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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 
(5) 

 التحقيق: عدم عود التزاحم للتعارض
ال بد لدفع توهم عودة التزاحم إىل التعارض يف بعض الصور، والذي  التذزم بذه مجذع ألذن األعذا م، ألذن قديذد ألوقذع التذزاحم خرى: وبعبارة أ

وبنظذرة عاألذة للعديذد ألذن أبذواب األاذول صاة الصذلة  -يف جممل األدلذة الذت تبذدو ألتدافعذة أو ألتعارضذة، عنذد عسذبة بعبذها إىل بعذض، فن ذول  
  -ألدلة بتحديد العالقة بني ا

 أنواع العالقة بين الدليلين:
، األذذا أن يعلذذم بعذذدم اذذدور أحذذد ا، واملذذراد (1)أو العذذام واصذذا  أو املتبذذاينني باعواعهذذاعذذاألني ألذذن و ذذه ألذذن ال أعذذم ألذذن او مذذاان الذذدليلني، 

  (2)األعم ألن العلمي، أو ال بان علم ادور ا حسب أدلة حجيتهما
او مذا بذالعموم واصصذو  ألذن و ذه أو العمذوم واصصذو  املطلذ  أو التبذاين فذان املتبذاينني قذد يعلذم   فامل سم هو ألطلذ  املتذدافعني أعذم ألذن

 وعلى أ  فاألقسام هي  بصدور ا لبيان احلكم الواقعي ألطل اً أو يف اجلملة فيو ب اإلمجال والتشابه، وقد يعلم بعدم ادور أحد ا فتاألل.
 ندا  ان يعلم عدم صدور أحدهما، فمتكاذبان س -3

دليذذل حجيذذة اذذل ألنهمذذا يفيذذد حجيتذذه ويفيذذد ببذذميمة  املتعارضذذان لكو مذذا ألتكذذاصبني سذذنداً فذذان   فهمذذا (3)فذذان علذذم عذذدم اذذدور أحذذد ا -أ
العلذذم اإلمجذذاد بعذذدم اذذدور أحذذد ا سذذبب لتكاص مذذا   العلذذم اإلمجذذاد بعذذدم اذذدور أحذذد ا عذذدم اذذدور اوخذذر، وبذذالعك   وإن  ذذ   ف ذذل

 ألتكاصبني بالياة. عايكو َعَرضاً وإن مل 
 ان يعلم بصدورهما -9
وان علذذم بصذذدور ا باسذذتجمام اليهمذذا لشذذرائا احلجيذذة، فاألذذا ان يعلذذم بذذان أحذذد ا مل يصذذدر لبيذذان احلكذذم الذذواقعي أاذذاًل، أو ال بذذان  -ب

 ا لبيان احلكم الواقعي ولو يف اجلملة.يعلم بصدور 
 مع عدم إحراز الجهة -أ

وال يطلذ  علذى هذيين املتعارضذني لعذدم  ،أو األتحاعذاً أو  ذبه صلذ  أو توريذةً  هة، اما لذو علذم بصذدور أحذد ا ت يذةً يو ب اإلخالل باجلفاألول: 
 ، فالتكاصب أعم ألن التعارض اما سيظهر أاثر.(4)تكاص ما سنداً وليا ال جتر  عليهما أحكام التعارض فيطرح ألا اان ت ية وإن اان أقوى سنداً 

 مالك ألحدهما فالتخصيص أو الحكومة أو...مع إحرازها، فاما بال  -ب
 على قسمني  فاألا ان ال يكون ألحد ا ألالك أو يكون لكليهما املالك والثاني: 

فذان اذذان ألحذذد ا املذذالك دون اوخذذر، اذان أحذذد األقسذذام اصمسذذة وهذذي  احلكوألذة والذذورود والتجصذذيض والت ييذذد والتجذذري   لوضذذوح ان  -أ
ألذن تذر يا األهذم فلذو فذرض ان العذام أهذم ت ذدم  أحكاألذهلي  فيه ألالك حكم العام وإال اان ألذن التذزاحم وتلتذه  ألورد اصا  اصارج ألن العام

