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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(94) 

 الطبيعةالمصباح: متعلق األمر في الواجب الموسع هو 
أي ميا ايار ليه البيدل العرضيي، االواجي   -عّبر يف موضع آخر، يف مبحث التعادل والرتاجيي،، عين ميدعاب ببييار آخير، قيالا  ال يا  وقد 

  ا وجيالتخيريي، فإذا وقع التزاحم بينه وبني الواج  التعييين، وج  تقدمي التعييين عليه واالاتفاء بالبيدل العرضيي للواجي  التخييريي، اميا إذ
مليا على املكلف أحد الكفارات ال الث ختيريا واار عليه دين، ووقيع التيزاحم بيني أدائيه وبيني االمعيام مي ال، في ي  تقيدمي اليدين عليى االمعيام، 

 له من البدل العرضي وهو الصيام.
إال  -ر ايار ايا ال اايكال فييه وإ -، وتقيدمي الواجي  التعيييين عليى التخييريي (1 وهذا الذي ذاروب من تقدمي الواج  املضيق عليى املوسيع

ليييب بصييحي،، ملييا ذار يياب ميين أر مييال   ،أر ادراج امل ييالني يف التييزاحم واحلكييم بييمير التقييدمي املييذاور إأييا هييو لرتجييي، أحييد املتييزا ني علييى االخيير
 االخر امسميلة إ قاذ الفريقني. التزاحم أر ال يكور املكلف متمكنا من امت ال احلكمني معا، حبيث يكور امت ال أحدمها متوقفا على خمالفة

جي  وامل االر ليسا اذلك، بداهة أ يه ال مزا ية بيني الواجي  املوسيع والواجي  املضييق، لقيدرة املكليف عليى امت يال اليهميا، إذ التكلييف يف الوا
للواجييي   الفيييرد ايييري امليييزاحم املوسيييع متعليييق بالطبيعييية ملخليييى عنهيييا ا.صواييييات الفرديييية. واملكليييف قيييادر عليييى امت يييال التكلييييف بالطبيعييية يف ضيييمن

 .(2 (املضيق.  عم الفرد ا.اص من الطبيعة مزاحم للواج  املضيق، وليب هو الواج ، بل الواج  هو الطبيعة، وهو فرد منه
( أوال ا ، اميا هيو املعيروا واملعهيود أيضيا  (3 وحاال االميه بعبيارة أخيراا ا يه ييفيرتل يف التيزاحم أميرارا  وقيد ايرو  ميا يف أول حبيث التيزاحم 

ا، ويف مزا ية املوسيع ميع املضييق االمهيا ميا بيار يع يز عين امت اهميا ، ال يا ا ار تضييق القيدرة عنهض ير  بالضدين ولو ع   اقار يكور هنا  أمرار قد تعلر 
الفيرد واا ييا ا ويرتتي  علييها ا يه  مفقود، حس  املستفاد من االمه، فميوال ا ال أمر بيالفرد املوسيع ليكيور مزا يا  للمضييق إذ األمير إأيا هيو بالطبيعية ال

 .حيث اار األمر بالطبيعة فهو قادر على امت ال املضيق والطبيعة معا  إذ ميت لها يف ضمن فردها ال ا   اري املزاح م باملضيق(
 يرد عليه مبىن  وبناءا ولكن

 فراد والطبيعة مرآةالجواب أواًل: بل األمر متعلق باأل
لقييا  بالطبيعيية، بييل هييو متعلييق بيياألفراد أي بوجوداملييا أو فقييل بيياملوجود ميين الطبيعيية يف ا.ييارج، والطبيعيية إأييا هييي ار التكليييف ليييب متعأواًل: 

ا ار احلاميل للمصيلحة واملفسيدة هيو الفيرد وهيو الوجيود ا.يارجي للطبيعية وهيو ا قيق لخلير  وجسر موال هيا، واليدليل عليى ذليك مرآة لألفراد
يعة من حييث هيي ال موجيودة وال معدومية وال مطلوبية وال ايري مطلوبية وال  افعية أو ضيارة أو اريمهيا وال ميميمور  يا املوىل وليب الطبيعة فار الطب

إال مبا هي موجودة وحيث اار وجودها هو منيفمي األار وايار وجودهيا بوجيود أفرادهيا   إر اار األمر  ا( فليست مميمورا   ا ،وال اري مميمور  ا
 .هي املميمور  ا فميفرادها، وهي وجوداملا،

