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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(

(465) 
 في المركب االتحادي متعارضان األمر والنهي

 –ا ماااالحتااا مم  ااا جماااا ممااا األياار والنهااي جممااا لااو أياار بااإجمرام النااا ف ورااى عاان إجماارام ا  ساااا  ااال رياا  ار والمرّكببب
يتعارضاااا إال ال يع اا  أا يإااوا إجماارام ا  ساااا نوهااو عااني النااا ف  ا ااه  صااله  ياا يورا  بااه وينهيااا  عنااه  –حساا  هاالا الاارأمم 

 ا وعدم  لي  على اجلما الداليل بينهما .مناألير والنهي  جماالبا  غري صا ر نيا إحراز جهته  يإوا أحدمها
 وفي المرّكب االنضمامي متزاحمان

ما لو أير بالصالة ورى عن الغص   اا الصالة يف املإاا املغصوب ن وعا  أو جمرها  جمما لو  املرجّم  اال ضمايي  إوأيا 
ت يياديتني جمااا اليجميا  ا ضاماييا  وصا    3نواأليار والنهاي  اإالا قيا  بااا احلي يتاني  2نعنوا نيهو مما ال  1نجماا يسجو ا   يه 
 وينادرا األيار يف بااب التازاحم  ااا تسااو  ني تإوا اجلهتاا يتزامحت  4نالصالتية والنهي بلحاظ الغصبيةاألير بلحاظ جهة 

ي ثبااول لوجااو  املاااله لإليهمااا عإاا  الترييااري يف املتعارضااني املالجمااا  يف األمهيااة  ااال يناااا إال ياان الترييااري وهااو  يااري واقعاا
غاري املياجحاني أمم املتإاا فني  ا اه  ياري إثباال، وإا جمااا أحاد املالجمااني أهام  اإا قلناا بإيإااا اليتا  جمااا جمالمهاا يا يورا  بااه 

 عاد  م وقاام بااملهم جمااا باال أيار و  ي   لاو تاره األها  وا املهام   ا وإا قلنا بايتناعه جماا األهم هو امل يور باه   5نبنحو اليت 
يف   6نإال الفاارا األخااري  اخلااة ناليجمياا  اال ضاامايي  ، وعلاى أمم  هاالم الصااورة تا ال  ألياارم ويطيعااا  لااه إال ال أياار علااى هاالا
 التزاحم ال التعارا إال ال تإاالب بينهما.
 وكذلك في المركب االمتزاجي

يهاا، لإاوا جما  ينهماا الا واحاتف  باملااا الالمم هاو   باحللي  اللمم بالادارو قال: تصدق وأيا اليجمي  االيتزاجي  إما ل

                                                           

 واللك على اخلالف يف اشياط وجو  املندوحة وعديه.  1ن
ا اه، وقد يفص  بني أ عال الصالة باا اليجمي  بني الغص  وبني بعضها ا ضمايي واليجمي  بينه وبني بعضها اآلخر احتا مم،  ا يايه حت ي اه ملظ  2ن

 و را الإالم اآلا يف اال ضمايي.
 والغصبية. حي ية الصالتية  3ن
 سي ل بياا وجه   ا التدا ا بني األيرين الفعليني.  4ن
 ا ع  هلا ناألهم   اا ترجمت  ا ع  هلا ناملهم .  5ن
 ب  هو  اخ  يف التزاحم االقتضائي أو التزاحم غري املست ر، وسي ل يف باب التزاحم الإالم عنه.  6ن
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ف حسا  قاعادة العاداا اال صااف  ،  اختلطا  اليجمي  ايتزاجي  ه  حيتف  باجملموع املرجم  أو يتصدق أو ينص  ياله يلزم
وال ملإلاف يف يرحلاة االيت اال وعلى أمم  هو يان التازاحم لوجاو  املااله  يهماا وعادم ال ادرة علاى ايت ا ماا يعاا   االعجز يان ا

