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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،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
()92
الوالية شرط لصحة العبادات أو لقبوذلا؟
ويف خادتة ادلطاف يف مناقشتنا مع الشيي ،،ذير ر مالياالر قريبيار االر عليى رى عيوم ادلالزمية قيني موا بية ادلي قيه
للم مور قه وقني الصحة ،وهو ما سيبب اإلايارة إلييه قيدون لفصييه ووهيه ،وهيود اذيه قيد اختليا األعيالم يف ان
واليية أهييه البيي عليييهم السييالم هييه هييي اييرص ةييحة األعمييال العبا ييية ،الصييالة والصييوم واحلي  ،أو هييي اييرص
الببول ،ذهب إىل ه ريق ،وليس ادلبام مبام حتبيق ذلك إمنا الكالم هو ان الواليةد
تصلح نقضاً على دعوى ادلالزمة بني الصحة وادلطابقة

اذه على ير وذيه ايرص الصيحة وان الشيارش ّ يش ىيرعه يرلك( )1قيه ا ىيرعه شيرص للببيول بي اذيه يصيل
ذبضار على عوم ادلالزمة عبالر قني األمرين ان إمكان التفكيك اف يف ذبي ادلالزمية العبليية مين ون لوقيا
على الوقوش والدليه عليه.
ال يبالد ال ووه لعدم لشريعه شيرص للصيحة ميع وذيه خييالر يف ادلصيلحة وايروار ذليا واقعيار ،وال يكفيي عنيد
ذلك لشريعه شرص للببول ب .
إذ يبالد عدم لشريعه شرص للصحة عبالئي يف ةورد
منهيياد العلييم قعييدم اذبعيياث ادليييالفني( )2عنييه ح ي وان اعت ي الشييارش اييرص الصييحة ،يكييون اعتبييار ولش يريعه
حينئر لغوار إذ ال ابعاليية ليه ابلنسيبة إلييهم واميا ابلنسيبة للميوالني هيو ايرص حاةيه ييهم يال يشييدهم ذ ير شيرص
للصحة ايئار.
واحلاةهد ان لشريع ارويته للصحة شليا ال تتياج إلييه ميا اذيه يفيي ايا لشيريع ايرويته للببيولد أميا يف ادليوا
ؤلذه ولب للحاةه وأميا يف ادلييالا لعلميه – الشيارش – ابذيه يببيى سلالفيار يال ينفيع إن إايطص وال يض ىير إن ّ

( )1شرص للصحة.
( )2للوالية.
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يشطص ،وقرلك يند ع اإلاكال ابذه إذا ان خيالر يف الغر وادلصلحة شرص واقعار ،وويب اايطاوه وإال يان
إغراءر ابجلهه.

ومنهاد ثبيوت التبيية يف لشيريعه شيرص للصيحة لعليم الشيارش ابذيه شليا يهيي أهيه العامية عليى الشييعة إن علميوا
ابذنا ذعتبد ابذه ارص ةيحة العبيا ات وان عبيا اكم لهيا ابولية وان الشيارش قيد ا ىيرش ذليك ،عكيس اعتبيار ايرص
الببييول ون الصييحة اذييه أهييون وييدار ،يياذا علييم الشييارش اذييه لييو اعت ي اييرص الصييحة ذلييي العاميية ضييد كيياذوا
يضييطهدون الشيييعة أ اليير ويبتلييون ميينهم يف سلتلييا أحبيياب التيياري ،أ اليير ،ييان مبتضييى حفي مييائهم وأعراضييهم
التبييية عليييهم قعييدم لش يريع اييرويته يف الصييحة رغييم مدخليتييه يف الغيير  ،وال يضي ىير اييم عييدم لش يريع اييرويته؛ دلييا

