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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 

(31) 
 اسانيالخالف بين الميرزا النائيني واآلخوند الخر 

، إوا احتاد واجا  امليايل لالصاوم و االة ادياا ان هناك خالفاا  باني اق ال الناائيآل وادخوخلاد اينراساا ، ف اد وها  ادخوخلاد إ  أن الثم 
وال  واالمتثال فال بد من ت دير التكليف آخلا  ما قبا  زماان االمتثاال لياتمكن املكلاف مان االمتثاال والتكليف زمان وجود الشرط –ظاهرا   –فيه 

 ب  وه  ادخوخلد إ  سبل زمان التكليف على االمتثال يف ل  الواجبا . ميكن ان ي ارن التكليف زماَن االمتثال،
   اآلخوند: البعث إنما هو نحو األمر المتأخر عنه زمنا  

ون الحادا  الاداعي للمكلاف : )مع أخله ال يكااد يتعلال البعاال اال باممر متامخر عان زماان البعاال، ضارورة ان البعاال ا اا يكايف الكفاية قال
ن البعاال إ  املكلف به بان يتصوره مبا يرتت  عليه من املثوبة وعلى ترله من الع وبة، وال يكاد يكون هذا اال بعد البعال بزمان، فاال حمالاه يكاو 

 .(1)م يف هذا الباب(حنو امر متمخر عنه بالزمان، وال يتفاو  طوله وقصره فيما هو مالك االستحالة واالمكان يف خلظر الع   احلال
 ألن التكليف حينئٍذ إما بالحاصل أو بالمتعذر

كلااف يف ادن وعللااه املااازا النااائيآل ب ولااه: )وقااد يوجااه ولااس: بمخلااه لااوال الساابل يلاازم: امااا التكليااف باحلا اا ، وامااا التكليااف باملتعااذر، ألخلااه ان لااان امل
يكاون مان الطلاا  احلا ا ، وان   يكان اساكا فيتعااذر علياه التكلياف باالمساااك يف آن األول احل ي اي مان الف ار اسااكا فتوجاه التكلياف إلياه يف ولااس 

 .(2)الطلوع، فال بد من سبل التكليف على الطلوع آخلا ما ليتمكن املكلف من االمساك يف أول الف ر منبعثا عن التكليف السابل، هذا(
 المناقشة
باال أمار موجاه إلياه وباال ماثال  اتث ؛ ألخله يكون يف لا  آن  آن  مان آخلاا  الصاوم : ان يكون املمتث  حني العم  غا (3)يؤخذ عليهو وأقول: 

( فاااوا   يع اا  طلاا  قاار  بعاال حينااه إليااه فكياف يكااون اتااثال  ل مار حيننااذ  واحلااال ان الياوم مااثال  مرلاا  مان آخلااا  )أو هااو وجاود تاادر ي غااا 
ااا ينبعااال  عأماار ف بااالوم لكااان  ااومه يف لاا  آخلااا  الياا يف خلفااا ادن وأماار يف أآ آن للصااوم )علااى  السااابل مااع اخلعدامااه حااني الفعاا  والبعااالم 

 يف املاضي. فتدبر وتمم وهو غا  احل لتوجيه اخلبعاثه عنه ب  يستحي  ان يكون ما ميتنع تمثاه يف احلاضر مؤثرا  فيه  مبناه(
 الميرزا: بل البعث نحو األمر الحالي وليس من تحصيل الحاصل

خوخلااد، املااازا النااائيآل ب ولااه: )ولكاان ال  فااى عليااس مااا فيااه: امااا أوال: فالخلااه ال موجاا   ااذا الت اادير، الن توقااف وقااد أجاااب عاان لاابهة اد
االخلبعاا  علااى البعااال لاايا بمزيااد ماان توقااف املعلااول علااى علتااه، فكمااا ان وجااود املعلااول يكااون مسااتندا إ  علتااه امل ارخلااة لااه يف الوجااود ويكااون 

