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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
(ٓٗ)
النائيين :تناقض الشيخ يف ابيب الرتتّب والتزاحم
قااال يف أجوووا الريريوراتم ولوون النريو أن العاللووة األاصوواري قوودس سوور لووإ إارووار ال و وبنائووه علووى سوويوخ أبوومل خطوواب املهووم اون
إطالقووه  )1ذه و يف عوواري ا و ين  -بنووا ً علووى السووببية  -إىل سوويوخ إطووالب وجوووب العموومل علووى طب و وومل لوون ا و ين ،ببيووان أن ر و ور
الرزاحم ير فوإ عنود سويوخ اططالقوني ،فيروون وجووب العمومل برومل لنهموا لروروطاً بعودم العمومل علوى طبو ا خور ،وهو ا الريييود واالاو اخ إمنوا
ارأ لن اعربار اليدرة يف فعلية الررليف .)2
وحابوومل لووا ذ وور قوودس سوور يرجووإ إىل االلر وزام نيطووابني ل و وومل لنهمووا علووى عوودم الرخووال ا خوور ،فليووش اووعري لووو الرنووإ ر و أحوود
ا طووابني علووى عوودم الرخووال ا خوور  -مووا فيمووا يوون فيووه؛ السوورلزاله طلو ابمووإ بووني ال وودين مووا وووهم  -فهوومل ضووم ر و إىل لخلووه يوجو
اَّلل أسرارهم  -غري عزيز) .)3
ار فاع احمل ور!؟ إال أن االاربا لن األساطني  -قدس ه
قولهم سيوخ أبمل خطاب املهم اون إطالقه) املراا لون اططوالب إطوالب األلور بوه لصوورا الرخوال األلور ابألهوم وبوورة عصويااه ،فسويوخ
أبله يعين ااه ال ألر ابملهم أبالً ال حني إرااة العبد اط يان ابألهم وال حني عصيااه واملسمى ه ا األخري ابل ) بمل األلور بوه لوو وان فهوو
إراااي لخالً ،وسيوخ إطالقه يعين ااه ألر لولوي ابلنسبة لصورة عصيان األهم لرنه ال إطالب له ابلنسبة لصورة إرااة طاعره.
اجلواب :موضوع الرتتّب املرتاجحان وموضوع التخيري املتكافئان
ولرن الظاهر عدم متالية اطارال ،وال ا ها بني اللي الريخ يف البابني؛ فان املوضوع فيهما خمرلف متالاً.
و وضووي هم ان لوضوووع ال و هووو امل اج ووان ولوضوووع الرصيووري ال و ي بووار إليووه الروويخ يف ا و ين علووى السووببية هووو املرراف،ووان ،فهمووا
لإ اليول إبلران الرصيري يف ا ين على السببية ووقوعه.
لوضوعان خمرلفان متالاً فيمرن اليول ابلرناع ال
وبعبارة أخرىم لوضوع الرصيريم املرراف،ان ،ولعنا م ال يووز ور هو ا إال إىل قسويمه ،ولوضووع ال و م امل اج وان ،ولعنوا م ال يووز ور
ه ا األهم) حىت إىل قسيمه فان ر ه وج قسيمه.
بوومل ايووولم ان الرصيووري بووني املرروواف،ني هووو لوون البووديهيات الو ق ينررهووا أبوووء وال فييووه وال عاقوومل ،سووا يف ذلو الرصيووري العيلووي مووا إذا
عل األلر اببالإ أاي النري فوجد غرييان لرساواين يف األمهيوة وعزوز عون إاياذمهوا لعواً فوهن قيوري عيوالً بينهموا حين،و لون البوديهيات ،أم
فهو بني امل اج ني أي األهم واملهم وهو رمل الب ث يف إلرااوه وعدلوه وااوه إذا وان هنوا أهوم
الرصيري الررعي صصال الرفارة ،ألا ال
فااوه يير وي بور اليودرة إليوه عيينواً فوهذا عصوى فهومل هرون ألوور ابملهوم أو ال؟ واحلابومل ان ال و إمنوا هوو بوني األهوم واملهوم والرصيوري إمنوا هووو
بني لرساويي األمهية.
