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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، 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
 التزاحممباحث 

(94) 
 للموجود واملعدوميقع مقسمًا الطبيعي من عامل نفس األمر لذا 

مةا قةد  (1)وإن ررضةناىا أعةم مةن اةققةة واملقةدرة، وىةومغةاير لفرةرا  احلقيقيةة ىةو أمةر  القضية على ان موضوعويدل 
غةةةخل اجةةةار   (2)مةةةن حيةةة  ىةةةو ان موطنةةةووانةةةو يف حةةةد يا ةةةو لةةةيا  والةةةو  خارالةةةاً وال يىنةةةاً أو رقةةة  يعةةةّع عنةةةو ابلطبيعةةةي 

 وحةةداما، ورأى بعةة ٌ  ،ابلواقةة  وبعةة ٌ  ،بةةنفا األمةةرالةةبع  ىةةو مةةا قةةد عةةّع عنةةو  بةة  ،امةةبةة  سةةابب ر بةةًة عليهوالةةنىن 
)الطبيعةةي(  أنّ ، (3)حةةم مةة  قطةة  النظةةر عنةةوىةةو ؛ رانةةو ىةةو ره بعضةةهم ابللةةوف اةفةةوك وإن ظةةان الظةةاىر انةةو لةةيا ىةةوورّسةة

 ريقال اإلنسان اما موالو  واما معدوم.يق  مقسماً للموالو  واملعدوم 
 املقدر ال يقع مقسماً  والفرد احملقق أو

، أال  ةرى انةو يقةالإل اإلنسةان اما املقدر الوالو  رةال يصةو وسةي ي ،هلماوال يعق  ان يق  الفر  اةقب الوالو  مقسماً 
اإلنسةةةان  إلظمةةةا ال يقةةةال  رانةةةو  نةةةاق ، اإلنسةةةان اةقةةةب الوالةةةو  امةةةا موالةةةو  أو معةةةدوم إلامةةةا موالةةةو  أو معةةةدوم، وال يقةةةال

ويلةةإ إيا أريةةد حلةةاك املقةةّدر ال  ،و  أو معةةدوم إي مةة   قةةدير والةةو ه ال يعقةة  ان ي ةةون معةةدوماً املقةةدر الوالةةو  امةةا موالةة
 رتدبر رانو  قيب. ،التقدير أي املفروض ال الفرض

وامةةا مةة   ،وصةةفهابلظةةاك و  قسةةيم بلظةةاك الطبيعةةة ال ل نّةة ،نعةةم اإلنسةةان املقةةدر الوالةةو  امةةا موالةةو  حةةااًل أو معةةدوم
أي اإلنسةةان املقةةدر الوالةةو  اسةةتقبااًل، موالةةو  حةةااًل أو  بلظةةاك نسةةبة أخةةرى وإضةةارة مغةةايرة ، رالتقسةةيم(4)حلةةاك وصةةفها

اإلنسةةان املفةةروض الوالةةو  حةةااًل امةةا موالةةو  حةةااًل أو معةةدوم حةةااًل رانةةو  نةةاق  و قسةةيم  إلمعةةدوم حةةااًل، وال يصةةو القةةول
 .للشيء إىل نفسو وقسيمو، ب  املفروض الوالو  حااًل موالو  حااًل حسب الفرض

أو  نسةةةبةاإلنسةةةان امةةةا موالةةةو  أو معةةةدوم رةةةان التقسةةةيم بلظةةةاك اإلنسةةةان نفسةةةو  ون إضةةةارة وصةةة  أو يف قولةةةإ امةةا 
 .حلاك إضارة  ون أخرى

 الدليل: ارتفاع النقيضني يف الرتبة

                                                           

 األمر اآلخر غخل األررا . (1)
 وابحلم  الناي األويل. (2)
 ولعلو أيي مزيد بيان. (3)
  قّدرة الوالو . (4)
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ن رةا ؛ويتضو ما يُظةر أظرةر إيا الحظنةا ان قاعةدة )ار فةاع النقيضةني نةال(  نتفةي يف عةا  الطبيعةي وعةا  نفةا األمةر
يا ةةو لةةيا  والةةو  وإال ظةةان واالةةب  أال  ةةرى ان )اإلنسةةان( يف حةةدّ  ؛يا ةةو موالةةو  وال ىةةو معةةدوم يف حةةدّ ىةةو الطبيعةةي ال 

