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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
(048) 

 المحتمالت األربع في تدافع العلتين المستقلتين
: )والثاين: أن يكون كل من اإلكراه والرضا سبباً مستقاًل حبيث لووال  ق النائييناحملققال 

 ...اهاإلكراه ألوقعه، ولوال الرضا ألوقعه أيضاً دفعاً لإلكر 
وهذه الصورة حيتمل فيها وجهوان، ولكون األقووي فيهوا الفسواد، ألنوا وإن إ ركون إكراهيواً إال 

وكول  و أنا وإن كانو  عون رضوا إال أنوا عون إكوراه أيضواً.، أِتجارًَة َعْن َتراض  أنا ال ركون 
علتووني مسووتقلتني إرا وردرووا علووى معلووول واحوود وكووان بينهمووا رووداف  فووال يوو  ر كوول منهمووا كاجتمووا  

 .(1)(الرياء، وقصد األمر يف العبادات، بل كاجتما  التربيد وقصد األمر. نعم
 يف صورةبينهما رداف  فاحملتمالت إرا وردت علتان مستقلتان على معلول واحد وكان  أقول:

والعكو  )وأموا  ،خور، أن يو  ر هوذا دون اآاموهأن يو  را معواً، أن ال يو  ر  ويء من ركاف مها أرب :
 م  عدم التكاف  فال  ك ان األقوي هو املقدم(.

لفور  التوداف  بينهموا، وإال لكانو  هوذه الصوورة عوني الصوورة السوابقة  ؛كونمموا ال م واألول:
 اللتان ال رداف  بينهما(.)العلتان 

منهمووا مفعووول اآخوور، وحينقووذ  يبقووى  كوولر ل  بط ووفي  هووو املتعوونير لفوور  التووداف  بينهمووا  والثااا:ي:
    دفعوةوكانوالشيٌء على حالته السابقة، ويوضحه املثال: فان الشخصني لو دفعوا حروراً واحوداً 

اًل هلمووا معوواً بالكسوور معلووو  حينقووذ  يكووونلدحرجتووه، فووان ردحرجووه  ،لووو انفووردت ،ةً كوول منهمووا كافيوو
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واالنكسوووار، وهوووذه هوووي الصوووورة األوع حيوووث ال روووداف ، وأموووا الصوووورة الثانيوووة، وهوووي حمووول الكوووالم 
اآن: فكما لو دفعها زيد إع اإلمام ودفعها عمرو إع اخللف فانه م  التكاف  ال ي  ر أي منهما 

 فتبقى ساكنة كما كان .
  بوال مورجر ، إر الفور  رسواوي رتجر مورج ، بول الوالرتجوي  بوال  موانهيلومم م :والرابع والثالث

القووورني املتوودافعتني موون كوول ا هووات، وال  ووك ان الوورتج  بووال موورج  حمووال ألنووه يعووود إع  قووق 
 ؟علةبال مرج  وهي ال حيدث  هذا على راك حدو ه فكيف املعلول بال علة إر ررجر 

دليووول علوووى  لر دأدان وان الوجووو :هدر يووور  ولكااان، انوووه حموووال :فقاااد قيااا الرتجوووي  بوووال مووورج   وأماااا
بورز إمكان الشيء وقوعه كما يف طريقي اهلارب وانائي الشارب فان اهلوارب مون أسود مفورت  لوو 

حاً أبداً فانه على القول باستحالة الرتجي  بوال مرجر طريقان وإ جيد ألي منهما على اآخر  أمامه
سوويقف قهووراً ال حمالووة نووه وعليووه فابووال موورج   اً جيحوورر لكونووه موورج ، يسووتحيل ان  تووار أحوودمها 

 .فالرتجي  بال مرج  ممكن واق ويسلكه، مكانه متحرياً! م  بداهة انه سيختار أحد الطريقني 
 .اإلرادة واالختيار هو  رجر   إر املمرجر بانه لي  بال  :وأجيب
علووى اآخوور  ادمهاملختووار أحوو  يوورجر ان الرتجووي  بووال موورج  لووو كووان حمووااًل السووتحال ان  وفياا :

 . فتدبر رعرفلتساوي نسبتهما إع اإلرادة يف أحدمها دون مرج 
 مناقشات ثالثة مع المحقق النائيني

: )وكوول علتووني مسووتقلتني إرا وردرووا ارضوو  رلووك يتضوو  ورود إ ووكاالت علووى قولووه  إذا
علوووى معلوووول واحووود وكوووان بينهموووا روووداف  فوووال يووو  ر كووول منهموووا كاجتموووا  الريووواء وقصووود األمووور يف 

 التربيد وقصد األمر(. العبادات، بل كاجتما 
فووان قولووه )فووال يوو  ر كوول منهمووا( يريوود بووه )فووال يوو  ر  وويء منهمووا( لفوور  التووداف  بينهمووا، وال 

جومء العلوة، وإال لكانو  هوذه الصوورة ا موكول منهيكوون  وانه يقصد انه ال ي  ر كل منهما وحده، 
 عني الصورة السابقة اليت فر  فيها عدم التداف .
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ان املثال ال يطابق املمثل له إر لوو اجتمو  الريواء مو  قصود األمور فوان  :أولً يرد عليه:  وحينئذ  
الرياء هو الغالب دون  ك فال رداف  بينهما إر التداف  رفاعل وهوو فان العبادة ربطل دون ريب 

)فوال فوال يصو  قولوه ويبطلوه، قصد األمر يدف  الرياء فان قائم بالطرفني، ويف املقام دف  ال رداف  
بووول  يووو  ر أي منهموووا( إر الريووواء هوووو املووو  ر وحوووده، وإن فووور  انوووه أراد فوووال يووو  ر أي منهموووا وحوووده

الريوواء هووو املوو  ر  انر ، وهووو خلووف ورد عليووه، إضووافة إع رجوعووه للصووورة السووابقة يكووون جوومء العلووة
 وحده لذا أبطل العبادة.