 يكون مستندا إ  البعال امل ارن له يف الوجود ويكون حا ال بذلس البعال.  ادرا عنها، فكذلس االخلبعا 
ودعوى اخله يكون من حتصي  احلا   انوعة، فاخله لو لان االخلبعاا  حا اال بنفساه ال عان البعاال لاان مان حتصاي  احلا ا ، ولايا االمار  

علاوال  التكوينياة أيياا، باان ي اال : ان املعلاول حا ا  لذلس، ب  يكون حا ال عن البعال، واال فيمكن ت ري  ولاس بالنسابة إ  العلا  وامل
وقا  حت ال خل يياه أو إ ااده أو علة ملا هو غاا حا ا  فيكاون مان طلا  الن اي   :وأضيف   (4)يف زمان علته فتكون العلة علة ملا هو حا  (

 .ود واجلواب اجلوابما فرضنا مطلوبا  أو معلوال  وعدمه، مشرتك الور  ، فاإللكال، يف للتا  وريت وجودوهو حمال
 نعم، االنبعاث متوقف على سبق العلم بالتكليف ال سبق التكليف

وقااال: )خلعاام : يتوقااف علااى ساابل العلاام بالبعااال يف زماخلااه ، فاخلااه لااو   يكاان عاملااا بتح اال البعااال يف أول طلااوع الف اار   يكاان يصاادر عنااه 
،  ملااان ال يااااتمكن مااان حتصااايله يف وقتهااااالااام باألحكااااام قبااا  أوقا اااا االخلبعاااا  واالمسااااك مااان أول الطلااااوع. ومااان هناااا قلناااا بوجااااوب حتصاااي  الع
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 ، ولاملوسعا  يف بع  األحيان.ل ا  لامليي ا  مط
واحلا ا : ان الااذآ يتوقاف عليااه االخلبعاا  يف أول الف اار ، هاو ساابل العلام بااالتكليف علاى أول الف اار، ال سابل التكليااف علاى الف اار. وأظاان 

آخلا ماا قبا  الف ار يف هاذا ال سام مان املياي ا ، هاو مالحظاة عادم امكاان حت ال االخلبعاا  مان أول الف ار  أن الذآ أوج  ال ول بت دير التكليف
اال بسااابل التكلياااف علياااه. ولكااان هاااذا خلاااب باااني سااابل التكلياااف وباااني سااابل العلااام باااه. والاااذآ يتوقاااف علياااه االخلبعاااا  هاااو سااابل العلااام، ال سااابل 

ا  ماااان دون ساااابل العلاااام، لمااااا ال  فااااى. فت اااادير ساااابل التكليااااف آخلااااا مااااا يكااااون بااااال التكليااااف ، واال فساااابل التكليااااف ال يوجاااا  حت اااال االخلبعاااا
 .(1)موج (

وأضيف: ان مبىن ادخوخلد خالف البديهة والوجدان إو ل  مممور عريف يف لافة امللا  والنحا  يارى اخلاه حاني امتثالاه ميتثا  عان األمار املوجاه 
 والبعال وهو اتث  لبعال سابل معدوم حاال ! له ادن وهو اتث  ال اخله اخلعدم األمر

 رابع اإلشكاالت على مصباح األصول
 :الرابع على ما ولره السيد اينوئي يف املصباح وجه إلكالنافاوا اتيح ولس اتيح 

ن العصايان يف أن يكون طل  أحد اليدين مرتت با  على عصيان ادخر األهم، ولاان األهام آخلياا  غاا قابا  للب ااء،  ياال لاا -1قال: ) -د
ة مرتت باا  علاى ادن األول موجبا  لس وطه، لما إوا أمار املاو  باخل ااو غريال ال ياتمك ن مناه ماع التامخا، لكاون املااء قااهرا  ماثال ، وأمار أيياا  بالصاال

علااى ساا وط األماار باإلخل اااو عصاايان األماار باإلخل اااو، فاااألمر باإلخل اااو يساا ب مب اار د العصاايان الرتفاااع موضااوعه، فيكااون األماار بالصااالة مرتت بااا  
 للعصيان، وهذا الفرض وإن لان ااا ال إلاكال يف إمكاخلاه إال أخل اه خاارج عان موضاوع الرتت ا ، لعادم لوخلاه مان اجلماع باني الطلباني، لكاون األمار

باملهم فعلي ا  بعد س وط األمر باألهم رأسا  على الفرض...(
(2). 

