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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
(378) 

 األصول تتمة: الضابط في المفيد من الضار من المباحث الفلسفية في
ان التدقيقات العقلية والبحوث الفلسفية يف الفقه واألصول تارة تعارض املرتكزاات العرييزة أو تصزطدم وبعبارة أخرى: 

، إذ تكززون حينئزز   مززن ضززارة م مومززة مفسززدة للفقززه أو األصززول أو الكززالم أو   هززاحينئزز   باملسززلمات الواداةيززة، يهززي 
ن مفسرة هلا وشارحة وحمللة ملاهيتهزا ومدققزة يف موزمومبا يزا يزدور يف مزدارها أو وتارة ال تعارضها بل تكو  اجلهل املركب،

 .تكون من العلل املعدة لالستدالل عليها وإثباهتا ببيان عقلي، يال بأس هبا حينئ   بل قد تكون ضرورية والزمة
 ولنمثل لكال القسمني يا يوضح املقصود أكثر، إضاية إىل ما موى التمثيل به:

 الل على امتناع الترتب بوجه عقلياالستد
 (1)ب باألدلززة العقليززة مثززل: ان األمززر بززاملهم علززى تقززدير تززر  األهززماالسززتدالل علززى بطززالن ال ت ززفمننن القسننم األول: 

يف صزورة تركزه األهزم ألن  ، حمال عقالً السزتلاامه البعزا احلقيقزي ازو الوزدين(2)ييما لو كان العبد عااااً إال عن احدمها
األمزر بزاملهم حينئز   )حزني إذ تزر  ، أن علزى ال ت زب ،األهم ال يسقط ب كه بل إمنزا يسزقط بفعلزه وامتثالزه، والفزرضاألمر ب

والبعا او    املقدور قبزيح بزل حمزال مزن احلكزيم امللتفز  إذ ال يعقزل البعزا احلقيقزي ملزا يعلزم  األهم( صار يعلياً منجااً 
عزا يف الترزريعيات كزوزان البعزا يف التكوينيزات وكمزا ال يعقزل البعزا والتحريزز  اةزه ال ككزن االةبعزاث عنزه يززن وازان الب
 .احلقيقي ملا ال ككن حتريكه يك ا البعا

ان  طلززب املهززم م ت بززاً علززى عصززيان األمززر بززاألهم يسززتلام طلززب الوززدين يف زمززان واحززد، إذ األمززر وبعبززارة أخززر : )
 م باقياً ويعلياً مع يعلية طلب املهم لتحقق ما هو شزر  لفعليتزه، وهزوباألهم ال يسقط يجر د عصياةه، ييكون طلب األه

 ع بني الطلبني، ومها طلب األهم وطلب املهم يف زمان واحد.عصيان األمر باألهم، ييلام اجلم
وحيزززا ان  صزززدورمها  ززز  مقزززدور للمكل زززم يف آن واحزززد يزززاجلمع بزززني طلبيهمزززا حمزززال مزززن احلكزززيم، ألن  ال زززرض مزززن 

اث الززداعي للمكل ززم اززو العمززل واالةبعززاث االختيززارر والتحززر  ا رادر اززوك، ومززا   يقززدر املكلززم علززى التكليززم إحززد
 االةبعاث والتحر  ا رادر كان بعثه وحتريكه الترريعي بتوايه اخلطاب إليه ل واً ال يصدر من احلكيم.

بسززوا اختيززار املكل ززم لعصززياةه األمززر وباجلملززة اجلمززع بززني الوززدين حمززال، وطلززب احلززال حمززال مززن احلكززيم، ولززو كززان 

                                                           

 أو على تقدير عصياةه. (1)
 إذ لو كان قادراً على امتثال كليهما وابا معاً وال ترتب. (2)
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باألهم باختيارك، إذ لوالك ملا كان متوا هاً إليه إال طلب األهم(
(1). 

