الدوران بني القيام والركوو،، للعوا   
مسوووحنداىل إىل موووا  بووواب الحعوووار بووواب الحووو احم، بينموووا ذهوووي السووويد اىلووووئي يف املصوووبا  إىل ان ذلووو  مووون اووو ريا  

احوود اجلوو ئني يسووقو الو وووب رأسوواىل ألن الوا ووي ارربووا ي إذ بعوود رعوو ر  -موو  رصوورض وإضوواطة بسوويطة  –ملخصووه 
طوال أمور بال،وو، وو ووب الصوالة إ وا هوو بوأمر  ديود إذ  ال رو    أحود األ و ا وقد رعلق األمر باجملمو، طإذا رع ر 

بأحود أمورين علوى سوبيو البودلا طاموا اقوه رعلوق بالصوالة  املسوحدد  الصالة حبال( ولقاعدة امليسور وقد رعلق الو ووب 
طو وووب كووال  ،أو بالصووالة موو  الركووو،  اون القيووام( لعوودم قدررووه علووى ااريووان إال باحوود ا (موو  القيووام  اون الركووو،
طي،ووون مصوودا   ،وال يعلووم ان الوا وي يف هوو ل احلووال ايهموا لعودم قدررووه علووى اجلمو  بينهمووا اجلو ئني معلوووم االقحفووا 

 مر حا  باب الحعار  اون مر حا  باب الح احم.الحعار ، ك،و الوا با  الضمنية األخرى، طي،ون املر   
والححقيووق أن  أملووال هوو ل املقامووا  و اووا ي،ووون الوا ووي طيهووا موون الوا بووا  الضوومنية، ل،وقووه  وو  اىل موون قووالا  

مركي أو شر اىل و خار ة عن الح احم موضوعاىل، طلو اار األمر بني   أين من وا وي واحود، أو بوني شور يه، أو بوني 
 يصوا الر وو، إىل مر حوا  بواب الحو احم، والو وه يف ذلو ا أن  الوا وي هوو املركوي مون مجيو      وشرط منه، ال

األ  ا  والشرائو، وبعد رع ر     أو شرط يسقو الو ووب رأسواىل، وال رصوو النوبوة إىل الحو احم، إذ الو ووب األو ل  
لووو اضوطر الصووائم إىل االططووار يف كوان محعلقوواىل بواجملمو، وقوود سووقو بالحعو ر، وو وووب البواقي ،حوواا إىل اليووو، ولو ا 

 .بعض آقا  اليوم، مل يلح م أحد من الفقها  بو وب االمسا  يف الباقي من آقا  ه ا اليوم
قعووم، يف خصوووو  بووواب الصوووالة اووي االريوووان بالبووواقي ملوووا ال  علوووى أن  الصووالة ال رسوووقو حبوووال، بوووو الضووورورة 

طاذا رع ر بعض أ و ا  الصوالة  ين، طاق ه حمو اىلالض بينهمقاضية بعدم  واز رر  الصالة يف حال إال  لفاقد الطهور 
أو بعووض شوورو ها وكووان املحعوو ر محعينوواىل، كمووا إذا مل يووحم،ن املصوولي موون القيووام موولالىل اووي عليووه االريووان بالبوواقي بووال 

و بوني  و   إش،ال. وأم ا إذا كان املحع ر مراااىل بني  و أين، كموا يف الفور، الو ل ققلنوال مون العوروة، أو بوني شور ني أ
لعودم القودرة إال  علوى أحود ا،  و وب كال اجل أين معلوم االقحفوا وشرط منها، طي،ون ااخالىل يف باب الحعار ، إذ 
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ي همووووا، طوووواذن ال بوووود  موووون الر ووووو، إىل األالووووة الدالووووة علووووى األ وووو ا  أوال قوووودرل أن  الوا ووووي اجملعووووول يف هوووو ا احلووووال 
  .(1  (والشرائو