 به، فهو ترّتب محال األهم اآلني حين العصيان مأمور به والمهم مأمور
وياارد عليااه إضااافة إ  مااا ساابل: ان لالمااه ال بااد ان يكااون مبنيااا  علااى مبااىن ادخوخلااد السااابل، وهااو باطاا  علااى احلاال الااذآ وهاا  إليااه املااازا 

 يا  ملبناه. املازا لكان لالمه ههنا مناق مببىنولو لان يعت د  ،النائيآل فاإللكال مبنوآ لو لان السيد اينوئي يعت د مببىن ادخوخلد
، وهاو  ااحل ألن يكاون موضاوع الرتت ا ، انفا النحو األول الذآ ولره السيد )قدس سره( وقاد غفا  عنهالتوضيحه: ان ههنا  ورة ثاخلية 

)هاذا مااع قطاع النظاار عان اإللااكال السااابل  فيهاا مطل ااا أآ ان النحاو األول ين ساام إ   اورتني فااال يصاح حصااره بصاورة وخلفااي جرياان الرتت اا 
وولاس ألن األمار باإلخل ااو )حسا   أو عدم جرياخلاه مطل اا  حاىت يف  اورتيه األخاريني( أييا  من جريان الرتت  حىت على حنوه الذآ ولره واديت

وبعد العصيان والذآ ألار إليه ب ولاه: )فااألمر باإلخل ااو يسا ب مب ار د العصايان الرتفااع موضاوعه(  لما هو املعروف  مثاله( يس ب بعد االمتثال
با   وإال ملا لان عا ايا  إو   يكان أمار، ( وال حني العصيان؛ فان االمتثال يكون عنه يس ب حني االمتثال )حسبما ح  ناه عن املازاولكنه ال

إو إوا لاااان األمااار باقياااا  حاااني االمتثاااال فهاااو بااااه حاااني العصااايان واملسااا ب لاااه حت ااال االمتثاااال باخل ياااائه وحت ااال العصااايان  ؛يسااا ب بعاااد العصااايان
 .ل ل مر ال حني خلفا ادنآ باخل ياء ادن املتعل  باخل يائه أ
و افه ادن باخلاه عااص  ل مار فااوا يصح تصوير الرتت   بمن ي ال باخله يف آن العصيان )ولام ا ين   ادن( فاخله مممور باألهم لفرض  :وعليه

لااه:  إو قاال املاو  وهاو عااص ادن؛ علاى العصايانلماا اخلاه يكاون ماممورا  بااملهم لفارض تعلي ااه     يكان األمار موجاودا  فكياف يكاون عا ايا  لااه 
ففاي حاني العصاايان هاو عااص وإال لاان خلفاا  فوجا  املهاام واملفاروض ان األهام يسا ب بالعصايان أآ بعاده ال حينااه  ،فاان عصاي  فصا   أخلِ اذ 

 فلزم اجلمع بني الطلبني فليا خبارج عن موضوع الرتت  . (3)فهو مممور باألهم أييا  
يف إلااكال ادخوخلااد وجااواب املااازا وتفريعنااا عليااه رد لااالم الساايد اينااوئي علااى الواجاا  مبالحظااة اخلطباااه الكااالم للااه ألثاار ويتيااح ولااس 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين       املمتد حينه وبعده فان الكالم فيه لالكالم يف اد  متاما . فتدبر وتمم .
صال: فإن كان مؤاتيا فيها فهو الصديق المصافي وإال كان صديق رخاء يمتحن الصديق بثالث خ)): عليه السالمقال اإلمام الصاده 

:  لى اهلل عليه واله وسلمحتف الع ول عن آل الرسول  ((ال صديق شدة: تبتغي منه ماال، أو تأمنه على مال، أو تشاركه في مكروه
 .321ص
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 يان لو   يكن أمر ملا لان معىن لل ول باخله عاص ل مر.ملا سبل من اخله حني العص (3)


