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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 
(1) 

 لية إلى عالم الجعلوجوه ثالثة لدفع سراية التدافع من عالم الفع
ء، أخرى فان تفريق املريزا النائيين بني التزاحم والتعارض والتزامه بعدم سراية املزامحةة بةني احلنيمةني مةن ماةام الفعليةة إ  ماةام ا   ةاوبعبارة 

 :والوجوه هي ،يعود إ  وجوه ثالثة بعضها أقوى من بعضها اآلخر إذ ال يرد على ثا يها مثاًل ما ورد على أوهلا
 بالمكلف (مقام الفعلية)بالمشّرع و (مقام الجعل)قيام  -3

ان ماام الت ريع قائم بامل رِّع وماام الفعلية والتةزاحم قةائم بفعةمل املنيلفةم فهمةا مةن عةاِلمني فتل فةني فاةد ثانياً: ما سبق من )الوجه األول: 
وبعبةارة أخةرى عرفيةة:  ةملن املةو  ياةول:   1)عةامل الفعليةة، وال تةدافع بينهمةا ال تنيون منافرة بني أمرين يف عامل الت ريع وتنيون بينهما املنافرة يف 

 أحدمها. إفعملا ين اجعمل احلنيمني وأ ت 
إذ   ؛لةةكلأل ال مينيةةن للمةةو  أيضةةاً إ  ةةا مها حاياةةةً  مينينةةه فعلهمةةاوحيةةق قةةد يةةورد علةةى ذلةةأل السةةراية ألن املةةو  حيةةق علةةم بةةان املنيلةةم ال 

 و فعلني يعلم ان احدمها غري مادور له؟ لكلأل  ان الوجه الثاين هو األجدر باجلواب عن ا شنيال، وهوحن حاياةً  ه يم يعامل ان يبعث
 رجوع الحمليتين إلى شرطيتين -2

مها علةةةى ءإعةةةادة الاضةةةيتني احلمليتةةةني إ  قضةةةيتني شةةةرايتني، وذلةةةأل هةةةو مةةةا  ةةةتجم بةةةه أو  وضةةة  بةةةه قولةةةه ان )ت ةةةريعهما وإ  ةةةاالوجهههه اليهههان : 
ه إ  الاضةةةية ال ةةراية فريتفةةةع ر وجةةود  ق علةةةى املوضةةوع املاةةةد  اةةدر وجةةةوده   مةةا فصةةةلناه يف البإةةق املاضةةةي، فةةعمذا أرجعنةةةا احلنيةةم املعل ةةموضةةوعهما امل

الةةكف فسةةره املةةريزا بةةة)ا اك هةةكا ال ريةةق علةةى ، و وهةةو غةةري قةةادر إال علةةى أحةةدمها  أ اةةك هةةكا ال ريةةق وا اةةك ذا  ال ريةةق)التةةدافع حتمةةاً إذ ينيةةون معةة  
ر وجوده وأ اك ذا  اآلخر على تادير وجوده ، ينيةون معنةاه علةى تفسةري ا لنيالمةه بعةد ضةم  المةه اآلخةر وهةو )فيصةل   ةمل منهمةا ألن ينيةون تادي

إذ  در  علةى إ اةاذ ذا  فمل اةكه .قة)إذا قةدر  علةى إ اةاذ هةكا ال ريةق فمل اةكه وإذا  :هةو  2)افعاً ملوضوعه   مةا أوضةإناهر عن اآلخر و تعجيزاً مولوياً 
 رض ان  و ه مادوراً عليه قيد للموضوع.ف وجود لة)ال ريق املادور على إ ااذه  بعد إ ااذ ال ريق األول إذ املايد ينتفي با تفاء الايد والال

لينيةون   3)ومن الواض  ا ه ال تةدافع بةني ال ةرايتني فا ةه إذا أ اةك هةكا فِةِاةد  ِفاةِد الاةدرة علةى إ اةاذ ذا  فةال يتعلةق بةه األمةر الفعلةي بعم اةاذه
 .من التنيليم ب ري املادور