 المناقشات
 ليهاأقولا قد يورا ع

 الوجه يقتضي إجمال الدليل ال تعارض الدليلين -6
أوالىلا اقووه إن ف طاقووه ي،ووون موون مصوواايق امجووال الوودليو ال رعووار  الوودليلني، إذ اقووه اطوو   سووقوط األموور األول 
ق ورولد أمر  ديود ل،ون ال يعلوم اقوه رعلوق بالصوالة مو  القيوام اون الركوو، أو بالصوالة مو  الركوو، اون القيوام طواملحعل  
مراا بني أمرين طهو كما لو قال أكرم طالقاىل ورراا اقه قال أكرم زيداىل أو أكرم عمراىل طاقه من امجال الدليو ال رعوار  

 الدليلني وهو جمرى االححياط للعلم االمجايل وال معىن ل،وقه جمرى مر حا  باب الحعار .
 الفاقد للجزء مأمور به باألمر السابق ال بأمر جديد -2
ن الظاهر هو ان األمور بالفاقود لويأ بوأمر  ديود بوو هوو بونفأ األمور األول والظواهر مون قاعودة امليسوور اثانيًا: 

َْْعُتم َفِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشيْ " هوو ذلو  وكو ل  الظواهر مون  ال رو   الصوالة حبوال( طاقوه إشوارة  (2 "ٍء َفْأُتوا ِمْنـُه َمـا اْتـَت
 .ديد بعد سقوط األمر األول باملرةرأكيدية لألمر األول وليست رأسيسية ألمر  

ويؤكوودل ان االرر،وواز العووريف علووى ذلوو  وبنووا ه العقوووال  عليووه واقووه مقحضووى احل،مووة إذ اسووقاط األمووور األول
مث  (3 

مو  طور  إم،وان واوحة وعرطيوة بولوه بعرضوه العوريض  اللدو  إىل إقشا  أمور  ديود ذو مؤوقوة زائودة ال حا وة إليوه
رى ان املووىل إذا أمور باريوان معدوون مركوي مون عشورة أ و ا  طلوم يعلور علوى  و   اوا أال ر -كما سيدي    –للفاقد 

 عله أقو طائدة طوان ارياقوه بواأل  ا  الحسوعة وا وي بونفأ األمور األول، ولوو مل ي،ون مالكهوا ذا مصولحة مل موة طوال 
 (4 أمر أول وال أمر ثاين. طحدبر

وهووو مووا ر،فلووت بووه الو ووول املوو كورة يف اجلووام  علووى  ،قوودقعووم ال بوود موون رصوووير األموور باجلووام  بووني الوا وود والفا
 ، وحتقيق ه ا اجلواب موكول إىل حمله من علم األاول والفقه.(5 الصحيا وعلى األعم

                                                             

 .434-433  2مصبا  األاول ا (1 
 .121  22مرآة العقول ا (2 
 أو سقو ه. أل ان يعحربل املوىل ساقطاىل  (3 
  –اروه، إذ لوه خصواوية ولو ا ال أمور آخور بالفاقود أيضواىل ولوو الفاقود لليسو  قواموا الصووم طلقطعيوة اقحفوا  األمور بوه عنود العدو  عون أحود آ (4 

 .-كاآلن الواحد 
 ن يلح م مبا ذكرل قدس سرل.طعليه ا ما من ال يرى اجلام  بو ه  أو  (5 
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 العجز عن الجزء أعم من عدم تشريعه ومن رفع اليد عن إطالقه
قود ي،وون برطو   إذ اقوه، (1 ان طقود القودرة علوى اجلو   أعوم مون عودم رشوري  و وبوه –وهو حموو الشواهد  - ثالثًا:
 إ ال  اليو و وبه، وقد ي،ون برط  اليد عن رند ل. عناليد 

