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

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(557) 

 قُ ْوٌل: الثقيل الفعل ال الحكم، فليس متعلَّقاً للرفع
رُِو  وا نعلعْي  ِ  اعمع  ا الع  وهببو  ذهببب بعمببهم يف حببديع الر بب  م   :تت ْْ ُْ اعمع  ا ُت رُِف  عع نع  ْن ُتمَّتِ  ع ِتْس  ٌع: اْلاعنع  ي اعالَنْس  يعا

ْع اعمعا اْضنُرُّاا ِإلعْيِ  اعاْلحعسعُد اعالنَي عرعُة اعالت َّفعكُّ ُر ِف ع اْلوعْسوعسع ِ  ِف ع الْ  ْع اعمعا الع يُِنيُقو ِِ مع ي عْعلعُمو ْل  ِْ ِبفع فع   اع ا لع ْم ي عْنِن 
  ْ إىل ان الر   يستبطن معىن الثقل، وحيع ان الثقيبل هبو العمبل، ال احلألبم ألن احلألبم عببارة عبن إ  با   (1)اعالع ِلسعا

ق الر بب ، تعل ببمببن املببوىل للوأببوب أو احلرمببة وهببو  عببل املببوىل  أليبب  يألببون القببيالا علببى العبببد   ببال  ألببن ان يألببون هببو م
احلبديع، الفعبل هباا ووولة ال ي وقع  متعلقباا للر ب  يف احلبديع يبراف كبا يف لا بة املبوارف البوارفة يف  ان )ما( املوعليه  

يف مصببباحه، وقببد أذعببن بببالألع  )الر بب  يتمببمن معببىن  ال احلألببم، وقببد اسببتعرا هبباا اسيببألال السببيد ا ببوئي 
لألبال األمبرين،   تسبليمهل العببد( ودبد الثقل( والصغر  )ان احلألم ليس القيالا على العببد أل به  عبل املبوىل ال  عب

بببان إسببناف الر بب ، ر بببم  إمنبببا  بباق  فسببه( لألنببه ق التألليبب  ال يف تعل ببن لبببان يف مإان الثقببل و   يف قولببه )و يببه ضببمناا،
 .وقوع املألل  يف ُللفته احلألم وحيح بلحاظ عالقته بالفعل حيع ا ه سبب إىلذلك، 
مفهوم الر   يقتمي أن يألبون متعلقبة أمبراا القبيالا وال سبيما أن احلبديع ال بري  قبد  الثالع  أنيف املصباح  ) قال

ييئاا القيالا ليصح تعلق الر   به، ويألون ر عه امتنا اا على األمبة.    ال بد من أن يألون املر وع ،(2)االمتنانورف يف مقام 
  بال يعقبل لو به القبيالا علبى املأللب ، وإمنبا ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل ال احلألم، إذ احلألم  عل وافر من املبوىل

   يف للفة الفعل أو الرتك.املألل  مسي بالتأللي  باعتبار أعل 
)وباجلملة( الثقيل على املألل  هو  عل الواأب أو ترك احلرام، ال جمرف إ  ا  الوأوب واحلرمة الصافر من املوىل. 

 و الفعل ال احلألم.وعليه  ال بد من أن يراف من املووول يف مجي  الفقرات ه
و يببه  ان الثقببل وإن لببان يف متعلببق التألليبب  ال يف  فسببه، إال أ ببه وببح إسببناف الر بب  إىل السبببب بببال عنايببة، ووببح 
أيما إسنافه إىل األالر املرتتب عليه،  صح أن يقال ر   اسلزام أو ر   املؤاخاة،  ال ما   من إسبناف الر ب  إىل احلألبم، 

                                                           

 .05احلسن بن يعبة احلراين، حت  العقول، مؤسسة الن ر اسسالمي ب قم  ص (1)
 سيأيت الألالم عن )االمتنان( مستقالا، والألالم ههنا معقوف للجواب عن قرينة الثقل. (2)
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 .(1)ملألل  يف للفة والقل(باعتبار لو ه سبباا لوقوع ا
 نًا فع )الرفع(المناقفات: ليس الثقل متضمَّ 

