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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()96
من مثرات القول بنفس األمر والقضية احلقيقية
وام ااا الام ارات ال ااى الا ااب عل ااى الا ااول ا اانفة األم اار والا ااية احلاياي ااة واخلارجي ااة ه ااي ا االة يف األه ااول والفا ااو والك ااالم والفلس اافة وال فس اال
وغلىا(.)1
مثرات ذكرها احملقق النائيين
وقد ذ ر احملاق النائيين مثرات عديدة لعلها ابلغ اخلمسة ،وىي من أمهات ادلباحا الاى اب ال علاى الااول ابلا اية احلاياياة وتباوت احلكام
يها على الطبائع (الاى ىاي مان فاة األمار – ماا أوضاانا) يف ا الواجاب ادلطلاق وادلاباروط ابلابارط ادل ا خر ،و ا أمار األمار ماع علماو
اب فاء شرائطو ،و ال مسك ابلعام يف الاببهة ادلصداقية( )2ويف مس لة اخ صاص اخلطاب ابدلابا هني وعدمها(.)3
وسنذ ر ىهنا اعض الامرات األهولية األخرى واعض الامرات الكالمية الى مل ي طرق ذلا األعالم.
وينبغي ال نبيو إىل ان الاً من ادلباح ادلنطاية مل جتاد سابيلها إىل الكاالم وال فسال ل اياداا تاراءً ماا وجادت سابيلها للفااو واألهاول ،وقاد
اسا وعب علاام األهااول؛ ظاراً ل طاوره ،االاً ماان ادلباحا ادلنطايااة واسا امرىا يف مسااائ األهااول ،ولكاان علاام الكااالم ،علااى العكااة ا ااو ظاراً
جلموده النسيب اابك عام منذ مآت السنني ،أي مجوده ابلاياس لل طور الكبل يف علم األهول ،مل يس امرىا ما ينبغي.
حل نفس األمر دلعضلة صدق القضااي ور ّد اذلرمينوطيقيا
أّ -
أوالً :ماان الام ارات الكالميااة والفلساافية إن ( فااة األماار) ا مع االة ادلاياااس يف هاادق الا اااش ويابااك إجااااة حا ااة علااى دعاااوى
اذلرمينوطيايني من سبية ادلعر ة واحلاياة.
ادلالزمة يف آية (لَو َكا َن فِي ِهما ِ
آذلَةٌ إِاال ا
س َد َت) نفس أمرية
ْ
َ
اَّللُ لََف َ
واوضاايذ ذلااك يف ضاامن ماااال ماان الااارآن الكاار لن ااد مثاارة ىااذا الباا يف ال فساال أي ااً اااد قااال اعاااىل (لَووو َكووا َن فِي ِهمووا ِ
آذل وَةٌ إِاال ا
اَّللُ
ْ
َ
()4
ِ
ِ
س َد َت) إمنا ىي يف عامل فة األمر ،ال اخلارج وال الذىن
س َد َت) ان ادلالزمة اني ادلادم (لَ ْو َكا َن في ِه َما آذلَةٌ) وال ايل (لََف َ
لََف َ
()5
أمااا ا ااا ليسااا يف اخلااارج ااذلك لوضااوو ان ادلوضااو واحملمااول (أي ادلااادم وال ااايل) ليسااا يف اخلااارج موجااودين ،اا األول مسا اي ذا ً
والاااام مسا اي وقوعااً ،كياات اكااون ادلالزمااة اينهماا الاائمااة هماا يف اخلااارج؟ اعبااارة أخاارى ليسااا اةذلااة يف اخلااارج؛ الم ناعهااا ،وال الفساااد
م ااق يو ابل رورة ،كيت اكون ادلالزمة اينهما يف اخلارج مع قيام ادلالزمة ابدل الزمني؟
وأما ا ا ليسا يف الذىن لوجهني األول ا و لية ادلراد ادلالزمة الذىنية وال ادلادم وال ايل الاذىنيني إذ لاية ادلاراد ا او لاو اان يف الاذىن آذلاة
إال هللا لفسد ذىناً (أو حىت لفسد خارجاً)( )6وان ادلالزمة اينهما إمنا ىي يف الذىن ،ا ادلاراد لاو ا اا اةذلاة يف اخلاارج للاام الفسااد اخلاارجي
واعبارة أخرى ليسا ادلالزمة افرض ارض وذىن ذاىن ا ىي ق ية حاياية اثا ة يف فة األمر ال مب رد رض الفارض ،ما سبق.
