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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 

(39) 
 وجه التناقض في كالمي مصباح األصول

باسممقلالة بلممض الىممدين اممارة والق اضممه ب ضنيمماط انيممم  بممني الطلبممني  قممدس سممر  ا ضىممى القنمماقل يف الق اضممهمممويظهررر 
ف ط بلض الىدين وانيم  بني بلبهما ضقالزضاط ال يعقل انفنياك أحدمها عمن اخخمر بمل مهما اعبمناط عمن  (1)اارة أخرى
  .(2)أضر واحد
كماط ال بمد ضمن االلقم ام باسمقلالة   ،كمما قماله يل م ضنها بلمض الىمدين  انية ألنف ذا الق م باسقلالة الصورة الث :وعليه

 .ال االلق ام ب ضنياهنا ،أيىا   (3)كما قال  نه يل م ضنها انيم  بني الطلبنيالصورة الثالثة أل
 ال يقال: انه اشرتط يف الصورة الثالثة )كوط أحدمها ضشروبا  بعصياط اخخر(.

 ، بل ضبىن كل البلث والصور الثالث هو ذلك.الثانية أيىا  إذ يقال: لقد اشرتط ذلك يف الصورة 
فقد فانه فعلي أيىا  حينئٍذ؛  العصياط كاألضر باألهم ضرتاّبا  علىواحلاصل: انه يرى يف كلقا الصوراني األضر باملهم فعليا  

                                                           

صمياط أط ينيوط بلض أحد الىدين ضرتاّبا  على عصياط األضر بالىمد اخخمر آنما  ّضما ضم  عمدم سمقوبه بالعصمياط، بم ط ينيموط ع -2قال: ) (1)
ثاين يف مجيم  أزضنمة األضر األول آنا  ّضا ضوجبا  لفعلّية األضر الثاين حدوثا  وبقاءا ، أي ينيوط عصياط األضر األول آنا  ّضا كافيا  يف فعلّية األضر ال

 اضقثاله ض  بقاء فعلّية األضر األول، حبيث لو أاى هبما على فرض احملال لوق  كالمها على صفة املطلوبية. 
أّط هذا الفرض هو حمّل كالم القائمل باضقنماا الرتاّمض، كمما يظهمر ضمن بعمل عبماراة النيفايمة، وضما ذكمرو  ضمن اسمقلالة الرتاّمض حم  يف  والظاهر

ض هذا الفمرض، إذ بعمد ّّقم  عصمياط األضمر بماألهم آنما  ّضما كماط األضمر بماملهم فعليّما  حلصمول شمربه ضم  بقماء فعليّمة األضمر بماألهم، فيلم م بلم
  ينبيي الشك يف اسقلالقه...(الىدين، وال

أط ينيوط بلض أحد الىدين دائرا  ضدار عصياط األضمر بالىمد اخخمر حمدوثا  وبقماءا ، بم ط ينيموط القنيليمف بماملهم فعليّما  يف  مر  عصمياط  -3)
 ملطلوبية كما اقدم.األضر باألهم وضنقفيا  على اقدير اضقثاله، حبيث لو فرض االاياط هبما على فرض احملال مل يق  املهم على صفة ا

وهممذا الفممرض هممو حمممل كممالم القائممل ب ضنيمماط الرتاّممض وال حمممذور فيممه، إذ ال بلممض لل ممم  بممني الىممدين بممل مجمم  بممني الطلبممني ضمم  كمموط أحممدمها 
 2ق 1هممم  1222قممم،  –لسمميد حممممد سممرور الممواعد البهسممودي، ضصممباا األصممول، الناشممر: ضنيقبممة الممداوري ضشمروبا  بعصممياط اخخممر(. ا

 .22ص
 األدق: انه ينق ا ضن بلض الىدين، انيم  بني الطلبني. (2)
 أي قال بانه يل م ضن الصورة الثالثة انيم  بني الطلبني. (3)
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ين حمدوثا  وبقماءا ، أي ينيموط عصمياط صرا يف الصورة الثانية بم)أط ينيوط عصياط األضر األول آنا  ّضا ضوجبا  لفعلّية األضمر الثما
ويف الصممورة الثالثممة  (1)األضممر األول آنمما  ّضمما كافيمما  يف فعليّممة األضممر الثمماين يف مجيمم  أزضنممة اضقثالممه ضمم  بقمماء فعليّممة األضممر األول...(