 ليس  الألع  تامة، ملا سبق يف الوأه األول من الوأوه الستة. تقول: تااًل:
ما اْ الفعل ثقيل  الحكم ثقيلْ 

يعياا ان احلألببم القيببل علببى املأللبب  ولببيس الفعببل  قببلث لبداهببة ان الثقببل قببد يألببون تألوينيبباا وقببد يألببون ت ببر  ثاني  اً:
إذ  ث أال تببببر  ان اسببببتحباب ال ببببي  لببببيس بثقيببببلآخببببر اعتباريبببباا، بعبببببارة أخببببر   الفعببببل القيببببل، واسلببببزام ال ببببرعي القيببببل

  إذ ليس له التملص والرتك وأما وأوبه  هو القيل ،للمألل  ان ال يفعل
رُِووا نعلعْيِ ... ان ايوّضح : ْْ معا ُت   القلنييتممن  رُِفعع... ع

 ايعهببر ببم عببدم رضبباه بب ايعهببإيبباه علببى ب ه  ألببر  م إلراه  ببب هُ فار   هُ مببا ألببره عليببه أ  بيعُبب فببس الفعببل أ   الثق  ل الال:
 .)من ان الفعل القيل( وسّلم له السيد  أبداا،  ان بيعه هاا القيل على  فسه أداا، وهو ما أيار إليه املست ألل

،  ا ببه إذا القبله يزيببده القبالا علببى  ا ب (2)اسلبزام ال ببرعي املتعقبب ابباا الفعبل املألبره عليببه، علبى  رضببه الثق ل الث  انع:
عألبس  ،به هاا مث قال له ال ارع جيب عليك الو ا  كاا البي   قد أالقل لاهله بثقل  وق القل إذ ألزمه بااللتزاممألر  باع 

مببا لببو قببال ال ببارع، لمببا قببد  عببل، بببان هبباا البيبب  بالببل وبببان املألببره ال جيببب عليببه الو ببا  بببالبي  لبطال ببه أوببالا،  ا ببه 
 عنه ومل يزفه القالا على القل. خّف د يألون ق

ان لل وأوب وحترمي،  هو القل اعتبار  على املألل  يف حد ذاته وإن جترف عن العقوبة )وهاا أوابنبا  االحاصل:
، سبببّلمنا لألنبببه القبببل علبببى املأللببب  سبببا يسبببتلزمه مبببن اسبببتحقاق العقببباب آل ببب (  أليببب  إذا لبببان هبببا يسبببتتبعهاالثببباين ا

 ثالع اآل  (باملخالفة )وهو أوابنا ال
 المولى ثقياًل نلى المكلف؟حكم ْيف يكْو 

)إذ احلألم  عل وبافر مبن املبوىل  بال يعقبل لو به القبيالا علبى املأللب ( و)باجلملبة  الثقيبل علبى املأللب  اتما قول : 
 .هو  عل الواأب أو ترك احلرام، ال جمرف إ  ا  الوأوب واحلرمة الصافر من املوىل(

  إضببا ة إىل الفاعببل )املن ببا( وإضببا ة إىل القابببل (3)إضببا تنيبببالوأوب مببثالا س  ببا  املببوىل احلألببم ان  في  رع نلي   :
علبى عببارة عبن )إ  با  الوأبوب   ا به ثمن األمبور املتقومبة ببالطر ني احلبالم وا ألبوم عليبه  ( لبداهة ان احلألمملألل  )ا

                                                           

 .262-261ص 2صباح األوول مألتبة الداور  ب قم  جالسيد حممد الواعظ احلسيين/ تقرير حبع السيد أبو القاسم ا وئي، م (1)
 أ  على  را اسلزام. (2)
 أو  قل له وأهان  وأه يلي الرب ووأه يلي املربوب. (3)
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  ك(الرت ( أو )إلزام املألل  بالفعل أو املألل  ( أو )أعل الوأوب بعهدته
العر يبة عنبد إ  با  بعبا أوامبرهم الب ي  يلاو القبالا عليبه )لمبا يف املب ي بأّلل هو مبن حيبع  سببته إىل الفاعبل قبد  -أ

