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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
 التزاحممباحث 

(02) 
 ، سواءه  د  ومتعد   ه  الملخص: آنّي الوجود ومتدرّج  

أي كل جزء فرضي  –مع كونه  هجج الوجود مع كونه ارتباطياً، أو متدرّ ان املأمور به إما آيّن الوجود، أو متدر  والحاصل: 
اسههههت اللياً، أو متعههههدد الوجههههود مههههع كونههههه بنالههههو العههههام ا مههههوعي أو االفههههرادي  - بههههل حهههه  بالفعههههل دمنههههه لههههو اسههههت ل بههههالوجو 

 .االستغراقي
وإتا حت ههن  ،مههن حيههه انههه إتا ق يتال ههن العصههيان ب ههي األمههر وب يههت ال ههدرة علههى االمت ههالسههواء والصههور اسمههه كلههها 

 وامهههها يف املمتههههد   ،فواضهههه  أمهههها يف ا ينّ  :إت ال ميكههههن إطاعههههة مهههها عصههههى بههههه ؛عصههههيان أوامرههههها ف ههههد حت ههههن الع ههههز عههههن امت ا هههها
ه للوجود املمتد وال ميكنه امت اله ل ف د عصى األمر املوجّ فلنفرض ارتباطيته فإتا ترك اجلزء األو  ، كالصوم كما سبن،االرتباطيّ 

وإال ق يكههههن ارتباطيههههاً هههههيا خلهههها أو ق يكههههن اجلههههزء األول جههههزء للمههههأمور بههههه وهههههيا خلهههها أي ههههاً، وامهههها يف املمتههههد  (1)أبههههداً 
فههإتا تههرك  نالفههاألمر أوضهه  ألن كههل جههزء فرضههي أو واقعههي لههه إطاعههة وعصههيان مسههت  ، كههالنظر والغمههز والغصهه ،االسههت الي

 ه.واجلزء الالحن امت اله إطاعة له ال لساب  ،اجلزء السابن عصى وق ميكنه إطاعته
 واألمر يف العام ا موعي واالستغراقي أوض  وقد سبن.

 ملخص اإلشكاالت على مصباح األصول
 إتا عرفت تلك عرفت وجه ورود اإلشكال على ما تكره يف املصباح وملخص اإلشكاالت:

إت يهرد عليهه: ان العصهيان، وكمها تكرنها مهراراً، لهيه  (2)حبيهه كهان العصهيان يف ا ن األول موجبهاً لسه وطه...(قولهه: ) -أ
 موجباً لس وط األمر بل الع ز هو املوج  لس وطه للع ز عن امت ال نفه ما عصى به، بل العصهيان يف ا ن األول م هارن

 .لس وطه، أو ملالوق به
يرد عليه: ان الصور ال الث اليت تكرها ة مرتتّباً على س وط األمر باإلن ات للعصيان...( فيكون األمر بالصالقوله: ) -ب

 )واليت فصلناها إىل مخه صور( كلها كيلك كما ظهر مما م ى وكما سيأيت أي اً، فال وجه للتفرين بني الصور ال الث.
ا خههههر آنههههاً ّمهههها مههههع عههههدم سهههه وطه  أن يكههههون طلهههه  أحههههد ال ههههدين مرتتّبههههاً علههههى عصههههيان األمههههر بال ههههد -2قولههههه: ) -ج

فيه ما سبن مفصاًل من سه وط األقسهام اسمسهة كلهها عنهد العصهيان وانهه ال يع هل ب هاء األمهر مهع عصهيانه،  (3)بالعصيان...(
وانه إتا عصى جهزءه األول في ه  ان يطيهع يف بهاقي األجهزاء،  فلهًة عهن انهه  م نشأ من سياجة تصور املأمور به املمتدّ والتوهّ 
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جت  اإلطاعة يف باقي األجزاء إت قهد سه ا األمهر بتعهير االمت هال لتعهير حت هن املهأمور بهه لفهوات جزئهه األول رتباطي فال ما اإ
 وهم ظاهراً انه نفه األمر السابن.لكنه أمر آخر وإن تاالمت ال، ما است الي في   إو  مع فرض ارتباطيته،

مصداق استمرار العصيان، لدى الدقهة، بهل ههو تعبها مسهاحمي شيء يصل  ان يكون  –ع اًل  –واحلاصل: انه ال يوجد 
إت انه إما معاصي متعددة إن كان است اللياً احناللياً أو ههو معصهية واحهدة ف ها إتا كهان ارتباطيهاً أو كهان ا مهوم ههو املهأمور 

