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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(43) 
 على األقوال األربع: عدم عوده للتعارض ملخص الثمرة في الترّتب

 :من مجيع ما ذكر ان الرتّتب ال يندرج يف باب التعارض على كافة األقوال األربعة فيهوالحاصل 
الطلاب اإلهشاا  و أما على رابعهاا فنهاه مبال علاى تساليم اادور اااتين نياملتمامنني لنمار بالمادين األهام واملهامت وتساليم  اللتهماا علاى 

، فاإلرا ة اجلدياة فياه، يف هاامل املرتباة ال لنقص أو قصور يف مالكه بل لعجز املكلف عنه ن الطلب الفعلي ألحدمهاعفقط القاهوين مع رفع اليد 
 منثلمة، مع فرض اشتماهلا على املالك، اما التعارض فهو التكااذب الساندو والصادورو بينهماا يياب يكااب أحادمها ادخار يف اادورمل أااالا 

 الطلب القاهوين.وكاا را ة االستعمالية ثابتة الصدور ثابت واإلحيب املقام  عكس
فكالمهااااا ااااا ر مااارا  باااااإلرا ة  ت1نيواماااا علاااى ثالاااب األقااااوال، فااااألمر واضااا  ألهااااه مبااال علاااى إمكااااان الرتتاااب واااا ة  لااااب المااادين معااااا 

 االستعمالية واجلدية والطلب قاهوين وفعلي.
قاال ادخوهاد: كماا ت الة وهاو إماا رفاع الياد عان األهام أو رفاع الياد عان املهام،  باالسا القاائلونوأما على القولني األولني اللاين اهتهاى إليهاا 

نيان قلت: فما احليلة فيما وقاع كاالم مان  لاب المادين يف العرفياا:  قلات: ال  لاو اماا أن يكاون االمار ب ال االهام بعاد التجااو  عان االمار 
فاااألمر   ت4نيتااه وبقائااه علااى مااا هااو عليااه ماان املصاال ة وال اارض لااو ال املزا ااةتارشااا ا احم حمبوبي ت3نيو لبااه حقيقااة، وامااا أن يكااون االماار بااه ت2نيبااه

ألحادمها بعاد مامياة مالكهماا  ون اإلرا ة اجلدياة هلماا اإلرا ة االستعمالية اهعقا  وعلى فيهما كالم إذ كالمها مبل أيماا على تسليم الصدور 
 فال  لب فعلياا نيوباألوحم ال  لب قاهوهياات ألحدمها.

 الفرق بين التعارض )بقسميه( والتزاحم ملخص
ومن ذلم يتم  فرق هام بني التعارض والتزاحم وهو ان يف التعارض املستقر يتساقط املتعارضاان إن تسااويا ويذخاا بمهحادمها نياادوراات إن 

اماا يف املتازا ني  ، القوائياة مالكاهادخر، اما يف التعارض غال املساتقر فيتقادم األ هار نيكااااىت علاى ادخار القوائياة  اللتاه اليطرح تراج ا و 
لياه  ون  فيتقدم أحدمها على ادخار القوائياة املاالك ال القوائياة الظهاورا ولااا لاو فارض املازاحم األهام  ااهراا واملهام أ هار أو هصااا تقادم األهام ع

 كالم.
ر ألهناا سايان  هاوراا اماا يف التازاحم فيتقادم ويتفرع على ذلم ان يف التعارض يتقدم ااااى علاى العاام ال أحاد العاامني مان وجاه علاى ادخا

 أحد العامني من وجه على ادخر إذ كان أقوى مالكاا القوائية مالكه ال القوائية  هورمل.
املتعارضاني فيصصاص ادخار الادليلني اماا ال الاب يف اقوائياة املاالك، مان جهاة  ت5نياملتزا ني  صص ادخار الدليلني واحلاال: ان ال الب يف

 الظهور والداللة.اقوائية من جهة 
 المواطن التي توهم َعْود التزاحم فيها للتعارض

 الصور المتوهم عود التزاحم فيها للتعارضني ت6نيمث اهه قد سبق
بااب الرتتاب علاى  ومنهاا: وسايمه.. –اهه قد يتوهم عو  التزاحم إحم التعارض يف أباواب منهاا بااب اجتمااع األمار والنهاي علاى االمتنااع ثم 

                                                           

 أو يف اورة عصيان األهم أو العزم عليه. ت1ني
 األهم. ت2ني
 املهم. ت3ني
 .135ى 1، جقم –ادخوهد الشيخ حممد كا م ااراساين، كفاية األاول، مذسسة آل البيت نيعليهم السالمت إلحيا  الرتاث  ت4ني
 يف مرتبة فعليته حسب املنصور. ت5ني
 راجع الدرس ااامس. ت6ني
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 ت....اع فاهه قد يتوهم عْو  التزاحم إحم التعارض، لكنه غل تام وتوضي هاالمتن
 صور التزاحم الخمسة

  التازاحم فيهاا إحم التعاارض هاي  ساة، وهاي يف أباواب: الرتتّاب، اجتمااع وْ وتفصيل الكالم وتتمته هاو ان الصاور الاد قاد يتاوهم ع اأقول: 
 حكمااا، وتفصايل الكاالم نياملصتلفا نياملتال ما، بينهماا ماع عادم القادرة علاى اجلماع ني الطاولينيالاواجباألمر والنهي، مقدماة الواجاب أو احلارام، 

