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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعُت،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
(ٓ)ٙ
حق هللا عبادته فهي واجبة ابللزوم البني
وق ال علي ه الم م(( :فَأ ََّم ا ح هق َِّ
ب َعلَ َ َ ْه ِم ِه َ ْن
ب ِِ ْ َ ٍ َج َ َ لَ َ
ج كَلِ َ
اا ْاألَ َْبَ َُ فَأََّ َ
ب تَ ْبُ ُشرُ َال تُ ِْ َِ ُئ ِ ِه َا ْيَاً فَِلكَا فَ َ ْل َ
َ
()1
ِ
ِ
ب م ْن َها)) وىو صريح يف ان عبادتو تعاا وتوحياده ىاو حاا هللا األلان عليناا ،لماا اناو ظااىر
ب َْم ََ ال هش ْيَا َو ْاْل ِ ََةِ َوََْي َه َ
ب َما ُُت ه
ظ لَ َ
يَ ْك ِهيَ َ
يف لونااو واابااث حيااه لااان ىااو احلااا األلاان هلل تعااا  ،و لا باادعو لونااو اان اللاابوم البا ألاُت ابدلعااٌت األخااي وىااو ااا يزفااي يااو تصااور ادللاابوم
()2
البُت ىو ا يزفي تصاور لبو او لتصاوره واإل عاان ابدلالز اة بادون حاااة إ توساي
لالنتقال إ الالزم واإل عان ادلالز ة أو قل ان الالزم أل
حقو ابدلقادار الا مي نزان للبإار إدرالاو ،لاا لتصاور توحياده وعبادتاو وللحزام
شيء آخر ان تصور عظمة هللا تعا وااللة شأنو ،لما ىو أل
بواوب عبادتو وتوحيده.
لزن األصح انو ن اللبوم الباُت ابدلعاٌت األعام وىاو اا احتاي للزابم ابدلالز اة إ تصاور ادللابوم والاالزم والنسابة بينهماا االالزم الب ألاُت ابدلعاٌت
أل
األعم ىاو اا يلابم ان تصاوره وتصاور ادللابوم وادلالز اة (أمي النسابة بينهماا) اإل عاان ابدلالز اة؛ اناو يزفاي تصاور عظماة هللا وااللتاو أو خالقيتاو
ورازقيتااو وتصااور عبادتااو وادلالز ااة بينهماا أمي اسااتلبام األول للناااي ،للزاابم ابدلالز ااة وال حنتااايف يف إابااات ادلالز ااة إ توسا دلياال و ل ا لسااائر
الفطرايت واألوليات.
وبعبارة أخر  :للما تصوران حا هللا األلن علينا استلبم ل تصور واوبو ،وللما ص ألادقنا ابألول ص ألادقنا ابلنااي قهاراث ،وعلاى ىا ا االتالزم
بُت حقو تعا والواوب ،وا ا على السابا التالزم بُت عظمتو والواوب (واوب عبادتو).
حق النهس استيهاؤها يف الطاعة فهي واجبة
ب فَأَ ْن تَمت وفِي ها ِيف طَ ِ ِ
اا فَت َؤ ِّد ِ ِ
ب َح َّق هُ َوإِ َىل مَْ ِ َ
ما ِ َ
ب َعلَْي َ
وقال عليو السالمَ (( :و ََّما َح هق َ ْه ِم َ
َ
ص َِ َئ َح َّق هُ
َْ ْ َ َ
ب َح َّق هُ َوإِ َىل َ َ
اعة َّ ُ َ
ي إ َىل ل َ
ب ح َّقه وتَمت ِني ِاب َِّ
ب)) وقولاو علياو الساالم(( :فَ أَ ْن تَ ْم تَ ْوفِيَ َها ِيف
ا َعلَ َ كَلِ َ
ب َح َّق َها َوإِ َىل َطْنِ َ
َوإِ َىل يَ ِش َئ َح َّق َها َوإِ َىل ِر ْجلِ َ
ب َح َّقهُ َوإِ َىل فَ َِْج َ َ ُ َ ْ َ ُ
طَاع ِة َِّ
اا)) أمي جتعلهااا وا يااة يف هاعتاو و لا بفعاال الوااباات وادلسااتحبات أي ااث ااان با ل يزاون االسااتيفاء والو اااء ابحلاا اللهاام إال ان ياراد
َ
باا(هاعة هللا) الوااااه نهااا يزااون ادلاراد االسااتيفاء بفعلهااا خاصااة لزاان التيصاايي ااااة إ دلياال ،وعلااى أمي ااان نصااو ان اعلهااا وا يااة (أو
تفرغة) لطاعة هللا ىو حا النفس على اإلنسان ،ويلب و لون نإأ الوااباات ىاو ىا ا احلاا أمي حياه لاان للانفس ىا ا احلاا وابال الطاعاة،
وا ا دعو العزس ودعو الدور سيأيت ا يهما.
