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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 

(35) 
طلبةه الاةاينوو وبينةه برتبةة طلبةه الفعلةي، وا  املهةم يحةن تصةتي  عبا يتةه باصةد  بني رمرتبةةرمر الثمرة األوىل للتفصيل يف األو الفائدة سبقت 

بةةني أرمةر  الاةاينوو الةبا بالعهةدة رمةةن يةا ا  يمةا   األرمةر الفعلةةي بةاألهم إ  ال رممةا ة بةني لةةر  وةو  أرمةر بالعهةدة والبرموةةة رمةن  و  بعة  إليةه و 
 البع  إىل ضد .

 العقاب بمخالفة األهم والمهم الثمرة الثانية: عدم تعدد
حية   فاينةه ال يلة م علةى تصةويرينا لةه ليف احلةل الرابةع  الثمرة الثاينية للتل الرابع البا  وريناهةا، يف ر  إكةحال اوخوينةد علةى ال توة وتظهر 

يةد عةن األرمةر بةاألهم وارمةا برفعهةا اينه أكحل على الاول بال تو  باستل ارمه استتااق عاوبتني لو خالفهمةا، فلأةل لةبلىل إىل ا  احلةل ارمةا برفةع ال
مث إينوةه ال أنةن أ  يلتة م الاائةل بال تة ، بةا هةو الارمةه رمةن االسةتتااق يف  ةورة نالفةة األرمةرين لعاةوبتني، ضةرورة قةةب  املهم. قةال  لبةعةن األرمةر 

ة وونةا ينةور  بةه علةى ال تة ، ووةا  ال يلتة م بةه ة علةى رمةا هةو ببةا    1لقةد  سةر العااب علةى رمةا ال ياةدور عليةه العبةد، ولةبا وةا  سةيدينا األسةتا  
 . 3 ل2ل بصد  تصتيته

لوبعبارة جارمعة  فاينه علةى الوجةه الرابةع فةا  األرمةر برتبتةه   لحن هبا اإلكحال ال ير  على احلل الرابع البا  ورينا  إ  رمبنا  رما سبقأقول: 
وبعثةه  ا، وإمنا يحو  ال توة  يف األرمةر برتبتةه الفعليةة أا برتبةة طلبةهالااينوينية ثابت لألهم واملهم رمعاً فحالمها يف البرمة والعهدة إ  ال تما  بينهم

واينه ههنا جي  التخلي عن طلة  أحةدمها لاألهةم أو املهةم  وحية  علوانةا سةابااً سةاول الطلة  لألهةم علةى اليةل  عةن ارمتثةال العبةد  أو اجر ،
هم يف عهدته وبعثه إليه، ارما األهم فاينةه يرفةع اليةد فاة  عةن بعثةه إ  ال له فيحو  احلا ل  اينه ولما يل  املوىل رمن اينبعاث عبد  لألهم جعل امل

 . 4ليحنه بعثه وهو يائس عن اينبعاثه لحنه ال يرفع اليد عن ووينه بعهدته ولبا يستتق العااب باملخالفة 
فاةة  عنةةد اليةةل  وبةةاألهم فاةة  قبلةةه  بةةاملهمرمتعلِّةةق الت رمنةةا باينةةه  وحيةة وأرمةةا العاوبةةة فالةةا علةةى نالفةةة األرمةةر الفعلةةي أا الطلةة  والبعةة ، 

 .فيستتق عاوبة واحدة باملخالفة
إ  ال عاوبةةة علةةى نالفةةة األرمةةر الاةةاينوو، ومةةا يف ارمةةن  هبمةةا فةةا  نالفتةةه ال توجةة  عاوبةةة وارمةةا وولمةةا رمعةةاً بعهدتةةه وتعلةةق الطلةة  الاةةاينوو 

 التدرج، إ  ال طل  فيه فحيف يعاق  على ال ك؟
 رات اآلخوندإيضاح وجه التأمل في عبا

قلةةت  رمةةا هةةو رمةةالك فةةا ا اتمةة   لةةىل اتمةة  وجةةه التلرمةةل يف وةةل وةةالم اوخوينةةد الناكةةل عةةن عةةدم االلتفةةا  للتةةل الرابةةع فالحةة  قولةةه  ل
 . 6ل  5لاستتالة طل  المدين يف عرض واحد، آ  يف طلبهما وبلىل

                                                           

، حمةةةر  ر  ا اةةةق السةةةيد حسةةةن املةةةدر  وا اةةةق 123١ج  15حممةةةو  احلسةةةيا الاةةةاااا ولةةةد يف هةةةو ا ةةةد  الاةةةاااا الحبةةةا السةةةيد حممةةةد حسةةةن بةةةن السةةةيد رمةةةااا   1ل
، وهةةاجر إىل 12١١، حمةةر االينديةةة العلميةةة، اخةةتلو يف التلمةةبة واحلمةةور بلصةةاث ا اةةق االينصةةارا، عةةني رمرجعةةاً بعةةد ، حةة  سةةنة 125١الحلباسةةي، قصةةد العةةراق عةةام 