الدليل:
والرزام الريخ بسيوخ اططالقني بنا على السببية ،ولن مثه الرصيري بني ا ين إمنا هو لروهنما لرراف،ني لرسواويني يف األمهيوة وعودم وون
أحدمها أهم ولهم ليدخمل يف ابب ال ) ،والدليمل على ذل  ،رغم وضوحهم
أوالً :ان حبخووه ه و ا إمنووا هووو يف امليووام األولم يف املرروواف،ني) وقوود أارج عوواري ا و ين علووى السووببية يف ه و ا البوواب ال البوواب ا ا وهووو
امليام الخاينم يف ال اجيح).
 )1فرائد األبولم .303
 )2فرائد األبولم .434
 )3السيد أبو الياسم ا وئي ،أجوا الريريرات ،ج 2ص.55
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اثنيااً :ان اللوه عون عواري ا و ين علوى السووببية قوالم لرون ،هو ا لوه علوى يوودير أن يروون العمومل اب و لون ابب السوببية ،ن يرووون
قيام ا على وجوب فعمل واقعا ،سوبباً اورعياً لوجوبوه رواهراً علوى املرلوف ،فيصوري املرعارضوان لون قبيومل السوببني املروزا ني ،فيلنوى أحودمها لوإ
وجوا وبف السببية فيه طعمال ا خر ،ما يف مل واجبني لروزا ني)  )1ولون الواضوح اهنموا علوى السوببية لرراف،وان لال واً وال وجوه ألرج يوة
أحدمها على األخرين بمل فري الريخ هو رافؤمها.
والسببية عين املوضوعية ليابمل الطرييية ال عين الرااوفية ،ععوا ااوه علوى لسول الطريييوة فوان حزيوة ا و إمنوا هوي بورفاً لرواوه ااوفاً
اوعياً عن الواقإ فلو ان خطأً ان لع راً ال غري ،الا على السببية فان قيام ا على وجوب ألر سوب لوجوبوه رواهراً علوى املرلوف ال جمورا
واه اافاً عنه وااه قد يرون خمط،اً فوال يروون وجووب أبوالً) واملوراا لون ذلو هوو ااوه يروون لون قبيومل احلروم الوواقعي الخوااوي مووارا قاعودة
اطلزام والريية ال ااه جمرا راهر رض بمل يرون حين ،لرليهما لوال ؛ ولو ل اارجهموا يف ابب الروزاحم حين،و ولوو ق يرون ألحودمها لوال ملوا
ان لن الرزاحم بمل ان الا لن ابب الرعاري أو لن ابب ااربا احلزة ابلالحزة .)2
الفرق بني البابني مالكاً وخطاابً وعقاابً
وبعبووارة أخوورىم ابب ال و الو ي حرووم فيووه الروويخ اباللرنوواع وابب ا و ين املرعارضووني علووى السووببية الو ي أارجووه الروويخ يف ابب الروزاحم
براحة ،خمرلفان لن جهات ثالثم لال اً وخطاابً وعياابًم
الووا لال واًم فووين ا و ين علووى السووببية لرسوواواين لال واً فهمووا روومل واجبووني قيريي وني لرسوواويي املووال  ،والووا ال و فووالفري اخرالفهمووا
و راج هما لال اً ابن أيلر ابل د ابملهم على يدير عصيان ال د األهم).
)4
)3
والا خطاابًم فين خطواب ال و عييوين والوا خطواب املروزا ني املررواف،ني فرصيوريي م إذ خطواب ال و هوو افعومل هو ا األهوم عيينواً
ي واحد لنها ا،ش قيرياً).
