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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(33) 
 تتمة مناقشة مصباح األصول

 .(2)عن مصباح األصول (1)مبا يظهر هبا وجه اإلشكال على ما نقلناهالعامة والقاعدة 
 أقسام المأمور به والمنهي عنه

 ان املأمور به واملنهي عنه على أقسام: 
 أن يكون آنّي الوجود

د وإطاعااة واحاادة الوجااو ، ثياامي ال وكاان وجااو ه يف ا،ن اليااا ، فااال يكااون حينداامأ إال أماار واحااد ومااأمور بااه واحاا فامااا أن يكااون آ ي  -1
ألن املاأمور باه صاار ماان املاضاي واملاضاي ال ينقلاه عماا وقاا   ؛المتناعهاا ؛وعصايان واحاد، فا عا عصاى فااال رياه يف عااطه عان اإلطاعاة بعاادها

 ، وبعبارة أخرى: ألن املوضوع انتفى.عليه
بالسيف يف همه اليانية أو مان إطاالا الرصاان مان وعلك كما لو أمره ب نقاع احملقون الدم من رميه يف النار همه اللحظة أو من قط  رقبته 

 ، فعصى فقطعت رأسه أو فّار خّمه أو شبه علك.هما ا،ن خّمهقرب على 
 ان يكون متدرج الوجود

 ، وهو على قسمني:هالوجو  وممتدي  ج  ما أن يكون متدر  إو  -2
 ومتعلَّقه أمر واحد ممتد -أ
ثيمي لو ترك جطءاً ملاا كاان ممتاياًل،  فيكون كل جطء بشرط شيء مأموراً به واحدأ  أمرأ  ق  متعلي  فاما أن يكون الوجو  الواس  املمتد بأكمله -آ

 ض  بتاابع   متبعضااةً  مباموعااه البكاال علااك الوجااو  املمتااد  املصاالحة قائمااةً تكااون ين، ومااالك هااما ان وعلااك كالصااوم فانااه وجااو  ممتااد مااا بااني احلاادّ 
، وعليه فهما لاه إطاعاة واحادة )بالصاوم طاول النهاار( وعصايان واحاد ك ككل أقل وأكير ارتباطيوعل أجطاءه فلو ترك جطًء فاتت املصلحة كلها

باألكاال بعاادها إال  كفااارة أخاارى عليااهومل وكنااه صااومه بعاادها وال   وعليااه الكفااارة )برتكااه يف جااطء( فلااو تركااه يف ا ااطء األول بطاال صااومه وعصااى
لكفااارة تتكاارر بااه رداام فسااا  الصااوم با ماااع األول، علااى قااول العااروة وكياا  ماان فااان ايف ا ماااع تكاارر لااو بتاادخل خااان ماان الشااارع )كمااا 

 ، فبالعصيان آناً يكون عاجطاً عن االمتيال ولو كان الوقت املفرتض للصوم باقياً.(3)(احملشني
 أو وجود متجزء -ب
وكاان فعال  مطيعااً أو عاصاياً،  تاركاهأو  فاعل كال جاطءأ ن قاً ألوامر كي ة بعد  ما أمكن جتطئته إليه، ثيمي كاان يكون الوجو  املمتد متعلي  -ب

وعلااك فيمااا إعا كاناات املصاالحة امللطمااة قائمااة ال باااتموع والكاال املمتااد، باال بكاال جااطء جااطء  ،كاال جااطء أو تركااه إطاعااة أو عصااياناً مسااتقاًل ثيالااه
ففاي ا،ن األول هاو عاان ع ما  قدرتاه  - (4)لقاعادةعلاى حساه ا معصايةيعاّد كال آن   اللماس فا ن زمنااً  مفرتض، وعلك كلمس األجنبية املمتاد

