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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
مباحث التزاحم
()ٖ7
دليل اآلخوند على ان إمكان الرتتّب مساوق لوقوعه

ولنذكر وجه القول ابن إمكان الرتتّب مساوق لوقوعه حسببما كربرا اوخو بد قبال خي ال إفبى إ ّبه عنباإم علبى إمكبان

الرتتّب وصحته ،العد من االلتزام عوقوعبه مبن نون ا تظبار نليب آخبر عليبه ،وكلبض لوضبوح أن ادلزاىبة علبى صبحة الرتتّبب
ال تقتضي عقالم ّإال امتناع االجتماع يف عرض واحد ،ال رذلض ،فلو قي علزوم األمر يف صحة العبانة ومل يكبن يف ادلبال
رفاية ،را ت العبانة مع تر األهم صحيحة لثبوت األمر هبا يف هذا احلال ،رما إكا مل تكن هنا مضانة) .)1
املناقشة :املزامحة قد تقتضي زوال املالك أو اإلطالق

ولكن يرن على قوله أن ادلزاىة عناإ) على صحة الرتتّب ال تقتضي )...اهنا تقتضي يف اجلملة أيضام أمبرين آخبرين
األول زوال ادلال  ،الثاين عدم اإلطالق.
امببا األول فلببوجهني مببن الوجببوا الببثالث او فببة الببذرر وهببي اقتضبباإ احلكمببة عببدم األمببر ابدلهببم إكا رببان ّببرؤ كلببض

العبد على عصيان األهم ،وا ه قد ال يكون للمهم أصالم مال مع ادلزاىة) فراجع .)2
وأما الوجه الثاين فأل ه ران من عامل اإلثبات فال دي يف األمر األول وهو ادلال  ،ع يصب يف األمر الثاين.
إمكان الرتتّب يرفع مانع اإلطالق لكن الكالم يف مقتضيه

وأمببا الثبباين فببألن إطببالق األمببر ادلهببم يتوقب علببى اميببة مقببدمي احلكمببة وهبا أن يكببون ادلببوم يف مقببام البيببان مببن
هببذا اجلهببة) وأن ال تكببون قرينببة علببى اخلببالد وامببا عببدم وجببون قببدر متببيقن مطلق بام أو يف مقببام الت اطببب فهببو عائببد
للمقدمة الثا ية ،وعلى أي فا ه خارج اون عن مبحثنا) والقول ابن األمر الرتتيب ليس حماالم إمنا حترز عه ادلقدمة الثا ية فان
االسببتحالة العقليببة نببع ا عقببان اإلطببالق كوميببة عببامل اإلثبببات للثبببوت يف االسببتحالة واإلمكببان ابلبداهببة ،فتبقببى ادلقدمببة
األوم حباجة إم حمرز ،وهذا هو عيت القصيد يف الكالم من ان إمكان الرتتّب ال يكفي إلحراز وقبوع األمبر ابدلهبم عب ال
الصالَةَ)  )3أران مشول األمبر
عد من ضميمة نلي إثبايت على ان ادلوم يف مقام البيان من هذا اجلهة أي ا ه إك قال أَقِ ِم َّ
حىت لصورة ادلزاىة مع األهم منها وعصيان العبد لألهم ،فمن أين كلض؟
إشكاالت وأجوبة

 )1اوخو د الشيخ دمحم راظم اخلراساين ،رفاية األصول ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياإ الرتاث ب قم ،ص.131
 )2الدرس .)33
 )3سورة اإلسراإ آية .17
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ال يقال أصالة اإلطالق وأصالة رو ه يف مقام البيان حم ّكمة؟
إك يقببال ان التمسببض هبببا نليب علببى مببدعا مببن احلاجببة إم ضببميمة نليب إثبببايت ،إم إمكببان الرتتّببب ،إلثبببات وقببوع
األمر ابدلهم ومن خيّ تصحيح العبانة.
الصالَ َة) مثالم.
ال يقال األمر ابدلهم موجون قطعام لوجون األمر عب أَقِ ِم َّ

إك يقال ال شض يف كلبض يف مثب هبذا ،لكبن الكبالم يف إطالقبه ومشولبه لصبورة ادلزاىبة مبع األهبم عنبد عصبيا ه ،وإمنبا
قيببد ع ب يف مث ب هببذا) إلخ براج الصببورة األوم والثالثببة مببن صببور اإلشببكال علببى ادلببال فا ببه ال يوجببد األمببر ابدلهببم أص بالم
ٍ
حينئذ.
االفرتاض أعم من الوقوع

ال يقال الفرض ا نا افرتضنا امية أرران األمر ابدلهم وإطالقه وا ه ال توجد مشكلة فيه إال من جهة مزاىته ابألهم.
إك يقال الفرض أعم مبن الوقبوع ،فبان الفبرض ال ينبتف إال فبرنام فرضبيام ال خارجيبام واقعيبام ،أال تبرة ان القضبية الشبرطية
واللوي ببة فرض ببية لكنه ببا تن ببتف الت ببا يف ع ببامل الف ببرض ال الواق ببع؟ فالح ب م ببثالم قول ببه تع ببام لَووو َك ووا َن فِي ِآه ووا ِ
َّلاَووة إَِّال ا َّ
ْ
ّ
َ
س َد َت)  )1فان وجون إذلني فرضي والفسان وهو التا فرضي أيضام لكنه ليس عواقع خارجي فه يصح القول اب ه حيب
لََف َ
افرتضنا وجون إذلني اثنني فالواقع اخلارجي هو فسان السماوات واألرضني؟ كلض ابطب ابلبداهبة إك الواقبع ال يتببع الفبروض
الذهنيبة عب الصببحيح ان يقبال حيب افرتضبنا وجبون إذلببني فيلزمبه يف عببامل االفبرتاض فسبان السببماوات واألرض معلب علببى
الفرض األول  ،)2ال ا ه يلزمه خارجام فسانها.
وفيمبا نبن فيبه أران األعببالم ترتيبب األثبر اخلببارجي علبى افرتاضبني افبرتاض إمكبان الرتتّبب ،إك قببالوا لبو فرضبنا صببحة
الرتتّب ،وافرتاض اميبة اإلطبالق ،لبتببوا عليبه ثببوت تعلب األمبر ابدلهبم وصبحة العببانة االعتكباد يف ادلثبال) وكلبض ريبب
معقببول إك إمنببا يرتتببب عليببه اف برتاض صببحة العبببانة حينئب ٍبذ أي يف عببامل الفببرض ،ورببان الببالزم ععببد االفرتاضببني الكببالم عببن
وقوعها ابن يقال افرتضنا صحة الرتتب وران الدلي عليه رذا ،وافرتضنا وجون اإلطالق ورون ادلبوم يف مقبام البيبان مبن
هذا اجلهة) ونليله رذا.
واحلاص ان إمكان الشيإ وفرض وقوعه اخلارجي مساوق لوقوعه الفرضي ،ال اخلارجي ،فتدعر .وللبح صلة إبكن
هللا تعام.

قال اإلمام الباقر عليه السالم
 )1سورة األ بياإ آية .22
 )2وجون إذلني اثنني.

وصلى هللا على دمحم وَّلله الطاهرين
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