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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 
(77) 

 )التدافع( القسيم الثالث للتعارض والتزاحم
الثالتته  الاستتيم   عتتدو ولتتو علتتى بعتت  املبتتايال بتتد ان ي   ان املستتهظهر ضتترورة عاتتد بتتاب أالتته ملتتا أفينتتاذ بالهتتدا   والتت    تتر  ا تتهسببب  

للهعارض والهزاحم، والدليل على املدعى بشكل إمجايل هو ان ضرورة الهاسيم والهصنيف إىل أ واع وأصناف تنشأ من اخهالف اخلصتائ  
املهعارضتتتني األحكتتتام وارأتتتار، وحيتتته وصتتتد ا خصتتتائ  وآأتتتاراث يف بعتتت  أصتتتناف احلتتتديثني امل هلفتتتني ال توصتتتد يف  ال اتيتتتة ومتتتن اختتتهالف

أن احلتديثني وصت  الاتول بتيف بعت  األحكتام، لت ل  آأتاراث و ولت ل  اخهلتف عنهمتا يف  توع آختر لهلتف عنهمتا ًاتتاث بل توصتد  واملهزامحني
 يكو ا مهدا عني:  واما انيكو ا مهزامحني  واما انامل هلفني اما أن يكو ا مهعارضني 
 .(1)سنداث صدوراث و واملهعارضان مها املهكاًبان 
 .مالك م  عجز املكلف عن اجلم  بينهما وكون الرتصيح باألمهية حهماث  (من احلكمنيمنهما )أ  واملهزامحان مها ما كان لكل 

تل  األسباب  يهادم وإن كان هتو   حداز بهو ما متيو  األرصحبل كان  اما املهدا عان  ما كان الرتصيح  يهما بعامل آخر غري األمهية
 .بإًن اهلل تعاىل املهم، إضا ة إىل الفرق ال ايت، وسيأيت تفصيل ًل 

 يهتتا غتتري متت  كتتون املتترصوح  (2)هتتي  فتتص الصتتور التتي تتتوهم  يهتتا بعتت  أعتتالم األصتتوليني ا تتا متتن بتتاب الهتتزاحم (الهتتدا  )وحيتته ان صتتور 
ًكر تتاذ  نمتتابياألمهيتتة،  بتتل أبااهتتا ضتتمن مباحتته مل يعاتتد  تتا بابتتاث مستتهاالث ومتت  ًلتت  أخرصهتتا بعمتتهم متتن بتتاب الهتتزاحم بستتب  آختتر غتتري متتا 
 ما درج عليه الاوم من درصها حتت عنوان )مرصحات باب الهزاحم(  ناول: عرض ان األوىل حتايق حال الاسيم الثاله يف ضمن الهزاحم، 

 من مرجحات باب التزاحم
 ملريزا النائيين إىل ان مرصحات باب الهزاحم )هي أمور:اذهب 

 عا،  ان املميق يادم على املوس .اا وارخر موسو منها: ما إًا كان أحد املهزامحني مميو 
يكتون مشتروبا بالاتدرة الشترعية علتى متا يكتون  ومنها: ما إًا كان أحتد املهتزامحني مشتروبا بالاتدرة الشترعية دون ارختر،  ياتدم متا ال

 وبا هبا.مشر 
 له البدل. ال بدل له مادم على ما ومنها: ما إًا كان الحد املهزامحني بدل اضطرار  دون ارخر ،  ان ما

 ومنها: ما إًا كان ظرف امهثال أحد املهزامحني مادما على ظرف امهثال ارخر ،  ان املادم يف االمهثال يادم على غريذ.
 .(3)(ارخر ،  إ ه يادم األهم على غريذ ومنها: ما إًا كان أحد املهزامحني أهم من

 تقدم المضي  على الموسع وإن كان أهم -3
ينظر إىل امرأة أصنبية  وص   يه عنته  هناك ش   كما لو كان  (4) املميق: كالنهي عن املنكر الصغري اما األول،وتوضيح كالمه: 

