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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
 التزاحممباحث 
(2) 

 في مقام اإلنشاء والتشريعالنائيني: في التزاحم ال تدافع بين الحكمين 
احملقققا النققائيأ اوألققا ال ققداحمم اعققدم إل ققام اف مققاا احل مققني ايققه إمققا ي ققوم يف لرحلققة االل  ققال بعققد قااال 

وكقققام بقققني احل مقققني يف عقققار ا عققق  وال شقققري  كمقققال  ،تشقققريعهما وإئشقققائهما علقققى لوضقققوعهما املققققد ر وفقققو  
وإمقا وقق  بينهمقا املدامحقة يف لققام الفعليقة  ،قام ال شري  واالئشاءاملالئمة لن  وم أم ي وم بينهما لدامحة يف ل

لعقدم الققدرة علقى ا مق  بينهمقا يف االل  قال، ايقق  ال قداحم بينهمقا ل ةققا الققدرة  ؛بعد حتقا املوضقوا خارفقا
ف ، اام ك  ت ليقعلى ال  ال أحدمها، ايصلح ك  لنهما الم ي وم تعجيدا لولويا عن اآلخر ورااعا ملوضوعه

يس دعي حفظ القدرة على ل علقه وصقراها وقو  وإم لقدم لنقه سقلد الققدرة عقن ال  ليقف اآلخقر، واملفقرو م 
ثبوت القدرة على ك  لنهمقا لنفقر ا وإم ر ن قن ا مق  بينهمقا، ا ق  لقن احل مقني يق وقي حفقظ لوضقوعه 

 .(1ا(ل  الورا  لوضوا اآلخر بصرف القدرة إىل ال  اله، ايق  ال داحم بينهما يف لقام اال
 توضيح كالم المحقق النائيني

عليه وإعا ة ترتيبه يف ضقمن النققاط  بعض النقاط أو اإليواحات توضيح كالله وتقوي ه ل  إضااةأقول: 
 ال اليةم

 اشتراط وحدة الموضوع في التناقض
نقققاقض إ ا اقققال ت (2اام ال نقققاقض أو ال وقققا  إمقققا ي قققوم لققق  وحقققدة املوضقققوا واحملمقققول وسقققائر الشقققرائ أواًل: 

، واخ الاهققا يعققو  لبققاع إىل تعققد   بقق  كقق  الوحققدات تعققو  إىل وحققدة املوضققوا تعققد  املوضققوا أو اخ لفققب الرتبققة
 واحملمول.

                                                           

 .404ص 4الشيخ حممد علي ال اظمي اخلراساين، اوائد األصول، الناشرم لؤسسة النشر اإلساللي، ج (1ا
 وحدة الدلام وامل ام والقوة والفع ، واإلضااة، وا دء وال  ، والشرط. (2ا
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 فع ومقام الفعلية قائم بالمكل  مقام التشريع قائم بالمشر  
مني اهمقققا لقققن عقققال   (1افام لققققام ال شقققري  ققققائم باملشقققرعا ولققققام الفعليقققة وال قققداحم ققققائم بفعققق  امل ل قققثانيااااً: 

فققني اققققد ال ت ققوم لنقققاارة بققني ألقققرين يف عقققار ال شققري  وت قققوم بينهمققا املنقققاارة يف عققار الفعليقققة، وال تقققداا  خم ل  
 اللهم إال ام يدعى سراية أحدمها على اآلخر. بينهما.

 ق الوقوع ومقّدرهتحق  مالفرق بين 
والفققرب بينهمقققا كبققق اققام لققققدر الوقققوا لفقققرو   ،ققققوار الو ا الوققققوا والققا لقققد  ام املوضققوا القققا حمق ققثالثاااً: 

اققد ت بقب حملققا الوققوا أح قام  وم ام  والعني،الوقوا اهو قائم بذهن الفار  وال وفو  له يف عار ال بوت 
 وي وح  لك مبالحظة الفرب بني القوية الشرطية واحلملية. ت بب ملقدر  وبالع س.

