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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 

(41) 
 على المصباحأخرى إشكاالت 

إال أنّااه خااار  عاان اوضااو، الدمّاان، لعاادم كونااه ااان اكمااا بااني الطلبااني، ل ااو  األااار باااملهم  عليّااا  بعااد علااى قولااه    كمااا ياار  - ز - هـــ
 .(1 سقوط األار باألهم رأسا  على الفرض...(

 خلط المحمول بالموضوع
و  الدمّاان حمااال أو   اان(  وتااه االساا  الة هااو إذ اوضااو، املسااولة وحممو ااا هاا ؛انااه ااان خلاال اامااول باملوضااو، أو الاادليي باملساا دل عليااه أوال  

 اال يصات معلياي خارو  الصاورة عان اوضاو، الدمّان باا لعدم   (2  كونه اان اكماا باني الطلباني( أو كوناه اان  ملان اكماا باني الغادين( أو  ا  ذلا 
  كوناااه مرمبااا  حمااااال  وعدااااه  ال علياااي معلياااي كونااه...( واحلاااال ا  كوناااه اااان  اكمااا باااني الطلباااني( لااايد هااو ااااال   اااد  الدمّااان وعدااااه بااي هاااو ااااال

 حماال  رأى الدّمن حماال  وان رآه   نا  رآه   نا   ال وته أبدا  ل عليي خروته اوضوعا  عن الدّمن، بذل .لالس  الة  من رأى  اكما بني الطلبني( 
 إشكاله مبنوي، ومباني الترّتب أربعة

ساائر املبااف  علياه ال فصايي باناه اان الدمّان علاى ابا  ولايد علاى ى  ارض  ا  ه ابناوال، ال  ارال ا  معليله للخرو  املوضوعي علاثانياً: 
 انه على اب  آخر؛ موضي ه  ا  املباف يف الدّمن أربعة 

 ملا ذكره. (3 مي ن مص يت كالاهقد انه األار باملهم على مقدير عصيا  األهم،  على هذا  األول:
على مقدير عزم العبد على عصيا  األهام، وال كا  اناه ااا عزااه علاى عصايا  األهام ال يساقل األاار بااألهم  إذ انه األار باملهم  الثاني:
باااملهم لاازم اكمااا بااني  األاااركمااا ساابإ(  ااتذا مرمّاان علااى العاازم علااى العصاايا    ،باا ثالااه أو بااالعنز عنااه عنااد عصاايانه أو  اا ه ااااا يسااقل األااار

 .الطلبني  ي و  ان الدّمن
 ااثال   فى ا  هذا القول له وته عقالئاي، وإ  كناا ال نرمغايه؛  ات  األب إذا وتاد عازم ابناه علاى عادم إماعاة أااره بالاذهاب للمدرساةوال خي

  قد رمن األار باملهم على عزم ابنه على مر  األهم.  انه يواره بالذهاب إىل ااي
 .  (4 انه الد  الثالث:
أو حا  عان  ؟ااانا عان الطلانهاي هاو يوس املوىل عن إماعاة العباد علاى مفصايي سايوا اان اناه  هو اا اخدناها ان انه اليوس أال الرابع:
؟  تذا يوس املوىل ان إماعة العبد أاره باألهم  قد يقال  ا  أار األهام يساقل  اال مجاا باني الطلباني، وقاد يقاال  يبقاى يف ارحلاة تعله بعهدمه

 .امد يقال  انه يبقى بباعثي ه  يلزم إك ال اكما بني الطلبني أو ملن اكما بينهتعله بعهدمه، وال بوس باكما بني ه ذا أارين، وق
 مرجع كل الصور: إما األمر بالمهم مقارن لألهم أو ال

 اا سيوا بعد قليي، وقد اغى، ان ا  ارتا كي الصور الثالث، بي اخلمد على اا حققناه، إىل  ورمني ثالثاً: 
 اال فريإ باني  ،وال  ر  يف ذل  باني كاو  األهام آنياا  أو   ادا   ،أال بعد سقومهله لألار باألهم أو ي و  الحقا  أ  ي و  األار باملهم اقارنا  

 اات  اساا  ال اساا  ال يف كااي الصااور وإ  أا اان أا اان يف كااي الصااور،  (5 الصااورة األوىل واألخ مااني با نيااة وعااداها، بااال وتااه،  اات  كااا  اقارنااا  
  هكي الصور وإ  قيي باس  ال ه  هو اس  يي يف كي الصور، وموضي ه يف ضمن نقد الصورة الثانية ان  ور   وإ  كا  الحقا   هو   ن يف
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 اس  الة ال وث ين.كا   (2 
 باخلرو  عن الدّمن اوضوعا . (3 
 والد  أعم ان العصيا . (4 
 وقد اغى انا مصوير املقارنة يف الصورة األوىل بن وها الثاف. (5 
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 اإلشكاالت ثامن
أ  ي و  ملن أحد الغدين ادمّبا  على عصيا  األار بالغاد ا خار آناا  ّااا ااا عادم ساقومه بالعصايا ، باو  ي او   -2وااا قوله    -ح

اوتبا  لفعليّاة األاار الثااف حادوثا  وبقااأا ، أال ي او  عصايا  األاار األول آناا  ّااا كا ياا  يف  عليّاة األاار الثااف يف مجياا  عصيا  األار األول آنا  ّاا
والظاااهر أّ  هاذا الفاارض هااو لوقااا كال اا علااى  اافة املطلوبياة.  أزاناة اا ثالااه ااا بقاااأ  عليّاة األااار األول، ىيااا لاو أمااى اماا علااى  اارض اااال