يب ، أخب رمنه وثا رمن فتةول العلمةاء، رمةنهم  آقةا رضةا ا مةداو والاةيهلل فمةل اهلل النةورا واوخوينةد ايفراسةاو، تةويف ليلةة االربعةاء مث تبعه تالرم 12١1سارمراء كعبا  سنة 
 هة. 1312كعبا   24

 .134ص 1الايهلل حممد وانم ايفراساو، وفاية األ ول، رمؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء ال اث ة قم، ج  2ل
ر  يف رمةا ال يحنةه إال الفعةل عدة االرمتناع باالختيار ال ينايف االختيار، فالا أجنبية عن املاام إ  تفيةد اختياريةة الاةيء بالواسةطة واينةه لةو أوقةع ينفسةه بسةوء اختيةاأقول وارما قا  3ل

 العبد وإ  أوقع العبد ينفسه بسوء اختيار  يف الورطة. أو ال ك رمعه، فاينه ال يسا  ببلىل عن ووينه نتاراً فيما تو ل إليه، والحالم عن استتالة طل  املوىل للمدين رمن
  .1١راجع الدر  ل  4ل
 أا بنتو ال تو .  5ل
 .134ص 1الايهلل حممد وانم ايفراساو، وفاية األ ول، رمؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء ال اث ة قم، ج  6ل
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وعليةه فةيمحن طلة  المةدين يف عةرض  ،يف الةبرمم ومةا سةبق أقول  ال رماينع رمن طلبهما اإليناائي الااينوو وال استتالة إ  ال تدافع بني رما
 واحد أيماً، طلباً قاينوينياً.

بداهة فعلية األرمر باألهم يف هب  املرتبةة، وعةدم سةاوطه بعةد بأةر  املعصةية فيمةا بعةد رمةا ا يعةل أو العة م عليهةا، رمةع فعليةة األرمةر وقوله  ل
ارمةا ا  يناةول بةا  سةاق   و  اإليناةائي، وبعبةارة أخةر   ألحةدمها الفعلةي  الطل م  ا  إ  ات  1ل بغا  أيماً، لتتاق رما هو كرل فعليته فرضاً 

 .رمع ووينه بالعهدة، وما فصلنا   2لوارما أ  يناول باينه ال بع  حنو املهم يسا  لباليل    و  املسؤولية وووينه بالبرمةحنو األهم البع  
ل يحةةةو  طةةةر   لةةةه إالو رمةةةن جهةةةة فعليتةةةه، ورممةةةا ة رمتعلاةةةه لألهةةةم؟ واملفةةةروض فعليتةةةه، قلةةةت  ليةةةت كةةةعرا ويةةةف ال يطةةةار   األرمةةةر بغةةةا األهةةةم؟ وهةةةوقولةةةه  ل

 أقول  املمةا ة إمنةا هةي يف رمرحلةة البعة  لوالفعليةة ومةا قةال  فةال رممةا ة يف رمرحلةة اإليناةاء الاةاينوو وعليةه  جية  ا  ينرفةع اليةد عةن فعليتةه  3ل ورمما ة رمتعلاه له
 هبا. ا رمن يرفع اليد عن أ ل الدليل رمع وو  التعارض رمثاًل يف رمرحلة اإلطالق ال األ ل.ينظ ،فا  ال عن قاينوينيته فاينه بال وجه  

 اتةةه إضةةافة إىل رمةةا أجبنةةا بةةه سةةابااً رمةةن أ  األرمةةر بةةاملهم ال يطةةار  األهةةم أبةةداً أل  سةةنخه ولسةةاينه هةةو لافعلةةا وال ت وةةا إال لألهةةم  فهةةو يف 
األمهيةةة فةةا  وةةل واحةةد رمةةن الةةواجبني كيةةااً هةةو وةةبلىل أا ياةةول  لأفعلةةا وال  ييف رمتسةةاوي رمالئةةم لألهةةم  اع إليةةه، و لةةىل والواجةة  التخيةةاا

 ت وا إال إىل  احيب  لأا قسيمي  لحن يف ال تو  هبا جار  رمن قبل املهم جتا  األهم ال العحس. فتدبر.
إمنةةا يطةةر  الطلةة  البعثةةي فاينةةه   4ل رمةةع إينوةةه يحفةةي الطةةر  رمةةن طةةر، األرمةةر بةةاألهم، فاينوةةه علةةى هةةبا احلةةال يحةةو  طةةار ا لطلةة  المةةدوقولةةه  ل

