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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(

(269) 
 تزاحم ألمر خارج، في النصابينالنائيني: ال

 ريريا لعريريدم ال ريريدرة علريريى إ  التريريحاحم إ ريريا يبريريوب باعتبريريار منريريايف احلبمريريني يف   ريريام اال ت ريريالاملريريا ا النريريائي    قااال 
وإ ريريا ل يريريام الريريدليخل  ريرين ا ريريارو علريريى عريريدم و ريريوب  ،اجلمريريب بينهمريريا يف اال ت ريريال  مريريا هريريو ال الريريا يف بريرياب التريريحاحم

  اة املواشي،  ما لو  اب املبلف  الباً  مس وعشرين  ن اإلبريخل يف سريتة اجلمب بينهما،  ما يف بعض فروع 
عنريد   ن اإلبريخل واريارس سريتة وعشريرين فم تدريى أللرية الح رياة هريو و ريوب  ريس شرييا  أشهر مث  لك واحداً آخر

ان دريرياح حريريول ا مريريس والعشريريرين وو ريريوب بنريريق اريرياو عنريريد إن دريرياح حريريول السريريتة والعشريريرين، ولبريرين قريريام الريريدليخل 
ال يح ى يف امل ريام الواحريد  ريرمني، في ريب التريحاحم حيننيرياحل بريني احلبمريني، ألنريه ال بريد  رين سري و  سريتة  على أب املال

أشهر إ ا  ن حول ا مس والعشرين وإ ا  ن حول الستة والعشرين، فإنه لوال الس و  وب اح  خل حول  نهمريا 
 .(1 (على حاله يلحم مح ية املال يف ظرف ستة أشهر  رمني،  ما ال خيفى

 محل التزاحم في نصابي االنعام الثالثتوضيح 
 للمسألة اور ثالثة  أقول: 

 ه.  نها حول  ، فلبخّل  خمس  ن اإلبخل مث  س أخرى ست خل،  األوىل  اب حيدث له نصاب  ا خل  ديد 
 ال انية  اب يحيد على النصاب األول مبا ال يبلغ نصاباً آخر فهو عفو  عفو عنه.

 ويف ها  الصورة  رى  الم املا ا النائي . ،ل مبا يبلغ  عه النصاب ال اين  اب يحيد على النصاب األو ةال ال 
   أربعةاملسألة خالفية واحملتمالس فيها 

 رين بدايرية  مجيعرياً  52وللريري 52أي للريري أوهلا  إل اح السريتة أشريهر األوىل  رين النصرياب األول واحتسرياب احلريول هلريا
 .(5 الستة أشهر ال انية

األوىل للنصاب ال اين  فيستأنف حواًل واحداً بعد انتهاح احلول األول ولرييس علريى ثانيها  إل اح الستة أشهر 
                                                           

 .505 – 502ص 4الشيخ حممد علي الباظمي ا راساين، فوائد األاول، الناشر   ؤسسة النشر اإلسال ي، و (1 
  ما ذها إليه السيد البلبايباين.  (5 
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 .(1 امللك اجلديد يف ب ية احلول األول شيح(  ما ذها إليه ااحا العروة
ا  عريرياً آخريريرير السريرينة الريري  بريريدايتها  ريريرين مريريإل ريرياح السريريتة أشريريريهر األخريرياة بالنسريريبة للنصريرياب ال ريريرياين بريريأب يح يه  ثال هريريا

 .(5 النصاب األول
اب يبوب لبخل  نها حولريه برياب يبريدأ حريول النصرياب األول  رين أول السرينة وحريول النصرياب ال رياين  رين  رابعها 

الشهر السابب فيح ي النصاب األول علريى رأ  سرينته ويح يريه النصرياب ال رياين علريى رأ  سرينته أي بعريد سرينة وسريتة 
قريوع التريحاحم، وذ رنريا  يف برياب ورل أشهر  ن بدأ حول النصاب األول، وهاا هو  ا افرتو فيريه املريا ا النريائي  و 

 إنشائه على الدليخل اآلخر.مبرمبة أحدمها 
 ن على الدليل اآلخريثانياً: ورود أحد االقتضائي

 التم يخل له بصورمني ويمكن 
 الترّتب بين مالك األهم واألمر بالمهم -أ

اله األهريريم  وهريريو املصريريل ة ا بريريني  ريرياله األهريريم مريريا املريريأ ور بريريه وبريريني املهريريم املريريأ ور بريريه فريرياب  ريريالرتمريري األولااى:
فريريال يبريريوب  ريريأ وراً بريريه إال علريريى فريريرو مريريره األهريريم  ال ريرياً  بنريرياح علريريى  ال بوميريرية امللح ريرية( يحيريريخل  وضريريوع األ ريرير بريرياملهم