 ا، هو:عن أوهلفيها، بعد الفراغ 
وينب ااي أوال تنقااي  مااا هااو حماال الناازاع يف املقااام فنقااول: قااد عرفاات ان اقسااام ني، قااال: ان املاال ا النااائيل ذهااب إحم ان مناشاام التاازاحم  سااة

 التزاحم  سة:
 .ت1نيالجتماعهما يف  مان واحد، كال ريقني اتما  املتعلقني األول:
 أو الثاهية. قصور قدرة املكلف عن اجلمع بينهما من  ون ان يكون بينهما مما ة، الختالف  ماهنما، كالقيام يف الركعة األوحم الثاني:
 كاستقبال القبلة واستدبار اجلدو.  ت2نيتال م املتعلقني الثالث:
 مقدمية أحد املتعلقني لآلخر، كالتصرف يف أرض ال ل الجنا  مذمن. الرابع:

 .وهاا األخل هو باب اجتماع األمر والنهي ت3نياحتا  املتعلقني يف الوجو ، كالصالة يف األرض امل صوبةت الخامس:
 ألوحم هي الد فصلنا الكالم عنها يف الدروس املاضية فبقي حال سائر الصور.والصورة ا

 تزاحم الواجبين الطوليين
قااني مااع اخااتالف  ماهنمااا، كمااا إذا   يااتمكن ماان ماان املتعل   الصااورة الثاهيااة فقااد قااال عنهااا: نيالثاااين: عاادم قاادرة املكلااف علااى فعاال كاال   وامااا

ا، بل كان قا را على القيام يف أحدمها فقط. والفرق بني هاا وساابقه: هاو ان عادم القادرة يف هااا الوجاه هاا  القيام يف الركعة األوحم والثاهية مع
عاان عجااز املكلااف يف حااد ذاتااه عاان فعاال املتعلقااني، ويف سااابقه كااان هاشاانيا عاان وحاادة  مااان املتعلقااني، ماان  ون ان يكااون املكلااف يف حااد ذاتااه 

 .ت4نيعاجزا لوال احتا  الزمانت
 لثالث للتعارض والتزاحم وهو التدافعالقسيم ا

هامل الصورة هي من الصور الد هادعي اهناا مندرجاة يف عناوان ثالاب غال عناواين التعاارض والتازاحم وهاو ماا هساميه بالتادافع، وذلام أقول: 
إن كااان متاامهخراا  مناااا، األهاام و هااو علااى أحااد املبنيااني فيهااا، وذلاام اهااه اختلااف األعااالم يف هااامل الصااورة فاااهب الاابع  إحم أن الواجااب عليااه 

استنا اا إحم اهاه الواجاب فعاالا وان الثااين وجوباه  ،املتمهخر هو األهموكان ا  مناا وإن كان هو املهم موذهب بع  إحم أن الواجب هو املتقدم منه
يساتتبعه العجاز و الثاين  اليوم األول مثالا وهو معجز مولوو عن وجوب اوم اليوممستقبلي فال وجوب له ادن فاألخا خبناقه هو وجوب اوم 

جاز التكويل عنه إذا اام اليوم األول امتثاالا لنمر األول لفرض اهه عااجز عنهماا معااا قاا ر علاى أحادمها فقاط فاقذا اارف قدرتاه يف أحادمها ع
 عن ادخر.

 –كمااا هااو احلااق   –التاادافع، إذا بنينااا خارجااان عاان باااب التاازاحم مناادرجان يف باااب املتاازا ني  ولياااا، فعلااى هاااا املبااين الثاااين فااان املتعل قااني 
الرتجااي  بقااوة احتماااال الصاادور عاات املرج اااا:  كاااان هااو  علااى ان ضااابط باااب التااازاحم هااو الرتجااي  باألمهيااة، كماااا ان ضااابط باااب التعااارض

ا بااب آخار، فهال هاو كااالم  فهاا ،  املهام لتقدماه  منااا   فياه باألمهياة بال يارجّ املنصوااة أو مطلقااا، لكان املقاام، حساب املباين الثااين، ال يارجّ 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين         سيمه. بقذن اهلل تعاحم.
رَ نيني: عليه السالمقال اإلمام الباقر  ُه ِبَما اَل َكَفى بِاْلَمْرِء ِغّشاً لِنَاْفِسِه َأْن يُاْبِصَر ِمَن النَّاِس َما يُاْعِمي َعَلْيِه ِمْن َأْمِر نَاْفِسِه َأْو يَِعيَب َغياْ

 .296: ىالى اهلل عليه واله وسلمحتف العقول عن آل الرسول  تتيُع تَارَْكُه َأْو يُاْؤِذَي َجِليَسُه ِبَما اَل يَاْعِنيهِ َيْسَتطِ 
                                                           

 مع عدم قدرة املكلف على فعلهما. ت1ني
 مع اختالف حكمهما. ت2ني
 .336-335ى 1الشيخ حممد علي الكا مي ااراساين، فوائد األاول، مذسسة النشر اإلسالمي، ج ت3ني
 .321ى 1املصدر هفسه: ج ت4ني


