
 (251ه)3419ربيع األول  82االحد  ............................................................................. (التزاحم)االصول: مباحث 

 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 
(81) 

 الالالن )خامتالالالة  يف التعالالالارتل وال ألالالالي    تربهالالالا املالالالناا النالالالائيا يف اعلالالالد الرابالالال   الالالن الفوائالالالد يفالكالالالالم حالالالول املرألرالالالال األربالالال  الالالال  اعوتفصيييي  
 رألرالالالال بالالالاب التالالالفاحم )إضالالالا ة إ  خا سالالالها وهالالالو ال ألالالالي  باألايالالالة  والالالال  أخرألهالالالا  الالالن بالالالاب التالالالفاحم يف اعلالالالد األول يف  الالال  التالالالفاحم  الالالن 

 هو  ،األوا ر
 

 البدل العرضيأواًل: ترجيح ما ال بدل له على ما له 
 املقام الثال  يف  رألرال باب التفاحم وهي أيضا أ ور  املناا النائيا  ) قالاملعرب عنها باملوّس  واملضيق،  قد وهما 

ال بدل له، أو  قملضي   رارت ختينية عقلية أله    وس  على  ا له البدل عرضا، كما لو ااحم واألب ، ترألي   ا ال بدل له اال ر األول )
بل هذا يف احلقيقة خارج ،  إنه ال اشكال يف تقدمي  ا ال بدل له على  ا له البدل، أحد ا رارت الواألب التخيني الشرعي لواألب تعييا ااحم

 قاملضي   ان الواألب ، الن  ا ال اقتضاء له ال ميكن ان يفاحم  ا  يه االقتضاء، وامنا يكون التفاحم  يه بالنظر البدوي، عن باب التفاحم
 ال  عىن ملفامحته ، ألن املفروض انه  وس ، والواألب املوس  ال يقتضى صرف القدرة يف ذلك الف ان، صرف القدرة له يف ا انه ييقتض

بل كما  سره هو ذو املالك،  ان املقتضي املالك وهو به املعىن املصطل   يرارتوال خيفى ان االقتضاء يف كال ه ال  1 وذلك واض ، للمضيق
 لقدرة إليه .بال)اقتضاء صرف ا

 مناقشة مع النائيني في قوله بخروج ذلك عن التزاحم
إال انه واألب لاله بالدل،  -قبل تفامحه    املضيق  –أيضا   واألبا   قباملضي  الفررت املفاحم ولذا كان ولكن يررت عليه  ان الواألب املوس  احناليل 

ة ا تثالاله بصالرف القالدرة إلياله وكوناله  وسالعا  ال ينفالي وألالوب هالذا الفالررت  كونه واألبا  يعا ضرور   نفس و قتضى وألوبه هو صرف القدرة إليه أي ان
 إذا اقتضى صالرف القالدرة إلياله )ولالو علالى سالبيل البالدل  ال  سالائر األ الرارت  ه  تمال  مالا هالو كالذلك  ال  املضاليق  كي ال يقتضي صرف القدرة إليه

بشالر  وذاك بشالر   شالر   يعتمعالان )كمالا سالبق  لكناله ألالواب الذي يقتضي صرف القدرة إليه أيضا ، اللهم إال أن  اب بأن هذا اقتضاء ال 
 آخر غن رتعوى انه ال يقتضي صرف القدرة إليه.

 واحلاصل  الفرق بني القول بانه ال يقتضي صرف القدرة إليه والقول بانه يقتضي صر ها إليه لكنه سنخ اقتضاء  تم     اقتضاء املضيق.
غالالن  الالأ ور بالاله وانالاله لالاليس بواألالالب أصالالال   الالارتام  فامحالالا  باملضالاليق وغالالن قالالارتر علالالى أرتائهالالا لكنالاله  وّسالال  الالن امل ان يلتالالفم بالالان هالالذا الفالالررت مث ان لالاله ان

واناله ال حمالذور  ياله عنالد عصاليان األهالم  اناله  الأ ور بالاملهم لترقالق  خالف  بناه إذ التفم بإ كان طلب الضدين )رتون طلب اجلم  بني الضالدين 
ه يف املقالالام وانالاله عنالالد عصالاليان املضالاليق يترقالالق األ الالر بالالالفررت  الالن املوّسالال  املالالفاحم لالاله أو يلتالالفم شالالرطه وبالالاألهم لعالالدم سالالقوطه بالعصالاليان  يلتالالفم بنظالالن 