 : وأشباهها وهنال  مسلكان يف اجلواب عن ه ك الربهة
 حالة على الوجدان والمرتكزاتأو بال   ،بههالجواب عن ذلك وأشباهه بش  

 د ا شكال بنفس النحو.ا اابة عنها ببيان يلسفي علمي ور  األول:
وكزززال الطزززريقني حسزززن إال أن مزززورد  ،مرتكزززا الززز هيف العزززريف والعقالئزززيأو للللوازززدان  ايناياهتززز اا اابزززة عنهززز الثنننا ي:

الرززاهد هززو الطريززق الثززاف يززان الفطززرة هززي أكزز  برهززان واملسززتقالت العقليززة هززي أصززح األدلززة يززالراو  إليهززا أوالً لكرززم 
اززب أو يف مبحززا ااتمززا  األمززر والنهززي أو يف اقتوززاا األمززر بالرززيا النهززي عززن ضززدك العززام أو مقتوززامها يف مقدمززة الوا

التلوث بالربهات اخلطأ ةتيجة  مقتوى القاعدة وال ر به يصان يكر ا ةسان عن، هو اخلاص ومنه ال تب أو    ذل 
 .وعن اخلروج عن مقتوى الفطرة ومدركات العقل النظرر أو العملي

كن  منا فني ككن ا اابة عن أية تدقيقات يلسفية بامبا شبهة يف مقابل البديهة كمزا ييزب مزدعي )ةه وعلى ذل  يا
( أو مدعي صحة التسلسل أو صحة واود حادث بزال اللأو عكوٌس في المرايا أو ظ    الكون وهم أو خيال

دليل على امكان الرزيا  ن أدل  أوب ياةه يصح اجلواب بكلمة موااة بان ه ك شبهة يف مقابل البديهة ؛ب ل  ،عال ة حمدثة
 .وقوعه وما أشبه
ال يتنبززه ضززم ك با لفززات إىل مسززتقالت العقززل ومقتوززيات الفطززرة،  ممززنذلزز  احلااززة، إذا كززان الطززر   ةعززم ال ينفززي

  .(2)َويُث يُروا َلُهْم َدفَائ َن اْلُعُقول   :إىل الرد الفلسفي إال ان املرشد األول هو الفطرة والوادان ول ا قال 
تلمي ك هبمنيار أشواطاً من الفلسفة، أخ ك إىل شاطئ مبزر وأقزام سزبعني تعليم اموى يف وقد ةُقل ان ابن سينا بعد ان 

دلياًل على أن ه ا املاا اجلارر يف النهر ما هو إال وهم أو خيال وطلب من هبمنيار ا اابة عن استدالالته يما كزان مزن 
واه أسزتاذك وقزال: هز ا الزدليل )الوازداف العيزيف( يبطزل كزل على اا من النهر ورمى به هبمنيار إال أن محل بكفه بعض امل

أدلت  السبعني! ياستحسن ابن سينا اوابه وأعلمه اةه قد أدر  عمق الفلسفة يان البديهي ال ككزن االسزتدالل عليزه إال 
، ولزز ا قزززال ل إقامززة ال هززان علززى البززديهيات، كمززا ال ككززن رد منكززر البززديهي إال بالتنبيززه عليززه إذ يسززتحيبا لفززات إليززه

نْن ُذ ُنوب ُكْم َويُننَرُخرَُكْم ى لَنى َأَجن    قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأف ي اللَّه  َشكٌّ فَاط ر  السََّمَوات  تعاىل:  َواأَلْرض  َيْدُعوُكْم ل يَنْغف َر َلُكنْم م 
ثْنلَُنا ُتر يدُ   .(3)وَن َأْن َتُصدُّو َا َعمَّا َكاَن يَنْعُبُد آبَاُؤ َا فَْأُتو َا ب ُسْلطَان  ُمب ين  ُمَسمًّى قَاُلوا ى ْن أَ ْنُتْم ى الَّ َبَشٌر م 