الاااام ان وجودىااا يف الااذىن لااية مااالك اطال ااا أو هااا ها ،أي ليسااا هاااة ادلالزمااة وعاادمها افاارض الفااارض؛ وإال للاااوم عاادم الفاارق
( )1ال خيفى ان اعض الامرات اةاية مثرات الاول ابلا ية احلاياية أو اخلارجية ،واع ها مثرات الاول انفة األمر مع قطع النظر عن وعي الا ية.
( )2راجع وائد األهول ج 2- 1ص.172
( )3ادلصدر ص.555
( )4سورة األ بياء آية .22
( )5وجود آذلة م عددة.
( )6وإن هاا الا ية وادلالزمة على ىذا لكنها ليسا ماصودة.
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اااني الاااول (لَووو َكووا َن فِي ِهمووا ِ
آذلوَةٌ إِاال ا
سو َد َت) و(ولااو ااان يهمااا آذلااة إال هللا لصاالا ا) ا مااا معااً يف الااذىن و الاااا ا لضااو الفااارض ،لااو
ْ
َ
اَّللُ لََف َ
ِ
ِ
قبلنا اوجود عامل فة األمر – ما ىو ذلك – لكان وجاو هااة (لَ ْوو َكوا َن في ِه َموا آذلوَةٌ إِاال ا
سو َد َت) مطااااة ىاذه الا اية الابارطية لعاامل
اَّللُ لََف َ
فة األمر إذ ادلالزمة يف عامل فة األمر مرآة حلصول الفساد يف اخلارج ،و ان وجو سااد (لاو اان يهماا آذلاة إال هللا لصالا ا) عادم مطااا او
لنفة األمر ،واما لو فينا عامل فة األمر دلا ان رق اني الا ي ني الفرضي ني (لَو َكا َن فِي ِهما ِ
آذلوَةٌ إِاال ا
سو َد َت)( )1و(لاو اان يهماا آذلاة
ْ
َ
اَّللُ لََف َ
إال هللا هاالا ا) إذ الاااا يف الااذىن اناااو واحااد وال مطااااق ذلمااا يف اخلااارج لوضااوو ا فائهمااا يااو مااا ال مطااااق ذلمااا (أو عاادمها) يف فااة
األمر لفرض دعوى فيها ،من أين ان أحدااا هادقة واألخرى اذاة؟
ب -مباحث االستلزامات ،من نفس األمر
ومن ذلك ظهرت الامرة األهولية األخرى وىي اث ية مثراانا وىي
اثنيواً :مباحا االسا لاامات ،ما ا اسا لاام طلااب الاباايء طلااب مادم ااو أو اسا لاام وجواااو وجوااو أو األماار اااو األماار اااو؟ ،واسا لاام األماار
ابلاباايء النهااي عاان ضااده العااام أو اخلاااص ،وغلىااا ،ا ااو اناااء علااى االس ا لاام ا ااو ماان عااامل ف ااة األماار إذ ال ي وقاات االس ا لاام علااى أحااد
الوجودين ،ا ان طبيعة ىذا الزمة لطبيعة ذاك حىت مع قطع النظر عن الوجودين.