إذ يصيع  جيدا  بيل  والنياهي، يف عياا ابابيات،عليى اممير  تسيهيل أخيذها ايذلك األمير  لألمر أو النهي هيو  أخذ الطبيعة متعلَّقا  والسر يف 
 اسيتعا علمياء( ليذا يتعسر ذار األفراد واحدا  واحدا  واألمر أو النهي عنه  ايمير يقيول أايرم هيذا العياا وأايرم هيذا العياا وهكيذا إىل مالييني ال

الطبيعيية املوجييودة خارجييا  وهييي مسيياوقة  إمييافاملييميمور بييه واقعييا ا  هييو املتعلييق. –اطبيعيية   –عنييه يف عيياا ابابييات بقييول  أاييرم العيياا( ميي ال  ال ا ييه 
 املصداقي. ا.ارجيما الوجود إلألمر بالفرد فا ه هو  فب الطبيعة املوجود خارجا ، و 

                                                           

 السالم أو إزالة الن اسة عن املس د على الصالة. اردر   (1 
 .353ص 3قم، ج –السيد حممد سرور الواعظ احلسيين البهسودي، مصباو األاول، مكتبة الداوري  (2 
 اجع إىل املكلرف.حيث يقولا  وأساسه أمرارا أحدمها م بت وراجع إىل اليفارع، وامخر منفي ور  55ص 2ق 1مصباو األاول ج (3 

 ....(أمرا األول، فهو جعل اليفارع اال التكليفني
 اما هو واض،...(.  أاال  وأمرا ال ا ، فهو عدم قدرة املكلف على امت اهما، إذ لو اار املكلف قادرا  على ام تال اليهما معا ، فال مزا ة يف البني 
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ق األميير، وامييا علييى أاييالة املاهييية فالطبيعيية ال منيفييمي األايير فهييو متعلَّيي بوجييودبالوجييود فيياملوجود هييو الفييرد وهييو علييى أاييالة وبعبااارة أىاار : 
فاقيدة لألاير، بيل الواجيد ليه الطبيعية مبيا هيي متحققية يف ا.يارج  االطبيعة مبا هي هي  تكور منيفمي األار إال إذا اا ت خارجية إذ الطبيعة الذهنية

 ؛ لنفب الوجه السابق.ق  وإر عّبر عنه بالطبيعة امتعلَّ به املميمور  وهي عني الفرد فالفرد هو
 الكلرييي الطبيعيي( ال وجيود ليه إال يف الييذهن، وحاميل املصيلحة هييو املوجيود يف ا.يارج فيال يعقييل ار يكيور الكلريي الطبيعييي وبعباارة أىار : 

 بنفسه متعلقا  لألمر بل هو جسر ومرآة ملتعلَّقه.
 المشخِّصات الفرديةبين ّخص بالوجود و ثانياً: الخلط بين التش

املالزميية لوجييودب  صييات الفردييية لييهوبييني امليفخ  بييالوجود ص اليفيييء عييدم حليياف الفييرق بييني تيفييخر  قييدس سييربار منيفييمي ا.لييك يف االمييه ثانياااً: 
ص ا يوجد ولذا اا ت هذب األربعية  الوجيود، اليفيي،ية، الوحيدة، التيفيخص( ؛ فار تيفخص ال ايء بوجودب إذ اليفيء ما ا يتيفخر (1 خارجا  

 .،  عم امليفخرصات الفردية  االكم والكيف واالين و...( مالزمة لهمتساوقة
وتيفخصييييها  ،يف الواجييي  املوسريييع متعليييق بالطبيعييية ملخليييى  عنهيييا امليفخصيييات الفرديييية، ولييييب ملخليييى عنهيييا تيفخصيييها بوجودهيييا والتكلييييف
وق الفرد  فسه فالفرد هو املميمور به، اما امليفخصات الفرديية فهيي ليوازم الوجيود املكتنفية بيه اكو يه  يذا اليفيكل والطيول والعير  بوجودها يسا

ال يسييتلزم  فييي  متعلقييا  ال ييا   اييور  هييي احلامليية للمصييلحة وال جييزء احلامييل بييل هييي الييرد مقار ييات ومالزمييات و فييي تواملكييار ومييا أاييبه، وليسيي
 .ا  لألمر ومنيفمي لألارمتعلق األولاور 

صيييات الفرديييية ال ملخليييى عنهيييا وجودهيييا وتيفخصيييها اليييذي بيييه التكلييييف يف املوسريييعات متعلريييق بالطبيعييية ملخليييى  عنهيييا امليفخر ار  :والحاصااال
 فسيه، اليذي يعيين الطبيعية املتيفخرصية بوجودهيا  وجودها ووجودها به فنفي األول أجنيب عن إابات دعوا ار متعلق األمير هيو الطبيعية ال الفيرد