  اله. فالحظ وتدبر.به فال عصيان وال ع وبة على املخالفة يف ا ن ال اين أو ال اله أو يف الفرد ال اين أو ال
األمر األول آنهاً ّمها كافيهاً يف فعليّهة األمهر ال هاين يف مجيهع أتمنهة امت الهه مهع ب هاء ظهر خطأ ال ول به)أي يكون عصيان كما 

 إت يستاليل ب اء فعليته مع عصيانه. (1)فعلّية األمر األول...(
 الصحيح: األمر باألهم ثم األمر به ال المهم

فههان يف الصههورة ال انيههة حهه  مهع قطههع النظههر عمهها أشهكلنا بههه هههو أن األمههر بهاألهم لههو ق يسهه ا بالعصههيان مث ان الصهالي  
يف احل ي هة، هو املأمور به يف ا ن ال اين، دون األمر املهم )مع قطع عما أسلفناه مهن صهالة الت هارن بهني األمهرين  األهم يب ى

اليأس( وتلهك حبكهم الع هل فهان أمهر اإلتالهة مه اًل لهو فهرض مهن ال سهم وصالة الرتّت  لدى الع ز أو  (2)فتأمل لدى اليأسأو 
ين  هها ال ابههل للب ههاء حبيههه لههو عصههاه يف ا ن األول ق يسهه ا وجههوب ا جههوداً ممتههداً ال مههن ال سههم األول ال ههاين، بههان كههان و 

ي ان املههوىل ال منههاص لههه إال مههن فانههه علههى هههيا تكههون النتي ههة ههه ، علههى مهها هههو مفههرتض الصههورة ال انيههة،امت الههه يف ا ن ال ههاين
طوليهاً ال بهاملهم مبنيهاً علهى عصهيان األههم يف ا ن األول، وتلهك بهان ي هول: أتةل الن اسهة يف ا ن األول فهإن  نفسهه األمهر بهه

حنالليهاً ا أو افرتاضهاً لكونههة  ح ي ة )وهو ما سبن من تعدد األوامر بتعدد املتعلن عصيت فأت ا يف ا ن ال اين مث ال اله وهكيا
 لكون املصلالة أو املفسدة قائمهة بكهل آٍن آٍن( وال يصه  للمهوىل ان ي هول: أتةل الن اسهة يف ا ن األول فهان عصهيت فصهل ؛

ألنهه مهن طله  ال هدين  وق ي ل أتةل وصل  ر باإلتالة ف ا م  فكما انه يف ا ن األول أ   ،إت الفرض انه يف ا ن ال اين أي اً أهم
 ،وتاك مههمفيهه أي هاً ألنهه أههم  ؛كهيلك يف ا ن ال هاين  ،وسهيأيت بيهان آخهر لهه وإن صورناه بوجهه سهبن احملال حس  املشهور

هه وجمههرد   غ لههدى الع ههل األمههر بههاملهم مههع مالحظههة انههه أهههم سههابن )وهههو أمههر اإلتالههة يف ا ن السههابن( ال يسههو   أمههرٍ  عصههيانة  نة ب  س 
 .يوجد يف عرضه أمر أهم م دور له

املوىل باملهم أي ل وله )فصل ( م اًل إال اليأس عهن امت الهه لمههم أو الع هز املهالتم للعصهيان أو ف هل  فال وجه ألمروعليه: 
 أو بعههده عنههد العصههيان املمتههد بالعصههيان يف كههل ا نههات وهههو الصههورة األوىل، أوبالعصههيان ا ين عنههد العصههيان امللههزوم للع ههز 

 وتأمل . فتدبر جيداً كما أوضالناهالصورة ال انية   وهو مرجع
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

نْ َيا َأْهل  اْلَمْعر وِف ِفي اْْلِخَرِة ِقيَل يَا َرس وَل اللَِّه وََكْيَف )): صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل  َأْهل  اْلَمْعر وِف ِفي الدُّ
ِإَلى النَّاِس فَ َيْدخ ل وَن ِبَها اْلَجنََّة، فَ َيك ون وَن َأْهَل  َذِلَك؟ قَاَل: ي  ْغَفر  َله ْم بِالتََّطوُِّل ِمْنه  َعَلْيِهْم، َوَيْدفَ ع وَن َحَسَناتِِهمْ 

نْ َيا َواْْلِخَرةِ   .112ثواب األعمال )للصدوق( ص ((اْلَمْعر وِف ِفي الدُّ
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 وسيأيت تفصيله. (2)


