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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(18) 
 عووجوه عديدة لنفي مساوقة إمكان الرتّتب لوقو 

ّال لوقوعاهوبعبارة أخرى:  ّال،  -1متوقفاة علاى واروال ةالةاة  ، (1)مساوقة إمكاان الّت وارال وواوا األمار  -2وارال إمكاان الّت
ورال إطالقه، والفرال، كما سبق، أعم من الوقوع وال يصح االستدالل به عليه، أي ان اإلشكال هو ان الفرال الثالا   -3ابدلهم، 

ّال احتنناا إىل اليال علاى ّعلاق األمار ابالعتكااف ماثاًل ولاو وثناا عناه ووواد   احتنناا إىل حيتاج إىل إةبات وانه لو ةبت إم كان الّت
 إةبات انه مطلق حىت من وهة صورة عصيان ادلزاحم األهم له.

اقع إال يف بعبارة اثنية  لو ورضنا انه ال مشكلة إال التّّل، وول العمل ابدلهم، لكن الكالم كل الكالم هو ان هذا الفرال غري و 
وذلا  نظاري ماا لاو قاال شا ل اناه لاو ورضانا اناه ال مشاكلة يف  ووقوعه يف هذا ادلورا اخلاا،، كاالعتكااف، واواة إىل اليال اجلملة،

غاري قاد يكاون هاذا الفارال  اناه وإن صاح ذلا  يف عااف الفارال لكانهذا ادلطلق إال من وهة كونه يف مقام البيان، لعّم، وانه يرا عليه 
 مشكلة من وهة القرينة على اخلالف، أو العكس.واقع إذ ويه 

 وعليه  وفرال إمكان التّّل وزء الِعّلة لثبوت إطالق األمر ابدلهم، وليس ِعلة اتمة ليكون إمكانه مساوقاً لوقوعه.
 القفز من البحث األصويل إىل الفقهي بدون دليل

قاال  )ولاو  وهاو ماا صانعه انخوناد بادون اليال علاى األخاريقفز من البح  األصاو  إىل البحا  الفقهاي بعبارة اثلثة  ال يصح ال
قيل بلزوم األمر يف صحة العبااة وف يكن يف ادلالك كفاية، كانت العبااة مع ّرك األهم صحيحة لثبوت األمر هبا يف هذا احلاال، كماا 

ماا بال ان يبحا  عناه الفقاه، ولاو وواد  وريا عليه  انه من أيان )ةباوت األمار هباا يف هاذا احلاال( وهاذا  (2)إذا ف ّكن هناك مضااة(
 وا  وإطالقه كما سبق أعم من وعلية وووا .هذا األمر وال بد من و  انه مطلق أو ال، وورال وو

ّاال وبضاام واارال ان بااه أمااراً رابعااةوبعبااارة    كيااص صااّحح انخونااد أماار االعتكاااف وإطالقااه وعباايتااه ىناارا البناااء علااى إمكااان الّت
ّال ال يساتلزم وواوا األمار  ؛دليل علاى ان باه أماراً مطلقااً كاان الاياًل علياه ال لاهمطلقاً؟ وان أقاام الا إذ هاو ماا نقاول مان ان إمكاان الّت

 ابدلهم وإطالقه بل ال بد بعد ورال إمكانه من إقامة الدليل على وقوع األمر ابدلهم.
 املصحح للعبادية ىو التنزل من عامل الفرض إىل عامل الواقع

؟ وانن كاان ادلطلاوب الثااي ف يكاِص والنهاي اخلاارويني ادلراا البقاء يف عااف الفارال أو التنازل لعااف الواقاع واألمار   هلخامسةبعبارة 
إطالقه. وذل  نظري قول   لو ورال ان  رلتهد عاال وورال ان  األعلم لقلد ك مع ورال ورال إمكان التّّل وورال وووا األمر 

 والواول علينا انن إذاً ّقليدك! وكذل  ادلقام متاماً.ينتج  نا قلد   ابلفعل؟ أو أو لوول علينا ّقليدك، وهل ينتج ذل  ان
هاذا الادليل ووقوعاه، ال يف  ا  ان حتويال القضاية الشارطية واللويّاة إىل قضاية حبلياة واواة إىل اليال، ونقاشانا يف وواو سااساةبعبارة 

                                                           

ب (1)  على عصيان األهم. اً ىعىن األمر ابدلهم مّت
 .131الم إلحياء التاث ا قم، ،انخوند الشيخ دمحم كاظم اخلراساي، كفاية األصول، مؤسسة آل البيت عليهم الس (2)
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 نا  ىا سبق من ان ورضه أعم من حتققه وورضه ال ينتج حتققه.إمكان التّّل على الفرال، ولو قيل قد ورضنا وووا الدليل أوب
 واحلاصل  ان اإلشكال هو يف انتقال انخوند من البح  األصو  إىل إةبات ان ابالعتكاف أمراً وانه مطلق كان بال اليل ابدلرة.