تتتزاحم الصتتالة متت  إزالتتة حتتال وكتت ل   ،الوقتتت داتتدار أدائهتتا هتتزاحم متت  الصتتالة  تتان الصتتالة واصتت  موستت   يمتتا بتتني احلتتدين إال آختتر 
ُة عاُموُد الدِّين)) وهي: النجاسة عن املسجد،  ان الصالة ْا ِمْ بُه ))و (5)(( الصَّالا ِة فابِاذاا لُِبلابْت لُبِب أاوَُّل ماا ُيحااساُب ِبِه اْلعاْببُد عالابى الصَّبالا
ِلببِه وا ِإذاا رُدَّْت عالاْيببِه رُدَّ  بباِرُر عاما ِلببهِ  سا بباِرُر عاما وهتتو  ال شتت  ا تتا أهتتم متتن ا زالتتة أو متتن النهتتي عتتن املنكتتر الصتتغري لكتتن املهتتمو  (6)((عالاْيببِه سا

                                                           

 وقد يهكاًبان داللة  اط كما يف العامني من وصه، على مبىنث. (1)
 ارخر إىل خروصها من باب الهزاحم كما سن كر كالمه. حس  بع  حبوأه، وإن ًه  يف بعمها (2)
 .907ص 4الشيخ حممد علي الكاظمي اخلراساي،  وائد األصول، مؤسسة النشر ا سالمي، ج (3)
 (.11كما مثول له السيد العم )دام ظله( يف )بيان األصول: الهعادل والرتصيح ص  (4)
 .641قم،  –الشيخ الصدوق، األمايل، املكهبة ا سالمية  (5)
 .202ص 1قم، ج –الشيخ الصدوق، من ال حيمرذ الفايه، مؤسسة النشر ا سالمي  (6)
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 عليها ألن  ا البدل دون املميق. املميق يهادم
  :وهو اما عالي أو شرعي ،مث ان املوس  يراد به الواص  اله يري 

 .اياي أو االعهبار  كالصالة  ا ا صامعة لكل أ رادها يما إًا تعلق األمر باجلام  احل :واله يري العالي
 . يما إًا تعلق األمر باجلام  اال هزاعي كعنوان أحدمها يف خصال الكفارة إً جي  أحد األمور الثالأة :واله يري الشرعي
 ي.بني كو ه من اله يري العالي أو الشرع وتادمه عليه ال  رق يف تزاحم املميق م  املوس وعلى أ   ا ه 

 تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالشرعية -7
 ماوومتتاث عليتته اشتترتاب التتزاد والراحلتتة يف املستتهطي   ا تتا ليستتت  ، والتتدالو (1)اشتترتب بالاتتدرة الشتترعية ال العاليتتةا تته  مثتتل احلتت  إً  :وامببا الثببا  
عة الشتترعية،  تتإًا تتتزاحم احلتت  متت  أداد درهتتم متتن ديتتون النتتا  تاتتدم أداد بتتل هتتي قيتتد لالستتهطا  ا تته كثتترياث متتا يكتتون قتتادراث بتتدو ا للاتتدرة العاليتتة

بةا  :لابالا  عليبه السبالمعاْن أاِب  عاْبِد اللَِّه )): من  روع الدين وان تاركه ميوت يهودياث أو  صرا ياث الدرهم رغم ان احل   ََّ حا َّ مابْن ماباتا والابْم ياُحب
ُعب ََّ أاْو ُسبْليااٌن ياْم با ب ٌة ُتْ ِحُف بِبِه أاْو مابراٌض الا ُيِييبُ  ِفيبِه اْلحا ْعُه ِمْن ذاِلكا حااجا ِم لاْم ياْم با ْسالا ُُوِدياباأ أاْو  اْصبراا ِيااأ اْْلِ أداد امتا  (2)((ُه فباْلياُمبْت يبا

 لتتو تركهتتا وركتت دصاصتتة متتتوت شتتاة أو ، بتتل لتتو تتتزاحم احلتت  متت  ستتاي ل لتته متتت يهوديتتاث أو  صتترا ياث وال تاركتته ياتتا لتتيص متتن  تتروع التتدين التتدين 
 تا وإن مل تكتن  يعتدو تمتييعاث حبيته  يف عهدتتهمت  ستاي دصاصتة هتي لتو تتزاحم )الي لو تأخر عنها دقياة مثالث مل ميكنه ركوهبا( بل مثالث الطائرة 
لتت  أل، بتت ل  متتتوت ستتاي الدصاصتتة مشتتروب بالاتتدرة العاليتتة امتتا احلتت   مشتتروب بالاتتدرة الشتترعية لتت ل  يكتتون  نتاتتدم ستتايها أو إبعامهتتا ًو