فان عصيره فافعمل املهم) الا خطاب املرراف،ني ولنها ا ان املرعارضان على السببية) فهوم أفعمل أ ه
والا عياابًم فااه ال يعاق على ر ه ا إذا فعمل ذا وال على ر ذا إذا فعمل ه ا ،يف املرراف،ني ،والا يف ال فااوه يعاقو علوى ور
األهم وإن فعمل املهم ،غاية األلر ان فعمل املهم قد يسيط به بعض عياب عصيان األهم إذ إِ َّن ا ْْل ِ ِ
السيِئَ ِ
ات) .)5
سنَات يُ ْذى ْ َ
ْب َّ ّ
ََ
والسوور يف الفوورب بووني البووابني واضووح إذ يف ال و حووىت يف بووورة العصوويان ،الخابووش هوووم طلو بوور اليوودرة ليهووم لروون املوووىل حيووث رآ
ما سب وألاه غري لعيول لااام ابقيواً علوى أمهيروه لوإ
عابياً له ييولم ال ارفإ يدي عن األهم ألاه إذا رفإ يد عن األهم ان اييض ال
فري إلران ال ) ما ااين ال أمهمل املهم بمل أضيفم أفعومل املهوم ،فيولوهم أفعومل املهوم علوى يودير عصويان األهوم) ال هنوإ – حسو اليائومل
– بيا طل بر اليدرة ليهم.
إبلران ال
الا يف املرراف،نيم فنزد لن البود طلو بور اليودرة إىل أحودمها علوى سوبيمل البودل لون غوري ورجيح ،فريوف ييوال ابن الرويخ نواقض إذ
رأى إلران األخري وأارج فيه ا ين املرعارضني على السببية ورأى الرناع األول؟ وللب ث بلة إبذن هللا عاىل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ِِ
ّلِل تَاع َاَل ملَكاً يا ْن ِز ُل ِيف ُك ِل لَيالَ ٍة فَايانَ ِ
اديَ :ي أَبانَ ِ
اء
ين ِج ُّدوا َو ْ
ّ ْ ُ
قال رسول هللا بلى هللا عليه واله وسلمم إِ َّن َّ َ َ َ
اجتَ ِه ُدوا َوََي أَبْانَ َ
اء الْع ْش ِر َ
َ ْ َ
َّذير وَي أَبانَ ِ
ِ
الدنْايا وَي أَبانَاء ْاْلَرب ِعني ماذَا أَ ْع َد ْد ُُْت لِلِ َق ِاء ربِ ُكم وَي أَبانَاء ْ ِ
ني َزْرعٌ آ َن
الستِّ َ
اْلَ ْمس َ
الث ََّالثِ َ
ني َال تَاغَُّرنَّ ُك ُم ا ْْلَيَاةُ ُّ َ َ َ ْ َ َْ َ َ
اء ّ
ني أ َََت ُك ُم الن ُ َ َ ْ َ
َّ ْ َ َ ْ َ
السب ِع ِ
ِ
اعةُ َوأَنْاتُ ْم ََافِلُو َن.
ني أَتَا ْت ُك ُم َّ
الس َ
صُ
اء الث ََّمانِ َ
اء َّ ْ َ
َح َ
ي لَ ُك ْم فَأَجيبُوا َوََي أَبْانَ َ
ني نُود َ
ادهُ َوََي أَبْانَ َ
ش ٌع و ِ
ول :لَ ْو َال ِعبَا ٌد ُرَّك ٌع َوِر َج ٌ
صبّاً)) لسردر الوسائملم ج 12ص.155
ُُثَّ يَا ُق ُ
ص َّ
َّع َوأَنْا َع ٌ
ص ْبايَا ٌن ُرض ٌ
اب َ
ب َعلَْي ُك ُم ال َْع َذ ُ
ام ُرتَّ ٌع لَ ُ
ال ُخ َّ َ
 )1الريخ لر ى االاصاري ،فرائد األبول ،جممإ الفرر اطساللي – قم ،ج 4ص.35
 )2حس ضوابط البابني.
( )3ويبيى عييناً حىت رغم العصيان.
( )4ويبيى قيريايً فهو قيريي حدواثً وبيا ً.
 )5سورة هوام آية .114