 معقد حبث الرتّتب، بنحوين
 وبعبارة سابعة  ان معقد و  التّّل ميكن ان يكون بنحوين 

باً على عصيان األهام األول  إذا أمر ابألهم وهل ميكنه األمر ابدلهم ؟ وانذا كاان هاذا هاو ادلعقاد وباديهي اناه ال باري وياه كاالم مّت
األعاالم نان ااعاى ادلسااوقة، كمصاباح  بعا كاالم ، إذ ليس ههنا حىت وارال وواوا األمار ابدلهام وإطالقاه، ومعقاد  ومن ّبعه انخوند

ّباااً علااى عصاايان األماار قااال مصااباح األصااول  ) ،األصااول، هااو هااذا األول ّاال، وانااه ميكاان األماار ابلضااد ادلهاام مّت بقااي الكااالم يف الّت
 ال؟ وهو صريح يف هذا النحو األول وانه لو ورال انه قلنا )أمكن( وانن بل البح  عن انه وقع أم  (1)ابألهم أم ال؟(

احلكمااة قااد ّقتضااي عاادم األماار ابدلهاام أبااداً علااى ّقاادير ان دلااا ساابق مااراراً ماان  ؛وال يشااكل ابنااه ابلنظاار للحكمااة ال بااد ماان وقوعااه
 .(2)عصيان األهم حىت على ورال إمكان التّّل

ّّال؟ وانن صاح كاان مولاو ً الثاي  انه إذا كان أمران أي وود  أمرين خارواً، ابألهم وادلهم وهل ميكان ّصاحيح األمار ابدلهام ابلت 
، وهنااا ياارا ان هااذا مبااو علااى ووااوا األماار )وقااد ووااد  ( وااال حاوااة لاادليل عليااه، لكاان ماان أياان (3)وإال كااان إرشاااا ً أو غااري ذلاا 

كوناه صاحيحاً واقعاااً ، لكااّن  لاو وارال لكااان االعتكااف ما موراً باه ورضاااً وصاحيحاً ورضااً ، ونن وارال إطالقااه أعام مان وقوعااهواإطالقاه؟ 
 ارواً متوقص على اليل مّنا على اإلةبات على متامية مقدمات احلكمة.وخ

 مناقشة كالم مصباح األصول
ّال كااف يف احلكام بوقوعاه باال احتيااج إىل   وباذل  ظهارت ادلناقشاة أيضااً يف )إال أّن ادلقاام لايس كاذل ، وانّن إةباات إمكاان الّت

إذ يرا عليه إضاوة إىل انه خالف معقد مبح  التّّل لديه،  (4) الواوبني(اليل من اخلارج على وقوعه، إذ ادلفروال وووا األمر بكال
ان وووا األمر بكال الواوبني أعم مان كوناه مطلقااً وفاروال وواوا  ال ي او عان وارال إطالقاه وكياص ينفاع يف نفاس حتققاه ووواوا ، 

ه على ّقدير عصيانه؟ و ي اليل عن حلدوث العنزولو  ابألهمواحلاصل  ان إطالق ادلهم اثبت على ّقدير عدم األمر  ه ومن أين ةبّو
 .أقيم وهو الدليل على عدم مساوقة اعوى اإلمكان للوقوع

ان الوواه ماا   يارا علياه (5)قوله  )وعلى ّقدير عصيان األمر ابألهم ال ووه الّرفاع التكلياص ابدلهام لتحّقاق القادرة علياه(كما ان 
طاعتاه ابمتثاال ادلاوىل قباول  العباد عان عصايان األهام إذ لاو رأى وعدم قبوذلا منه، همةعبااّه ادلالشارع ل سبق من رااعية عدم ّصحيح

طاااً، للكثااريين، عاان امتثااال األهاام، كمااا عصاايان األهاام لكااان ذلاا  مثبِّ  بعاا  عقااابادلهاام وانااه حيصاال بااه علااى الثااواب و فااص بااه عنااه 
 سبق، وتدبر ويداً.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
نْ ياا فاِإنَّ ُعُقوَلااا َماُْجوباٌة عانِّ ))  عليه السالموا قال هللا لدا وااِت الدُّ ها ِر اْلُقُلوبا اْلُمعالَّقاةا ِبشا االختصا،   ((َيا دااُوُد اْحذا

                                                           

 .5، 2ق 1قم، ج –السيد دمحم سرور الواعظ البهسواي، مصباح األصول، الناشر  مكتبة الداوري  (1)
 ألنه برُو العبد على ّرك األهم، كثرياً ما.. اخل. (2)
 كروع اليد عن األهم.  (3)
 .1، 2ق 1قم، ج –كتبة الداوري السيد دمحم سرور الواعظ البهسواي، مصباح األصول، الناشر  م (4)
 .8ادلصدر نفسه  ، (5)
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