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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
(562) 

 االمتنان مصلحة تزاحمها مصالح ومفاسد اإللزاميات
ال تعدو كوهنا مصللحة ملن  (2)التسهيلبه مصلحة التسهيل، ومصلحة  إمنا يراداالمتنان  ان   :(1)الثالث

العدليللة و  مبلل  املصللا ، وحيلل  ان األحاللام الواقعيللة تابعللة ملصللا  ومفاسللد يف املتعل للا  علللى حسلل  
مفسللدة  التللحاحم بلني مللالت االمتنللان والتسلهيل ومللالت هللو تالن بللدون مالكللا  لل ا تللان م تدللى ال اعلدة 

أكل  ملن مصللحة التسلهيل أو ملا تإن كانت مفسدة احللرام  ،اج كل حمرم حمرم أو مصلحِة كل واج  و 
تان التحرمي يرجح وال وجه لرتجيح مصلحة التسهيل واالمتنان بالنظر إىل احلامة؛ أال  يدارعها لو ترض،

وال رتعهلللا الع لللالو عنللله ولللل ا تلللرن ان العلللارف   يرتلللب حرملللة ضلللرب الالللا أو الحنلللا أو الللللوا  علللن املمي لللح؛ 
مللًالل يسللتحا التعحيللر عنللد العللارف ولللدن الع للالو أيدللال يف كللل امللللل والنحللل )إال النللادر  للن ال يللرن الحنللا 

ملن هل   الابلا ألنله ال يلرن حرمتله( ملب ان يف رتعهلا عنله تسلهيالل عليله وامتنانلال  والحرامال، تهو ال يعاقبه 
الت من املالكا  وِحامة من احلام وليس عل ة تامة تلال كالن يصلي  ، ومنه يظهر ان االمتنان ماجلهة

 العموم، كحدي  الرتب، به.
ح عللللى مصلللللحة تللللرجشلللقت قلللللتن انللله ين للللل  االمتنلللان إىل ال امتنللللان ماداملللت مفسللللدة الواقلللب  وإن

 التسهيل إىل حد املنب من الن يض.
 تلم يان امتنانال حينقٍ ؟ ال يقال:
مللن أي َ  علملله، تعلينللا التمسللث بظللواهر األدلللة ومنهللا، ؤ نللأمللا إوباتللال تممللا   ذلللث وبوتللال، و  إذ يقااال:

 وخصوصللها، نستاعللو وجللود االمتنللان الللواقعي وعدملله، ال العاللس، تتللدبر تانلله دقيللا لطيللو. عمومهللا
د االمتنللان ال امتنانللال، ألنلله  عنيللنين االمتنللان بلحللاه مصلللحة التسللهيل تانلله بللا  صللهلل ا مدللاتال إىل انلله ي

                                                           

 من األدلة على عدم كون االمتنان عل ة، بل هو جمرد ِحامة. (1)
 مالكال لالمتنان. أو أي شيو آخر ترض (2)
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 المتنان بلحاه مفسدة العمل احملرم تانه منتٍو أي ليس امتنانال من ه   اجلهة أبدال.وا
 ال امتنان في رفع القلم عن مطلق اإللزاميات

انلله ال امتنللان يف رتللب ال للم عللن مطلللا املحاميلا ، ومللب ذلللث رتللب العلارف ال لللم عنهللا مطل للال،  الراباع:
 عض دون بعض.ولو كان االمتنان عل ة لوج  رتب ال لم عن ب

يرن رتب قلم املحاميا  مطل ال، دون غاها كاملستحبا  والوضعيا   العيخ ان  وبعبارة أخرى:
يف رتب األوىل، مب ان االمتنان للو كلان هلو العل لة وامللدار إمنا هو واالمتنان  تنيألنه ال امتنان يف رتب األخا 

 بعاهدين عريف وشرعينعلى ذلث   ِ نأول ،خرلوج  رتب بعض املحاميا  ت ط وإقرار بعدها اآل
تان االمتنان والتسهيل ال ي تدي رتب إلحام الصيب بال هاب إىل املدرسة طوال السنة، وإن  أما العرفي:

ل عليله ً ليمتعالرال جلدال أو وجلد  شلبه ملريض  لا  إبنله اقتدى رتعه يف يلوم ملن األيلام إذا وجلد األب ملحا 
أملا رتعله طلوال السلنة تهلو ضلد االمتنلان، تلليس االمتنلان يف  ،تنلان  ال اميوم ه  تع  تر  ،سةاملدر معه ال هاب إىل 