 إ باب الرتّما، وإال فال أ ر به  طل اً(.
وإب ذلريك  اب املعروف يف الرتما مرما األ ريرين الطريوليني  األ رير برياألهم  ريب األ رير برياملهم، ولبرينّ توضيحه: 

 اب الظرياهر بريخل الو ريداينإال انه إحدى اوريت الرتما والصورة األخرى هي  ا ذ رنا  وله مفصرييخل إمجالريه   احّ 
مل يريريأ ر بريريه املريريوىل ل فلريرية يف مريريا الشريريارع ولبريرين العبريريد  ريرياله األهريريم امللريريحم اسريريت الل الع ريريخل بريريالك فانريريه لريريو أحريرير  

 ر باملهم  ب متا ية  اله األهم فاب مر ه  ريرى ثري  فانه جيا عليه اإلمياب باألهم وال أ ،ولت ية أو شبهها فيه
بال اة  ن انه على اإل برياب فلريو مريره العمريخل برياألهم معلري   حاو ال  ّاة  الرتما،  ما جيري يف األ رين الطوليني، 

 حسا املبنيني. ،فال أ ر باملهم األهم  ال اً  لو مره فانه أ ر املهم به وعلى اال تناع
املريوىل لريو أ رير عبريد  برياب يشريرتي ا بريح  رين السريوا فريرأى يف الطريري  ابرين املريوىل وهريو ويرشد إليه الو ريداب فرياب 

وحيريريريرم عليريريريه  ، ويسريريريت   علريريريى مر ريريريه الع ريريرياباملريريريوىل ل فلتريريريه بريريريه ي ريريريب يف البنيريريرير فريريرياب عليريريريه ع ريريرياًل إن ريريرياذ  وإب مل يريريريأ ر 
ة يف و ريوب االن يريال ولريالك فرياب االمريراو امللح رية مبنحلرية األوا رير امللح ري ؛االنش ال با ت ال أ ر املريوىل بشريراح ا بريح

                                                           

 . 52ص 4هري، و1450، 1السيد حممد  اظم اليحلي، العروة الوث ى،  ؤسسة النشر اإلسال ي،   (1 
 ومل أ د به قائاًل. (5 
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 . ن املوىل به لو مره إن اذ  است   الع اب وال جيديه التعلخل بانه ال أ ر
و الك قائد اجليش إذا أ ر الدرياب  مبهامجرية العريدو  رين ن طرية  عينرية يف اجلهرية الشريمالية  ري اًل، ولبنريه عنريد ا 

ا تشريريريريف معحيريريريريحاس أ  ريريريرير وأخطريريريرير يف ن طريريريرية أخريريريريرى ورأى انريريريريه لريريريريو هريريريريا م الن طريريريرية احملريريريريدلة لريريريريه فريريريرياب العريريريريدو  واريريريريخل
سريرييبامتهم  ريرين الن طريرية األخريريرى ويوقريريب قريريم ألريريوف ال تلريريى، عبريريس  ريريا لريريو عبريريس فعمريريخل حسريريبما يريريرا   ريريا ال يريريرا  

ئر إال عشريراس ال تلريى فسينتصرير علرييهم وال مبريوب ا سريا ةال ائد وانه لو هامجهم يف ها  الن طة اجلديدة اجملهولري
  ،االن يريال لريه جيرياوانريه  ال ريروبريه أ رير يت ريدم علريى األ رير املهريم، ولب ري   يتعلري فرياب  رياله األهريم ولريو مل  ،فرضاً 

 .آخر جمال ، األوا ر
 وصول مالك المخصص المنفصل، بوصول شخصي -ب

لريريريدى اإل ريريريام  اريريريلى اهلل عليريريريه وال وسريريريلمع  ريريرين قبريريريخل رسريريريول اهلل ص املنفصريريريخل املريريريول  لريريريو واريريريخل املخص ريريريالثانيااا : 
 ريري اًل،  ريرين لوب واريريول نريريوعي، بريريأب ا لريريب  ريري اًل، بواريريول شخصريريي إىل شريريخص  سريريلماب  عليريريه السريريالم الصريريالا

 ريريأ ور بإنشريرياح احلبريريم علريريى  ب ريريه  ال  ريريا لريريو قلنريريا بريرياب النريري   عليريريه السريريالمعلريريى  ال ريريه امللريريحم واب اإل ريريام الصريريالا 
فانريريريه قريريريد ي ريريريال بريريرياب علمريريريه بريريريالك وارل علريريريى إ ريريريالا  (1 انشريريريأ  مث أولعريريريه فانريريريه يريريريدخخل يف الصريريريورة األوىل املاضريريريية(

فريريال ينع ريريد بالنسريريبة مل لريريه اإل ريريالا وإب انع ريريد ل ريريا   ريرين مل م ريريم لريريه  اريريلى اهلل عليريريه وال وسريريلم طل ريرياس الرسريريول 
 قرينة على ا الف. فتأ خل.

