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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 

(61) 
 أنحاء:شرطية عصيان األهم لثبوت األمر بالمهم على 

 ان األمر باملهم مشروطاً بعصيان األهم، يتصور على وجوه:ثم 
 بنحو الشرط المتقدم

ان يكون بنحو الشرط املتقدم بان يقول مثاًل: أزِل النجاسة من املسجد فإنن عصإيف فبعإده ،إ  ، األول: 
أو قإار  الظإا  أو فص   بعده أو يقول أذهب للجهاد مع العدو فإنن عصإيف فلطلإب العلإم بعإده أو العكإ ، 

 أو العك . (1)فنن عصيف فاعتزل
 بنحو الشرط المقارن

 .وإن عصيف فص   مقارناً للعصيان بان يقول مثاًل: أَزِل املقارنان يكون بنحو الشرط الثاني: 
 بنحو الشرط المتأخر

رجإإع هإإ ا فصإإ  ( وم (2)ان يكإإون بنحإإو الشإإرط املتإإلخر بإإلن يقإإول مإإثاًل: )أَزِل فإإنن عصإإيف بعإإداً الثالثثث: 
 املتقإإدم بإإلن يكإإون انتهإإا  زمإإنالشإإرط إا اللحإإات السإإتحالة أن يإإ ار األمإإر املتإإلخر بوجإإوده ا إإارجي يف األمإإر 

أو يكإإون انتهإإا  زمإإن القإإدرة علإإى امتزالإإة بعإإد  إإام  الفجإإر مإإثالً أول شإإرطاً لوجإإوب الصإإالة يف  (3)الصإإوم نفسإإه
انتهإا   ، حإني الفجإر أو قبلإه،حلاظه مبعإ  انإه يالحإ ، فالشرط هو ساعة مثاًل شرطاً لوجوب الصالة من اآلن

 .فيلمر بالصالة وقف الفجر الصوم )أو مطلق األهم( مع املغربزمن 
يالح  لدى أول الزوال مثاًل انتها  زمن إمكإان امتزالإة )وهإو سإاعة مإثاًل إذا خإان إخراجهإا مإن  :ويف املقام

                                                           

 مقاب  تلييد الظا . (1)
أو فنن ،درت منك املعصية الحقاً، ويعلم ،دورها منه الحقإاً بطإر ، منهإا: جريإان عادتإه بإ لك أو شإدة خبإمل نفسإه املعلإوم منهإا  (2)

 عصيانه لألهم.
 وهو املغرب. (3)
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 .بالصالة ،من الزوال، أي من اآلناملسجد أو تطهريه منها يستغرقه( وانه عصاه فيلمر 
إذ الشإرط وإال فإال  وه ه الصورة الثالثة تعود إا الكشف فانه لو عصى بعداً، فإاألمر بالصإالة اابإف قإباًل 

واقعإإاً هإإو انإإه الحإإ  العصإإيان بعإإداً فاللحإإات حإإام وهإإو الشإإرط وهإإو متحقإإق واملالَحإإ  اسإإتقبام فإإنن  قإإق 
وإن   يتحقإإق خشإإف ان حلاظإإه  ،فكإإان الشإإرط متحققإإاً فوجإإب املهإإم   خشإإف ان حلاظإإه ،إإحي  تإإاماملالَحإإ

مشإروطاً بامتجإازة املتإلخرة. فتإدبر  الفضإومغلط فلم يتحقق الشرط فلم جيب املهم، وذلك نظإري ،إحة العقإد 
 جيداً.

 مرجع كل الصور إلى التقارن أو التعاقب
مإإن حيإإمل  –ر ا مإإ  السإإابقة بإإ  وخإإ  ،إإورة حمتملإإة مإإن الصإإو  -لكإإن التحقيإإق ان مرجإإع هإإ ه الصإإور 

إا ،ورتني فقط: تعلق األمر باملهم بعد زوال األمر باألهم وانعدامإه لإزوال موضإوعه أو للعجإز اجلوهر واحلكم 
 .(التقارنإ)، وتعلقه به مع وجود األمر باألهم وهو ما نسميه ب(التعاقببإ)أو شبه ذلك وهو ما نسميه 

 .اً فممكن مطلق نه ممتنع فممتنع مطلقاً أو ممكننن قي  افالتقارن واما التعاقب ،حي  مطلقاً، و 
 ملخص اإلشكاالت الماضية على المصباح، وإشكاالت أخرى

وقإإد مضإإى بعضإإها  - (1)امتشإإكال علإإى الصإإور الإإثالر الإإم ذخرهإإا يف مصإإبا  األ،إإول ومنإإه: ظهإإر وجإإه
 .-دون بعضها اآلخر فانتبه 

 ا  م الحقال فرق بين اآلني والممتد، لو كان وجوب المه
الوجود خما هإو  الصورة األوا: هي من التعاقب وال إشكال فيه أبداً، وذلك من غري فر  بني اآلني فأوال : 