سبق من وذه الشرص حاةالر يهم.
وقعبارة أخرمد إذا ان ادلكلا أو عامية ادلكلفيني ال يتحمليون ذ ير أمير شيرص للصيحة أو يان ييتبيى علييهم
من ذ ر  ،فى لشريع وذه اروار للببول يف حتبيق غرضه وهو اذبعاث ادلكلفني اليرين عليم الشيارش اذبعياثهم حي
قييدون ذ يير شييرص للصييحة ،قييه ذبييولد اذييه ال حاويية ليير ر ولشيريعه حي شييرص للببييول ألن عييدم ذ يير شييرص
للصييحة أو ش ييرص ح ي للبب ييول ،ل يييس سل يالر ابلغ يير  ،لفيير أ ىن ادل يوا م يوال والش ييرص حاةييه ي ييه ح ي إن ّ
يشطص عليه وأ ىن ادليالا سلالا واترك للعمه ابلشيرص وان اايطص علييه ،قيه قيد يكيون يف عيدم لشيريعه شيرص،
ختفيفيار عليييهم يف العبوقيية؛ إذ يعيياقبون علييى سلالفيية أواميير التييو  ،وال يعيياقبون عبوقيية أخييرم علييى عييدم العمييه اييرا
األمر يف الصالة خاةة؛ لعدم األمر قه يها هو من غاية لطفه وامتناذه ح على ادليالفني واجلاحدين .ت مه.
ال يبالد ال ليه على ما ذ ر؟
إذ يبالد يكفي احتماله ذبضار على الشي ،ادلدعي للمالزمة( ،)1قه يكفي إمكاذه ،تدقر.
الشيخ :السببية كادلسببية ،اعتباران منتزعان

()2

قبيد ان ذنبه عبارة أخرم هامة للشي ،قدس سر يف ادلبحث مع ادلناقشة بد قيالد (و يرا ليو أرا واميا
رلعي يولني وع ييه واح ييد ،ييان الوو ييدان ا يياهد عل ييى أن الس ييببية وادلاذعي يية يف ادلال ييالني اعتب يياران منتشع ييان ،ادلس ييببية
وادلشرووية وادلمنوعية)(.)3

( )1قني مطاقبة ادل

قه للم مور قه ،وقني الصحة.

( )2الوووب والشروية.
( )3الشي ،مرلضى االذصاري ،رائد األةول ،إعدا جلنة حتبيق لراث الشي ،األعظم ،ص.128
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أقييولد ويبييوي المييه()1د اذييه لييو قلنييا ابن ا عييول يف مالالييه الييري ذ يير وهييود (أ ييرم زيييدار إن ويياءك) (و ييرا
ذظائر ) أمران ،لشم أن ذبول ابن ا عول ثالثية أميور والتيا ابويه ادلبيدم مالليه ،أميا األميران همياد وويوب اإل يرام
وسببية ا يء لوووقه واما األمر الالاليث هيو مسيببية الوويوب عين ا ييء؛ إذ لميا اذي علية وسيبب اذي مين
هرا الطرف السببية ومن ذلك الطرف ادلسببية.
ادلناقشات
ولكن ير على المه قدس سر وما احلبنا من أتييد د
(أكرمو إن جاءك) كاشف عن اخلصوصية

أوالرد ان قولهد (أ رم زيدار إن واءك أو ان البى هللا أو إن صل يف االمتحان) أو ابه ذلك ،ااا وواعهد

أميا اذييه ااييا الذيه يكشييا عيين وويو خصوةييية يف التبييوم أو الناياح أو ا يييء اييا اقتضيى إ يياب ادلييوىل
إل رامييه؛ وذلييك لباعييدة لبعييية األحكييام للمصيياس وادلفاسييد اذييه مييا ان أةييه األحكييام لتبييع ادلصيياس وادلفاسييد
ييرلك خصوةييياكا وأوشائهييا وا يرائطها وإال لكييان عبال يار اعتبييار هييرا وييشء (أو قس ي الووييوب عليييه) ميين ون
ووييو مصييلحة يييه ،ذعييم قييد لكييون قعي العنيياوين (دلوضييوعات األحكييام أو ألوشائهييا وايرائطها) مشي ة – مييا
أا يار إليييه الشييي ،يف تيياب الطهييارة – ولك يون ذسييبتها مييع العن يوان ال يواقعي العمييوم ميين ووييه أو ادلطلييق (أو ح ي
ادلباينيية ابن لكييون أونبييية دتاميار عيين وهيية ادلصييلحة وادلفسييدة مطلبيار ت مييه) قييه هييي مشي ة بي للعنيوان اليواقعي
احلامه للمصلحة ،لكن هرا وإن أمكن لكنه ر ما اذه خالف الظاهر.
وجاعل ِ
للعلّية
وأمييا اذييه واعييه ييؤلن للييك اخلصوةييية ليسي اعلىيية اتميية إل يياب ادلييوىل وإال لكييان رلبييورار علييى اإل يياب وهييو