لل ممم  بممني كممما صممرا يف )بعبممارة أخممرى( يف افسممن   ،أي األهممم واملهممم فنيالمهمما فعلممي إذا  )مجمم  بممني الطلبممني( صممرّا بممم: 
)بل مج  بني الطلبني، مبعىن أّط هناك بلبا  ضقعّلقا  باألهم وبلبا  ضقعّلقا  باملهم على اقدير عصياط بلض األهم،  بم: الطلبني

 ، ف ذا اسقلال ذلك اسقلالت الصورااط وإال أضنينقا مجيعا  فراج  وادبر.(2)وعلى فرض اركه فال اسقلالة فيه أصال (
 حصره لحل المعضلة بوجهين وعدم التفاته للحل الثالثمناقشتنا لالخوند في 

ط  أمث انه قد اوهم البعل باط احلل المذي اوصملنا إليمه وهمو احلمل الرابم  ملشمنيلة بلمض الىمدين لميد بم ضر جديمد، و 
، ولنينمه اموهم ضمعيف، بمل همو حمل رابم  وكمالم أو انمه لميد ضمن الرتاّمض فهمو أجنمال عمن كالضمه كالم اخخوند بارد لمه

 ، بل انه يصوِّر الرتّاض بوجه آخر ال ضناصقدس سر  يف كالضه الىعفال ينفيه بل هذا احلل الراب  يبني وجه  اخخوند
 .ضن قبول حىت املخالف، له - اهرا   –

صمورة املىمادة العرضمية يف قني وقعت املىادة بينهمما لع م  املنيلمف عمن انيمم  بينهمما )واوضيله: انه إذا أضر مبقعل  
)عنممد العصممياط أو العمم م عليممه أو عنممد وجممه، وضنهمما يعممر  حممال تنهمما بالقممدبر( كا،زالممة والصممالة، فانممه يف العمماضني ضممن 

ضا اط يقال بانمه ال أضمر إأط يقال باط املوىل رف  يد  عن بلض األهم فال أضر به حينئٍذ  و إضا  ي سه ضن اضقثال العبد له(
 انمه ضم ، وهذا الثالمث همو المذي نفما  اخخونمد ورأى (3)منين باملهم واضا أط يقال باط األضر هبما ثابت وبلض الىدين

أحمد الموجهني األولمني أو وجهما  ثالثما  )همو المذي  اضا حد الوجهني األولني، ض  اط نفيه يسقل م ال بد ضن  االلق ام بنفيه 

                                                           

 .11ص 2ق 1هم  1222قم،  –السيد حممد سرور الواعد البهسودي، ضصباا األصول، الناشر: ضنيقبة الداوري  (1)
 .11-11ص 2ق 1هم  1222قم،  –ول، الناشر: ضنيقبة الداوري السيد حممد سرور الواعد البهسودي، ضصباا األص (2)
اط الرتّاض وهو: األضر باملهم على اقدير عصياط ضد  األهم أو على اقدير الع م وصفوة القول: وقد سب  ذلك بعبارة أخرى إذ ضىى ) (3)

أضر فلو كاط قادرا  على انيم  بينهما فال كالم عليه أو لدى الي س عن إباعة العبد كما سب ، وذلك فيما لو اعل  بنيل ضن األهم واملهم 
  ولنين لو كاط املنيلمف عماج ا  عمن اضقثا مما ضعما  فانمه يقم  حينئمٍذ القىماد عرضما  يف ضقمام االضقثمال بمني أضمر األهمم وأضمر املهمم، فنييمف يم ضر 

 على املباين: –باملهم ضرتابا  على عصياط األهم؟ ومينين حل ضعىلقه ب حدى الوجو  اخاية 
 القخلي عن ضولوية أضر املهم، ودعوى كونه إرشاديا ، فال أضر به حقيقة ، بل األضر باألهم فقط. -1
القخلممي عممن أضممر األهممم، وذلممك ضمما اسممقظهرنا  لنيممن حممني يمم س املمموىل عممن إباعممة العبممد لممه؛ إذ ال مينينممه بعثممه إليممه فنييممف يمم ضر  بممه؟ فيمم ضر   -2

 الكه.باملهم كي ال يفوِّة بعدم أضر  عبَد  به، ض
 انمه واحلاصل: اط العبد إذا ضي  ضالك األهم بسوء اخقيار ، فانه ال يربر ذلك للموىل اط يىي  ضالك املهمم بعمدم أضمر  بمه وذلمك إذا علمم املموىل

