(االصول :مباحث التزاحم)  .........................................األربعاء ٖٕ مجادى األوىلٔٗٗٓ /ه()996

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
()ٔ66

يتصعد ليكون واجباً وال عكس
مناقشة مع الشيخ :املستحب ّ

وقددد يددورى علددى ال دديب إا مجددب وددني الوبددوب واالسددن باب ومولددهّ و ددن ادلعلددوم ادلمددرر يف د مددام أن
ىليددا اسددن باب ال ددي الددون قددد يلددون مد ددة لوابد ال يعددارل أىلددة وبددوب الد الوابد  ،ددال وبدده
جلعله شاهداً على اخلروج عن منضداها ألن ىليدا االسدن باب سدوي لبيدان حلدم ال دي يف نفسده ،دب
قطددب النظددر عددن ادلل ضر ددات العرضددية ،وص د ورمه مد ددة لواب د أو ددم وراً ودده دلددن د إ اعندده ،أو نددووراً
وشددبهه  1أن ادلسددن نلددن ان ينصددعد ليلددون واببداً لوقوعدده مد ددة لوابد وال نلددن علسدده وهددو ان
يننددرل الوابد ليلددون سددن باً وسددب
عليه وما عا ال يب.

مد يندده دلسددن

 ،وادلمددام ددن ال دداين ددال يصددس االسددندالل ابألول

وموضي هّ ان ادلسن  ،وصالة الليا الً ،إاا وقب مد ة لواب وإنماا النفس احملرت ة صدار واببداً
هو سن نفسدي ووابد عرضدي أن مدد ي ،وللدن ال يصدس علسده دان الوابد وإنمداا ادلسدلم إاا
وقب مد ة للمسن وإىخدال السدرور علدى قلد أم دن أنمدو انده ال يصد سدن باً ،وادلمدام دن ال داين
إا األ ر ابدلعروف واب ليف يننرل ليلون سن باً وسب وونه سننداً إىل الوالية ن اجلائر؟
يصعد الشيخ ومل ينزل ،بل اعتربه من التزاحم
اجلواب :مل ّ
وللنه وارى على ال يب إا انه مل يصعد ومل ينرل وا مجب وينهما أو مندرل دن الوبدوب لالسدن باب

ال للممد يددة وددا للمرافددة ،اندده قدددس سددر إ ددا ان يمددول اببنمدداا بهددا االسددن باب والوبددوب يف األ ددر
ابدلعروف هدو ،ومدا سدبي ،ينددرج يف جدم ابنمداا األ در والنهدي ووفايدة معددى اجلهدة للو.دا ممييدد  ...إىل
آخددر ددا سددبي ،ل ددم ير ددب الي ددد ع دن ه ددوا ليننددرل إىل ال د و ددا مج ددب ،وإ ددا ان ير ددب الي ددد ع ددن الوب ددوب إىل
االسددن باب لندراحم ددالة صددل ة األ ددر ابدلعددروف ددب ددالة فسدددة الواليددة ددن اجلددائر وملاسددر ا و لبددة
 1ال يب رمضى االنصارن ،وناب ادللاس  ،ط  /مراث ال يب األعظم ،ج 2ص.83
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ددالة األ ددر ابدلعددروف علددى فسدددة الواليددة للددن ال إىل ىربددة ادلنددب ددن النمدديس يلددون سددن باً م د ،
ول جلهة النراحم ولديس ألن األ در ابدلعدروف وقدب مد دة لفعدا سدن ودا ألنده ابنمدب عليده العندوا ن
وما سبي.