 إرا وردرا على معلول واحد ان املقام لي  مصداق هذه القاعدة )وكل علتني مستقلتني ثا:ياً:
قولوه: )وكول يف ال رداف  بينهما، فتطبيوق القاعودة علوى املقوام  ما وكان بينهما رداف ( بل مصداق

علتووني مسووتقلتني إرا وردرووا علووى معلووول واحوود وكووان بينهمووا رووداف  فووال يوو  ر كوول منهمووا كاجتمووا  
ألمر. نعم، لو كان التربيد ضوميمة الرياء، وقصد األمر يف العبادات، بل كاجتما  التربيد وقصد ا

 ال داعياً مستقاًل صح  العبادة.
لووووو كووووان اإلكووووراه ضووووميمة لصووووح  املعاملووووة. كمووووا أنووووه لووووو كووووان الرضووووا ضووووميمة  :قووووامويف امل

متدافعني بل اإلكراه داف  قطعي حلكم  اليسلفسدت( غري صحي  إر لو اجتم  الرضا واإلكراه ف
م على األويل، بعبارة أخري: الرضوا مقوت   لصوحة الطوالق الرضا، فان اإلكراه عنوان  انوي حاك

 واهدين عوادلني وأن ركوون يف  ضوور  وح شواء  لبداهة انه ال يكفوي يف  ققوه بول ال بود معوه مون إن
متودافعني بول اإلكوراه  ايسوراموة لوبطالن الطوالق، فلفانوه علروٌة غري طهر املواقعة.. إخل( وأما اإلكراه 

 داف  دون ريب حلكم الرضا.
، لكنووووه بعيوووود عوووون مسوووواق  (2)، لكووووان لووووه وجووووه(1)م لووووو أراد رووووداف  الرضووووا واإلكووووراه بووووذا مانعوووو
 .(3)كالمه

                                                           

 أي يقصد ردافعهما راراً ال ردافعهما يف السببية. (1)
 وقد مضى حبثه. (2)
 خاصة قوله )إال أن يقال...(. (3)
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ان اإلكووراه والرضووا لووو اجتمعووا، فانمووا غووري متوودافعني موون حيووث األ وور، ألن الفوور  انووه  ثالثاااً:
% ولووال الرضوا 100)أي لو كوان حبيوث لووال اإلكوراه ألوقو  الطوالق ألنوه را  بوه  امعنهانبعث 
الظواإ عليوه سويفه وأموره   وهر% مث 100راضياً به  كانلطالق )ألنه مكره عليه( فحيث  ألوق  ا
رضا وعن  صف  ، فانبعث يف عمق نفسه عنهما، كانا متكاسرين أي انه انبعث عن نقتلهبه وإال 

 متدافعني. اليسإكراه، ف صف  ن
تودافعهما وعودم ان فر  اجتماعهما )اإلكراه والرضا( ينفي ردافعهما، فإن قلنوا ب والحاص :

فتودبر  كموا قوال  اجتماعهما حدو اً أبداً، ملا ص  نقل الكالم إع األ ر وانوه )ال يو  ر كول منهموا(
 ورأمل.

*  *  * 
مووا هووو الفوورق بووني الرتجووي  بووال موورج  والوورتجر  بووال موورج ؟ ومووا الوودليل علووى  ساالال تمرينااي:
جووي  بووال موورج  إع الوورتجر  بووال يعووود الرت  وهوولومووا الوودليل علووى إمكووان األول؟  اسووتحالة الثوواين؟

 أو ال؟ )درجة واحدة(. مرج  ولذا يكون حماالً 
املتووودافعان املتكافقوووان، ال يووو  ر  ووويء منهموووا؛ لفووور  التوووداف ، أموووا املتووودافعان سااالال :خااار: 

املوو  ر هووو الووراج ، ولكوون هوول مطلووق الرجحووان ولووو كووان ضووقياًل كواحوود بوواأللف  فوواناملرتاجحووان 
بوه؟ بورهن موا  معتوى% أم ال بل جيب أن يكوون الرجحوان 100امل  ر  مثاًل سبب ألن يكون هو

 .)درجة واحدة( ختتاره
 وصلى اهلل على محمد و:ل  الطاهرين

 
يَماَن ِإلَّ  : اإلمام الصادققال  :ْاَيا َمْن ُيِحبُّ َويُاْبِغُض َوَل يُاْعِطي اإْلِ ِإنَّ اللََّ  يُاْعِطي الدُّ

 (376 ف العقول: ص)  ِ َأْهَ  َصْفَوتِِ  ِمْن َخْلقِ 

 m-alshirazi.com: رتيسرر مالحظة نص الدر  على املوق  التايل