 يف يرحلة اجلع   ال تعارا. يضا ة بينهما
 الثمرة:
 ،بااب التعاارا  ااا   اد   االترييري الظااهرمم  حاااملرجاا يرجّ  ويإاواا ه لو قلنا بتعارضهما  هما يتإاالبااا والثمرة: 

باااإالا اهلل يف بااااب  نوساااي ل الإاااالم املرجاااا يرجحاااا  بااااب التااازاحم وجايعهاااا األهااامو مبتإااااالبني  اوإا قلناااا بتزامحهماااا  ليسااا
عاان أصاانا ها و اارق تألاارييف األهاام   ااإا تساااو   ااالترييري ال بااول الااواقعي جممااا ساابف وإا جماااا أحاادمها أهاام  إمااا  التاازاحم
 سبف.

 مرجع البحث إلى بحث اجتماع األمر والنهي
هااي، حماا  ت ياا  يف  ظر ااا  لنن اا   ، يف باااب اجتماااع األياار والنالتطااوير ى ياان جملمااابم، باابع  ولإاان هاالا التفصااي  املساات

 :جماليهم يف اللك الباب مث  ور  عليه يا خطر بالبال
 المصباح: إذا قلنا بامتناع اجتماع األمر والنهي، فهما متعارضان

ال ول بااليتناع راجا إىل التعارا، وال ول باجلواز راجا إىل التزاحم، ا ه قد عر ت أّا  -4ن:  1نقال يف يصباح األصول
ايتناااع االجتماااع يبااس علااى سااراية جماا  ياان األياار والنهااي إىل يتعلّااف اآلخاار،  ااال حمالااة يإااوا أحااد الاادليلني علااى هاالا ال ااول ب

ال ول غري يطابف للواقا، إال جم  ين األير والنهي يدّل على  في يدلول اآلخر،  يإاوا امل اام يان ياوار  التعاارا باني  ليلاي 
 ّجحا  باب التعارا، ويا   دها ال بّد ين الرجوع إىل أص  لفظي أو عملي.الوجوب واحلرية،  ال بّد ين الرجوع إىل ير 
 وإذا قلنا بجوازه، فهما متزاحمان

وأّيا على ال ول جبواز االجتماع،  يإوا يور  االجتماع جمالصالة يف الدار املغصوبة يا عدم املندوحة ين صاغريا  بااب 
يف ي اام الإألاف عان جعا  احلإماني، إتاا التناايف باني احلإماني يف ي اام  التزاحم، لعدم التنايف بني الادليلني علاى هالا ال اول

االيت ااال لإااوا املإلّااف عاااجزا  عاان ايت ا مااا يعااا ، وهاالا هااو ياااله التاازاحم علااى يااا الجماار يف حملّااه،  ااال بااّد ياان الرجااوع إىل 
 يرّجحا  باب التزاحم، ويا   دها جماا املإّلف خمرّيا  يف ايت ال أيهما يألاا .

 شة: على االمتناع متزاحمان، وال تكاذب، بل انثالم اإلرادة الجدية فقطالمناق
لااي  ياان يااوار  التعااارا واسااتدالله بااان ال حمالااة يإااوا أحااد   2نياار  عليااه: ا ااه حااق علااى ال ااول بااليتناااع  ارماااأقببول: 

                                                           

 .166ا 2ق 1ها، ا1422قم، ط –، الناشر: يإتبة الداورمم السيد حممد سرور الواع  البهسو مم، يصباح األصول  1ن
هاي  أمم العاياا ين وجه، ال املتبايناا، جمما سيظهر ب  وجمما هو ظاهر ين مت يله بالصالة يف الدار املغصوبة إال النسابة باني نصا   ونال تغصا    2ن

 ين وجه.
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اآلخار  غااري تاام إال اللاك  لياا  لادليلني علاى هالا ال ااول غاري يطاابف للواقااا، إال جما  يان األياار والنهاي يادّل علاى  فااي يادلول 
 الصاادورمما اا الم ا را ة اجلديااة وعاادم تعلااف إرا ة املااوىل اجلديااة بإليهمااا يعااا  يف يااا ة االجتماااع ولااي   لاايال  علااى التإاااالب 