ج -ادلستقالت العقلية ،من نفس األمر
اثلثاً :ومن ادلسائ الكالمية والفاهية ادلس االت العالية ،ان (الظلم قبيذ يف حد ذاااو) أي ان طبيعاة الظلام ىاي قبيااة وىاو مباا ا او ظلام
قبيذ ما ان طبيعة العدل ىي حسنة يف رابة ااررىا ساااةً على الوجود ،ويوضاو ال علي إذ يااال ألن العادل حسان وجاده ،ال ألن حسانو
الحق لوجوده أو الزم لو وجده ،ا حسنو الذايت علة طلب وجود ،و ذا ياال ألن الظلم اذااو قبيذ ال افعلو أي ال اوجده.
هذه لها من عامل فة األمر وق اش من دائرة الا اش احلاياية.
د -العلوم احلقيقية من نفس األمر ،عكس العلوم اخلارجية
رابعواً :ان العلااوم احلايايااة اب ااين علااى الا ااش احلايايااة ،والعلااوم اخلارجيااة اب اين علااى الا اااش اخلارجيااة ،اماا العلااوم االع باريااة فيهااا افصااي ،
وايان ذلك
ان العلااوم احلايايااة ،اذلندسااة واحلساااب ،ق اااشىا ىااي ق اااش فااة أمريااة؛ ااان ادلالا يساااوي قااائم ني ماااالً حكاام لااوحه يااو فااة ذااااو
ومع قطع النظر عن وجوده ،أل او يف ذاااو يسااوي قاائم ني ا او إذا وجاد سااوى خارجااً الااائم ني ال ا او يف حاد ذاااو ال يسااوي قاائم ني لكناو
إذا وجد ساوااا! ،مسائ ىذه العلوم لها من مصاديق الا اش احلاياية ،لذلك اكون اراىينها قطعية ،أي يطلب منها الاطع.
واما العلوم اخلارجياة ،الفلاك واجلغرا ياا ،هاذه موضاوعا ا ومساائلها وق ااشىا خارجياة؛ إذ يباا مااالً عان خصاائ ىاذا البلاد أو ذاك
وجبالو وسهولو و اره وأ ره ومناخو وحدوده واعداد سكا و اخل و لها ق اش خارجية جائية.
واما العلوم االع بارية ،الفاو واألهول والناو والصرف ،مخ لفة احلال اما الناو والصرف ك مساائلو اع بارياة إذ الفاعا مر او مااالً
إمنا ىو جبع جاع وال واقع لو يف حد ذااو قب جعلو و ان ميكن ان جيع العكة.
عاام الا ااية احلايايااة قااد اب ااين علااى الا ااية االع باريااة احلايايااة قساامان حايايااة اااذا ا وحايايااة اعااد اع بااار ادلع ا وذلااك أل ااو قااد جيعا
حكم (مر و ) على طبيعي (الفاع ) ال على أ راده مباشرة.
واما األهول مسائ منوعة بع ها من االع بارية واع ها من احلاياية ومن األول ان األمر ظاىر يف الوجوب وموضو لو.
ومن الاام مباح االس لاامات وما ام نا اللاب واج ما األمر والنهي وامكا ما وىكذا وللبا هلة.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ت فَ ِ
الدنْويَا َوال ِّدي ِن فَأَ اما َمئُونَةُ ُّ
ت َمئُونَةُ ُّ
اجراً ََ ْد
قال اإلمام الكاظم عليو السالم ((ا ْشتَ اد ْ
ك َال َتَُ ُّد يَ َد َك إِ ََل َش ْي ٍء ِم ْنو َها إِاال َو َج ْد َ
الدنْويَا فَِإنا َ
ك َعلَْي ِه)) حتت العاول ص.454
ك َال ََِت ُد أَ ْع َواانً يُِعينُونَ َ
ك إِلَْي ِه َوأَ اما َمئُونَةُ ْاْل ِخ َرِة فَِإنا َ
َسبَو َق َ
( )1سورة األ بياء آية .22