 ، وايل  األألر يف ألورد احملكوم وامل يد وهكيا.(5)على اصا 
 ب للعام لكن يف داللته ال يف سنده.واحلاال  ان اصا  أيباً ألكي  
                                                           

 ا دائماً أو اتفاقاً على التفصيل اويت.سواء اان ألن باب التعارض ااارم العلماء وال تكرم العلماء أم ألن باب التزاحم اما لو تباد (1)
 األا عدم العلم بالصدور فملح  بالعلم بالعدم ألن حيث عدم احلجية. (2)
 وااع  النسبة بينهما التباين أو العموم ألن و ه. (3)
وخذالفهم العذام، ت ذدم اصذا  للرت ذيا الذدالد، واالألنذا اون يف  العاألذة أهذل وهيا غري ألا دار بني الرت يا بالداللة أو باجلهة فان الرت يا بالداللة أل ذدم فلذو وافذ  اصذا  (4)

 الرت يا باجلهة أو السند يف املتباينني.
 أ  إصا اان ألن باب التزاحم. (5)
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العمذوم واصصذو  املطلذ  إص النسذبة بذني احلذاام واحملكذوم قذد تكذون ألذن و ذه امذا ال  فذى، وأألذا وهيا ال سم أعم ألن العاألني ألن و ه أو 
 الوارد فهو ألباين ألن املورود عليه ألعه يزيل ألوضوعه ح ي ة وإن اان بعناية التعبد.

مسذذة السذذاب ة( فلذذي  ألذذن التكذذاصب السذذند  ال غذذري، أألذذا التكذذاصب الذذدالد )االصذذور اص هذذووألنذذه  هذذر أاثذذر ألذذا سذذب  ألذذن ان التعذذارض 
 اان ألن التعارض فتدبر.  ،إن مل جند و ه مجع بينهما  إىل السند ، اما يف املتبايننيععم لو عاد التكاصب الدالد (1)التعارض يف  يء
علذذى  وعليذذه فذذال يصذذا االسذذتدالل بالتكذذاصب (2)، واألول هذذو التعذذارض خااذذةأو دالد و َهذذ  ان التكذذاصب إألذذا سذذند  أو    وبعبذارة أخذذرى

 التعارض فاعه استدالل باألعم على األخض.
 وأما مع وجود المالك لكليهما فتزاحم أو تدافع

ألذذع  وإن اذذانا والتجيذذري بينهمذذا إن تسذذاويا، فهذذو التذذزاحم، مذذألذذع حكذذم الع ذذل برت ذذيا األهذذم ألنه فذذان اذذان (3)وإن اذذان لكليهمذذا املذذالك -ب 
هذذو التعذذارض  هلمذذا وإمجالذذه  انيذذروروه ا سذذيم للتذذزاحم والتعذذارض وسذذيظهر اعذذه قسذذيم  حكمذذه برت ذذيا املهذذم علذذى األهذذم فهذذو قسذذم آخذذر  ديذذد مل

 هاألذذا هذذيا ال سذذم الثالذذث )ولنسذذم   ،امذذاملذذالك ألذذع ت ذذد  األهذذم عنذذد عذذدم ال ذذدرة علذذى األتثاهل أألذذرين لكليهمذذاالتذذدافع بذذني فهذذو األذذا التذذزاحم التكذذاصب، 
املالك ألع ت د  املهذم علذى األهذم عنذد عذدم ال ذدرة علذى األتثاهلمذا، وألذع و ذود هذيه اصااذية العظمذى فذال  أألرين لكليهما( فهو التدافع بني بالتدافع

اعذذه ال ينذذدرج يف لكوعذذه ع يبذه ألذذن حيذث احلكذذم واألالذر، امذذا ال يصذا درض ذذه يف التعذارض امذذا قذد يتذذوهم در ذه فيذذه بذدعوى  و ذه لدر ذذه يف التذزاحم
 (.تف  لو ود هيا ال سيم الثالث ملا اضطر إىل إر اعه للتعارض حيث و د عدم دخوله يف التزاحمألع اعه لو اللتعارض فهو ألن االتزاحم 

