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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 
(6) 

 صورتا الترتب
ان يفببرف ميمببا وقعببد املنيباتة بببني متعلاببي األمببر والنهببي لأو األمببرين أو النهيببني   اإلمتنببا إ إمببا الرتتببب بنبباى علبىوبعبااارأ رىاار : 

 ما أن يفرف ميما لو كاند املنياتة بينهما تائميةإإو  ،اتفاقا  
 فيما لو وقعت المضادأ بين المتعلقين اتفاقا  

هببم مببال يلببمد اممببال، مذمببا ان رمببال اليببد عببن إ ببال  مببال تذببانب سببنديا  بينهمببا بببد يرمببال اليببد عببن إ ببال  األمببر امل فعلااا األول:
وال يذّذب اخلاص سند العام بد مينال إ القه وانعاات اإلراتة اجلدية عليه مذذلك يرمال اليد عبن العام إنا ورت اخلاص ليس من التعارف 

ن العبام يف مبورت اخلباص ال مبال  أفبار  ه، نعبم اله وصبدور  ب سبند  إ ال  تليد املهم ومشوله للمجمال لمورت التنيات االتفباقي  وال يذبذ  
 له واما املهم يف اممال مله مال  لذن ال يلمله األمر باملهم بإ القه أي ال يلمله بإراتته اجلدية.

 وكون القدرأ شرطا  عقليا  يؤكد التزاحم دون التعارض
 ،قسبيمه وهبو األهبم، لفبرف العجبا عبن امتعا با معبا   د ببه املهبمإ إن ال قبدرة عليبه مبال يايَ َّب الادرة شرط عالي وهي قيد ل  ال يقال: 
 .ومانال عن إ ال  تليله عن وجوب املهم  2لمعّجا شرعي  1لماألمر باألهم
، لذنه يؤكد كون املاام لاألمبر بباألهم واملهبم علبى الرتتبب  مبن التبااحم ال التعبارفإ إن حيب  عجبا  3لان نلك لذذلكإذ يقال: 

بغببا اممببال رجببم وجببوت املببال  ميببه، وهببذا هببو   5لدلألهببم، ارسببر إ ببال  املهببم وتايّبب  4لأوال   توجببه األمببرمببال مببال األهببم عببن امتعببال املهببم 
 .التااحم وليس من التعارف إن ان األهم قّيد تليد املهم ومل ياحه سندا  أي مل يذذبه سندا  

ال وجبه لبه بعبد كبون التبدامال يف اممبال ماب  إضبامة إ  ان  برس سبنده يف كبد مدلولبه  با  ،ما يلهد به العرف والوجدانهو ونلك 
و رحبه يف بعنيبه أي  برس سبنده مبن جهبة بعبه مدلولبه لبيس بعبريف وال عاالئبي وإن  ،عبن املبااحم أو املعبارف  6لوسالمة ماتة امرتاقبه

 مالصحيح هو  رس تاللته أي  رس إراتته بنحو اإلراتة اجلدية أو ماد  رس إ القه ما . ،أمذن عاال  
 عت المضادأ بينهما دائما  فيما لو وق

ا مبماد يتوهم التعارف بينهما وخروج صورة التنيبات البدائمي ببني األهبم واملهبم، مبن كونبه مبن التبااحم وإن وجبد ميه وعلا الثاني:
م املال  بد يذبون مبن التعبارف نظبرا  لتذبذيب األهبم صبدور املهبم ال تاللتبه ماب ، ببدعوا ان األمبر بباملهم مبال العلبم بانبه منيبات لألهب

                                                           

 أو وجوبه.  1ل
 أو عالي.  2ل
 واما عليه مليس مبعّجا وسيأيت بيانه. ،أي على جا مسلك التاارن  3ل
مبال مهم على مرف العصيان، بناى على إمذان الرتتبب، وامبا علبى امتناعبه مباألمر، يف اممبال، موجبه أوال  وأخباا  لألهبم وال أمبر بباملهم يف امأوال  لألهم وثانيا  لل  4ل

 حىت بعد عصيان األهم.
 قبد عصيان األهم، أو حىت بعده، على الرأيني.  5ل
 أي ماتة امرتا  املهم عن األهم.  6ل
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 توما ، لغو ال يعاد صدوره من احلذيم.
 فيخرج، حسب النائيني، عن التزاحم
اتفابد ااسبة  ورابعبة إ يذبون التبااحم ألجبد اتفبا  وقبو  املنيباتة ببني املتعلابني ، كمبا لبووقد التام بذلك احملاب  النبائيإ إن قبالإ ل

 . 1لحم املسجد يف وقد الصالة ، ملو كاند املنياتة تائمية خيرج عن باب التاا
 الجواب: بل هو من التزاحم، والتعارض في صورأ نادرأ

ولذنببه أينيببا  جببا تببام إن حببىت يف صببورة التنيببات الببدائمي بببني األهببم واملهببم مببان صببدور املهببم لببيس بببال مائببدة بببد هببو نببامال يف أكعببر 
 ال .األحيان، نعم إمنا يذون لغوا  يف صورة ناترة بد مل اد  ا يف الروايات ولدا اللار  معا

