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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(47) 

 سمن مرجحات ابب التزاحم: حق هللا أو حق النا
مرجحااات ابب الااا احم أااون أحااد ادلااا اآلني حاا  هللا وا،خاار حاا  الناااه، إااان يعااق األعااالم  هاا  إ   اارجي  حاا  هللا علااى ومننن 

ة يااني أاااوار ومرا اا  احل ااني، يوجااول، وقااد ي ااال فص ااوقااد ي   حاا  الناااه، يينمااا ععااا الاابعق ا،خاار، واسااادل أااة ماان الفااري ني   لااة،
 لولوج يف حبث األ لة ال يد من متهيد أمور:وقبة ا ،(1)ابلاخيري أو يغري  لك

 أنواع احلقوق: 
 الناس، أو املركب أو حق  تعاىل هللا  حق  

 ان احل وق ميعن   سيمها يا سيم يدوي إ  أريعة أقسام:األمر األول: 
 ه األساسي  لك.زلضاً أو شبه زلق أو أان مصب   (هللا ح   )األول: ما أان 
 زلضاً أو شبه زلق أو أان مصبه األساسي  لك. (هالنا ح   )الثاين: ما أان 

 الثالث: ما  ر أ  من ح  هللا وح  الناه مع أون ح  هللا هو الغال  عليه.
 الرايع: ععا الثالث ابن أان ح  الناه هو الغال .

 ولنمثة ذلا  مثلة يني ما هو ماف  عليه وما هو سلالف إيه أو هو زلة أخذ ور  :
 الصالة والصوم واحلج.والعبا ات أ   عا  و وحيدلابهللاألول: أاإلميان إ

إاااان ادلراعاااى إيهاااا ابعاباااار اماااا مااان ح اااوق اإلاساااان، والثااااين: أالاااديون واإلرث وال ضااااب ادلالياااة ي اااعة مطلااا ، ياااة وأاااذا ادلعاااامالت 
عاياة ح هام، أاشاعا  الانأا  أو ان ر هاو من األ  إاان  ومن أ حترميها أو حتليلهاا رعاياة حا  النااه ياة وحاش لاو اشاع  ال اارر إيهاا شار اً 

 ، سواًء أخفي وجه أواه مصلحة ورعاية حل نا، علينا أم ال.يني وهعذاال يعوان مؤجلني يف العل  
 والثالث: أاحلدو  والاع يرات، أحد شرب اخلمر أو ال ان واللوا  أو غري  لك، وح  العدة حش مع األمن من احلمة.

 والرايع: أال صاص والدبت.
أااان إساا ا ه ييااد ادلعلااف، أال صاااص والديااة، إهااو حاا  الناااه وإن أااان إيااه حاا  هللا   مااايط يف الفاارق يااني الثالااث والرايااع: ان والضااا

 وما مل يعن إس ا ه ييدل، أاحلدو  والاع يرات والعدة، إهو ح  هللا  عا  وإن أان إيه ح  الناه. ، عا 
 أول حبث احل وق من أااب البيع إراجع.لنا العالم عن هذا الضايط والن اش حوله يف وقد إص  

ادلعلاف  ة  ع ارعاياة مصااحله ومفاسادل إهاو حا  هللا  عاا  يادعول اااه جاة ا اه ج  إ  وقد ي ال يف الضاايط: ان ماا عاا  إ  اعاماع و 
 ذا الضايط وساي ه.هبا ويل األمر، وما عا  للفر  افسه هو ح  الناه ألاه  عا  أوأله إ  ال خص افسه، ولعله أييت الن اش حول ه
 وال خيفى الن اش يف يعق األمثلة إال ان ادل صو  ههنا إل اء اظرة عامة على األقسام وليا حت ي  حاذلا إ هياً.

                                                           

 ، أو غري  لك شلا سيأيت.ال رعةأالرجور إ  قاعدة العدل واإلاصاف، أو   (1)
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 تعاىل الشخص والناس وهللا التقسيم إىل حق  
 وحاا  الناااه وحاا    ان ال سامة يااني حاا  هللا وحاا  النااه ليساا  حاكاارة يااة هنااك   ساايم سالسااي: حاا  ال اخص افسااهاألمننر الينننا : 

، وله أمثلة: منها: ما لو  ار أمر النف اة ياني إافاقهاا علاى والدياه أو علاى أوجااه أو علاى افساه، أماا لاو أاان لاه قلياة مااء أو  عاام (1)هللا
ولاذا  حا  النااه هاو ال وجاةومص   ح  هللا هو الوالدان ولذا ال يص  ذلما إس ا  النف ة إمص   أو لباه واحد ال يعفي إال أحدهم، 