وللن هوا وإن صس  1للنه خالف بنا  2الون رن عليه الب م اآلن إا بنا علدى معدارل هدو
األىلة ال الثة وليس ان للواب الواً وللم رم الوداً مدراحم ادلالودان ينلاسدران هدوا وإن صدس للنده
خمددالف دلبد وال دده ددن معددارل األىلددة والب ددم عددن وبدده مجددب وينهمددا ،اللهددم إال ان يلددون قدددس سددر قددد
ربب للنراحم الون صدرح وده قبدا الد  ،ودا ان مجعده ودني االسدن باب النفسدي والوبدوب ادلمدد ي هدو عدوى
لباب ادلالوات والنراحم وخروج عن ابب النعارل .نم ا
إشكال :وجود طائفة خامسة تعارض الطائفة الثالثة
وقد يورى على ال يب واجلواهر أيضاًّ ابن هنال ائفدة خا سدة ودان ال ودد دن حلا هدا وحلدا نسدبنها

ددب رواات الطائف ددة ال ال ددة ،وال د أل .ددا – وم ددا ق ددد ي دددعى –معارض ددها ،ل ددم يل ددن ددن الص د يس حل ددا
الطوائددف ال الثددة واعنبددار ال ال ددة نمد ددة علددى أىلددة الن ددر للو .دا أخددن نهددا ددب وبددوى ائفددة خا سددة

معارل الطائفة ال ال ة لان ال ود ن حا معارضهما  3أوالً ،ورواات هو الطائفة اخلا سة هي الدالدة
علددى ميددر حددى ونددا ادلس د د ذلددم أو إو درا اجلضم دال لي دوا ددا أو شددبه ال د دمددا مدددل علددى ميددر ادلعونددة
عهم حى يف ا احلج وونا ادلس د نعارل الرواات الدالة على اسن باب الوالية ألبدا قضدا حدوائج
اإلخوان وحنوها.

ال ِِل:
ْت َعلَى أَِِب ا ْْلَ َس ِن ْاأل ََّوِل عليو السالم فَ َق َ
و نهاّ رواية صفوان ون هران اجلمال قدالّ َد َخل ُ
مجيل ما َخ َال َشيئاً و ِ
ِ
ال علي و
َي ش يء ،قَ َ
ت فِ َدا َ أ ُّ
ت ُج ِعلْ ُ
احداً ،قُلْ ُ
ص ْف َوا ُن ُك ُّل شيء ِم ْن َ
ََي َ
ك َح َس ٌن َ ٌ َ
ْ َ
ْت :و َِّ
لص ْي ِد
اَّلل َما أَ ْك َريْ تُوُ أَ َش راً َوَال بَطَ راً َوَال لِ َّ
َك ِم ْن َى َذا َّ
السالم :إِ ْك َرا ُؤ َ ِمجَال َ
الر ُج ِل يَ ْع ِِن َى ُ
ارو َن ،قُل ُ َ
ِ
َك ِِن أَ ْكري تُ وُ ِِ َذا الطَّ ِري ِ ي ع ِِن طَ ِري َ م َّك ةَ وَال أَتَ وَّالهُ بِنَ ْف ِس ي ول ِ
ِ
ث
َك ِِّن أَبْ َع ُ
َوَال للَّ ْه ِوَ ،ول ّ َ ْ َ
َْ
َ
َ
َ َ
1
2
3

ولال وبهيه ،وللن على ادلبنيني.
على وال وبهيه أيضاً.
الطائفة ال ال ة واخلا سة.
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َم َعوُِ ل َْم ِاِن...