 ز الهشريعي.ز الهكويين مساط للفرد عن االسهطاعة  ك ل  املعج  زاث مولوياث عن احل   ليص دسهطي  إًاث،  كما ان املعج  إجياب سايها معج  
احل  رغتم كو ته متن أقو  الواصبات مالكتاث كتهادم على ي بالادرة العالية  اط  ا هاث مشروب  ان أضعف الواصبات مالكاث مادام وعليه:

 .(3) روع الدين، كاملثال السابق يف ساي أو إبعام من كان يف عيلولهه من احليوا ات أو كأداد درهم واحد لو تزاحم م  احل   رضاث 
 تقدم ما ال بدل له على ما له بدل اضيراري -1

د إً له بدل اضطرار  وهو الهيمم  لو تزاحم ساي املاد لعياله ولو كان حيوا اث م  الوضود تادم ساي املاد إً ال  كالوضو  أما الثالث:
ل  ألن املسهظهر من صعل البتدل لو تزاحم تطهري البدن من اخلبه م  الوضود تادو  وك ل  ،بدل له على الوضود إً له بدل م األول، ًو
ة يف املبدل  هنا شرعية، كما سيأيت بيا ه. منه له ان الادرة املأخًو
 ان البدلية يف الثاله بولية ويف األول عرضية. :والفرق بني الثاله واألول

 تقديم ما كان ظرف امتثاله أسب  -4
الثا يتة  كما لو دار األمر بني صوم اليوم وصوم غٍد، إًا كان عاصزاث عن اجلم  بينهما، أو بتني الايتام يف الركعتة األوىل أو وأما الرابع: 

ًكترذ يف اللتد  وقتدهناك تفصيل للمريزا النائيين يف ه ذ الصتورة بتني متا ال ياتدم  يته األهتم ومتا ياتدم ولكن أو الركوعني يف الركعهني ه ا. 
 األول من الفوائد وسيأيت بإًن اهلل تعاىل.

ق وإن كتان أهتم، ووصهته ان صتوم اليتوم األول ظاهر كالمه هنا ا ه أبلق تادمي السابق زمناث وإن كتان مهمتاث علتى الالحت ان وعلى أ  
غتتٍد  واصتت  معلتتق وال وصتتوب لتته ارن إً الوقتتت للصتتوم كتتالزوال للصتتالة،  الواصتت  عليتته ارن  مواصتت  عليتته  عتتالث )متت  الفجتتر( وامتتا صتتو 

 صوم ه ا اليوم وال واص  عليه غريذ،  وص  صرف الادرة إليه وامهثاله  إًا  عل عجز عن صوم غٍد  يساط.
 تقديم األهم – 5

ًكتر متن واما الخامس:   هو ال    دعي حصتر الهتزاحم  يته وا ته املترصح الوحيتد لبتاب الهتزاحم دون األربعتة املهادمتة ودون غريهتا  تا 
 وصلى اهلل على محمد وآله الياهرين املرصحات إال إًا عادت لألهم وا درصت  يه، وسيأيت تفصيل البحه غداث بإًن اهلل تعاىل.

ا هالاكا ماْن هالاكا  :ِإيَّاكا واخاْصلاتباْينِ )): عليه السالمالصادق  قال ا مام ُِما ا الا تباْعلامُ  ،فاِفي الكايف:  ((ِإيَّاكا أاْن تُبْفِت ا ال َّاسا ِبراْأِيكا أاْو تاِدينا ِبما
 .42ص 1ج

                                                           

 حس  مج  من األعالم، وسيأيت حبثه. (1)
   .262ص 4بهران، ج –أاة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكه  ا سالمية  (2)
يكتن بريتق آختر وقتد باتي  غتالق أبواهبتا ستاعة متثالث وكتان ًهابته لهستديد قترض التدرهم يستهغرق  وحس  املثال السابق: كما لو كا تت هت ذ آختر بتائرة تت ه  ملكتة ومل (3)

 أكثر  هفوته الرحلة.