 للمد ال الطل  الااينوو.
 خاتمة المناقشات مع اآلخوند

ةة م بةةاألهم يف بعةةو الوقةةت إ  التةة م  اح  ع املةةمث ا  رمةةا  ورينةةا  رمةةن تصةةتي  العبا يةةة باصةةد األرمةةر االيناةةائي الاةةاينوو، أوىل  ةةا سةةلحه يف املوس 
 سةلمنا  ةتتهالفةر  اوخةر فاينةه وإ  باصةد أو  ،م رمصةداقاً  ةا بةا هةي رمةلرمور بةها يحةن الفةر  املة اح   وإ  ةبالطبيعةبصتته باإلتيا  باصد األرمةر 

يمةةا ا ا واينةةت رموسةةعة وواينةةت رم ا ةةة واألسةةهل رمنةةه واألقةةرب للوجةةدا  هةةو رمةةا  ورينةةا  فراجةةع والرمةةه بةةدًء رمةةن قولةةه  لينعةةم ف ،فرضةةاً لحنةةه يريةة 
على حاله وا   ار  رممياة خبروج رما اا ةه األهةم رمةن أفرا هةا   5لباألهم يف بعو الوقت ال يف متارمه يحن أ  ياال  اينه حي  وا  االرمر هبا

هبا على الاةول بحةو  األوارمةر رمتعلاةة وو والً إىل قوله  ل ،هه بهإىل آخر رما وجو   6لأرمحن أ  يؤتى با اوحم رمنها بداعي  اك االرمر  ،رمن حتتها
  وقةال السةيد الوالةد يف الو ةول  لمث ا   7لبالطبائع وأرما بناًء على تعلاها باألفرا  فحبلىل، وأ و وا  جرياينوه عليةه أخفةى، ومةا ال ،فةى، فتلرمةل 

علاةةة بالطبةةائع  يف ومةةال الظهةةور لو ارمةةا بنةةاء لهةةبا  الةةبا  ورينةةا  رمةةن جةةواا االتيةةا  بةةالفر  املةة احم بةةداعي االرمةةر لعلةةى الاةةول بحةةو  االوارمةةر رمت
علةى تعلاهةةا بةاالفرا  فحةةبلىل  نةةاهر، ال  هةبا الفةةر  االول رماة ك رمةةع سةةائر االفةرا  يف حتصةةيل الغةرض و االكةةتمال علةةى املصةلتة، فةةال يتنةةع 

االفةرا  حية  واينةت رمتباييةة فداعويةة االرمةر بةه عاال أ  يليت هببا الفةر  بةداعي االرمةر املتعلةق بسةائر االفةرا  لو ا  وةا  جرياينةه عليةه أخفةى  ال  
لفتلرمةل  يحةن أ  يحةو  اكةارة اىل رمةا تاةدم رمةن ا  وجةو  املةالك يف   لفر  آخر أخفى رمن  اعوية االرمر بالطبيعةة للفةر  لومةا ال ،فةى  للمتلرمةل

فر  آخةر، و لةيس هةبا إالو رمةن قبيةل االتيةا  بصةالة   االتيا  بباك الفر  بداعي االرمر املتعلق بالطبيعة أو بتالفر  ايفارج عن حتت االرمر ال يص
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين . ١لالصب  بداعي االرمر املتوجه اىل  الة الظهر رمثال لوجو  املالك و هو املعراجية رمثال 

ِإِن  :فَ َقالَ  ،َر ِجّداً َوَضُعَف فَ َنْحُن َنْحِمُلُه ِإَذا َأرَاَد اْلَحاَجةَ ِإنَّ َأِبي َقْد َكبِ ))  عليه السالمع ْن ِإبْةر اِهيم  ْبِن ُكع ْي   ق ال  قُةْلُت أِل ِب ع ْبِد الل ِه 
ْمُه بَِيِدَك فَِإنَُّه ُجنٌَّة َلَك َغداً   .162ص 2الحايف  ج   اْسَتطَْعَت َأْن تَِلَي َذِلَك ِمْنُه فَافْ َعْل َوَلقِّ

                                                           

 .املصدر ينفسه  1ل
 حني الع م على العصيا  أو حينه.  2ل
 .135ص 1حممد وانم ايفراساو، وفاية األ ول، رمؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء ال اث ة قم، ج الايهلل  3ل
 .املصدر ينفسه  4ل
 بالعبا ة أا بطبيعيوها.  5ل
 .136ص 1الايهلل حممد وانم ايفراساو، وفاية األ ول، رمؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء ال اث ة قم، ج  6ل
 .137ص املصدر ينفسه   7ل
 .254ص 2السيد حممد احلسيا الااااا، الو ول إىل وفاية األ ول، الناكر   ار احلحمة، ج  ١ل