أبل وعبال ولمبا  املبوايلتأللي  رعيبتهم كبا( وقبد ال يألبون القبيالا عليبه )لمبا يف مبوىل  ،خر أو أ هة  جل ،يهميصعب عل
 على أ فسهم إجياكا على العبيد(.يف ألثر أوامر املوايل العر ية ال ي ال يثقل 

  أ  تعلقببه بببه ويببغل ذمتببه بببه )بوأببوب الصببالة والصببوم ورف ألل ببولألببن هبباا احلألببم مببن حيببع  سبببته إىل امل -ب
ويبدل عليبه لبو ر عبه الرتباح املأللفبون عبافة، دد ا به الوفيعة وا مس واحلج و ريها( القل على املألل  فون ريب ولاا 

فليببل ر بب  احلببرج والمببرر لفيفبباا علببى املأللفببني إذ ير بب  عببنهم وأببوب الصببوم احلرأببي أو المببرر  مببثالا.  أيمبباا  ان يف
 هاا.

الجدار، فضمانهما تعليقع  المجنْو االنائمْ 
علببببى عمبببوم حبببديع ر ببب  القلبببم وكولببببه لعربعبببة )التألليببب  والوضببب  واملؤاخبببباة  اسبببتدل السبببيد الوالبببد  اق   د

 هو ، بدليل الان و (و والتأفيب الد ي
 لوحدة سياق الصبع مع المجنْو االنائم

ببب والا يببباا  انّ   )قبببال  يقتمبببي أن يألبببون الصببب    ،بعبببةبالنبببائم واننبببون ووبببا مر بببوع عنهمبببا لبببل تلبببك األر  هُ ع  ف  ي 
 .(1)للسياق( ثالكل

 السياق ليس حجة على امل هور، ولألن  ألن التفصيل حبسب  وع السياق  ان منبه القبو  ومنبه المبعي  تقول:
)أو  أخببر  لتعلببق الر بب  باجلببام  اال تزاعببي سقرت ببات العببريف لببان حجببة، و ألببن اعتمببافهالظهببور لببح حببّد والقببو  إن ب
ق )االعتباريببة( وحببدة املتعلاببق وان الر بب  بببو  ان واحببد يف تعل بب ببان هبباهر وحببدة امل ،يعوهببو )الالالببة( يف احلببد االعتبببار (

ق هبببو )الصببب  حببب. فبببتلم..(.  تأمبببل، وعلبببى أ   املقيبببا  عل بببتق املتعل بببوم ،البببةالال  هبببوق )واملتعلبببق للر ببب  تعل بببق املتعل بببم
 سعو ة مناسبات احلألم واملوضوع  بها وإال ال.ولو الظهور العريف  إن مت 

 )إن قل   الممان الاب  عليهما. اقال:
واجلنبون   ال أ به يف حبال النبوم ،ببه ل تعلققع  و  يقظقل   وا لاجلدار والبهيمة عقالا ويرعاا  معىن الممان ا ه إذا 

 .(2)لالك(
وأوضبح  بر عبه عنبهنقا بالممان على فعواه كبول حبديع الر ب  للوضبعيات،  أأباب إيارة لل)إن قل (  تقول:

                                                           

 .33ص 3السيد حممد احلسيين ال ريا  ، الفقه / لتاب البي   ج (1)
 املصدر. (2)
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لمببا ال يصببح ةالبببة اجلببدار والبهيمببة وتألليفهمببا عقببالا، لببالك النببائم واننببون، ولببالك  ا ببه أّول ضببمان   ذلببك با ببه
ا ببه بالفعبل ضبامن إذ ليبب  االبب بالمببمان   (مننببون ضباان)معبىن اننبون والنبائم بتحويلببه إىل قمبية تعليقيببة  لبيس 