منهمةا علةى تاةدير وجةود موضةوعه ال ةكف مةن مجلةة قيةوده   ولعمل هكا صري  قوله يف أجود التاريةرا  )فةال منافةاة بةني جعةمل الوجةوبني يف  ةمل
ب عجةز املنيلةم عةن اآلخةر بةمل املنافةاة إ ةا هةي يف ماةام الفعليةة فةعمن صةر  الاةدرة يف  ةمل مةن الةواجبني يوجة ،قدرة املنيلةم علةى إدةاد متعلاةه

 فتملممل.  4)فال يعامل فعليتهما معا فالتنايف إ ا هو يف ماام الفعلية ليس إال 
 مع رفعه (التزاحم)مع انحفاظ موضوع اآلخر وف   (التعارض)تقدم أحدهما ف   -1

أمةا األخةري فلمةا  :رفع موضوع اآلخةر التعارض يستدعي بااء موضوع اآلخر، والتزاحم يستدعيبعبارة أخرى: ما ذ ر اه بة)الوجه اليالث: 
حالةه تعلةق بةه )أ ةرم   وأما األول فألن الفرض ان احلنيمني املتضادين موضوعهما األمر الواحد فمع فرض بااء )العلماء  علةى ،ذ ر قبمل قليمل

                                                           

 راجع الدرس السابق.  1)
 يف )سابعاً وثامناً  من الدرس السابق..  2)
 أل ه حينئٍك من السالبة با تفاء املوضوع.  3)
 .272ص 4، جعجمل اهلل فرجه ال ريمالسيد أبو الااسم اخلوئي، أجود التاريرا ، من ورا  مؤسسة صاحب األمر   4)
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موضةةوع اآلخةةر أف  تدعي رفةةعِ ومةةا يسة ،موضةوع اآلخةةر أف لينيةةون مةةن املوجبةة بباةةاء املوضةةوع وواضةة  الفةةر  بةني مةةا يسةةتدعي باةةاءِ و)ال تنيةرم  
 وعليه فنييم يعامل إرجاع التزاحم إ  التعارض؟  1)لينيون من السالبة با تفاء املوضوع 

دليةمل وجةوب وهو ما ذ ره املريزا النائيين يف أجود التاريةرا  باولةه: )الثالثةة: ان التاةدب يف بةاب التعةارض مةع احنفةاا موضةوع اآلخةر  مةا يف تعةارض 
هةو  ةكلأل خارجةةا  فةعمن تاةةدب الثةاين علةى األول ال يوجةب رفةةع املوضةوع بةمل ينيةةون العةامل الفاسةق  ةةا ؛ع دليةةمل حرمةة إ ةرام العةةامل الفاسةقإ ةرام العلمةاء مة

خبال  بةاب التةزاحم فةعمن تاةدم أحةد احلنيمةني علةى اآلخةر يوجةب عةدم ااةق موضةوع اآلخةر ملةا عرفةت وهكا  ،حمنيوما حبرمة ا  رامعن دليمل الوجوب و 
 هكا. . 2) من ان صر  الادرة يف أحدمها يوجب سلب الادرة عن اآلخر فينيون عدم احلنيم من جهة عدم الادرة اململخوذة يف موضوعه

 ال يمكن مطلقاً  إشكال العراق : اما ان يمكن تشريع كال المتزاحمين مطلقًا أو
أشنيمل احملاق العراقي على املريزا النائيين باوله: )أقول: جعمل احلنيم وإ  ائه يف ماام الت ةريع علةى موضةوعه املاةد ر وجةوده، إن  ةان  ولكن

ز اآلخةر. وإن مل ينيةن قابال للتإاق ولو مل ينته إ  مرحلةة الفعليةة االمتثاليةة، فالزمةه جةواز اجلعلةني حةة يف صةورة مالزمةة امتثةال أحةدمها لتعجية
قةةابال للتإاةةق إال يف صةةورة ا تهةةاء أمةةره إ  الفعليةةة، فنييةةم ينيةةون ئعةةوالن بينهمةةا املالئمةةة يف دةةر  العجةةز عةةن امتثةةال أحةةدمها ولةةو مةةن بةةاب 