 إذا مل ي ضر  باملهم )حني عصيانه األهم( فانه ال ميقثل املهم أيىا  فيخسر املوىل كال املالكني.
 (.11ين؛ بدعوى اط احملال هو بلض انيم  بني الىدين ال انيم  بني الطلبني( راج  الدرس: )االلق ام بثبوة كال األضر  -3
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عمن وجمود همذا الشمم   اخخونمد فقصممور املنفصملة دائمرة بمني شمقني تفلممة   مل يلقفمت إليمهذكرنما  يف احلمل الرابم  وهمو الممذي 
 )احلل الراب (. وهو الثالث

اط قلممت: فممما احليلممة فيممما وقمم  كممذلك ضممن بلممض الىممدين يف العرفيمماة؟ قلممت: ال  لممو اضمما أط قممال يف النيفايممة: )
ارشادا اىل حمبوبيقه وبقائمه  (2)وبلبه حقيقة، واضا أط ينيوط االضر به (1)ينيوط االضر بين االهم بعد الق اوز عن االضر به

لممى ضمما هممو عليممه ضممن املصممللة واليممرض لممو ال امل ا ممة واط االايمماط بممه يوجممض اسممقلقاق املثوبممة، فيممذهض هبمما بعممل ضمما ع
 .(3)فافهم و ا ضل جيدا( -ال انه أضر ضولوي فعلى كاألضر به ،اسقلقه ضن العقوبة على خمالفة األضر باألهم

)ضن   )فما احليلة فيما وق  كذلك( على حنو الرتاض  وقال السيد الوالد يف الوصول ))اط قلت( اذا ضنعقم الرتاض
حج و اط مل افعل )))يف العرفياة( حىت ادعى أنه فوق حد االحصاء، كما يقول املوىل   بلض الىدين( بياط ملا وق 

 .؟و حنو ذلك ((ف ر
قه، فماط الظماهر )قلت(: ضا يرتاءى أنه ضن قبيل الرتاض يلم م صمرفه عمن  ماهر  بعمد قيمام المدليل العقلمي علمى اسمقلال

وقممال: )فقلصممل ضممن مجيمم  ضمما ذكرنمما أنممه ال أضممر بالىممدين علممى حنممو االضممر  (2)( ((...ال  لممو))يممدف  بالقمماب ، فلينئممذ 
 :و حينئذ فال بد ضن الق ام وجود أضر واحد يف البمني ((أزل الن اسة و اط مل ا ل فصل))املولوي، لقبح أط يقول املوىل 
 .(5) يسقط املهم عن احملبوبية، و اضا االضر باملهم ض  سقوط االضر باالهم(اضا االضر باالهم فقط و اط مل

 ا اآلخوند وبهما تنحل معضلة الترّتبمصورتان غفل عنه
 ،فقمط الثالث حىت إذا اسقلال الرتاض بقيت الصورااط اللقماط ذكرمهما : اط األضر ليد ضنلصرا  يف الصورعليه ويرد

 لى احلل الراب .بل هناك صورااط أخرياط ضبنيقاط ع
اعل  باملهم بعد الق اوز عن األضر باألهم يف ضرحلة بلبه الفعلي ضمن  (6)مبرابقيه أط يقال: اط األضر والطلض األول:

أط يقخلمى عنمه ضمن ضمراب   جيضدوط اط نقخلى عن األضر باألهم يف ضرحلة بلبه القانوين، فهو، كالحقه، افصيل فيما 
وال اىماد يف ضرحلمة الطلمض الفعلمي والبعمث  (1)وذلمك ألط القىماد إ ما همو بمني األضمرين، وضا ال جيض بل ال يصح األضر

                                                           

 أي األهم. (1)
 أي املهم )تن األهم حسض اعبن (. (2)
 .135ص 1قم،   –اخخوند الشيخ حممد كا م اخلراساين، كفاية األصول، ضؤسسة آل البيت )عليهم السالم( ،حياء الرتاث  (3)
 .221ص 2حممد احلسيين الشنازي، الوصول إىل كفاية األصول، الناشر: دار احلنيمة،   السيد (2)
 .221ص 2السيد حممد احلسيين الشنازي، الوصول إىل كفاية األصول، الناشر: دار احلنيمة،   (5)
 ا،نشائي القانوين والفعلي البعثي. (6)
 باألهم وباملهم. (1)
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إذ ال يىمماد  البعممث حنممو يف ضممراب  الطلممض القممانوين فممال وجممه لرفمم  اليممد عممن كمموط األضممر القممانوين ضقعلقمما  بمماألهم  بينهممما
 ينين هناك بعث حنو . بالعهدة وبذضة املنيلف وإط مل املهم؛ فاط ضفاد األضر والطلض القانوين كونه