حق اللمان والبصَ والَجلني ويلزمها الوجوب
وقال عليو الساالم(( :و ََّم ا ح هق اللِّم ِ
ااَنَ ا َوتَ ْ ِوي ُشرُ َعلَ َ ْ
ان فَِل َْ ََ ُام هُ َع ِخ ْ
ااَ ِْ )) إلرا او عان الفحا ان القاول ،وىاو اخلناا ،ىاو حقاو
َ َ
َ
إ ا لان حقو واه ،أو استحه بناء على التعميم ،وعلى أمي التزليف تأخر رتبةث عن الوضعي الحا بو.
ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ص َِ َئ فَغَ ه
ص َاً َْو تَم تهيش ِِبَا ِعلَّْ اً
ض هُ َع ََّّ ا َال ََِي ه لَ َ
ب َوتَ َْ ُئ ا ْت َهال ه إَِّال ل ََّ ْوِ ِْ ع ْب ََة تَ ْم تَ ْقبِ ُ ِبَا َ َ
وقال عليو السالمَ (( :و ََّما َح هق َ َ
فَِل َّن الْبصَ اب ِ ِ
وقوتو.
َ ََ َ ُ
ب اال ْعتبَا ِر)) إ ا لان حا البصر ىو الغض واه أو استحه على حسه دراة احلا أل
ِ
ِ
ب ِيف الطَّ َِي ِق ال َُّْ ْم تَ َخ َّق ِة ِِب َْهل َه ا فِ َيه ا
ب َوَال َعْ َلَ َهَّ ا َمطيَّ تَ َ
ب فَ أَ ْن َال شَْ ِِ َي ِِبََّ ا إِ َىل َم ا َال ََِي ه لَ َ
وقال عليو الساالمَ (( :و ََّما َح هق ِر ْجلي َ
ب وَال قُ َّوةَ إَِّال ِاب َِّ
ا)) وىو لسابقو.
ب ال ِّشي ِخ َو َّ
ب َم ْملَ َ
ب َو َسالِ َكةٌ ِ َ
فَِل َّ َها َح ِاملَتُ َ
المبَ ِق لَ َ َ
اإلاكال ابن االستشالل ابلَواية دوري
ولكخ قد يعًتض على االساتدالل اااتُت الفقارتُت علاى ادلادعى ،ابساتلبا ها الادور و لا ألن (حاا البصار) ولا ا حاا الارالُت علألاا علاى
ص َِ َئ فَغَ ه
ب فَ أَ ْن َال شَْ ِِ َي ِِبََّ ا
ب)) و(( ََّم ا َح هق ِر ْجلي َ
ض هُ َع ََّّ ا َال ََِي ه لَ َ
احلر ة لصريح اعلها ىي ادلتعلا إ قال عليو السالمَ (( :و ََّما َح هق َ َ
( )1احلسن بن شعبة احلراي ،حتف العقول ،ؤسسة النإر اإلسال ي – قم ،ص.255
( )2ى ا يف التصديقات ،ال التصورات.
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ب)) وابلعزس؛ ألن حر ة ىا ا( )1علاا علاى حاا البصار وحاا الارالُت إ لاوال ان ذلماا حقااث عليا دلاا حارم النظار عليا ؛ أال
إِ َىل َما َال ََِي ه لَ َ
تاار انااو ال عاارم عليا نظاار عماارو لحانبيااة إ ال حااا لبصاار عماارو عليا ولااو لااان لااو احلااا عليا لواااه عليا الاارد باال لااو لااان أ اار نظااره
عمااا عِلاام اان الإااار لراىااة وقوعااو يف اخلاااريف لاااللواط والابان وشاارب
بياادل لواااه عليا غااض بصااره أال تاار ان الااو لااه عليااو نا الصااغَت أل
اخلماار؟ و لا ألن للصااغَت علااى الااو حقااث رغاام انااو غااَته لااو مل يزاان لااو عليااو احلااا دلااا واااه ،باال طلااا ادلااؤ نُت انااو قااد يسااتظهر اان قولااو
ِ
ر نْم َو َن ِابلَّْ َ ِ
وَ َويَ ْن َه ْو َن َع ِخ ال َُّْن َك َِ)( )2ان واليااة بع ااهم علااى بعااض حااا ذلاام
ات َ ْ ُ
تعااا َ ( :وال َُّْ ْؤِمنُ و َن َوال َُّْ ْؤِمنَ ُ
َْ ُ
ض ُه ْم َْوليَ اْ َ ْ ٍ َ ُ ُ
وعليهم واه األ ر ابدلعرو والنهي عن ادلنزر تبعاث ل ل  .ى ا.
اجلواب اب ت َ املت لق
()4
()3
اض ،
ولزن الدور غَت اتم و ل الختال ادلتعلا ان احلر ة وضوعها البصر والنظر إ يقاال :النظار حارام ،وا اا احلاا موضاوعو الغ أل
الغض ضد النظر ،وا ا يف الرالُت موضو احلر ة ىو الغاية اليت إى ألالها ،لقتل ادلؤ ن أو البان ال مساح هللا ،و وضاو احلاا ىاو الارالُت
و أل
()5
واحلا ىو عدم ادلإي اما أو عدم ادلإي حا موضو احلا عدم ادلإي اما قد ة لتل الغاية ،ال رلال لتوىم الدور.