 بل معناه ا ه إذ ع ق ل تعلق به الممان.
 المناقف : الضماْ حكم تعليقع فعلع، االنقض بالملك االزاجي 

الظبباهر عببدم ةاميببة ذلببك، للفببرق بببني احلألببم التألليفببي والوضببعي  ببان احلألببم التألليفببي هببو الببا  ال يصببح  الك  نّ 
ان   ليببهع يببدلّ إىل اننببون والنببائم، وأمببا احلألببم الوضببعي  ا ببه  ببري منببو  بالقصببد واسرافة واالختيببار والعقببل، و توأيهببه 

اننون قبد يألبون مالألباا أو  وأباا، أو مالألبه أو  وأبة، فون ريبب، ولباا ال ي بك أحبد يف ان البزوج إذا أبّن أو  بام ال 
ايببرة األ واج لمببا ان املالببك إذا أببّن أو  ببام ال يببك يف ا ببه ال يسببقل عببن الزوأيببة الفعليببة ولبباا لزوأتببه ان تعايببره مع

يسقل عن املالألية،  ال يصح القول ان النائم واننون مر وع عنهبا األربعبة )سبا  يهبا احلألبم الوضبعي( ولباا دبد بداهبة 
  رضاا(.. إىل  ري ذلك. امهبان )باسفخال أو الدخول  ينوجيُ ان اننون والنائم يتنجسان 

اعتبببعه حألمبباا تألليفيبباا لببباا اعتببعه تعليقيبباا، لألبببن الظبباهر ان المببمان حألبببم  المببمان  البببا  يبببدو ا ببه وأمببا 
ال ي ببرت   يببه العلببم والقصببد واالختيببار وال  ببري  وا  ببغال الامببة اعتببباراا وضببعي  ا ببه عبببارة عببن ا  ببغال ذمتببه ب ببي ، 

 .يقي ال الممان  فسهوهاا هو التعل ذلك،  عم يتبعه حألم تألليفي هو لزوم األفا  مثالا 
ان للمببمان قسببمني  ضببما ه إذا لسببر  أبباج الغببري وهببو  ببائم مببثالا وضببما ه املطببروح يف ببباب المببمان االحاص  ل: 

قببالوا با ببه ضببّم ذمببة إىل أخببر (، ويف للتببا الصببورتني  ا ببه  إذالعامببة  الببب وهببو عبببارة عببن  قببل ذمببة إىل أخببر  )مقابببل 
أو كبببم  ،احلألبببم التألليفببي يتعلببق بأوليبببائهم  عببالا  وهببوالا،  عبببم ال مببه حألببم وضببعي يتعلبببق بالنببائم واننببون والصببب   عبب

 إذا بلغوا وعقلوا واستيقظوا.تعليقاا أ  
لببو مت يف المببمان  ا ببه ال يببتم يف امللأليببة والزوأيببة والنجاسببة والعبوفيببة واحلريببة،  وعلببى أيببة حببال  ببان لالمببه 

 .وهو بديهي البطالن ، احلر حراا والعبد عبداا إذا  ام أو ُأنّ وال  نّ أُ أبداا، وإال ملا لا   الزوأة  وأة إذا  ام  أو 
يف بعبببا   ان هببباا هبببا يبببورف ببببه علبببى مبببن يقبببول ببببا تزاع احلألبببم الوضبببعي مبببن التألليفبببي )لال بببي   انض   يف:

 فاره أو أباحبه سبألىنللماته، وإن لا   ألثر للماته على مبىن امل هور(  ا ه يلزم إذا  ام املالك البا  أذن للغبري يف 
وامللأليببة  ،واجلبوا  معلبق علبى اسذن ،لببيس  عليباا مب   ومبه إذ به ان التصبر  إذ لببه ، ان ال جيبو  للمبباح لبه أو املبأذون لبه

 معلقة على اجلوا ،  تأمل. وللبحع ولة بإذن اهلل تعاىل.
 اصلى اهلل نلى محمد اآل  الناورين
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