 اتض، ار قوام او ه فردا  بتيفخصه بالوجود ال مبيفخصاته الفردية(. إذ
ا ار هنيييا أميييورا  االايييةا الطبيعييية، وتيفخصيييها بيييالوجود أو فقيييلا وجودهيييا، واملكتنفيييات  يييا الالزمييية هيييا املسيييماة بامليفخصيييات وبعبيييارة أخيييرا

ق األميير والنهييي؛ ألجنبييية املكتنفييات عيين إر ا تكيين متعلرييو املكتنفييات مييع وا.لييك بييني ال ييا  وال الييث هييو منيفييمي اليفييبهة فييار الطبيعيية  ،الفردييية
 – هيوة املصلحة، لكنه مبيفخصها أعين وجودها هي املتعلق إذ وجودهيا لييب أجنبييا  عين املصيلحة وال عين امليميمور بيه بيل املميمور به وعن حاملير 

 .املميمور به. فتدبر جدا   –حقيقة 
 ا إما الطبيعة أو الفردمفمتعلَّقهثالثاً: النقض بالعام فانه كالمطلق 

يييرد عليييه اليينقا بالعييام، فا ييه ال طتلييف عيين املطلييق ميين هييذب امهيية أبييدا ؛ فييإذا اييار متعلَّييق األميير املتعل ييق بيياملطلق هييو الطبيعييي اييار ثالثاااً:  
وذلييك لوحييدة  ؛األفييراد اييار اييذلك حييال املطلييق أيضييا  ق بالعييام هييو ق األميير املتعل ييمتعلَّييق األميير املتعل ييق بالعييام هييو الطبيعييي أيضييا  وإذا اييار متعلَّيي

م حامل املصلحة ووحدة اليفبهة الفلسفية أو حلها فيها، فار حامل املصلحة هيو الفيرد أي الوجيود ا.يارجي للطبيعية سيواء أقيال أايرم العلمياء أ
 ي حنو . ما هو يف عاا ال بوت بميال يخلرير وهو قال أارم العاا فار التعبري هو من عاا ابابات 

تعلقيا  لألمير بذاتيه م الطبيعية يف أي منهمياكين تها وا  مرائيوأما فلسفيا  فار األمر إذا أمكن تعلقه بالوجودات ا.ارجية اار العام ااملطلق 
 ا  كيور متعلقي ا  ألر ا.ارج ظرا السقول ال ظرا ال بوت فاألمر ال يتعلق بالوجود ا.ارجي إذ بيه يسيقك األمير فكييف ي هتعلق وإذا ا ميكن

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين     ا ميكن يف الصورتني.أو لخلري ذلك اا قالوب(  (2 له
 فََأِفْق َأياَُّها السَّاِمُع ِمْن َسْكَرِتَك َواْستَاْيِقْظ ِمْن َغْفَلِتَك َواْىَتِصْر ِمْن َعَجَلِتكَ   ا عليه السالمابمام علي  ةمن خطب
ِممَّا اَل بُدَّ ِمْنُه َواَل َمِحيَص َعْنُه، َوَىاِلْف َمْن َىاَلَف َذِلَك  صلى اهلل عليه واله وسلماَءَك َعَلى ِلَساِن النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ َوَأْنِعِم اْلِفْكَر ِفيَما جَ 

َرَك فَِإنَّ َعَلْيِه َمَمرَّك... ِإَلى َغْيرِِه َوَدْعُه َوَما َرِضَي لِنَاْفِسهِ  َرَك َواذُْكْر قَاباْ  .215ج البالاةا صهن (( َوَضْع َفْخَرَك َواْحُطْط ِكباْ
                                                           

 اد وجودات األفراد فاهنا ميفخصات ها، فال يعود لألول.الحظ تفسري ا للميفخصات الفردية اي ال يتوهم ار املر  (1 
ه فالوجود ا.ارجي هو امليميمور وقد أجبنا عنه مفصال  حني  قلنا االم املريزا النائيين ردا  على ااح  الكفاية، وار املتعلق يف آر حتققه هو مميمور به فا ه ينبعث عن (2 

ا قضى عنه آ ا ما اار ظرا السقول، ويفهم ذلك بلحاف املعلول التكويين فا ه موجود حيني وجيود علتيه  أي به، وا.ارج ظرا االمت ال يف حينه وحاضرب مث إر 
ب  يا ال بخلريهيا ليليزم مين مبا هي علة ومبا هو معلول( ال بعد وجودها  مبا هي علة( أو قبله وإال للزم ا فكا  العلة عن املعليول وهيو حميال، فهيو موجيود يف آر وجيود

 صيل احلاال.وجودب  ا حت