م ح  النفا أواًل مث ال وجة مث الوالدين، ولاذا لاو  ار أمارل ياني أن ي ارب هاو ادلااء   د   العثري من األعالميص  ذلا اإلس ا ، وقد ارأتل 
، ولعنااه انقااذ يف  لااك الساايد الوالااد حاارم عليااه   اادو غااريل ووجاا  عليااه  عييناااً إا ااا  افسااه ،وإال مااات أو أوجاااه أو الوالاادين وإال مااا وا

 وارأتل الاخيري مساداًل   لة اإليثار وحنوها، شلا يوأة البحث عنه وا اشه إ  زلله.
 مسائل فقهية من مناذج تزاحم حق  هللا مع حق  الناس

لنااه، واضايف: اااه قاد ي اال وقاع إيهاا البحاث يف   ادو حا  هللا أو حا  االا  ف هياة الساائة رلموعاة مان ادليف  أر األمر الينالث: 
 .(2)أو ال رعة أو غري  لك يف يعضها ابلاخيري أو ي ال إيها ي اعدة العدل واإلاصاف

إمنهااا: مااا لااو  اا احم أ اء الاادين مااع إعطاااء ال أاااة الواجبااة، إلااو أااان ادلياا  مااثاًل مااديوانً ل ااخص وأاااا  عليااه ال أاااة أيضاااً ومل يؤ هااا 
 ؟هما ادل دمإمات، ومل  عن العأة  سعهما إأي

ين دإال أحاداا، إ اد ارأتل الابعق   ادو الا ميعناه ااا لدياه مان ادلاالومنها: ماا لاو  ا احم أ اء الادين ماع احلاج ادلساا ر يف  مااه، ومل 
 وارأتل البعق   دو احلج، يينما رأل البعق الاخيري.

ياار أو اخلماار، إ ااد رجاا  الاابعق ههنااا حاا  هللا إ ااال أأااة ادلياااة أو الاادم أو اخلن   وياانيومنهااا: مااا لااو  ار األماار يااني أأااة ادلغصااوب 
 ؟رمة أأة الدم وادلياة، إهة األمر أذلكحبيوجوب أأة ادلغصوب إا ا اً حليا ه و 

ومنها: ما لو  ار األمر يني الايمم والغص ، ابن مل يعن له إال  راب غصيب يايمم يه، مع إ دل للماء، إإن قدمنا ح  هللا وج  
ان إاقد الطهورين  س ط عنه إ  وقد  ه  أثري من األعالم  ،طهوريناً للإيعون إاقد الناه ح ر م، دمنا ح   عليه الايمم يه وإن ق

َرُك َعَلى ُكلِّ َحالٍ )) الصالة يينما ارأتل الوالد ويعق آخر ابما ال  س ط إ   و فصيله يف زلله. (3)((ََخُْس َصَلَواٍت اَل تُنتنْ
ا ادورل النهاي عان ادلنعار أو ال يعاون مياه ماؤسراً إال لاو قطاع رآلاه  مل يعانمع قطع الارحم، ابن  ومنها: ما لو   احم النهي عن ادلنعر

 عن ادلنعر عداوة مع رآله حبيث ال ير در لو ي ي وكواًل هبا وير در لو قطعه. ولو ظاهراً، أما لو أاا  للمنهي  
 ومنها: ما لو   احم الصوم مع العس  لإلافاق، وسيأيت.

  احم العذب وهاو مان العباائر ماع الاسابي  إل االف ماال الغاري  ن  ار األمار ياني ان يعاذب علاى ارماارك والع اار  ومنها: ما لو
رواياة أو أأثار  صارح ابألرجا ، إلاا العاالم يف  (4)ويف يعاق ماا ساب  ،مالاه روين ذ مال الغري الذي هو أماااة لدياه، أو ال يعاذب إيصاا   

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين .لية اخلاصم اضى ال اعدة العامة لدل إ د الد
كلى هللا عليه حتف الع ول عن آل الرسول  ((َتُكوَن َلُه َرْغَبٌة ُتِذلُّهُ َما َأقْنَبَح اِبْلُمْؤِمِن َأْن )): عليه السالمقال اإلمام احلسن العسعري 

                                                           

ني سا ي حياوان يف قطع النظر عن سائر احل وق أح  احليوان مثالً إااه قد يا احم مع ح  الناه أما لو  ار األمر يني رإاع عط اه الاذي ي اع يف م ا ة لاوالل وياوهذا مع  (1)
 عياله ميوت لوالل.

نَنُهمْ )إ  ااه من كغربت  اً أالعمة على  ب  األأثرية وال ورل اسانا   (2)  حوله. والن اشسيأيت حبثه و  (َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَنينْ
 .282ص 3 هران، ج –س ة اإلسالم العليين، العايف،  ار العا  اإلسالمية  (3)
 أادلسألة األخرية.  (4)
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