 وداألحكام تتعلق بالمقدر الوجود ال بالموج
ألهنقا لقن ئقوا  ؛ام األح ام ت علا يف لرحلة تشريعها باملوضوا املقدر الوفو ، ال املوضوا اخلارفيرابعاً: 

لوضقققود عقققدم إل قققام تعلقهقققا باملوضقققوا اخلقققارفي ألئقققه حاصققق  اقققاأللر بقققه ألقققر القوقققايا احلقيقيقققة ال اخلارفيقققة و 
احلاصق  آم حصقوله ولقيس اآلئقات الق   ب ةصي  احلاص  أو النهي عنه هني عن احلاص  وهو حمقال؛ إ  املقرا 

بعققد  اائققه لققن املسقق قب  وهققو لققن املقققدر الوفققو  ال حمقققا الوفققو  كمققا لققو كققام لشقق والع باألكقق  اقققال اك قق ( 
كقام ، وكقذا لقو  د االسق مرار ايقه اهقو لقن املسق قب  املققدر الوفقو  أو لفروضقهص ققاصقداع ئفقس لقا حصق  اقام ق  

 .(2اقاصداع ئفس آم احلصول ال لا بعد  ا أل  لش والع بورب الي يم اقال ال تورب
 سّر عدم التدافع بين األحكام في مرحلة التشريع

ر الوفقققو  أ  واملققققد   ،ال تقققداا  بقققني األح قققام يف لرحلقققة تشقققريعها ألهنقققا ل علققققة باملققققدر الوفقققو  خامسااااً:
ن تف يقك اإلئشقاء عقن لفرو  الوفو  غق املوفقو  بالفعق  اقال تشقيط ايقه ققدرة امل لقف بالفعق ، وكمقا أل ق

  املنشأ يف ل   الوصية ال ملي ية أل ن ال ف يك يف املقام.
                                                           

 أ م إ ا حتقا املوضوا وقدرت عليه، اقد لدلك ال  اله. (1ا
إ  املوضوا غق امل علا كما سيظهر يف النقطة اآلتية ااملقدر الوفو  هقو اخلمقرة وسقائر ا قواهر والقا ل عل قا احل قم اهقو الفعق   (2ا

أ  شرهبا اال ي م لا اس دللنا به له. ا أل  لوفو  لنها ام  لك إم مت  اإما ي م ايمقا اخ لقف ايقه املوضقوا عقن امل عل قا  وم لقا 
ا هو الفع  ئفسقه إ  ي قوم هقو امل علقا بذاتقه، كالصقوم والصقالة ااهنمقا لقن لقولقة الفعق  أو ييكبقام لقن لقولقة إ ا كام املوضو 

 الفع  وغقها. ا أل . ول ةقيا املبةث لقام آخر.
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وبعبارة أوضحم أ  تناٍف بني وفوب اإكرام العار( املقد ر وفو   وحرلة اإكرام الفاسقا( املققد ر وفقو    
 ا أل . لعار هو الفاسا.وال نايف إما هو بني العار املوفو  والفاسا املوفو  ايما إ ا احتدا وفو اع بام كام ا

 التدافع منحصر بمقام الفعلية
 (1اام ال داا  بني ال  ليفني إما هو يف لقام الفعلية، ولقام الفعلية يقصد به لقام حتققا املوضقواسادساً: 

خارفاع ل  حتقا القدرة عليه، اائه بعد حتقا املوضقوا خارفقاع ووفقو  الققدرة عليقه ي قوم احل قم اعليقاع يف حقا 
 لف.امل 

 ف اة م أحدمها ال يسر  لآلخر.ا ولقام الفعلية قائم بامل ل  وقد ظهر ام لقام ال شري  قائم باملشرع 
 سّر التدافع في مقام الفعلية

لقق  عققدم القققدرة علققى ا مقق  بينهمققا، يف لقققام  اآلخققر، ال ريققا و ا هققذا وفققه ال ققداا  بققني إئقققا  سااابعاً: 
ققه وإىل حفقظ الققدرة عليقه وصقراها وقو  اوهقذا يف لقا لقو  اائقه يقدعو إىل ل عل   ت ليقفو الفعلية هو ام ك  ألقر 

كائب القدرة شرط الوافقد وهقو لفقرو  كاللقه ال شقرط الوفقوب كقاحلال اائقه ال اقد حتصقي  الققدرة عليقه 
 احلفاظ عليه(. (2اشرط الوافد ايجد ابقاؤهائعم لو حصلب حتقا شرط الوفوب 

عققدم صققرف القققدرة وققو  -حفققظ القققدرة عليققه وصققراها وققو ، ب -ن ألققرينم أاققاأللر بإئقققا  ال ريققا يسقق بط
 د لولو  عن اآلخر وراا  ملوضوعه.ا لعجع مقسيمه كإطفاء احلريا ا   لنه