الدمّاان، كمااا يظهاار ااان بعاال عبااارام ال فايااة، واااا ذكااروه ااان اساا  الة الدمّاان حااإ يف هااذا الفاارض، إذ بعااد  ّقااإ م القائااي باا نااا، حمااّي كااال
يف  عصاايا  األااار باااألهم آنااا  ّاااا كااا  األااار باااملهم  عليّااا  حلصااول كاارمه اااا بقاااأ  عليّااة األااار باااألهم،  يلاازم ملاان الغاادين، وال ينب ااي ال اا 

   .(1 اس  ال ه...(
 ث في الترّتب: استحالة التقارن وعدمهجوهر البح

 ا انااه قااد يقااال ، ومفصاايله  الدماان  ااا هااوااااال علااى  رضااه ال  (2  اا   عليااه إضااا ة إىل اااا ساابإ ا  هااذه الصااورة ااان أاثلااة ال قااار ،  هااو
إا ا  مقاار  األاار بااألهم ااا اسولة الدمن يعو  إىل اسولة أخرى هي اصّن الب ا يف اإلا ا  واالا نا، وهي اسولة  ال قار ( أال  توهر

أو أل  الدمان هاو إحادى  ،عان اصاّبه الاواقعي ااا كوناه أتنبياا  الب اا علاى الدمان اااا هاو اان الو امل ىاال امل علاإ  وا   نّ األار باملهم، 
 مقو  إىل  ال قار (. اليتاألسباب 

اناه ااا وانه كيامل يبعاا  او الغادين اعاا   ،ا بني الغدينوموضي ه  ا  مقار  األار بالغدين ااا ا  يقال بانه حمال  ألنه ان ملن اكم
باناه لايد  الاذال قاد  اابألنه ان اكما بني الطلبني اا  عوى اس  ال ه أيغا  بي ؟ أو ال مجيعا   مي نا على العبد إماع ها   يمل يبعا  و ا

 ماا ااا ألامل كارط.. إىل آخار ااا سابإ( أولايد   اال    ال إذ األهم وإ  كا  ب رط ال عن املهم إال ا  املهم ال ب رط عن األهام وهاو  
 ملا سبإ ان األتوبة وانها انه ليد ان ملن اكماا باني الغادين إذ ال يادعو أال انهماا إىل  ا ه أيغاا  لي او  اان ملان اكماا  املفاا  لايد 

 ا عي هذا وأ عي هذا بي  ا عي هذا. أ عي هذا بدو  الواو(.
 داأ واسا مرارا  وال  ار  يف حمالي اه باني ا  يطلبهماا اعاا    عاة أو أ  يطلان املهام علاى مقادير عصايا  األهام ا  قل م بانه حمال  هو حمال اب 

 ،ا ناااإ أو علااى مقاادير العازم عليااه أو اليااوس اناه أو  اا  ذلاا (  اناه إ  ان هااى إىل ال قااار   ااا  اارض بقاااأ أااره  كمااا ا دضااه يف الصاورة الثانيااة(
 ( وسبإ عصيا  األهم ال ادخلية له يف االا نا، إال بقدر اقداي ه لل قار .اا ناعه بناأ على  املم نا هو ال قار  اطلقا  

 وإ  قل م با  ال قار    ن  هو   ن اب داأ واس مرارا  وال  ر  يف إا ا  بني سبإ عصيا  أو   ه وعداه.
اسااا مرارا   وهاااو الدمّااان إذ املقصاااو  اعلقاااا  علاااى أاااار أال أو ( (3  وهاااو خاااار  عااان الدمّاااناب اااداأ  إذا مل مي ااان ال قاااار  مل مي ااان والحاصـــل: 

ال ياا ر إا ااا  ال قااار  وال عداااه ياا ر اساا  ال ه  ساابإ العصاايا   وهااو ركاان  العصاايا     ساابإ   بااا اس مرارا ( كونااه اعلقااا  علااى العصاايا ( وعلااى أال  
 القول بالدمن اوضوعا ( أتنيب متااا  عن حمور االا نا، واإلا ا .

 لترّتب آلية لمسألة التقارن أو ال؟مسألة ا
 أو ال؟نعاام، قااد يقااال بااا  اسااولة الدماان آليااة  اار ة وانااه هااي هااذه الصااي ة ااان األواااار  أتز ل النناسااة  ااا  عصااي   صااي ( مساا لزم ال قااار  

لاه وال ميناا لعادم انعاه ال قاار  وقاد إذ قاد يراهاا اسا لزاة ان وتاه اهنا أعم ، وقد  اب بله انا وان مل يرها اس لزاة مل مينا من رآها اس لزاة 
وقااد يقااال باا  املسااولة مابعااة ملباا  األ اوذ  ااا  رأى ااااذور كاي ااااذور هااو ال قااار    اسااول ا    وااي،ال يراهاا اساا لزاة ومينااا لوتاه آخاار،  همااا 

 (4   واي قلة.كان  اسولة أخرى اس    ال قار   كان  اسولة الدّمن آلية، وإ  رأى حماذير أخرى يف مل  الصي ة 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

قلت له: جعلت فداك ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم اهلل، ونحن تراجمة وحي اهلل،    قال عليه السالاعن سدير، عن أيب تعفر الباقر 
 .192ص 1ط اإلسالاية    –ال ايف  ((ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق األرض
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 أال ال قار . (2 
 ومعليإ أار اا على اعصية آخر أو على العزم على املعصية. (3)
 سيوا وتهه بتذ  اهلل معاىل. (4 