 .ال طل رتب احلام املحامي م
 الشاهد: عدم سقوط الحج عن الصبي المستطيع إذا حج

الصليب ال لادر )املسلتطيب( تلان املعلهور ان الصليب املسلتطيب إذا حل  ال تسل ط  حل   تا :وأما الشرعي
التفصلليل، تللان  واملصللا  املتحا للة هللو االمتنللان واجلمللب بللني احل للو  عنلله ح للة امسللالم، مللب ان م تدللى

كًلاال إذ  كان يفيفال عليه وتسهيالل له، عنه  ح ة امسالم  تحام العارف بس و الصيب املستطيب إذا ح  
احللل  عللن هلل ا  وبِ وجلل ب  ت للرَ تلَ مسللتطيعال، ب للي أو صللار مللا يصللع  عليلله احللل  مللرة أخللرن بعللد البلللو  وإن 

 خالف االمتنان. رغم كونه مستطيعال ال صبا  الصيب ح
 هل المعيار المصّب أو المآل؟

وه ا مصب ه تسهيل إذ   يوج  عليه احل  وإن   ،آلهاملص  )مص  احلام( ال مهو املعيار  ال يقال:
 ؟ه التصعي  إذ جي  عليه بعد بلوغهكان مآل

بعللر  ان ياللون ذلللث عرتيللال، ألن ولاللن  ،آلهللو املعيللار ال امللل صلل   سللبا منللا ذلللث وان امل إذ يقااال:
نفسي، والعرف يرن يف عدم وجوب احل  عليه اآلن املستلحم لعدم س و   –أمر عريف  ، كاحلر ،التسهيل

 متنان.ال لالح ة امسالم عنه، تصعيبال وخالت



 (091)ه4114/ ذو القعدة  7الثالثاء . ......................................كاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .الم

3 
 

اآلن،  بعبلارة أخلرنن الواسلطة دقلةل وعرتلال واسلطة يف الًبلو  ال العلروض، أي ان رتلب وجلوب احلل  عنله
تانلله ياللون تصللعيبال وإن كللان الواسللطة  لللدن بلوغلله، حيلل  اسللتلحم عللدم سلل و  احللل  عنلله غللا بللال ، وهللو

 الصعوبة من الالزم إىل امللحوم.    رَ سَ تَ  )عدم س و  احل ( هو حمط التصعي  أوالل وبال ا .
 في عدم سقوط حجة اإلسالم عن الصبي، تصعيب

إذا قيلللل بلللان احلللل  عللللى الصللليب املمي لللح املسلللتطيب واجللل  )كلللي يسللل ط عنللله وجلللوب ح لللة  ال يقاااال:
امسالم بعد البلو ( كان تيه أشد التصعي  ول ا حام العارف بعدم وجوبه )وإن استلحم تصعيبال احتماليال 

 .؟نه(الح ال من حي  عدم س و  ح ة امسالم ع
 االمتنان بوجهين في حج الصبي

كالن للعلارف اجلملب بلني احل لني باالمتنلان عليله ح ي لة ملن اجلهتلني وذللث بلوجهني كال، إذ   إذ يقال:
 لطيفنين

 جعل الوجوب التخييري -4
ملب صلوم والولة أيلام  ملًالل  يوج  احل  عليه وجوبال ييايال بان يوجبه عليه على سبيل البلدل ان األول:

تلم  ،لثوالديه ساعة أو يومال أو غا ذ أو مب الصدقة بعاة أو دجاجة أو مب صالة ركعتني أو مب إكرامه
تائلدة انله للو اختلار   ييلا املندوحة وكلان يف إجيابله الت  منهله  يان يف إجيابه احل  عليه مع ة ألنه يياي  

 لس طت عنه ح ة امسالم.
 تعليق الوجوب على اإلرادة -2

املسلتطيب إن أراد احلل  أو علحم ن )الصليب مًالل  ا وجوب احل  عليه على إرادته بان ي ولعل  ان ي الثاني:
عللللى االسلللتطاعة إذ قلللالن إذا اسلللتطعت وجللل  عليلللث، ملللب ان امللللراد بللله  عل  لللهعليللله وجللل  عليللله( كملللا 