واهنمالا )املضالّيق والفالررت املالفاحم لاله  الن املوّسال    الأ ور  مالا  عالا   الن غالن تنالاف  ألن املوّسال  ال  –كما لعله ظاهر كال اله هنالا   –باألكثر  ن ذلك 
 كما نقلنا كال ه سابقا .  – ريقتضي صرف القدرة إليه.. اخل،  تأ ل وتدب

وهالو  عالىن التالفاحم، إذ ر ال  اليالد عناله عالررت لو ر   اليد عالن وألوباله وعالن  الول األ الر لاله لكالان ذلالك بربكالة  فامحالة املضاليق لاله، وعلى أي  انه 
 عدم القدرة على اجلم ، لكن هذا خالف ظاهر كال ه و فروضه،  تدبر.

 لوأله اآليت.وسيظهر وأله التأ ل يف كال ه أكثر مناقشة ا
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 استدالل السيد الخوئي على خروج هذه الصورة عن التزاحم
 وا ا  صباح األصول  قد علل خروأله  ن باب التفاحم بوأله آخر وهو  

رمحالاله اهلل  ثالالل لالالذلك مالالا إذا وقالال  التالالفاحم بالالني  ألالال   البالالدل العرضالالي الترقيالالق أناّلاله خالالارج عالالن بالالاب التالالفاحم رأسالالا ،  الالاّن ا قالالق النالالائياقالالال  )
، كمالا إذا رتار األ الر بالني أرتاء الالدين وبالني اإلطعالام الالذي يكالون أحالد خصالال الكفالارة، 1إلتيان بالواألالب التعييالا وأحالد أ الرارت الواألالب التخيالنيا

  يعب صرف املال يف أرتاء الدين لعدم البدل له، وينتقل  ن اإلطعام إ  بدله وهو الصوم.
 نفقته كالفوألة، وبني اإلطعام املذكور،  يعب اإلنفاق وينتقل  ن اإلطعام إ  بدله، وهو الصوم. وكذا احلال إذا رتار األ ر بني اإلنفاق على  ن جتب

كالون نقول  أّ ا التقدمي املالذكور  الال إشالكال  ياله، إال أناّله لاليس  الن بالاب التالفاحم يف شاليء، ملالا ذكرنالاه سالابقا ،  الن أّن  الالك التالفاحم إمنالا هالو  
لالال  غالالن قالالارتر علالالى ا تثالالال كالالال التكليفالالني،  يالال  ا تثالالال أحالالداا  وألبالالا  لععالالفه عالالن ا تثالالال اآلخالالر، كمالالا إذا رتار األ الالر بالالني إنقالالاذ غالالريقني، املك

بالالل التكليالال  قالالد تعلالالق باجلالالا   بالالني للواألالالب التعييالالا، واملقالالام لالاليس كالالذلك، إذ التكليالال  يف الواألالالب التخيالالني ه يتعلالالق اصالالوص الفالالررت املالالفاحم 
رت، واملكلالالال  قالالالارتر علالالالى ا تثالالالال التكليالالال  باجلالالالا   يف ضالالالمن الفالالالررت الالالالذي ال يكالالالون  فامحالالالا  للواألالالالب التعييالالالا،  هالالالو قالالالارتر علالالالى ا تثالالالال كالالالال األ الالرا

 التكليفني  التكلي  بالواألب التعييا، والتكلي  بالواألب التخيني.
وّسالعا  واآلخالر  ضالّيقا ،  اناّله وإن وألالب تقالدمي املضالّيق علالى املوّسال ، ولالو  وكذا املقام بعينه  يما إذا كان التخين عقليا ، كما إذا كان أحد الالواألبني  

بالالاب التالالفاحم، ملالالا كالالان املوّسالال  يف أعلالالى  رتبالالة  الالن األايالالة بالنسالالبة إ  املضالالّيق، كالصالالالة بالنسالالبة إ  ألالالواب السالالالم  الالثال ، إال أناّلاله لالاليس  الالن التقالالدمي يف 
 .2ضمن الفررت غن املفاحم رتر على اجلم  بني اال تثالني با تثال الواألب املوّس  يف ذكرناه  ن أّن الطلب  تعّلق باجلا   واملكّل  قا