وعليااو تزااون النتيزااة :ان النظاار زلاارم غدلتااو وان غااض البصاار وىااو ال ااد اخلاااص للنظاار حااا عباال علااى اإلنسااان غدلتااو و نهااا ىا ه الروايااة
ص َِ َئ فَغَضههُ ))...وأي اث :ان القتل نالث زلرم غدلتو وا ا قد تو وىي ادلإي ابلارالُت إلياو ،اان الارالُت ذلماا احلاا علاى اإلنساان
(( َو ََّما َح هق َ َ
ان ال نإي اما إ عصية هللا ،غدلتها و نها ى ه الرواية.
ارتباط الَواية بحث الضش ومقشمة الواجب
وبعبااارة أخاار  :انااو علااى بااٌت ان األ اار ابل ااد ال يقت ااي النهااي عاان ضااده اخلاااص لمااا ان النهااي عاان ال ااد ال يقت ااي األ اار ب ااده (يف
ال دين الل ين ال عله ذلماا علاى رأمي ،ويف طلاا ال ادين وان لاان ذلماا علاه علاى رأمي آخار) وعلاى باٌت ان األ ار با مي ادلقد اة أو النهاي
عنها ال يستلبم األ ر أو النهي عن ادلقد ة ،ان حترمي النظر ال يستلبم إلااب الغاض وال لوناو حقااث وحتارمي القتال ال يساتلبم حتارمي ادلإاي إلياو وال
لااون عد ااو حق ااث ،يحتااايف حتاارمي النظاار وادلإااي ولااون الغااض وعاادم ادلإااي حق ااث إ دلياال آخاار (و ل ا بعااد البناااء علااى إ زااان األ اار ادلولااومي
ابدلقد ة وإ زان النهي عن ال د اآلخر بعد األ ر ابل د األول) وى ه الرواية دليل على حزم ادلقد ة (ادلإي وان عد او حاا للارالُت) وعلاى
حزم ال د اآلخر (الغض) وانو حا للبصر ،والزم ابوت ى ا احلا ىو واوبو(.)6
أن حر اة القتال غدلتاو وان حر اة ادلإاي إلياو( )7ال
اض اا ا الادليل وشابهو ،و أل
تحصل أل
الغض أو وواوب الغ أل
أن حر ة النظر غدلتو ،وان حا أل
لزونو قد ة (على ل ادلبٌت ،وادلنصور خال و) بل ذل ا الدليل وشبهو.
نعم ال خيفى ان واوب الغض قام عليو الدليل بنفسو قال تعا ( :قُ لِّل ِ
ض وا ِم خ َ ِ
وج ُه ْم)( )8وإمناا الزاالم
َّْ ْؤمنِ َ
ني يَغُ ه ْ ْ َ
ص ا ِره ْم َوََْي َهاُوا فُ َُ َ
ُ
اض وحقاو يساتفادان ان ىا ه الرواياة:
اض ووااود الادليل قا علاى حر اة النظار اان وااوب الغ أل
انو حىت لو رض عدم الدليل علاى وااوب الغ أل
األول اباللتبام والناي ابدلطابقة.
مث ان البحه بٍت على عدم اال تنا (ا تنا األ ر ادلولومي ابلإيء بعد النهي عن ضده أو العزس ،أو ا تنا األ ار ادلولاومي ابدلقد اة بعاد
األ اار با يها ،للاابوم اللغويااة أو غااَت لا ) إ علااى القااول ابال تنااا انااو ال بااد اان ثاال ناال ىا ه الروايااة علااى اإلرشاااد تأ اال( )9اللهاام إال علااى
سلزنا يف ضاب ادلولوية واإلرشادية لما صلناه يف لتاب (األوا ر ادلولوية واإلرشادية) .وصلَ هللا علَ دمحم وآله الطاهَيخ
ِ
الص َ ةَ حجزةُ َِّ
قال اإل ام الصادق عليو السالم(( :ا ْعلَ ْم َّ
اا ِيف ْاأل َْر ِ
َح َّ
ص َ تِِه فَلْيَ ْناَُْ فَِل ْن ََا َ ْ
ص َ تُهُ
َن َّ ُ ْ َ
ج َ
ب َ ْن يَ ْلَ َم َما يُ ْش ِر ُئ م ْخ َ ْه ِْ َ
ض فَ ََّ ْخ َ
اا فَلْي لَم ما َِِّ
ِ ِ
حجزتْه ع ِخ الْ َهو ِ
ِ ِ
اح ِ
شرُ)) عاي األخبار :ص.236
َح َّ
ا ِع ْن َ
ش َوال َُّْ ْن َك َِ فَِل ََّّنَا َ ْد َر َئ م ْخ َ ْه َها َِق ْش ِر َما ْ
ب َ ْن يَ ْلَ َم َما لَهُ ع ْن َش َّ َ ْ ْ َ
احتَ َج َزَ ،وَم ْخ َ
َ ََ ُ َ َ
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