 االستناد ىلى الوقوع في الخطابات العرفية، لثبات صحة الترّتب
الكبززز  ومعظزززم تالم تزززه ومزززن وقزززد سزززل  هززز ا املسزززل  أعزززالم األصزززوليني القزززائلني بزمكزززان ال تزززب كزززامل زا الرززز ازر 

                                                           

 .11-11، ص2ق  – 1هز، ج1222، 1قم،    –السيد حممد سرور احلسييف البهسودر، مصباح األصول، مكتبة الداورر  (1)
 .23قم، ص –، مبج البال ة، دار اهلجرة للنرر ا مام علي بن أيب طالب  (2)
 .11سورة إبراهيم: آية  (3)
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 صرين السيد اخلوئي قدس اهلل أسرارهم.املعا
 الصحيح هو الثاف، وأدل  دليل على امكاةه وقوعه يف العر  والرر .يقال يف مصباح األصول )وكيم كان، 

 وقو  ال تب يف العر  والرر :
إىل املدرسززة، وان  أم ززا العززر ، ييقززع األمززر ال ت ززً ييززه كثزز اً برززهادة الواززدان، يقززد يقززول الوالززد لولززدك: اذهززب اليززوم

عصززي  و  تزز هب إىل املدرسززة ياكتززب يف الززدار وال تلعززب مززع الصززبيان، يززاألمر بالكتابززة يف الززدار م ت ززب علززى عصززيان 
إىل املدرسززة، وكزز ل  املززوىل العززريف قززد يززأمر عبززدك برززيا ويززأمرك برززيا آخززر علززى تقززدير عصززيان األمززر  باألمززر بالزز ها

ت ب على عصيان أمر آخر يف اخلطابات العريية يوق حد  االحصزاا، وال ككزن اةكزارك ملزن األول، وباجلملة وقو  األمر امل  
 رااع واداةه.

 وأما الرر ، يقد وقع األمر ال تً  ييه أيواً يف موارد كث ة ال ككن للفقيه اةكارها:
شززكال يف واززوب مززا إذا واززب السززفر علززى أحززد بنزز ر واززوك يف شززهر رموززان، يعصززى وتززر  السززفر، ياةززه ال إ -1

 .(1)(...الصوم عليه، يالسفر والصوم متواد ان شرعاً، مع أن األمر بالصوم م تب على عصيان األمر بالسفر
 شروط األشكال األربعة، تحلي  منطقي لمرتكز عقلي

لز هن خاصة  ز  املزأةوس ل ،هاطربعة بررو الكث  من البحوث املنطقية و  ها، يان األشكال األومن القسم الثا ي: 
يف  بواززود إمجززايمنهززا كالرززكل الرابززع، ال تعززدو أن تكززون  ززوراً يف أعمززاق العقززل لكرززم الوززوابط وتفصززيل مززا واززد 

 ة بقوله:عوقد مجع األديب الفارسي شرو  األشكال األرب ،ها معهاصدقا  شاهد  و  الفطرة أو العقل، ول ا كاة  حجةً 
 (2) كاين شرط دان ن كغ يا خيندر چهارم مي،   ومغكاين سوم ،خينكب ثا ى ،مغكب اول

 ثمرات القول بان )الملك( حقائق مختلفة
 وامبا أةوا  خمتلفة باملاهية، ينقول:  امللكيةمث اةه قد يسأل عن مثرة ه ك النظرية اجلديدة يف الثمرة: 

 الثمرات كث ة:
 ذاتاً وآثاراً  مبّعض   لملك   السرقفلية بيعٌ  -3

ياةه قد يدعى بان السزرقفلية أو أحزد أةواعهزا هزو  : ثباته يف املقام وهو السرقفلية ما طرحنا أصل ه ك النظريةومنها: 

                                                           

 .11، ص2ق  – 1هز، ج1222، 1قم،    –السيد حممد سرور احلسييف البهسودر، مصباح األصول، مكتبة الداورر  (1)
 الركل األول: موابة الص ر  مع كلية الك  . (2)

 الركل الثاف: اختال  املقدمتني مع كلية الك  .
 حد  املقدمتني.الركل الثالا: موابة الص ر  مع كلية إ

الرززكل الرابززع: لززه ضززابطان علززى سززبيل البززدل: موابززة إحززد  املقززدمتني مززع كليززة الصزز ر  أو اخززتال  املقززدمتني بالسززلب وا  ززاب مززع كليززة 
 إحدامها.