 للتعارضفيها الصور المتوهم عود التزاحم 
 وسيايت. –قد يتوهم عود التزاحم إىل التعارض يف أبواب ألنها باب ا تمام األألر والنهي على االألتنام اعه ثم 

 الترتب بناء على االمتناع
 التزاحم إىل التعارض، لكنه غري تام وتوضيحه  قد يتوهم عوضدباب الرتتب على االألتنام فاعه  ا:ومنه

 أربع  بناء على اختالف املباين ألتعل ني األألرين )أو األألر والنهي( ألالك فالصوراعه لو اان لكل ألن 
، اإزالذذة النجاسذذة عذذن املسذذجد وإع ذذاص ال ريذذ  ف ذذا األهمباألتنذذام الرتتذذب، اعذذأل ان األألذذر تعلذذ  بذذ ألذذع ال ذذول  ان يكذذون أحذذد ا أهذذم األوىل

علذى اجلمذع بينهمذا،  قذدرة املكلذ ال ري  اوخر العاد  ألذع عذدم  هم، االصالة يف سعة وقتها وإع اص ه باملالنيب، وألع تعل ه به فاعه ال يع ل تعل  
ال يسذ ا بعصذياعه بذذل باألتثالذه ف ذا فذذإصا عصذى األألذر األهذذم  عصذيان األهذم إص األألذذرحذ  علذى ت ذذدير  اعذه ال يع ذذل تعلذ  األألذر بذذاملهم أبذداً أ 

فذإصا اذان صلذ  اذيل  فكيذ  يع ذل ان يذاألره بذاملهم )الصذالة وإع ذاص الشذجض  ،بإع اص النذيب وإزالذة النجاسذة اً فاعه ال يس ا أألره بل يب ى ألاألور 
يعذذط ولذذب البذذدين ألنذذه ألذذع عذذدم قدرتذذه عليهمذذا  ألعذذهق ا ال يطذذااذذتكليفذذه  )حسذذب االألتنذذاعي( العذذاد ( ألذذع ب ذذاء أألذذره بذذاألهمل إص ألعذذأل صلذذ 

، فاعذذه بذل غذذري  كذن ألذذن امللتفذ  السذذتحالة البعذث حين ذذيس ألذع علمذذه باسذتحالة االعبعذذا  علذى أحذذد ا ف ذا وتكليذذ  العذا ز قبذذيالكوعذه قذذادراً 
ولذذب البذذدين ألنذذه، إصاً فذذاألألر ال ان وال يسذذبب إألكذذحذذ  وإن اذذان صلذذ  بسذذوء اختيذذاره إال ان سذذوء اختيذذاره ال يسذذبب حسذذن تكليذذ  العذذا ز 

 .أبداً  يع ل تعل ه باملهم
 ال يو د أألر باملهم أبداً ال ألع إواعة األهم وال ألع عصياعه، فيدخل التزاحم يف التعارض ليل .فاعه على األتنام الرتتب بناء فظهر اعه 

 المناقشة
إصا اذان ألذورد اال تمذام هذو جممذع  ويف املتبذادين اتفاقذاً   ألذن و ذهوفيه  ان التعارض هو التكذاصب السذند ، وال تكذاصب سذندياً يف العذاألني

ال يف السذذند  اإلرادةفالتذذدافع يف  ،هلذذيا املذذورد واألهذذم اليهمذذا األهذذم واملهذذم، بذذل التكذذاصب إمذذا هذذو يف ألرحلذذة اإلرادة اجلديذذة وعمذذوم دليذذل املهذذم
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين .بإصن اهلل تعاىل وللبحث ألزيد توضيا وتتمة ،فلي  ألن التعارض يف  يء

إن أعظم الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة أمشاهم في ))  الى اهلل عليه واله وسلمقال  قال رسول اهلل  عليه السالمعن أيب عبد اهلل 
 .202  2الكايف  ج  )) أرضه بالنصيحة لخلقه

                                                           

 ععم هو ألن التعارض البدو  غري املست ر. (1)
 وقد يلح  به التعارض املبموين فتاألل. (2)
 رتديد الح اً.على ألبأل، وسيظهر و ه هيا ال –أو اإلرادة  (3)

(5) 
 


