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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(919) 
 خر:بحث تطبيقي آ

 ا في باب التزاحم؟مهل تجري الحكومة والتخصيص وغيره
 يف باب التزاحم أم اهنا خاصة بباب التعارض؟ (1)وأشباههاهل جتري احلكومة والورود والتخصيص وبوجه آخر: 

 وجه توهم اختصاص الحكومة وأخواتها بباب التعارض
 ،، إذ اهناا مان التعاارض ااس املساتقر أي التعاارض البادويهبانظارا  ألهناا مان مساتتنيا  با ؛ا ببااب التعاارضهفقد يتوهم اختصاص

ذسر مسااتتنيا  تااان للتعااارض أحكامااا  سالتساااق  سيلصاال أوري والتخيااس يف خصااوم األخبااار أو مطلقااا  سيلصاال  ااانوي    مااتال   فيقاال
 باب التعارض وهي احلكومة والورود والتخصيص وما أشبه.

بني  املالسني من اس تكاذب   تدافعإذ التعارض هو تكاذب اخلربين أما التزاحم فهو وأما باب التزاحم فهو قسيم باب التعارض 
عان االمتتاال لعادم قدرتاه علاى اجلماع هاو عجاز املكلا  لكان  ا  من املاوىوارد ا  سالمها صحيحيكون  اخلربين أو اخلرب اجلامع هلما بل 

أل اال و  ،ملزمااة وإال فناادبا   األهام تعيينااا  إن سااان الر حااان بدر اة   الاذي أوقااع التاادافع بينهمااا فيتخاس إن تساااوإ املالسااان وإال فااس  
 يتوهم انه ال جتري فيه مستتنيا  الباب القسيم له.قد ذلك 

 الصحيح: أعمية الحكومة وأخواتها من باب التعارض والتزاحم
يف بااب التعاارض؛ وذلاك  لكن الصحي  هو ان هذه العناوين )التخصايص واحلكوماة واسهاا( جتاري يف بااب التازاحم سماا جتاري

لسان الدليل وال خيتل  حاهلا بااختال  عاامل التباو  وو اود ماالمل يف املساتته وعدماه. هي مرهتنة بو ألهنا من عامل اإل با  واألدلة 
 توضيحه:

 مالكه المضادالتخصيص قد يكون لفقد المالك وقد يكون القوائية 
  أو ناو  مان سلاي )نوعاا  أو  نساا ( فقاد يكاون ألناه ال ماالمل لاه بااملرة فألنه عباارة عان اساتتنار فارد أو صان أما في التخصيص

 .أو منفصل   فيستته من حكمه مبتصل  مع سونه أقوإ منه وأر   المل العام لو ود مالمل فيه مضاد ملوقد يكون 
تزامحان إذ العلام يقتضاي اإلسارام العلم والفسق ي يمتال التاين: لو قال )أسرم العلمار( واستته زيدا  العامل لكونه فاسقا  فان مالس

افإذا سان مالمل الفسق املقتضي لإلهاناة أقاوإ بنظار املاوى ح   ،والفسق يقتضي اإلهانة م باإسرام العلماار وأخاري زيادا  العاامل الفاساق ك 
 مبخصص متصل أو منفصل.

إذ العنااوين )المل ومل يعتاربه هاو املاالمل نفساه لإلسارام سعناوان م اس إى املا ا  العامل امليلخوذ موضاوع إعترب املوىما لو األول: ومتال 
معااه ماان و ااه إال أن املااوى أخااذ حينئااذ  املاايلخوذة يف املوضااوعا  تااارة تكااون هااي املااالمل وأخاارإ تكااون م ااسة لااه وقااد تكااون نساابتها 

 .(2)كمة  حلحح  حلحُكمحهح  العنوان امل س موضوعا  
                                                           

 املراد هبا: التقييد وأيضا  التخريج الذي اصطلحنا عليه، بل والتخصص مطلقا . (1)
 املكل ، أو للتقية أو اس ذلك.سكونه مما يفهمه   (2)
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أخاذ العلام مارآة للخدمااة أو  الساا  لو ااوب اإلسارام بنظاره بال ساان قادال لكاون العلام م)أسرم العلماار( حكماه باافلاو ساان وعلياه: 
واقعاا  منصاابا  علاى املتقااي أو اخلادوم، فااإذا و اد املااوى ان زيادا  العااامل ااس خاادوم أو اااس  بو اوب اإلساارام وساان حكمااه ،مااتال   التقاوإ

متقي فانه يستتنيه )وسل ما مل يتوفر فيه املالمل الواقعي( فيخر ه بلسان التخصيص متال ، فال يو د مالمل ههنا يف املخصَّص عكا  
 السابق.