 باال حاا  ماا  عاادم قدرتااه فرضاااً إع املقاادور بالواسااطة مقاادور. فتأماال علااى رفاا  يااده لااو اسااتمر يف وضااعها عليااه يف ا،ن اليااا  كااان معصااية أخاارى
 آمثاً باالستمرار أي لو مل خيرج فوراً.ويتضح علك أكير مبالحظة حال من أجرب على اإل خال فليس بعان ع إعا تركه القاسر فانه يكون 

يكاون لكال آن يتفصال إلياه الفعال، إطاعااة ، فانااه لاو دماط ياد  يتايم أو الطاا  مطلقااً ال برضااه، أو اساتمر يف دصاه ملاك الطا مثاال آرار: 
قدرتااه علااى االمتيااال يف ، و الاامي انقضااى يف نفااس ا،ن لاانفس مااا عصااى بااه أي ا،ن األول يكااون عاااجطاً عاان االمتياااليف وعصاايان، وبعصاايانه 

: اناه كلماا قادر علاى االمتياال -وكما سابق  –، واحلاصل وهكما –ا،ن األول حني كونه يف يف  أي –له ا،ن اليا  مالزمة لعدم كونه عاصياً 
                                                           

 (.11يف الدرس السابق ) (1)
 .11ن 2ا 1ها ج1422قم،  –السيد حممد سرور الواعظ البهسو ي، مصباح األصول، الناشر: مكتبة الداوري  (2)
 .2راج  العروة الوثقى الصوم/ ما يوجه القضاء والكفارة. م (3)
قااب املتعاد  عان الوجاو  إال إعا تفضل املوىل فعفى أو عد ا ميا  معصاية واحادة، وقاد يادعى ان بعاض املعاضاي كاملك اساتنا اً إىل انصاراص  ليال املعصاية واساتحقاا الع (4)

 املمتد )ولو يف بعض املعاصي(. فتأمل.
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 به(. ىدرة له على االمتيال )لنفس ما عصليس بعان وكلما عصى فال قف
 أن يكون متعدد الوجود

 الوجو  وهما على قسمني أيضاً:ما ان يكون متعد  إو  -3
 على نحو العام المجموعي -أ
يف العااام  مااياًل، وعلااك القائمااة مبامااوع األشاااار الطابااةنظاا  أو املفساادة قائمااة مبامااوع األفاارا ، ال  ميعهااا،  املصاالحةفامااا ان تكااون  -أ

فقا  ملاا نفا  أباداً وأمكان للعادو  تساعة مانهمو اساتددم كما لو أمره باساتددام عشارة حاراس حلماياة املناطل مان اقتحاام العادو ثيامي لا  اتموعي
اقتحام الدار )حا  لاو فارض عادم مفسادة يف اساتددام التساعة، وهاي قاتلهم مايالً عبيااً وباال فائادة( فاان عصايانه يكاون بعادم اساتددام  ماوع 

عاااة واحااادة )بالكااال بشااارط شااايء( ألن فاإلطا ،واإلطاعاااة تكاااون باساااتددامهم مجيعااااً  ،الااامي يتحقاااق بعااادم اساااتددام أي واحاااد مااانهم العشااارة
 .إع ال يوجد اتموع حيندمأ  والعصيان واحد برتك أحد أفرا ، ألن به حتدث املفسدة ،باتموع حتدث املصلحة

 أو على نحو العام االستغراقي -ب
ماا يعارب عناه باألقال واألكيار و مطلاق الواجبااا االساتقاللية و  كا كرام العلمااء  ،ان تكون املصلحة أو املفسادة قائماة بكال فار  فار وإما  -ب

، وحيندامأ تكاون لكال واحاد مان األفارا  إطاعاة وعصايان مساتقل وكلماا عصاى فار اً يف آن وجوباه االستقالليني، كأ اء الدراهم العشرة من الادين
 عاط عن امتياله يف علك ا،ن، وقد سبق بيانه.