مةةن بةةاب  االتفةةا ؟ بةةمل ال حمةةيق مةةن تايةةد إاةةال  هةةكا اجلعةةمل بصةةورة الاةةدرة، فينتهةةي االمةةر حينئةةك يف صةةورة العجةةز عةةن امتثةةال أحةةدمها ولةةو
 . 3)االتفا  إ  اجلزم بعدم أحد اجلعلني واقعا،  ما ال خيفى، فتدبر 

 والقدرة قيد الموضوع فينتف  بإنتفائها
بالاةةدرة عاةةالً لنينةةه لةةيس مايةةداً بةةالعلم بةةاحلنيم وإال للةةزم الةةدور،  د  ان الاةةدرة لتلةةم عةةن العلةةم يف ان اخلطةةاب والتنيليةةم ماي ةةوتوضههيحه: 

وال فر  يف استإالة تنيليم غةري الاةادر بةني غةري الاةادر علةى ا تيةان بنيافةة أفةراد املةملمور بةه وبةني تنيليةم  ،غري الاادروعليه فال يعامل تنيليم 
لفسةق غري الاادر على إتيان بعض األفراد  ما يف مادة االجتماع من العامني من وجه يف مثمل )أ رم العامل  و)أه ن الفاسق  لةو اجتمةع العلةم وا

فةةةعمذا  ،تنيليفةةةه بةةةالبعض اآلخةةةر )وهةةةو مةةةادة االفةةةتا   ال دةةةدف لتصةةةإي  تنيليفةةةه ب ةةةري املاةةةدور وهةةةو مةةةادة االجتمةةةاعوصةةةإة  ،يف شةةةاق احةةةد
جعةةمل وجةةوب  وامةةا عةةدمجعةةمل وجةةوب ا  ةةرام علةةى العةةامل الفاسةةق عةةدم بعةةدم أحةةد اجلعلةةني: امةةا  جزمنةةاه يف مةةادة االجتمةةاع اسةةتإال تنيليفةة

 إذاً.  4)التزاحم إ  التعارض فرجعا ها ة )أو عدم وجوب ا  رام  عليه، 
إ  اسةتإالة مجةع  علةى ا تيةان امةا، لعةدم قدرتةه  ظةراً  ا نا اما ان  لتزم بعدم سر اية اسةتإالة مجةع املنيلةم بةني املتةزامحني: (5)وبعبارة أخرى

  : لتزم بالسراية واما ان ،لتنيليم امالامل رِّع 
 .حة يف صورة اتفا  اجتماعهمافان التزمنا بالسراية فيمتنع جعمل املو  للإنيمني 

 مةا مضةى مةن لثيةمل املةريزا وإن التزمنا بعدم السراية ص  جعمل املو  للإنيمةني مطلاةاً أف حةة يف صةورة مالزمةة امتثةال أحةدمها لتعجيةز اآلخةر  
 دف دائمًا فيما  ان فو  خط االستواء.ال تستدبر اجلدف  يف مثمل العرا  مع ان استاباهلا مالزم الستدبار اجل)مع   النائيين له بة)استابمل الابلة

وسةينيون مسةتند رد  ةةا لنيةالم العراقةي مفةةردة )واقعةاً  الةواردة آخةةر   وسةتمل  غةداً مناق ةة  ةةالم احملاةق العراقةي ا احملاةةق النةائيين بةعمذن اهلل تعةةا 
 على محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل  . المه فاهنا وإن بد  له إال اهنا عليه لدى التدبر فتدبر حة غٍد واهلل اهلادف

ُه َخاِئٌف َمخُذول فَاحَتِرُسوا ِمَن اهلل ِبكيَرِة الذِّكِر.  )) :عليه السالم احلسنقال ا مام   أيها الناس إنَّ َجاَر اهلل آِمٌن محفوٌظ َوعدوَّ
 .423ص 14وسائمل ال يعة: ج ))واخشُوا اهلل بِالتَّقَوى وتَهَقرَّبُوا إلى اهلل بِالطَّاَعِة فإنه َقرِيٌب ُمِجيبٌ 
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  المه.هكا توضي  صدر  المه، وما سبق  ان توضي  ذيمل    2)