 االستطاعة العرتية ال الدقية الع لية لياون شرطال حم  ال للموضوف.
 وال دور

 وج (. هوبوج علمتنظا )ان  ،وريلحم الد ال يقال:
وجل ( و)ان أرد  تعلله وجل ( تلاألول دوري إذ كيلو  هوبلان علملت وجكال، وتلر  بلني )  إذ يقال:

ألنلله معلللول للعلللم بلله )ومللب ذلللث هللو متعليللا العلللم امل تدللي  وقللد تللأخر وجوبلله عللن العلللم بلله؟ هبلليعللم وجو 
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 تيلحم ت دم الوجوب على الوجوب، والًاين ليس بدوري بوضوح كما يف مًال االستطاعة السابا. لسب ه!(
 االمتنان ِعّلة الجعل أو ِعّلة المجعول الفرق بين كون

م علول، تلإن كلان عل لة اجلعلل كلان ِحاملة لل عل لةل  علل أو ، للالفر  بني كون االمتنلان عل لة الخامس:
، ر مللن مداريللة احلاللم مللدا ذكللرن كللان ِعل للة اجملعللول كللان كمللا اجملعللول، كمللا يف السللوات وكمللا يف امل للام، وإ

جملعللول بللل سللبا يف الوجلله الًللاين السللابا انلله ال يللدور احلاللم مللدار   للا لاللن ال دليللل لللم علللى انلله عل للة او 
 ياعو منه انه ليس عل ة اجملعول بل عل ة اجلعل.

ك لانون امللرور وامشلارة   ، لواننيالالفر  بني األمرينن قاعدة ضلرب ال لانون، تلإن اللدول  علل  حويوضّ 
يف  إطرادهللاعللل وللل ا   يلللحم ل لانهللا عل للة احلمللراو، ملصلللحة النظللام وحفظللال للنللا  مللن حللواد  السللا، ل

ب بعللدم حصللول حللادٍ  مللن  للاوز  طللق  الت ي للد بامشللارا  احلمللراو وان  شلل  ٍ اجملعللول وللل ا تللان علللى كللل 
، وما ذلث إال ألن تلث املصلحة شا لت امشارة ل طعه مًالل بعدم وجود سيارة أخرن يف أية جهة أخرن

 ر املدار النوف أو األكًر.ِعل ة اجلعل ال عل ة اجملعول ل ا صا
َِ َماَع كقاِل ن مًال السوات تان قولله أيدال ويوضحه  لَاو  اَل َأن  َأشقاقع َعلَاى أقمعتِاي أَلََمار تاقهقم  بِالِساَوا

 مع ة عليه.تيه رد يف اجملعول، تال جي  عليه السوات وإن   يان تط   عل، ول ا ال لل ِعل ة   (1)َصاَلة  
خللرن عديللدة، كللالتفريا بللني االمتنللان الع صللي والنللوعي وكللدرجا  االمتنللان وب يللت تتمللا  وأجوبللة أ
 واملصا  وغا ذلث تأنتظر.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ٌر ِمن هق َوأَتا َقى، َورَجقٌل َشرٌّ ِمن هق َوَأد َنى، فَِإَذا َلقِ ...ن  اممام الرضاقال  َي ِإنعَما النعاسق رَجقاَلِن: رَجقٌل َخيا 
ٌر َلهق َوَخي ِري ظَاِهٌر َوهقَو َشرٌّ ِلي :العِذي َشرٌّ ِمن هق َوَأد َنى قَالَ  َر َهَذا بَاِطٌن َوهقَو َخيا  َوِإَذا رََأى  ،َلَعلع َخيا 

دقهق َوطَا ٌر ِمن هق َوأَتا َقى تَاَواَضَع َلهق لِيَال َحَق بِِه فَِإَذا فَاَعَل َذِلَك فَاَقد  َعاَل َمج  رقهق َوَحسقَن العِذي هقَو َخيا  َب َخيا 
َل زََمانِهِ  رقهق َوَساَد َأه   (.444ص الع ولن و)حت ِذك 

                                                           

 .22ص 4و ة امسالم الاليين، الاايف، دار الات  امسالمية ل طهرانن   (1)

 m-alshirazi.comن تتيس ر مالحظة ن  الدر  على املوقب التايل