 نص كالم مصباح األصول
 متاميااة مااا عكاارهفلننقاال مااا عكااره الساايد املااوئي يف املقااام، والاامي سيتضااح علااى ضااوء مااا عكرناااه ماان القاعاادة العامااة، عاادم إعا اتضااح علااك 

 فيه:ووجه املل  
 أّن طله الضّدين على حنو الرتّته يتصّور على أحناء: المقدمة األولى:)قال )قدس سره(: 

األهم، وكان األهام آنيااً دا  قابال للبقااء، ثيامي كاان العصايان يف ا،ن األول أن يكون طله أحد الضدين مرتتّباً على عصيان ا،خر  -1
علاى عصايان األمار موجباً لسقوطه، كما إعا أمر املوىل ب نقاع دريق ال يتمّكن منه م  التأخ ، لكون املاء قاهراً مياًل، وأمر أيضاً بالصاالة مرتتّبااً 

ان الرتفاااع موضااوعه، فيكااون األماار بالصااالة مرتتّباااً علااى سااقوط األماار باإلنقاااع للعصاايان، وهااما باإلنقاااع، فاااألمر باإلنقاااع يسااق  مباااّر  العصااي
 بعاد الفرض وإن كان مما ال إشكال يف إمكانه إال أنّه خارج عان موضاوع الرتتّاه، لعادم كوناه مان ا ما  باني الطلباني، لكاون األمار بااملهم فعليّااً 

 .(1)(...على الفرضسقوط األمر باألهم رأساً 
أن يكون طله أحد الضدين مرتتّبااً علاى عصايان األمار بالضاد ا،خار آنااً ّماا ما  عادم ساقوطه بالعصايان، باأن يكاون عصايان  -2وقال: )

  أزمنااة يااا  يف مجياااألماار األول آناااً ّمااا موجباااً لفعليّااة األماار اليااا  حاادوثاً وبقاااءاً، أي يكااون عصاايان األماار األول آناااً ّمااا كافياااً يف فعليّااة األماار ال
 امتياله م  بقاء فعلّية األمر األول، ثيمي لو أتى هبما على فرض احملال لوق  كالمها على صفة املطلوبية. 
، وماا عكاروه مان اساتحالة الرتتّاه ((2))والظاهر أّن هما الفرض هاو حماّل كاالم القائال بامتنااع الرتتّاه، كماا يظهار مان بعاض عبااراا الكفاياة

حتّقق عصيان األمر باألهم آناً ّما كان األمر بااملهم فعليّااً حلصاول شارطه ما  بقااء فعليّاة األمار بااألهم، فيلاطم طلاه  حق يف هما الفرض، إع بعد
 .(3)(...الضدين، وال ينبطي الشك يف استحالته

املهم فعليّااً يف رارص أن يكون طله أحد الضدين  ائراً مدار عصايان األمار بالضاد ا،خار حادوثاً وبقااءاً، باأن يكاون التكلياف با -3وقال: )
 م.عصيان األمر باألهم ومنتفياً على تقدير امتياله، ثيمي لو فرض االتيان هبما على فرض احملال مل يق  املهم على صفة املطلوبية كما تقد

  كاون أحادمها وهما الفرض هو حمل كالم القائال ب مكاان الرتتّاه وال حمامور فياه، إع ال طلاه للاما  باني الضادين بال مجا  باني الطلباني ما
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين       وسيأيت الكالم حول علك ب عن اهلل تعاىل. .(4)مشروطاً بعصيان ا،خر(
وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له والستر )):عليه السالمعن اإلمام زين العابدين 

 .271حتف العقول: ن ((والمداراة له وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده ،سبب للتوبةعلى جرائر حداثته فإنه 
                                                           

 .11ن 2ا 1ها ج1422قم،  –داوري السيد حممد سرور الواعظ البهسو ي، مصباح األصول، الناشر: مكتبة ال (1)
 .111كفاية األصول:   (2)
 .11ن 2ا 1ها ج1422قم،  –السيد حممد سرور الواعظ البهسو ي، مصباح األصول، الناشر: مكتبة الداوري  (3)
 .21ن 2ا 1ها ج1422قم،  –السيد حممد سرور الواعظ البهسو ي، مصباح األصول، الناشر: مكتبة الداوري  (4)