يإاوا يااور  االجتمااع علااى االيتنااع غااري يارا  بااا را ة   1نا وصادورمها يعااا  وجمالب أحاادمها ساندا  لبداهااة ا اه يااا صاحة سااندمه
جممااا ال يوجااد تاادا ا سااندمم بااني العااام واخلاااا باا  ماار  ا اا الم ا را ة اجلديااة للعااام يف يااور    ، ويوضااحه: ا ااهة للمااوىلاجلدياا

با    ال تإارم الفسااقنو  أجمارم العلمااانأو باني   غصا نال تو  صا ناصطدايه باخلاا جمللك ال يوجد تادا ا ساندمم باني 
 يرحلة ا را ة اجلدية وإا جماا يألموال  يف يرحلة ا را ة االستعمالية. غاية األير أا يور  االجتماع غري يألمول ألحدمها يف

الفسااق  فاي  ن  العلمااا وآخار با ه   اا بناا الع الا والعرف على اللك يطل ا ،  إالا بلغهم يان املاوىل أيار با جمرم  بل نقول: 
  2ناالب ساندا  با  ي اول هالاا الصاا رااأحادمها جماصاا ر واا الفاسف ال ي ولوا بااا أحاد اخلا ين ناأليار والنهاي  غاري  العا 

 اااا وجاادوا يرجحااا  باألمهيااة قااديوم وإال حإمااوا بااالترييري   الفاسااف  مااا هااو امل اادم العااا تعارضات  اللتهمااا نال سااندمها  يف 
 ال بول جمما  رى أو بالتساق .

 دليل التزاحم ظواهر الدليلين العامين
ال  ريااف لنااا إىل إحااراز املصاااد واملفاسااد ال بوتيااة يف يتعل ااا  األحإااام، إال ظااواهر ألفاااظ الألااارع  ااإالا  وبعبببارة أىببر :

ان :وإالا قاال ،قال: نأجمرم العلماا  جمألف بعمويه عن وجو  يصالحة يلزياة يف عاياة أ ارا  العاا  ت تضاي وجاوب إجمراياه  ن  أه 
،  اااإالا ّذ اللاااك جما اااا يااان املتااازامحني يف بااااب ياااا ة ما تهأو يصااالحة يف إهااا مجمألاااف عااان وجاااو  يفسااادة يف إجمااارايه   الفسااااق

يإألف عن وجو    قاالفس ن  أه  نيإألف عن وجو  املصلحة امللزية  يه ين حيث جمو ه عاملا  و  أجمرم العلمااناالجتماع إال 
اجلهاة والعناواا ال ا تعاد  أيفسدة يلزية  يه ين حياث الفساف،  هماا يتزامحااا إالا ،  اإالا قلناا بايتنااع اجتمااع األيار والنهاي و 

 ا    اور   م   بينهما جمإ  يتازامحني وإا جمااا يااله أحادمها أقاوى ت اد  يتساويني  رّي  يالجمامهايإألف عن تعد  املعنو ا،  إا جماا 
إالا جمااا أحادمها األهام وقلناا بايتناااع    ا   4نيإو ااا يتإااالبني اليتا   ايتنااعبنااا علاى   3نأيار اآلخار للتازاحم ال للتإااالب

ايا يا أقوائية أحد املالجمني وال ول بايإاا اليت   اا األير بااملهم علاى ت ادير ، التإاالب خاا هبلم الصورة    اليت   
 . 5نتره األهم ثابت غري يرتفا
حصا  يان س اوق املتبااينني والعاايني يان وجاه بعصاى واحادة  ااا  ال اصار األعاالم بتصاور ا بعا  والظاهر اا اخلل  لدى 

                                                           

