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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 
(4) 

 يق بين اإلرادة الجدية واالستعماليةحل معضلة الفرق بين التزاحم والتعارض بالتفر 
املعضلللة  للا يظهللر بلله عللدم ااقيللة عللالم االلللني العراقللي والنللائي  قعللام، هللود بللا  يلللال بللا  األقللر لللي   ائللرام بللني  علل  وحللل 

امللدور وهو عال  تكليف العبد  ا ال يطاق إذ ُعلف بغري لري  عليه انهاحلكمني املتزامحني يف قرحلة اإلنشاء عما هو رأي النائي  
العامل( و)إهانة الفاسق( يف قور  ا تماعها يف الصالة يف املكا  املغصوب ويف العامل  إعراماألقرين )الصالة وجتنب الغصب( و)

قع قا قضى بيانه قن سراية عدم اإلقكا  يف قلام االقتثال إىل عدم اإلقكا  يف قلام  الفاسق قع انه غري قا ر إال على أحدمها
ض إذ يكونلا  بلاب التعلار بوبني عدم  ع  أحدمها يف قرحلة اإلنشلاء عملا هلو رلاهر العراقلي، ليللزم إحللاق بلاب التلزاحم  ،اجلع 

م بو لوب إعلرام العلامل أو علدم  عل  احلكلم بو لوب كلعلدم  عل  احل)اقلا اجلزم بعدم أحلد اجلعللني واقعلام  حينئٍذ قتكاذبني بعد
شللق لالللو وهللو اللللول يف التللزاحم باجلعلل  وعدقلله قعللام أي اجلعلل  يف قرحلللة اإلرا ة  بلل  هنللا  (إهانللة الفاسللق، يف العللامل الفاسللق

 االستعمالية وعدقه يف قرحلة اإلرا ة اجلدية. 
إ  مل نلل   (1)صلدوروتوضيحهد ا  املتعارضني قتكاذبا  يف قرحلة اإلرا ة االستعمالية ب  يف السابق عليها امللالمم الا وهلو ال

علل  أ  احللدمها غللري إللا ر أللصذا مل يكللن إللا رام أللال يللال لتللوهم انلله أريللد بللاإلرا ة االسللتعمالية أكيللف يبعينيتهمللا أتلقلل ، وذللل  
املريلد غلري االامل أو  يسلتحي  اللطلع بصلدورمها قلع حفلة اجلهلة، قلن امللتكلم امللتفل  (2)إذ اإلرا تا  أرع الصدور وللذا ؛اجلديةب

 .املمتحن أو شبههما
ا قلن حيلو الصلدور مال تغصب( ال قشكلة أيه)و (أا  )إ    (3)ني إال يف قرحلة اإلرا ة اجلديةاقا املتزامحا  أليسا قتعارض

ام وا  عليهملا إللا ر وإالا املشللكلة يف إرا ة قلور   أي اهنمللا يتعارضلا  يف أإللالة التطلابق بللني اإلرا تللني  ،قنهمللا قعلام  اال تمللاع ّ لد 
ورمها قعلام، أكملا ا  العلام وا لاع يتعارضلا  )بلدوام( يف قرحللة اإلرا ة االستعمالية واجلدية يف ع  قنهما، ولذا إل  اللطلع بصلد

اجلديلة يف قللور  ا للاع ال االسللتعمالية لفللرض ا  العللام اسللتعم  يف العمللوم ال يف ا صللوع وإال عللا  يللامام، عللذل  العاقللا  قللن 
ا ة اجلدية يف قا ة اال تماع  و  االستعمالية )لكن تعارضام قستلرام( يف قرحلة اإلر  (4)و ه إذا عا  لك  قنهما املال  يتعارضا 

 لفرض ا  عال قنهما استعم  يف العموم الشاق  ملور  اال تماع.
حينئٍذ، مث يتصلا قا  يف قلور  لكليهما  وال خيفى ا  ذل  أيما لو انفص  أحدمها عن اآلخر، أا  اإلرا ة االستعمالية تنعلد

أيبتليلا  باإلمجلال  ن لهأحدمها اآلخر أحكمه حكم املخصل،، وأقلا للو مل يعنوّ     و  نل  وع   اال تماع يف اإلرا ة اجلدية، واقا لو اتصال
لكللن ذللل  عللله أيمللا لللو قلنللا بعللدم إقكللا   يف اجلديللة وبعللدم انعلللا  االسللتعمالية لكللن ملللانع ال لعللدم الصللدور أو لعللدم امللتضللي.