 االمتثال رافع لموضوع اآلخر، واألمر به معّجز مولوي عن اآلخر
ر االصقققوم املققققدور وافقققد ال وفقققه كوئقققه رااعقققاع ملوضقققوعه ام لوضقققوا احل قققم هقققو الققققدرة، ا  املققققدو ثامنااااً: 

يرا  لوضوا اآلخقر أ  ، اأ  االل  الني( الصوم غق املقدور اإ ا كام العبد يف لقام الفعلية ا   لن األلرين
وألققا األلققر بققه اهققو  ،لقدوري ققه اائققه إ ا ال  قق  هققذا ارتفعققب القققدرة علققى  لققك ت وينققاع اال  الققه لعج ققد ت ققويأ

قق تعلققا األلققر هبمققا لقق  عققدم قدرتققه علققى ا مقق  بينهمققا ا قق  لنهمققا  د تشققريعي عققن اآلخققر وحيققث اققر لعجع
لعجد تشريعي عن اآلخر، ا   لنهما راا  ملوضوا اآلخر، اهما مما ال ا معام لذلك كائا ل  ا بني وليسقا 

بال قققا بني ألم الفقققر  الققققدرة علقققى أحقققدمها ال عقققدم الققققدرة عليهقققا مجيعقققاع اأحقققدمها علقققى سقققبي  البقققدل  لعقققاع 

                                                           

 املرا  به حتقا لوضوا احل م  وم ل علقه، ا دبر، ااملوضوا هو ااخلمر( ل الع واحل م احلرلة ول علقه شرهبا. (1ا
 أشهر احلجال، أو لن أول السنة. يف (2ا
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 إ اع لوطن ال  ا ب ال يف لرحلة اإلئشاء. اهنا ،كا ب
 والملخص: التعارض يقتضي بقاء الموضوع والتزاحم يقتضي رفعه

ظهر الفرب بني ال عار  وال داحم إ  ال  ا ب يف ال عار  يف لرحلة ا ع  ويف ال داحم ام بذلك تاسعاً: 
 .ولرحلة االل  ال يف لقام الفعلية

اء لوضقوا اآلخقر، وال قداحم يسق دعي راق  لوضقوا اآلخقر ألقا األخقق ال عار  يس دعي بققبعبارة أخرى: 
ا األلقر الواحقد امق  اققر  موألققا األول اقام الفقر  ام احل مقني امل وقا ين لوضققوعه (1االمقا  كقر قبق  قليق 

 بقاء االعلماء( على حاله تعلا به اأكرم( واال ت رم(.
لققن املوفبققة ببقققاء املوضققوا ولققا يسقق دعي بقققاء لوضققوا اآلخققر أ  لي ققوم  يسقق دعيوواضققح الفققرب بققني لققا 

 را  لوضوا اآلخر أ  لي وم لن السالبة بائ فاء املوضوا.
 موضوع الحكم الطبيعة ال الموضوع المقدر وجوده

لق وققى القاعققدة القققول بققام لوضققوا احل ققم هققو الطبيعققة مبققا هققي هققي، ال الطبيعققة املقققدر وفو هققا، أقااول: 
قىن اصق ع ، اققام لعقو لقك هقو لققا ئشقهد  بالوفقدام ال ام الصققالة  ،دها( لقق الع ام هقذ  الطبيعقة أ  الصققالة أوف 

الققول بقام لوضقوعها هقو اقام  إضااة إىل ائه على تقدير إ خال الوفو  ولقو الفرضقياملقد ر وفو ها أوفدها! 
د ،ر وفو   املقدر عدله أوىل لن القول بائه املقد   املققدر  وإم صح الققول بققم اي وم املعىنم املقد ر عدل ه أوف 

 ولراح  اس دالل احملقا النائيأ.ول ن وعلى أ  حال اال يور هذا اخلالف مببىن  ،وفو   أوفد  ا أل 
 وسيأيت وفه إش ال احملقا العراقي عليه، مث املناقشة يف كاللهما لعاع، واهلل املس عام.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

من الفضل لماتوا  عليه السالما في زيارة الحسين لو يعلم الناس م )) معليه السالمقال اإللام الباقر 
شوقا، وتقطعت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب اهلل له ألف 
حجة متقبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف 

 14وسائ  الشيعةم ج ((...يزل محفوظاصدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه اهلل، ولم 
                                                           

 يف اثالناع(. (1ا
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