بمماق عليممه )رتممم العصممياط أو العمم م عليممه( األهم ضقعلمم  بمموهممي عنيممد األوىل: بمم ط يقممال بمماط األضممر والطلممض  الثانيررة:
 ذضة املنيلف ولنينه ضن تن بعث إليه.بواضا املهم فال بلض فعليا  فيه بل هو ضطلوب قانونا  فقط، أي انه بالعهدة و 

 ادية المهم هو األمر القانوني ال المالكفائدة حلنا الجديد: ان مصحح عب
ر وجممه أمهيممة هممذا القفصمميل يف اط اخخونممد حيممث مل يالحظممه اضممطر للقممول بممم)واضا أط ينيمموط االضممر بممه ثممويقىممح أك

ال امل ا مة( وصملح العبمادة )املىمادة ل همم( بنماء  ارشادا اىل حمبوبيقه وبقائه على ضا هو عليه ضن املصمللة واليمرض لمو
 .(1) على ذلك باملالك فقال: )فقد  هر انه ال وجه لصلة العبادة ض  ضىادهتا ملا هو أهم ضنها اال ضالك االضر(

القول بثبوة أضر األهم فقط )فال بد عليه ضن الش  الثاين وهو إرشادية أضر املهم( والذي  بنيفليث رأى الدوراط 
نمما يقمممدم وجهممما  آخمممر فاخقمممار األول، ولنيمممن حلّ  ،نممقج اط عباديقمممه إ ممما انيمموط بقصمممد املمممالك أو القممول بثبممموة أضمممر املهمممي

أضا املهم فاألضر القانوين بمه )وهمو  ضقعلِّ  باألهملقصليح عبادية املهم وهو االلق ام ب ط األضر مبرابقية )القانوين والطلال( 
ولميد انمه ال يبقمى لقصمليح العبمادة  ،قصمد  لقصمليح العباديمة حينئمذٍ  لطلمال فيصمحا،لقاء بالعهدة( ثابت دوط األضمر ا

ض  ضىادهتا ملا هو أهم ضنها إال ضالك األضر، بل على حلنا فوجه القصليح هو قصمد األضمر نفسمه لبقائمه مبرابمة إنشمائه 
 وقانونيقه.

ابت ل همم واملهمم ضعما  فنيالمهما يف الذضمة والعهمدة وبعبارة جاضعة: فانه على الوجه الراب  فاط األضر مبرابقه القانونية ث
وإ ا ينيوط الرتّاض يف األضر مبرابقه الفعلية أي مبرابة بلبه وانه ههنا جيض القخلي عن بلض أحدمها  ،إذ ال اىاد بينهما

انمه كلمما اليم س عمن اضقثمال العبمد لمه فينيموط احلاصمل: علمى سقوط الطلض ل هم  ا  قنا سابق)األهم أو املهم( وحيث علّ 
عممن بعثممه إذ ال فقممط يرفمم  اليممد فانممه جعممل املهممم يف عهداممه وبعثممه إليممه، اضمما األهممم ل هممم ضممن انبعمماث عبممد  املمموىل يمم س 

لنينه ال يرف  اليد عن كونه بعهداه ولذا يسمقل  العقماب باملخالفمة. وللبلمث اقممة  (2)مينينه بعثه وهو يائد عن انبعاثه
         وض يد إيىاا فانقظر.

 اهلل على محمد وآله الطاهرينوصلى 
اُكُر اْلِعْلِم ِدر اس ٌة و  ت  )): عليه السالمقال ا،ضام الباقر  ٌة ح س ن ةٌ ذ   .21ص 1النيايف:   ((الدِّر اس ُة ص ال 

                                                           

 .252ص 2الوصول إىل كفاية األصول، الناشر: دار احلنيمة،  السيد حممد احلسيين الشنازي،  (1)
 لقالزضهما كما سب . (2)