النسةبة للطةررني رةيم ن ان يوالةد لةو  مسةتوِ ب  ىو يف حةد يا ةو  ،الوالو  وليا  عدوم وإال ظان ممتن  الوالو  ىنا خل 
 النسبة للطررني. حد يا و موالو اً ملا ظان متساوي والدت علتو ومي ن ان يعدم لو عدمت علتو، ولو ظان يف

إي النقيضةةان  الطبةةائ ،ال يف عةةا   –أبي مر بةةة ظةةان  –واحلاصةة إل ان اسةةتظالة ار فةةاع النقيضةةني ىةةو يف عةةا  الوالةةو  
 رتدبر وأتم . (1)رار فاعهما من ابب السالبة ابنتفاء املوضوع ،الطبيعة مر بة سابقة عليها الوالو  والعدم وعا  مها

امةا  ،إيا ا ضو يلإ ا ضو ررق آخر بني احلقيقية واجاراليةة وىةو ان موضةوع احلقيقيةة ىةو املقسةم للموالةو  واملعةدوم
 موضوع اجارالية رهو املوالو  خاصة.

 احملقق أو املقّدر الطبيعي يقع متعلقًا لألمر ال الفرد
أي ىةةةنه  إل ان الطبيعةةةي ىةةةو الةةةني يصةةةو ان يقةةة  متعلقةةةاً لفمةةةر رنقةةةول )أقةةةم الصةةةالة(بفةةةرق آخةةةر وىةةةو بةةة  قةةةد يقةةةال

امةا الفةر  رةال يصةو وقوعةةو متعلقةاً إي ال يصةو )أقةم الصةالة( إن أريةد املوالةو ة ألنةو  صةةي   ،دىااحلقيقةة أو الطبيعةة أواِلة
ر ريةةد بةةةو  (2)إال إيا الةةر  عةةن الصةةفة الفةةر  املعةةدوم منهةةا إي ال مي ةةةن إقامةةة املعةةدوم للظاصةة  وال )أقةةم الصةةالة( إن أريةةد

 .إىل ما قلناه  ٌ وْ الطبيعة وىو عَ 
؛ ل نةو   لة  منةاٍل للوالةدان صةو   ،وْمةقِ أَ  ،نعم لو أريد )أقم الصالة( اي رر ىا املقدر والو ه أو الفر  املقدر عدمةو

طبيعّيهةةا ال رر ىةةا املقةةدر بةة  لعلةةو ال  طةةر يلةةإ را  بةةو أقةةم ىةةنه احلقيقةةة أي يةةإي ان الوالةةدان يشةةهد ابن )أقةةم الصةةالة( 
 ببال العرل أبداً.

فةة   وضةةوع احل ةةم راضةةارة القيةةد رائةةد؛ أال  ةةرى إي الطبيعةةي مت ِّ  ؛لغةةوٌ وبعبةةارة أخةةرىإل إضةةارة املقةةدرة الوالةةو  للصةةالة 
رة الوالةةو (   رةةايا أضةال )اقةةم الصةالة املقةةدّ  ،ا  املةرا انةو إيا قةةال )أقةم الصةةالة( مريةداً حقيقةةة الصةالة وطبيعتهةةا صةو وأرةة

 .؟ِفِد القيد شيئاً رائداً يُ 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 
 اْلِعْلِم ِلَقاُح اْلَمْعرَِفِة َوُطوُل التََّجاِرِب ِزََيَدٌة يف اْلَعْقِل ))إل عليو السالمقال اإلمام احلسني 

ْقَوى َواْلُقُنوُع رَاحَ  َرُف الت َّ  ُة اأْلَْبَداِن َوالشَّ
  ((َوَمْن َأَحبََّك نَ َهاَك َوَمْن أَبْ َغَضَك َأْغَراكَ 

 .292أعالم الدينإل ص
                                                           

 إي الر بة ليست موضوع الوالو  والعدم. (1)
 صفة ظونو معدوماً. (2)