 التزاحم المالكي والتزاحم في مقام االمتثال
 .تزاحم يف مقام االمتتال، والبحث  ار يف سليهماالالسي و املتزاحم الالتزاحم على قسمني: يه: تنب

أي انااه لاادإ إن ااائه فهااو ماان شااشون ال ااار  واملااوى  ،مااا تتاازاحم فيااه املالسااا  يف مرحلااة حكاام ال اار  :واملاراد بااالتزاحم املالسااي
باالو وب  م بعد تر يحه لبعضها على البعض اآلخر والكسر واالنكسارفيحك (1)يف املتعلق احلكم يالحظ و ود املالسا  املختلفة

ٌُْمُهَمرا َأْكبَررُر أو احلرمة أو اسمها فالحظ متال  قوله تعااى:  َيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِر قُرْل ِفيِهَمرا ٌِْْرمب َكِبيررب َوَمنَراِفُن ِل نَراِث َوِْ
 .(2)ِمْن نَرْفِعِهَما
معا  وذلك يعين  -متال   –امتتال التكليفني الوا بني  بنيعن اجلمع املكل  عند عجز  فانه حيصلم يف مقام االمتتال وأما التزاح

، فهاو إذا  مان شاشون املكلا  متامية املالمل يف سل منهما وإجياب ال ار  هلما معا  إال أن العبد سانا  قدرتاه قاصارة فعجاز عان اجلماع
وذلاااك سعجاازه عااان إنقاااذ الجاااريقني الوا اادين للماااالمل )سكوهنمااا حمقاااوين الاادم وا ااا  احلفااظ ماااع  وتااابع حلاالتاااه ماان قدرتاااه وعاادمها

 هو الوا ب إنقاذه(.  فالتخيس وإال فاألهم سالن  التساوي
 عن حكم العام ذي املالمل األضع . وإخرا ه وما سبق من املتال سان للتزاحم املالسي وختصيص املوى للرا   مالسا  

سل ارياق مصاون الادم جياب إنقااذه إال : )-متال   –يف مقام االمتتال فيدخل فيه التخصيص أيضا  إذ يصاغ هكذا  وأما التزاحم
لو زوحم بجريق أهم مع العجز عن اجلمع فال جيب بل حيرم( أو )الوا ب إنقاذ سال الجريقني إال لو ساان أحادمها أهام )سكوناه نبياا ( 

املفضول( فقاد اساتته إنقااذ املفضاول مان احلكام الكلاي بو اوب إنقااذ سال ارياق ماع ان  وعجز املكل  عن إنقاذمها فال جيب إنقاذ
وأما لو سانا متساويني فيقال )الوا ب إنقاذ سل اريق تعييناا  إال لاو تازاحم إنقاذمهاا فاال جياب  ، وذلك لو سان أحدمها أهمفيه املالمل

 ختيسا (. أحدمها إال
واللساان ال خيتلا  حالاه بااختال  حاال عاامل التباو  وان ماورد احلااسم وا اد ملاالمل  فاألن احلكوماة لساان ،وأما في الحكومة: 

 أو ال، وسييليت توضيحه ادا  بإذن اهلل تعاى. (3)مورد احملكوم
 وص ى اهلل ع ى محمد وآله الطاهرين

 
َنا َمْن َأَحبَرَنا ِلَ ِه َوَرْدنَا َنْحُن وَ عن اإلمام احلسني بن علي )عليهما السالم( قال:  َوَمْن  ،َوَضَم ِْْصبَرَعْيهِ  ،َهَكَذا ُهَو َعَ ى نَِبيرِّ

نْرَيا لََتَسُن اْلبَرَر َواْلَفاِجرَ  نْرَيا فَِإَن الدُّ   َأَحبَرَنا ِل دُّ
 .253األماري للطوسي: 

                                                           

 وهو قسم آخر. –أو يف متعلقني متضادين  (1)
 .212سورة البقرة: آية  (2)
 مع سونه أقوإ منه لذا تقدم عليه. (3)

(919) 