فإال فإر  بإني خونإه آنيإاً أو ممتإداً،  (2)الوجإود فانإه إذا فإر  األمإر بإاملهم بعإدهوبإني ممتإدي مفإرو  الصإورة األوا 
إال بإإه، وبعإإده ال أمإإر إال بإإاملهم، فإإال داعإإي لت صإإي  الصإإورة  حينإإهأو املمتإإد ال أمإإر  ألن حإإني األهإإم اآلني 

 .األوا باآلني 
 اختالف حكم اآلنّي حين العصيان وبعده

ان يفإإإر   :امإإإواانيهوهإإإي مإإإن التعاقإإإب، : أوالمهإإإا مإإإا ذخإإإره ،إإإورتنيان الصإإإورة األوا تنقسإإإم إا وثانيثثثا : 

                                                           

 .11وقد سبق نقلها يف الدرس  22-11ص 2  1األ،ول ج مصبا  (1)
 وبعد سقوط أمره لزوال موضوعه أو لغري ذلك. (2)
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وال فإإإر  يف التقإإإارن بإإإني   حينئإإإ  ، فانإإإه مإإإن التقإإإارناألمإإإر بإإإاملهم حإإإني األمإإإر بإإإاألهم يف آن عصإإإيانه )ال بعإإإده( 
خوهنمإإا ممتإإدين أو آنيإإني أو بإإاالختالة  لبداهإإة أن اآلن لإإه وجإإود  يف احلاضإإر وان األمإإر بإإه يف حإإني عصإإيانه 
غري ساقط ب  يسقط بعد عصيانه أي بعد انقضا  اآلن، فانه يف حني اآلن نفسه ال يعق  القول بسقوط أمإره 

؟ وقإإإد مضإإإى بيانإإإه لإإإدى ذخإإإر ،إإإياً إذ   يكإإإن يف حاضإإإره أمإإإر أو هنإإإي فكيإإإف يكإإإون عا،إإإياً وإال ملإإإا خإإإان عا
 .)قدس سرمها( النائيين لآلخونداملريزا مناقشة 

األمإر  فانإه يتحقإقأو املمتد( لإو خإان عا،إياً  ني انه ال فر  بني املمتد واآلن يف انه يف وقته )اآلوالحاصل: 
لعإإدم سإإقوطه  إذ يف نفإإ  اآلن أو يف مإإدة االمتإإداد فإإان أمإإر األهإإم موجإإود فيكإإون األمإإران متقإإارنني بإإاملهم، 

موجإإود لتحقإإق أيضإإاً األمإإر بإإاملهم ان والفإإر   بالعصإإيان حإإني العصإإيان بإإ  يسإإقط بعإإد العصإإيان، خمإإا سإإبق،
 فكيف يلمره بالضدين؟ ،ألنه عاص حينه شرطه

 الصورة الثالثة هي صورتان بل ثالثة
أن يكإإون طلإإإب أحإإد الضإإإدين دائإإراً مإإإدار عصإإيان األمإإإر  -3ان الصإإإورة الثالثإإة الإإإم ذخرهإإا وهإإإي: )ثالثثثا : 

ومنتفيإإاً علإإى  ،بالضإإد اآلخإإر حإإدوااً وبقإإا اً، بإإلن يكإإون التكليإإف بإإاملهم فعلييإإاً يف ظإإرة عصإإيان األمإإر بإإاألهم
 ،فة املطلوبية خما تقدم.تقدير امتثاله حبيمل لو فر  االتيان هبما على فر  احملال   يقع املهم على 

وه ا الفر  هو حم  خالم القائ  بنمكان الرتتيب وال حم ور فيه، إذ ال طلب للجمع بني الضإدين بإ  مجإع 
يإرد  .(2)(. وسإيل  الكإالم حإول ذلإك بإنذن اهلل تعإاا(1)بني الطلبني مع خون أحدمها مشروطاً بعصيان اآلخر(

 عليها:
،ور: فاهنإا إمإا أن تكإون بنحإو الشإرط املقإارن خمإا لعلإه ظإاهره أو بنحإو  االاةانه خان ينبغي تشقيقها إا 

: خمإإا خإإان خمإإا نكإإن أن عمإإ  عليإإه، وعلإإى أي تقإإدير مهإإا ،إإورتان، أو بنحإإو الشإإرط املتقإإدم  املتإإلخرالشإإرط 
  ينبغي ان ي خره خصورة مستقلة إذ عبارته يف الصورة الثالثة ال  تمله.