طقووود رنحفوووي  –أو عووون أحووود  ووو ئني علوووى سوووبيو البووودل  –ان امل،لوووذ إذا عدووو  عووون أحووود األ ووو ا  توضـــي ه: 
، ل،نوه قود ال رنحفوي املصلحة ال،امنة طيه  وان كان بعيداىل أو قااراىل ذل ( طعلى املوىل ان يرطو  اليود عون و وبوه حين و   

 ولوو بعودم  طللمووىل عودم رشوري  و وبوه –أو باحود ا  –مصلححه اللبورية ل،ن حيث عد  امل،لذ عن ااريان به 
ور،وون  ،بو جمرا مرربة الفعلية كما له ان يشر، و وبه  وو وب كليهما( ل،ن من غ  رندي ل  رشري  و وب ال،و(

و ووووب ااعوووااة أو القضوووا ، ولووو ا ذهوووي الشووويك احلوووائرل والسووويد احل،ووويم والسووويد  –مووون مجلوووة اللموووار  –اللمووورة 
 . طحأمويف مسألحنا –اىلوقسارل إىل ان االحوط و وباىل هو ااعااة 

اليووود عووون  ل،ووون مووو  رطووو ، و وبوووه وو ووووب اجلووو ئني اللووو ين عدووو  امل،لوووذ عووون احووود ا شووور  لوووه أيضووواىل ان يه  كموووا
القهموا طح،وون النحيدوة الحخيوو  كموا عليوه املشوهور، وذلوو  ألن اليوو اجلو   كوالركو، يفيوود و وبوه مطلقواىل ال سوووا ىل إ 

وحيوث عدو  امل،لوذ عنهموا وحيوث كوان الحووداط   ،أروى بواجل   اآلخور أم ال وبوالع،أ يف اليوو اجلو   اآلخور كالقيووام
عوون اليوود ط طوو   ال أكلوور إذ ال و ووه لووه الحووداط  قاشوو اىل موون إ ووال  و وممووا ال موون أاووله و ووي رطوو  اليوود عوون منشووأ

 ا القهما طح،ون النحيدة و وب ه ا ان مل يأ  ب ل  وبالع،أ وهو الحخي .
 ان  طقوود القوودرة والعدوو ( يلموور بايووا  طقوود يلموور عوودم رشووري  املوووىل يف مووو ن ال،ووالما موون كووو ذلوو والشوواهد 

يعه موو  رطوو  يوودل عوون إ القووه وقوود يلموور رشووريعه موو  األموور وقوود يلموور رشوور  يف غوو  امللووال( للح،ووملو وووب اجلوو    أو 
 .طان األعم ال ي،ون اليو األخص طال رصا اعوى عدم الحشري  اسحناااىل إىل عد  امل،لذ م  اآلخر،باالعااة 

العدوو  قوود يووؤثر يف مرحلووة الحشوري  وقوود يووؤثر يف مرحلووة االمحلوال طقولووه  إذ و وووب كووال اجلوو ئني وبعبـار  أخــرى: 
إذ ،حمووو ان يرطوو  الشوار، اليوود عوون أاووو  ،حمحمووو االقحفووا  طقوو -مبرربووة إقشووائه وطعليحوه  – قحفووا ( طيووه اقوهمعلووم اال
يف بواب إمجوال الودليو ال الحعوار  كموا  ،بعد العلوم بو ووا أمور  ديود موراا رعلقوه بوأل الوا ودين طيدخو –و وبه 
   اليد عن رند ل. طحدبر  يداىل.كما ،حمو ان يرط  اليد عن إ ال  و وبه كما ،حمو ان يرط  –سبق 

 التقييد بـ)أفضل رعيتك( لعدم المالك الملزم في األعلم المْلق أو للعجز عنه؟
إذ اقوه علوو  (بيان الفقه يف ما ذكرل  من حيث االسحدالل باألعم على حتقق األخص وقد وق  قظ  ه ا اللبأ

                                                             