خييالف الووييدان إذ ان ادلييوىل وإن رأم ادلصييلحة ادللشميية يف أميير اذييه ال يفبييد اختيييار يف وعييه احلكييم علييى وببييه
وعدمييه ،خال يار لييبع الفالسييفة الييري التييشم و ي وقسيير لعيياىل وان علمييه ابلنظييام األةييل اعلىيية لتحببييه أو اعلىيية
وود يو ُد ِّ
ِ
وت أَيْ ِودي ِه ْم َولُ ِعنُوواْ ََِوا قَوالُواْ)( )2قنياء
اِ َم ْللُولَوةُ َُّل ْ
إللشامه قتحبيبه وخال ار لليهو إذ قالواد ( َوقَالَت الْيَو ُه ُ َ
على التفس اآلخر( )3لآلية.

( )1قه لعله أاار إليه.
( )2سورة ادلائدةد آية .64
( )3ت مه.
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ا
يتمم وعلها و علها اعلىية اتمية للحكيم الوضيعي واالعتبيار الالحيق عليى
وعلى أيد تلك اخلصوةية مبتضية ى
للك اخلصوةية.
ميالالرد قوليهد (قعي  /قبلي ) مبيت لنبيه ادللكيية ال اذيه أونيم عنهيا دتاميار (ليكيون لفي أذي ا ويالق ابلنسييبة
لنبه ادللكية مالالر!) ياعله اعلىة اتمة للنبه أي عه له السببية الفعلية (إذا ان قشرائطه).
واحلاةييهد سييببية البيييع للنبييه ليس ي الزميية لييه قييه هييي ع ير مف ييار  ،ي مر وعلاهييا وعدم ييه قيييد م يين قي ييد
االعتبار ،ياعلها ابجلعه ادلر ب ،وان اقي
وال حاجة للجعل الثالث

باجلعه التبعي وعه منش االذتشاش ما سبق.

اثذييارد اذييه ال حاويية للاعييه الالالييث ألذييه إذا وعييه الووييوب ووعييه السييببية ييان الزمهييا وعييه ادلسييببية للطييرف
اآلخر ال حاوة اجلعلها مع واا رلعولة ابلتبع وعه السببية.
مع إمكانو

اثلال يارد قييه لييه ان عييه الالالثيية إن لرلييب علييى هييرا اجلعييه الغيير  ،ويبييال ابن ييه مييا ذ يير ميين لفصيييه هييو
مضيغوص يف عبيارة (إن وياءك زييد أو ان البيى رميه) ميين وعيه الوويوب والسيببية وادلسيببية ،وإن يان اإلذسييان
العيا ي غيا الر عين هيم هيرا التفاةييه لكنيه مووييو يف ارلكياز يرلك ،وهيرا مين عاييب ةينع هللا لعياىل ،كييه

أمر آخر لكويين أو لشريعي إذ ظاهر قسي لكن ابونه عميق عميق .ت مه.
أو يبيالد لييه ان عيه السيببية ،إن اذي هيي زلي الغيير  ،تاعيه ادلسييببية ابلتبييع ،وليه ان عييه ادلسييببية إن
اذ هي زل النظر تاعه السببية ابلتبع .ت مه
ولك ان لعت ابلفوقية والتحتية اذه اترة يكون غرضه قائمار قكون ادلظلة يو رأسيه – أو قعيدم وايا وقيه -
واترة يكييون غرضييه قعييدم وذييه حت ي ادلظليية أو قكوذييه حتتهييا ،بحسييب مييا هييو زلبييق للغيير عييه احلكييم يلييشم
اآلخر ..ت مه يما سبق وهللا العاّ اذلا ي سواء السبيه.
وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين
َخ ِأل ِ
َخ ِيو بِظَ ْه ِر الْلَْي ِ
ب يَو ْب َدأُ ِِب ُّ
َس َرعُ ُّ
لد َع ِاء
الد َع ِاء ُُْنحاً لِ ِْْل َجابَِة ُد َعاءُ ْاأل ِ
قال أقو وعفر عليه السالمد ((أ ْ
ِ ِ
ِأل ِ
ك ِمثْ َالهُ))
َخ ِيو فَويَو ُق ُ
ول لَوُ َملَ ُ
ني َولَ َ
ك ُم َوك ُل بِو آم َ
الكايفد ج 2ص.507
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