ن حكمه حكم الصورة األوا  اماً إذ هو نظريها لكإن بفإار  ان الواجإب فنن خان بنحو الشرط املتقدم خا
ذلإإك ال يشإإك  فارقإإاً أبإإداً لفإإر  ان وجإإوب املهإإم يإإل  بعإإد عصإإيان  لكإإني  ،األهإإم يف األوا آن وههنإإا ممتإإد

امإاً، فهإو خونإه آنيإاً أو ممتإداً فانإه بعإد انتهإا  وقتإه ال وجإوب لإه خإاآلن  بإني  األهم وانقضائه وال فإر  يف ذلإك 
                                                           

 .22ص 2  1هإ ج1222قم،  –السيد حممد سرور الواع  البهسودي، مصبا  األ،ول، الناشر: مكتبة الداوري  (1)
 (.11راجع الدرس ) (2)
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 (1)فتلم  من التعاقب وال إشكال فيه خما سبق أبداً.
وإن خإإإان بنحإإإو الشإإإرط املقإإإارن أو املتإإإلخر خإإإان مإإإن التقإإإارن ومإإإن طلإإإب الضإإإدين أي اجلمإإإع بإإإني الطلبإإإني 
للضدين فنن خان ممتنعاً خان خالمها ممتنعاً أو ممكناً خان خالمها خإ لك، ومإن ذلإك ظهإر امتشإكال اآلخإر عليإه 

 وهو:
 املصورة الثالثة مستحيلة كالثانية، فال وجه للتفصيل بينها

مإن التقإارن فإنذا اسإتحالف  (2)ان حكم الصورة الثالثة خحكم الصإورة الثانيإة  امإاً، إذ خلتإا الصإورتنيرابعا : 
)وال ينبغإإي الشإإك يف اسإإتحالته( اسإإتحالف الصإإورة الثالثإإة فكيإإف حكإإم  بقولإإه: الصإإورة الثانيإإة خمإإا ،إإر  بإإه

 هنا بقوله: )وال حم ور فيه(؟بنمكا
واحلا،إإ : انإإه يف خلتإإا الصإإورتني يكإإون مإإن طلإإب الضإإدين ومإإن اجلمإإع بإإني الطلبإإني وقإإد ،إإر  يف املقإإامني 

( ويف الصإإورة الثالثإإة قإإال: وال ينبغإإي الشإإك يف اسإإتحالته هبمإإا ففإإي الصإإورة الثانيإإة قإإال: )فيلإإزم طلإإب الضإإدين
ين( فإإإنذا اسإإإتحال هإإإ ا اسإإإتحال ذاك أو أمكإإإن أمكإإإن، نعإإإم )بإإإ  مجإإإع بإإإني الطلبإإإني( وهإإإو عإإإني )طلإإإب الضإإإد

)طلإإب اجلمإإع بإإني الضإإدين( هإإو احملإإال خمإإا ،إإر  بإإه لكنإإه ال شإإي  مإإن الصإإورتني خإإ لك ولإإ ا   يلتإإزم بكإإون 
 الصورة الثانية منه )من طلب اجلمع بني الضدين(.

مإإع  اجلمإإع بإإني الطلبإإنيوي خإإد ذلإإك خلإإه تصإإرعه يف املصإإبا  باسإإتحالة طلإإب اجلمإإع بإإني الضإإدين وإمكإإان 
  وضإإو  ان )طلبإإه الضإإدين( هإإو نفإإ  )اجلمإإع بإإني الطلبإإني( فكيإإف يصإإفه تإإارة باالسإإتحالة وأخإإرى بامتمكإإان؟

 خما سيل  فانتظر.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

اِء َكْيَف اَل يَ )): ،لى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل  ْحَتِمي َعِجْبُت ِلَمْن َيْحَتِمي ِمَن الطََّعاِم َمَخاَفَة الدَّ
 .353ص 3الفقيه: ج ال عضره  من  ((ِمَن الذُّنُوِب َمَخاَفَة النَّارِ 

                                                           

اختلف عنها يف ان العصيان فيها شرط حإدوااً وههنإا حإدوااً وبقإا ، لكإن ال فإار  مإن إذ الظاهر ان حكمه حكم الصورة الثانية وإن  (1)
حيمل اجتما  األمرين يف اآلن الثان لظهإور عبارتإه يف الصإورتني يف تقإارن األمإرين: ففإي الصإورة الثالثإة التقإارن مإن اآلن األول لألخإري 

إذ ذلك ،حي  حسب ظاهر عبارته، لكن االحتماالت الثالر الإم ذخرناهإا  ويف الصورة الثانية التقارن من اآلن الثان لألخري. فتلم 
)من الشرط املتقدم ل ي الوجود املمتإد واملقإارن واملتإلخر( اابتإة وانإه   يإ خر ،إورة الشإرط املتقإدم للوجإود املمتإد مإع ان حكمإه حكإم 

 الصورة األوا فتدبر تعرة.
 الشرط املتلخر أو املقارن.الثانية والثالثة إذا خانف الثالثة بنحو  (2)
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