1

ول َِ أَ ْعم ِ
ت ِألَِِب ا ْْلَ َس ِن ِّ
ال
الر َ ا علي و الس الم َم ا تَ ُق ُ
و نهدداّ روايددة سددليمان اجلعفددرن قددالّ قُلْ ُ
َ
ِِ ِ ِ
الس لْطَ ِ
يل الْ ُك ْف ِر
ال ََي ُم لَ ْي َما ُن ال ُّد ُخ ُ
ان فَ َق َ
ُّ
ول َِ أَ ْع َم اِِِ ْم َوال َْع ْو ُن َُِ ْم َو َّ
الس ْع ُي َِ َح َوائ ه ْم َع د ُ
2
ِِ
ِِ
ِ ِ
َّار
َوالنَّظَ ُر إِل َْي ِه ْم َعلَى ال َْع ْمد م َن الْ َكبَائ ِر الَّذي يُ ْستَ َح ُّ بو الن ُ
و نهاّ قول اإل ام الصاىي عليه السالمّ َال تُِعنْ ُه ْم َعلَى بِنَ ِاء َم ْس ِ ٍد . 3
َ َالبَتَ ْي َه ا َال
وقوله عليه السدالمّ َما أ ُِح ُّ
َِن َع َق ْد ُ
ت َُِ ْم عُ ْق َد ًة أ َْو َوَك ْي ُ
ب أِّ
اء َو إِ َّن ِِل َم ا بَ َْ
ت َُِ ْم ِوَك ً
َو َال َم َّد ًة بَِقلَ ٍم ،إِ َّن أَ ْع َوا َن الظَّلَ َم ِة يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َِ ُم َر ِاد ٍق ِم ْن ََن ٍر َح ََّّت ََْي ُك َم َّ
َ ال ِْعبَ ِاد . 4
اَّللُ بَ َْ
واجلواب  ،وعد ان وعضها خارج ن الطائفة اخلا سة وا هو ن الطائفة األوىل ّ 5

اجلواب أوالً :مو وع الطائفتَ خمتلف متاماً
أوالً :ان وضوا الطائفنني ال الم واخلا سدة خمنلدف إا وضدوا ال ال دة ،هدو دا لِيَ ْدفَ َع هِِ ْم َع ْن
ِ
أَولِيائِِو و يصلِح َّ ِ ِ
الض ِّرر و َوهِِ ْم يُ ْؤِم ُن َّ
َ و إِل َْي ِه ْم م ْل َ أُ ال ُْم ْؤِمنَُ ِم َن ُّ
ور ال ُْم ْسل ِم َ
اَّللُ
َْ
اَّللُ بو أ ُُم َ
ُْ ُ
َرْو َع ةَ ال ُْم ْؤِمنَِ َِ َدا ِر الظَّلَ َم ة وشددبهها هددي خاص دة وددد ب الضددرر واألا عددن ادلددم نني ،وا ددا وضددوا
ددن ادلسددن بات وبنددا ادلس د د واحلددج وشددبه
اخلا س دة لدديس ال د وددا هددو إعانددة الظددامل يف عددا سددن
ال .
اثنياً :اخلامسة حممولة على عناوين اثنوية

اثنياً :انه قد يسنظهر ان هو الرواات حممولة علدى صدورة ودون الد إعاندة ذلدم علدى لمهدم وان احملدرم

هددو  -1عددوننهم يف بهددة لمهددم  -2و عددوننهم علددى أ ددر يلددون ودده ممويددة سددلطا م -3 ،أو ددب ح د
1
2
3
4
5

دمحم ون عمر الل ي ،ربال الل ي ،مسسة الن ر يف با عة هد ادلمدسة ،ص.444
دمحم ون سعوى العياشي ،مفس العياشي ،ادلطبعة العلمية – هران1384 ،هد ،ج 1ص.238
ال يب الطوسي ،النهوي  ،ىار اللن اإلسال ية – هران ،ج 6ص.338
ثمددة اإلسددالم اللليددا ،اللددايف ،ىار اللن د اإلسددال ية – ه دران ،ج 5ص ،147ال دديب الطوسددي ،النهددوي  ،ىار اللن د
اإلسال ية – هران ،ج 6ص.331
احملر ة للوالية ن قبا اجلائر طلماً ،وال والرواية ال انية والراوعة.
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ومائهم وما هو اهر رواية صدفوان أو شدبه الد وال درم إاا ودان صدرف عدوننهم علدى وندا ادلسد د ىون