 ثالثاً: ورود أحد الحكمين بمرتب  فعليته على اآلخر
 ذلك  اب للفعلية ثالث  راما وتحقيق 

 الوصول النوعي واإلجمالي والشخصي وفوارقها
وهريريريريي اتلفريريريرية  ، رمبريريريرية الواريريريريول الشخصريريريريي -3رمبريريريرية الواريريريريول اإلمجريريريريا ،   -5 رمبريريريرية الواريريريريول النريريريريوعي،  -1

  بالااس وباآلثار وباجلحاح املرتما عليها أيداً 
  ن حي  الااس  أما
فريريرياب الواريريريول النريريريوعي يعريريري  الواريريريول عريريريص الطريريريرا النوعيريريرية إليصريريريال احلبريريريم للمبلفريريريني  إيداعريريريه يف أحريريريد  -1

فَالَاوالاَل نَاَفاَر  أو اإلعالب عنريه يف اإلذاعرية، أو بتبلي ريه للف هرياح  األاول  األربعمائة أو ماها( أو نشر  يف اجلريدة

                                                           

 أي ورول أحد احلبمني مبرمبة إنشائه. (1 
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ََا رََجعلااواال ِِلَايالِهمال لَ  َمهلمال ِِ هلمال ٌََئَِفااَ  لَِيتَاَفِقهلااواال ِفااي الاِديِن َولِيلنااِهرلواال قَاااوال ااِل ِفرالقَاا   ِماناال ااَهرلو َ ِمان ُل فريرياب  (1 (َعِلهلاامال َيحال
 وعي للنا .واول احلبم للف هاح أو و الئهم واول ن

 .(5 والواول اإلمجا  باب يعلم إمجاالً ادور أ ر  ن املوىل باب يفعخل أحد أ ور ثالثة خفي عليه شخصها -5
 والواول الشخصي باب يصله األ ر شخصياً. -3

  ن حي  اآلثار ف د ي ال  واما
 الواولني اآلميني. مرمواب اعار  ال روي األ ي العا ي احملض    عهالواول الشخصي هو الاي ال يعار اب 

والواول النوعي هو الاي ال يعار به  الا العلم وامل  ف  إذ  عخل يف  تناول يد  يف الرسريالة العمليرية أو 
لريريريدى الو يريريريخل  ريريري اًل( ويعريريريار  عريريريه  أي رمريريريم و ريريريول ( ال ريريريروي األ ريريريي الريريرياي يعسريريرير عليريريريه الواريريريول إىل الو يريريريخل أو 

 .اً الرسالة، بخل حىت الطالا وامل  ف لو معسر عليه فرض
 فتأ خل والواول اإلمجا  هو الاي ال يعار  عه اجملتهد وإب أعار  عه ال سماب األوالب.

لدولرية لريو  نعريق إخريراو أو إلخريال البدرياعة الباائيرية  ملصريل ة أهريم ل رين حيري  اجلريحاح فرياب  رين الع الئريي  واما
 ر اس  تدر ة  ن الع وبة فرضاً  ما لو  اب يف إخرا ها أو إلخاهلا هتديداً لالقتصال الو  ( أب مدب ثالث ل

 . لهاإليه واواًل شخصياً و ب ذلك خالف، فتصالر بداعته   نبأ احلظرفإذا واخل 
 فيصالر نصفها. ومل يطلب عليه شخصاً  وإذا واله واواًل نوعياً 

 .، أو عبس ذلك  ب الفرو ال اين. فتدبروإذا واله واواًل إمجالياً فيصالر ثل ها   الً 
 له الطاهرينوصلى اهلل على محمد وآ

 
ا  في نور اهلل األعظم: ))  الى اهلل عليه وال وسلمقال رسول اهلل  ن فيهُ   أربع منُ 

ا  عصم  أمره شهادة أ  ال ِله اال اهلل وأني رسول اهلل   ، صلى اهلل عليه وال وسلممنُ 
 ومن َِا أصابته مصيب  قال: ِنا هلل وِنا ِليه راجعو ، 

 خيرا قال: الحمد هلل رب العالمين،  ومن َِا أصاب
  .((أستغفر اهلل وأتوب ِليه ومن َِا أصاب خطيئ  قال:

                                                           

 .155سورة التوبة  آية  (1 
  ما لو علم بانه أ ر  إ ا بإنفاا هاا املال للاهاب لل ج على أيتام أو ببناح  درسة به.  (5 

(269) 
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 .322ص 11وسائخل الشيعة  و