                                                           

 واملرا  التالمم عرأام أو حبسب األإ . أتلق . ،ألد أرا ه باإلرا ة االستعمالية، أي استعمله يف املوضوع له إذ علما إدر قنه اللفة (1)
 حيو تكاذبا يف الصدور واالستعمالية. (2)
 مث الحلام تفصيله. ليت يف املنت إمجالهييف غري قتساويي األمهية، أي يف األهم قع اللول باقتناع الرتتب، واقا على إقكانه أفيه عالم، وس (3)
 استعمال التعارض ههنا ونظائره، باملعىن األعم. (4)
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أانله عللى هلذا ال تعلارض حل  يف  ؛  وعلو  احليثيلة انضلماقيةا تماع األقر والنهي  و  قا لو قلنا باإلقكا  لتعد  اجلهلة والعنلوا
بل   ،الرتتب أالتعلارض يف اجلديلة لابل إقكا  ، نعم لو عا  أحدمها أهم وقلنا بعدم (1)اجلدية واملآل التخيري يف قتساويي األمهية

 له وحتليله بصذ  اهلل تعاىل.ح  لو قلنا بصقكانه أيما إذا اقتث  األهم ب  ح  لو ترعه على و ه، وسيليت تفصي  ذل  ع
  أحلدمها( قللع انله قلد قاللله وبلذل  يتضل  و لله رّ وبعبلارة أخلرم قفلا  التعللارض انله )مل يلل  أحللدمها( وقفلا  التلزاحم انلله )مل يُل

 اإلشكال على عال العلمنيد
 وجه اإلشكال على المحقق النائيني

أقللا املللريما النللائي  أللولللهد )وأقللا التللزاحمد أعللدم إقكللا  ا تمللاع احلكمللني أيلله إاللا يكللو  يف قرحلللة االقتثللال بعللد تشللريعهما 
وإنشائهما على قوضوعهما امللد ر و و ه، وعا  بني احلكمني يف عامل اجلع  والتشريع عمال املالئمة قلن  و  أ  يكلو  بينهملا 

إذ رهللر عللدم إللحة قوللله )بعللد تشللريعهما وإنشللائهما( إذ التشللريع واإلنشللاء إاللا هللو يف  (2)نشللاء،(قزامحللة يف قلللام التشللريع واال
ورهلر ا  قوللهد )وعلا  بلني احلكملني يف  ،قرحلة اإلرا ة االستعمالية  و  اجلدية، وراهر عالقه ب  شبه الن، قنله انله يف اجلديلة

بلني اإلرا تلني االسلتعماليتني  و  اجللديتني لوضلو  انله قلا ام يعللم بلا   عامل اجلع  والتشريع عمال املالئملة( ا  املالئملة إالا هلي
 حنومها. اإللزاقي العبد غري قا ر على االقتثالني أانه يستحي  عليه البعو احلليلي

 وجه اإلشكال على المحقق العراقي
قللن بللاب االتفلاق إىل اجلللزم بعللدم  وأقلا العراقللي ألظلاهر قولللهد )أينتهللي االقلر حينئللذ يف إلورة الع للز عللن اقتثلال أحللدمها وللو

قد رهر إذ اجلع  يف قرحلة الصدور واإلرا ة االستعمالية عدم لو أرا  قن )اجلزم بعدم أحد اجلعلني واقعام(  (3)أحد اجلعلني واقعا(
و أرا  ذلل  بطالنه، نعم لو أرا  عدم أحدمها يف قرحلة اإلرا ة اجلدية لكا  إحيحام عما ذعرناه لكنه خالف راهر عالقه إذ لل

لكلللا  ينبغلللي ا  يللللول )اجللللزم بعلللدم احلللدم اإلرا تلللني واقعلللام، وهلللي اإلرا ة اجلديلللة، بعلللد الفلللرا  علللن لبلللو  اجلعللللني قعلللام إلللدورام 
 يصلرأه علن رلاهرهواستعماالم( ويؤعده راهر تعبريهد )عدم اجلعلني( أا  تفسريه بعدم إحلدم اإلرا تلني خلالف الظلاهر، نعلم ر لا 

وأيه ا  اإلرا ة االستعمالية أيضام واقعيلة والفلرق ا   ،يريد عدم أحد اجلعلني يف قرحلة اإلرا ة الواقعية أي اجلديةقوله )واقعام( با  
 اجلدية واقعية قرا ة واالستعمالية واقعية قستعملة. أتلق  وتدبر

بالصلدور وعلدم اإلرا ة  (5)العلملبو  ور  عليه قا قضى قن  (4)(اجلزم بعدم أحد اجلعلني واقعام إدورام )واحلاإ  انه إ  أرا  
إ  قا ذعره لكنه يؤعد الفلارق بلني التلزاحم والتعلارض  (اجلدية وا  أرا  )اجلزم بعدم أحد اجلعلني واقعام قن حيو اإلرا ة اجلدية

 . أتدبر  يدام.وا  ور  إشكاله على النائي  وال يلغيه
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ِمن قَتِلِه أن َجَعَل اإِلماَمَة في ُذرِّيَِّتِه،  عليه السالمإنَّ الّله َتعالى َعوََّض الُحَسيَن    (( دعليه السالم الصا ققال اإلقام 
 .313األقايل )للطوسي(د ع  ))َوالشِّفاَء في تُربَِتِه، وإجابََة الدُّعاِء ِعنَد قَبرِِه، وال تُلَعدَّ أيّاُم زائِريِه جائِيا وراِجعا ِمن ُعُمرِهِ 

                                                           

 والتعارض يف الظهور يف التعيني ألط. (1)
 .304ع 4الشيخ حممد علي الكارمي ا راساين، أوائد األإول، الناشرد قؤسسة النشر اإلسالقي، ج (2)
 .303 – 305ع 4د قؤسسة النشر اإلسالقي، جالشيخ حممد علي الكارمي ا راساين، أوائد األإول، الناشر (3)
 أو قن حيو الصدور. (4)
 املرا  قن العلم األعم قن العلمي. (5)