انطباي سائر العناوين.
قال يف اجلواهرّ ادلن ه حينئو يف اجلمب وني اجلميبّ ختصين احلر ة يفّ
ل دا وحمددرم

اإلعانددة علددى احملددرم يف نفسدده – ومددا يف وددا عدداص – وإعددداى نفسدده ذلددا ،ددن د ممييددد
َ ي َدي م لْطَ ٍ
ان َج ائِ ٍر َج َع َل َّ
الس ْو َ
ك َّ
اَّللُ َالِ َ
على وبه يندرج يف "أعوا.م" إن َوَم ْن َعلَّ َ َم ْوطاً بَ َْ َ ْ ُ
ي وم ال ِْقيام ِة ثُعباَنً ِمن ََن ٍر طُولُوُ مب عو َن ِاراعاً يسلِّطُوُ َّ ِ
َّم . 1
َ ْ َ َ َ َْ ْ
اَّللُ َعلَ ْيو َِ ََن ِر َج َهن َ
َْ ُ َ ُ َ
واإلعان ددة ذل ددم ع ددن ي ددا لظلمه ددم ،وومص ددد الس ددعي يف إع ددال ش ددم.م ،وحص ددول االقن دددار عل ددى رعي ددنهم،
ومل سواىهم ومموية سلطا.م ،إنه ال ري يف حر نها إا هي واإلعانة ،وا هي نها يف احلميمة.
وأ ا ا عدا الد – دن خيا دة ثدوب أو وندا بددار ...أو حندو الد دمدا هدو بداح يف نفسده ،ومل يلدن
ن قصد الفاعا ا مسعت – الظاهر بواز  ،وإن وان هو ال خيلو ن وراهدة دا مل مددا الضدرورة دن مميدة
وحنوها إليه ،إن المرب إليهم طلما ظنة اذلالة .هوا وله يف لمة ادلخالفني وسال ينهم. 2 ...
اثلثاً :الكالم عن اجتماع عنوانَ ال عن مقدمية الواجب للمستحب

اثلثاً :ان الد خدارج عدن الب دم دن بهدة أخدر أيضداً إا لديس اللدالم يف الطائفدة ال ال دة عدن الواليدة
ألبا الميام وعما سن وي معارضه الطائفة اخلا سة الدالة على حر ة حى ونا ادلس د ذلم ،وا عن
اسن باب نفس الوالية أن انمالب حر نها إىل اسن باب إا وقعت مد ة لفعا واب  .ندور.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

ِ
ِ
ت ِِبَا
ت ال َْم ْو َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلمّ ال َْم ْو َ
اء ال َْم ْو ُ
ت!! أََال َوَال بُ َّد م َن ال َْم ْوتَ ،ج َ
الراح ِة والْ َك َّرِة الْمبارَك ِة إِ َىل جن ٍَّة َعالِي ٍة ِأل َْى ِل َدا ِر ْ ِ َّ ِ
فِ ِ
اء ِ
ين َكا َن ََِا َم ْعيُ ُه ْم َوفِ َيها
و
ح
و
لر
ِب
ج
يو
ِ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اخلُلُود الذ َ
ُ
َ
َ
َ
َ

َرغْبَ تُ ُه ْم،
ش ْقوِة والنَّ َدام ِة وِِبلْ َك َّرِة ْ ِ ِ
َّ ِ
ٍِِ
وجاء الْمو ُ ِ ِ ِ ِ
ين َكا َن ََِا
َ َ َ َْ
اخلَام َرة إِ َىل ََن ٍر َحاميَة أل َْى ِل َدا ِر الْغُ ُروِر الذ َ
ت ِبَا فيو ِِبل ّ َ َ َ َ
َم ْعيُ ُه ْم َوفِ َيها َرغْبَ تُ ُه ْم اللايفّ ج 3ص. 257
 1ال يب الصدوي ،ن ال ضر الفميه ،مسسة الن ر اإلسال ي – قم1413 ،هد ،ج 4ص.17
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