 مناقشة استدالله بوجوه ثالثة
ان التكليالالال  إذا تعلالالالق باجلالالالا   بالالالني األ الالالرارت كالالالان  تعلقالالالا   الالالا حقيقالالالة  الالالان اجلالالالا   ال وألالالالورت لالالاله إال  الالالا )وإن ه تكالالالن  أواًل:ولكالالالن يالالالررت عليالالاله  

 .قد تعلق التكلي   ا وإن كان بواسطة تعلقه باجلا    طلوبة األ رارت ة  خصوصياهتا الفررتية  طلوب
 .ولعله يأيت له  فيد إيضاح –والطبيعة توألد بوألورت أ رارتها  واحلاصل  ان اجلا   احناليل

ق اصالوص الفالررت املالفاحم إذ التكليال  يف الواألالب التخيالني ه يتعلال)ان  نشأ املغالطة هو اخللال  بالني بشالر  ال وال بشالر   الان قولاله   ثانياً:
ان يف  اناله ال شالك كوناله بنرالو )بشالر  ال  إن أريالد بالال)خصوص الفالررت املالفاحم...   للواألب التعييا، بل التكلي  قد تعّلق باجلا   بني األ الرارت  

كوناله بنرالالو وإن أريالد باله   ،خلال هالذا  ا  يالتعيينلفالرض اناله ختيالني ولالو كالان بشالر  ال لكالان  ،أحالد ه  ع اليدّ الواألالب التخيالني ه يتعلالق باله كالذلك وه 
 الذا ال بشالر  عالن ان يقالوم بالذاك  لكالن  ال   مو يقال ال شالك يف اناله  تعلالق التكليال   الان  عالىن الواألالب التخيالني هالو ذلالك )اي ان )ال بشر   

 ضميمة انه  وا تركه إ  قسيمه )على أحد األقوال يف حتقيق  عىن الواألب التخيني .
عالن أحالدااأل ألن اجلالا    قالدور علياله مقدوريالة  عليهمالا ولاليس بعالاألفاجلالا   واملضاليق ليقالال باناله قالارتر ليس  وررت الكالم التفاحم بني ثالثاً: 

، بل الكالم إمنالا هالو عالن التالفاحم بالني املضاليق وبالني هالذا الفالررت  الن اجلالا   املالفاحم لاله، وال شالك امبينهبعض أ رارته،  تكون النتيعة انه ال تفاحم 
 ان ا تثال أحداا  وألب للععف عن اآلخر. معىن انه غن قارتر على ا تثال كليهما  عا  

هو خروج عن  صب البر  إ   وض  آخرأل  ان الكالم هو عالن تالفاحم الفالررتين )املضاليق  إذوبعبارة أخرى  ان استدالله هو عليه ال له، 
ى  الالا لالاله البالالدل عرضالالا   وهالالو  الالررت املوسالال  املضالالارت والفالالررت  الالن املوسالال  املضالالارت لالاله  ولالالذا عالالرّب املالالناا النالالائيا بالالال)ترألي   الالا ال بالالدل لالاله  وهالالو املضالاليق )علالال

وليس هو اجلا    ان اجلا   ال بدل له بل أ رارته هلا البدل، وليس الكالالم عالن تالفاحم اجلالا   واملضاليق  الان هالذا األخالن ه يكالن  الوررت  ،للمضيق
 نوصلى اهلل على محمد وآله الطاهري  وللبر  تتمة بإذن اهلل تعا . البر  بل وه يّدعه أحد.

ِتَهاِد َوالصَّبإِر َوالإَيقِ ))  صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل  يَماُن ِفي َعَشَرٍة الإَمعإرَِفِة َوالطَّاَعِة َوالإِعلإِم َوالإَعَمِ  َوالإَورَِع َوااِلجإ يِن اْلإِ
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ِليِم فَأَييََّها فَيَقَد َصاِحُبُه َبَطَ  ِنظَاُمهُ   .11ص 2كنف الفوائد  ج   َوالرَِّضا َوالتَّسإ