(378) 
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ال يبزا  امللز   (1)السزرقفلية حزق اخللزو أو ض ذاتاً وآثاراً( استناداً إىل ه ك النظرية واةه يفما ةصطلح عليه بز)بيع املل  املبع  
ارة أو اعالزة.. ا  بزل هزو بيزع للمملزو  مزن حيثيزة السزكن بكامله ومتامه وال اةه ليس ببيع بل هو إاارة مع شر  أو إاز

ار ييه أو   ،ض ذاتاً وآثزاراً يهو بيع للمل  املبع   ،حيثية أخر  ةبه بنحو احليثية التقييدية وليس بيعاً له من أيمن حيا ا ّت 
 :وقد سبق ما يوضح عمق ه ا بقولنا

 (9)السرقفلية تقع في مقاب  الجارة
( حيتمززل ييهززا بززدواً كومبززا مززن ةقززل العززني أو ةقززل الثمززرة أو ةقززل العززني بلحززا  الثمززرة أو احليثززة (3)رةان )ا اززاالثننا ي: )

 حبيثيتها أو ةقل الثمرة القائمة بالعني.
 هلاولكن ا اارة ال هي من ةقل العني وإال كاة  بيعاً للعني، وال هي من ةقل الثمرة واملنفعة بنفسها وإال كاة  بيعاً 

ذل  كبيع مثرات البستان ياةه بيع هلا ألمبا أعيان وليس  إاارة هلزا، أو باطلزة ييمزا   يصزح ييزه ذلز  كمزا  ييما صح ييه
 لو ةقل ما ليس بعني كنقل سكىن الدار مباشرة، لل  .

مزن ثزة حبيثيزة السزكن ييهزا أر حبيثيزة تقييديزة ال تعليليزة أو هزي يتعني ان تكون من األخ ين: ياما هي ةقزل العزني احلي  
 .(2)ةقل السكىن القائمة بالعني يا هي قائمة هبا(

يالسرقفلية هي الطر  املقابل لإلاارة إذ ا اارة ال هي من ةقزل العزني وال مزن ةقزل الثمزرة بزل هزي مزن ةقزل السزكىن 
 القائمة بالعني يا هي قائمة هبا عكس السرقفلية اليت هي من ةقل العني احليثة حبيثية السكىن ييها.

وإن  ،يهزز ا ةززو  آخززر ،يكمززا للملزز  أةززوا  كالرلصززي والكلززي والكلززي يف املعززني واملرززا  ،و  آخززر مززن امللزز يهزز ا ةزز
 شئ  يقل اةه مرا  طوي مقابل املرا  العرضي املعهود.

 وسيأيت مايد توضيح هل ا وان مثرات االلتاام به كب ة اداً يف باب ا رث واخلمس و  ها ياةتظر.
 آله الطاهرينوصلى اهلل على محمد و 

 
ه ْم َعَلى بَنْعض  ف ي اْلَمْسأََلة  َوَأَحبَّ َذل َك قال:  يب عبد اهلل أعن  ى نَّ اللََّه َعزَّ َوَج َّ َكر َه ى ْلَحاَح النَّاس  بَنْعض 

ه   بُّ َأْن ُيْسَأَل َويُْطَلَب َما ع ْنَدهُ  ،ل نَنْفس   ى نَّ اللََّه َعزَّ َوَج َّ ُيح 
 .211ص 2الكايف: ج

                                                           

 أر يف بعض أةواعها. (1)
 أر على ه ا التحليل، واملقصود ه ا النو  منها. (2)
 تمالت ا اارة احلوة.واملقصود توضيح حال السرقفلية ب كر حم (3)
 (.112الدرس ) (2)
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