 عن و وب الصالة. –املبىن  ذا  على –املسحل م لرط  اليد  (1 
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باألطضوو مون رعيحوه   عليوه السوالم(   إذ خصوصعلوى اا وال (1 لنصوي األعلوم  عليوه السوالم(عدم إاواب األمو  
بو لعدم الحم،ن من األعلم املطلق عااة( ط ا عليه ان العد  عن حتصيو األعلم أعم من إقحا ه عودم رشوري  و وبوه 

خااة بو األطضو من الرعيوة( وقود ي،وون جملورا عدو  امل،لوذ  وكوهناإذ اقه قد ي،ون لعدم املصلحة املل مة يف األعلم 
طموون أيوون رعيووني اللوواينع طووان األعووم ال يصوولا  ورشووريعه يف مرارووي ااقشووا  والفعليووة، املصوولحة املل مووة طيووه رغووم و وووا

 اليالىل على األخص.
لموال  امللو م طقوو أن  أطضوو رعيحو ( هوو الوا ود ل -  عليوه السوالم(األمو   –هوو رأى املووىل وبعبار  أخرى: 
و يف عووامل املالكووا  ومووا قبووو ، ألقووه روودخ  أل ال يعلووم سوورياقه ديوووعليووه طووال يسوورل األموور لبوواب الحقلطووأمر بووه حصووراىل 

ال باب الحقليد كو ل  أل طحمام املال  لنقول اقه حيث كان باب القضا  ك ا لنا بالحشري  وقد هنينا عنه إذ ال علم 
للعدوو   ال بعينووهلووه لفقوود األعلووم املووال  امللوو م  -يف بوواب القضووا   –حيووث كووان األموور ب وو  األعلووم يصووا القووولا 

 ط، ل  باب الحقليد. ،(2 عنه
م رأى املوىل ان غ  األعلم هو امليسور واملقدور وان األعلم حيث عدو  عنوه امل،لوذ سوقو و وبوه وإن كاقوت أ

املصلحة املل مة طيه يف حد ذاره مو واة مححققة، وعلى ه ا اوي األعلوم املطلوق طيهموا  بواب القضوا  والحقليود( إذ 
، وعليوه وعلموه بوه و وداين يف عامل املالكا  بو اا اخو يف عامل االمحلال وهو شأن امل،لذ وليأ العد  اا ردخ  

 طحأمو طإذا عد  عن األعلم و ي طاألعلم كما و ي يف القضا   أطضو رعيح (.
وافوة القولا اقه ال بد من الحودبر يف  القودرة( وهوي الضول  اللالوث، وان و واهوا وعودمها  وهوو العدو ( موؤثر 

، مث للموووىل ان يشوور   ولوو ا كوان العوواملَ مل املالكووا  اللبوريوة سوولباىل وإاابوواىل طوال رشووري ، أو اهنووا غو  مووؤثرة يف ذلو  يف عوا
 .لينحج الحخي  أو عن الحعيني الحقاىل  لحبقى مرحلة الفعلية، يرط  اليد عن الحند 

 وصلى اهلل على م مد وآله الْاهرين
 

 )ال كمة(:
 ،ِإنَّ ِللَِّه ِعَبادًا ِفي اأْلَْرِض َيْسَعْوَن ِفي َحَواِئِج النَّاِس ُهُم اآْلِمُنوَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ "ا ( عليه السالماامام علي  عن

 "َوَمْن َأْدَخَل َعَلى ُمْؤِمٍن ُتُرورًا فَـرََّح اللَُّه قَـْلَبُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
 (.111  3ااسالمية، ا – ال،ايفا ط  

                                                             

 وك ا رقليدل طاقه مورا البحث. (1 
 اون ما لو كان طقد املال  وعدمه إذ ال يعلم. إذ السبي لو كان هو العد  طهو مش   بينهما ألن العلم بالعد  و داين (2 