بنحبو الانيبايا احلايايبة، محبىت مبال مببرف كبون أحبدآلا أهبم واوخبر مهمبا  وتنيباتآلا تائمبا   يبب  ال  صباترةتوضبيحهإ ان األحذبام 
أو تنيبات األمبر بالتصصب  يف علبم الذبالم والعاائبد  ،اجلمال بينهما أببدا  لكمبا لبو مبرف تنيبات اإلمالبة مبال الصبالة تومبا   للمذلف ميذن

أو حسب ما مّعد له من تنيات األمر باالجتاه للابلة مال النهي عن استدبار اجلبدي أو مبال األمبر  ،ت البلد توما  مال األمر بتطوير صناعا
 ، 2ل باسببتاباله  إال انببه ال تببتم لغويببة األمببر ببباملهم إال مببال مببرف قببدرة كامببة املذلفببني علببى األهببم ميذببون األمببر ببباملهم واحلببال هببذه لغببوا  

ولذنببه مببرف نبباتر بببد ال معببال لببه يف اللببريعة اي ال اببد معبباال  تعلبب  ميببه أمببران باملتنيبباتين تائمببا  مببال قببدرة املذلفببني مجيعببا  علببى امتعببال 
 .إن ال توجد روايتان بطريف النيديناألهم، ومعال الابلة واجلدي مرضي حمه 

ملذلفببني عببن امتعا مببا معببا ،  ذببن بببد المم إنا كببان بعببه مبببذلك رهببر ان األمببر باملتنيبباتين تائمببا  مببال كببون أحببدآلا أهببم وعجببا ا
، ويف هبذه الصبورة ال وجبه لبدعوا التذبانب وال وجبه لطبرس األمبر بباملهم  3لاملذلفني  ن يعجا عن امتعال األهم ميتوجبه إليبه أمبر املهبم
 عليه متدبر جيدا .األمر باألهم مال قدرته هو مال وجوت مالكه وانتفاى املانال عن مشول إ القه له إن املانال 

الرتتيبد باولببهإ لأقبولإ جعبد احلذبم وإنلببائه يف مابام التلبريال علببى مبن شباي احملاب  العراقببي  وببذلك رهبر وجبه تفصببيلنا ميمبا نكبره
موضببوعه املاببّدر وجببوته، إن كببان قببابال للتحابب  ولببو مل ينتببه إ  مرحلببة الفعليببة االمتعاليببة، مالممببه جببوام اجلعلببني حببىت يف صببورة مالممببة 

متعال أحدآلا لتعجيا اوخر. وإن مل يذن قابال للتحا  إال يف صورة انتهاى أمره إ  الفعلية، مذيف يذون جمعوالن بينهما املالئمبة يف ا
ررف العجا عن امتعال أحدآلا ولو من باب االتفا ؟ بد ال حمي  من تايد إ ال  هذا اجلعد بصورة الادرة، مينتهي االمر حينئذ يف 

ماننببا نببرا اجلببوام   4لامتعببال أحببدآلا ولببو مببن ببباب االتفببا  إ  اجلببام بعببدم أحببد اجلعلببني واقعببا، كمببا ال خيفببى، متببدبر  صببورة العجببا عببن
وبببذلك  ، وإن كانببا متنيبباتين تائمببا    لذببن مببال مببرف عجببا بعببه املذلفببني عببن األهببمكصببورة اتفببا  التنيبباتمطلاببا  ليف صببورة املالممببة  

 وصلا اهلل علا محمد وآله الطاهرين        .يواهلل ا ات متدبر ،تنحد عادة إشذاله
ْعف ٍر عليه إ قب ْلد  أِل ِب ج   ِإنِّي تَارَْكُت َمَوالَِيَك ُمْخَتِلِفيَن، يَاَتبَارَّرُ بَاْعُضُهْم ِمْن بَاْعٍض؟للالسالمإ   ع ْن س ِديٍر، ق ال 

 َمْعرَِفَة اأْلَِئمَِّة، َوالتَّْسِليَم َلُهْم ِفيَما ورََد  َقاَل: فَاَقاَل: َوَما رَْنَت وَذاَك، ِإنََّما ُكلَِّف النَّاُس َثََلثَة :
 .303ص 2الذايفإ ج      ِفيَما اْىتَاَلُفوا ِفيهِ  َعَلْيِهْم، والرَّدَّ ِإلَْيِهمْ 

                                                           

 .907ص 4راساين، موائد األصول، مؤسسة النلر اإلسالمي، جالليخ حممد كارم اخل  1ل
 وسيأيت بيان عدم اللغوية حىت يف هذه الصورة.  2ل
على الاول باستحالة توجه األمر باملهم مال عصيان األهم، والذالم هنا عن توجه األمر باملهم مال العجا  مبنيةبناى على امذان الرتتب، بد مطلاا  إن استحالته   3ل

 هم ال مال عصيانه.عن األ
 .904ص 4الليخ حممد علي الذارمي اخلراساين، موائد األصول، الناشرإ مؤسسة النلر اإلسالمي، ج  4ل