 جمما لو قطا بصدورمها،  إللك حال املنّزل ينزلته.   1ن
 بار ال  ا  هبما.مب تضى اخ  2ن
 السندمم؛  ارما صا راا.  3ن
 أمم  اللة، وال تإاالب سنديا  جمما ير يرارا .  4ن
  ت ي  ا را ة اجلدية للمهم يف يا ة االجتماع.األير الفعلي أو عن على جم  الت ا ير  ال تإاالب سنديا  ب  غاية األير ر ا اليد عن و   5ن
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 قد صرح بالألمول لالثنني  تدبر.  1ن ، يا اا بعضهمصحي  وجمالينا يف العايني ين وجه هو الصحي جماليهم يف املتباينني
 وعلى الجواز متزاحمان تارة ومتعارضان أىر 

وأيا قولاه: نوأّياا علاى ال اول جباواز االجتمااع،  يإاوا ياور  االجتمااع جمالصاالة يف الادار املغصاوبة ياا عادم املندوحاة يان 
م، لعدم التناايف باني الادليلني علاى هالا ال اول يف ي اام الإألاف عان جعا  احلإماني   اري  علياه ا اه غاري صغريا  باب التزاح

، واللك ألا العنواا امل خوال يوضوعا  للحإم تارة يإاوا مباا هاو هاو يوضاوعا   يإاوا األيار  اجلملةتام على إ القه وإا ّذ يف 
 همااا يتعارضااااا إال يإااوا يصااا   جممألااري إىل الفاار  اخلاااارجي  ا  الجممااا قالااه يااان جمورااا يتااازامحني، وأيااا لااو جمااااا العنااواا يااا خو 

وال تإوا احلي يتاا ت ييديتني ويصبا  لألير والنهي ليإوا يان التازاحم  احلإمني حينفٍل هو الفر  اخلارجي أمم وجو م اخلارجي
ال يع اا  جمو ااه  وحيااث عنااه  للمصاالحة واملفساادة، باا  يإااوا املصااداق اخلااارجي بلاتااه ياا يورا  بااه وينهيااا   جمورااا حااايلنيباعتبااار  

 جمللك  يإوا ين التإاالب  هما يتعارضاا.
 حتى القضية الجزئية أما من التزاحم أو التعارض

  : عم املستظهر اا الفر  اخلارجي أيضا  لو جماا يتعل ا  لألير والنهي  ا ه على قسمني
 رجاا رتني   لاو تساااوتا خاارّيم املاوىل ولااو  تاارة تإااوا  ياه يصاالحة ويفساادة  هاو ياان التاازاحم املالجماي أو االيت ااايل نيف صااو 

 وعلى إيإا ه جمالمها صا ق،  ظري يا سبف.  2نأحدمها  على ايتناع اليت  أحدمها صا ق واآلخر جماالب
 أخرى ال تإوا  يه إال املصلحة أو املفسدة  يإوا ين التإاالب والتعارا.تارة و 

 فالمقياس المشيرية أو المصلحة والمفسدة ال نوع التركيب
تعااد  املصاالحة واملفساادة أو   هاو بااللك ظهار اا امل يااا  لااي  جمااوا اليجميا  احتا يااا  أو ا ضااماييا ، باا صافوة ال ااول: ا ااه و 
أو علااى   3نيألااريا  يااا وجااو  أحاادامها،  فااي األول يإااوا ياان التاازاحم، سااواا علااى ايتناااع اجتماااع األياار والنهااي العنااوااجمااوا 

 الفر ، ويف ال اين يإوا ين التعارا.  تدبر جيدا . إيإارما وسواا جماا يتعلف احلإم الطبيعي أو
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
إن قوماً عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، وان قوماً عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة )) :عليه السالمقال ا يام احلسني 

  ))ةالعبيد، وان قوماً عبدوا اهلل شكراً فتلك عبادة األحرار وهي أفضل العباد
 .175حتف الع ول: ا

                                                           

 ين وجه ويا سب ه.يصباح األصول يف حبث تعارا العايني   1ن
دياة وال مال هنا لل ول با  الم ا را ة اجلدية     ألا الفرا اا ال ضية جزئية شريصية  احادمها غاري صاا ر وال ماال لل اول بالصادور وثلام اجل  2ن

.    
 حق يف صورة األهم واملهم وال ول بايتناع اليت  جمما سبف بيا ه.  3ن


