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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 
(7) 

 هملغوية األمر بالمهم مع قدرة المكلفين على األ
 مما كان لكل منهما املالك مع اجتماع شروط ثالثة:  (1)قنيانه إمنا يلغو األمر بأحد املتعل  والحاصل: 

ان يكون كافة املكلفني قادرين على األهمم  فانمه ممع الثالث: ان يعجز املكلف عن اجلمع بينهما.  الثاني:ان يكون أحدمها أهم. األول: 
 يعود التزاحم يف هذه الصورة إىل التعارض لكذب األمر باملهم حينئٍذ. هم بناء على االمتناعي؟ فعليذلك كيف ميكن أن يصدر األمر بامله

 انبعاث العبد عن األمر المهم خاصةبالمناقشة: ال لغوية إذا علم المولى 
احتممل عصميان بعممل املكلفمني  إذا علمم املموىل أو علمى إالالقمه وذلمك فيمما ولكن قد يناقش ذلك: بان األمر باملهم واحلمال همذه لميغ لغموا  

همو السمبيف يف وفويتمه بمل املموىل ولميغ )لألهم وانه لو مل يأمره باملهم ملا امتثله أيضا  فيكمون قمد فمال علمى املموىل  رضمان ملزممان:  مرض األهمم 
 وضمييعه إذ علمم ان العبمد يف (2)، و مرض املهمم وقمد فو ومه املموىل بعمدم أممره بمه فهمو السمبيف(العقاببذلك عصيان العبد هو السبيف لذا يستحق 

 .سينبعث إليه لو أمر به
وانبعاثممه عممن املهممم، أمممر ممكممن عممدم انبعاثممه عممن األمممر األهممم كيممف ينبعممث العبممد عممن املهممم وال ينبعممث عممن األهممم؟ إذ يقممال: ان ال يقااال: 

 أممر املموىلللغريمق األهمم فمر م شخصميا  ا  كما لو كان عمدو   وواقع بل كثري الوقوع وذلك حبسيف أ راض املكلف نفسه أو أهوائه وشهواوه، وذلك
وممن األمثلمة املبتلمى  ما: مما لمو أممره  ال ميتثل لكنه لو علم باألمر باملهم )إنقاذ الغريق العادي( المتثل مما لمو مل يمأمره بمه ملما فعمل. إال انهبإنقاذه 

د مثال ( لفعمل أو لمو أممره باانفماى علمى  وجتمه لعصمى ولمو أممره باجلهاد )األهم( لعصى ولو أمره باملهم )كالصوم املزاحم للجهاد أو بناء املسج
 فقط(. اما عليهما أو عليهماباانفاى على والديه لفعل )يف فرض قدروه على اانفاى 

ممر ان املوىل إذا الحظ ا راضه امللزمة وكان املهم ملزما  يف حد ذاوه وجيف عليمه األممر بمه إذا رأب عبمده يطيمع خصموا همذا األوالحاصل: 
 وإن عصى األمر األهم.

ولمميغ األممر بكممل  شميءوامما إشمكال انممه كيمف ملممع املمموىل بمني األممر بالضممدين فلمه أجوبممة منهما: ان املمتنمع هممو األممر بكمل منهممما ب مرط 
 ،األمممر  ممما فممان األمممر بمماجلمع بينهممما حمممال دون  األمممر بالضممدين وبممنياألمممر بمماجلمع بممني الضممدين ى بممني وبعبممارة أخممرب: فممر منهممما ال ب ممرط، 

 وسيأيت له مزيد ووضيح بإذن اهلل وعاىل.
   ، ليس من التعارضالترتب بناء على اإلمكان

لمه يف أول  أو علمى العمزم علمى عصميانه، بمأن يقمولبماملهم معلقما  علمى عصميان األهمم  الرتويف بناء على إمكانه وانه يصح ان يأمر املموىلواما 
، فانمه ال امال للريميف يف كونمه ممن التمزاحم وانمه لميغ ممن التعمارض ن عزممت علمى العصميان فصمل  يت أو إ: أ ِل النجاسمة فمإن عصموقت الصالة

لعمدم إالمالى أممر املهمم وعمدم هلولمه صمذه الصمورة ال لعمدم وجمود ذلمك لكمن يتوجه إليه بماملهم، إذا أوى باألهم فال أمر وإن صح انه فانه   بوجهٍ 
ممن  مري فمرى بمني أن نقمول ببقماء األممر بماألهم أيضما  كمما  (3)ر باألهم فماألمر بماملهم ثابمت حينئمذٍ إذا عصى األمواما  ،مالك له وال لكذبه سندا  

أو سممب يف  وال املوضمموع فانممه  ممرا عممن حمممل البحممث إذ الكممالم ان  القممدرة  العصمميان  ال يسممقطه العصمميان )إال إذا سممليف  األمممر هممو الصممحيح إذ
                                                           

 أو فقل )يلغو األمر باملهم من املتعلقني( وعليه فال حاجة لل رط األول ألنه مستدرك ومستبطن فيه. (1)
 ىل قد يكون علة معد ة.أي جزء السبيف أو هو العلة املعدة، لوضوح ان السبيف هو إمهال املكلف وإالاعته أهواءه مثال  إال ان عدم أمر املو  (2)
 حسيف من يرب إمكان الرتويف. (3)
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بعممدم بقائممه نقممول رائط ومنهمما القممدرة وحفممظ املوضمموع، لمميغ مممن مسممقطال األمممر( أو ان العصمميان  مما هممو هممو مممع اسممتجماع األمممر سممائر ال مم
وعلى أي فمع بقاء األمر باألهم حمني العصميان فكمال األممرين ثابمت فمال وكماذب وممع  وال األممر بماألهم فمال وكماذب سمنديا  أيضما  إذ  ،حينئذٍ 

 .فقط إالالقه هو املنحسر
 بين عدم انعقاد اإلطالق للعام وعدم انعقاده للمهمالفرق 

بني عدم انعقاد ااالالى يف العام املبتلمى باملخصمأ أو العمام ممن وجمه املبتلمى باحلماكم، وبمني عمدم انعقماد ااالمالى ألممر  الفرى يظهرومنه 
عقمماد ااالممالى يف املتعارضممني لعممدم املممالك يف )أو حممب بعممده علممى االمتنمماع( فممان عممدم ان عصمميانهاملهممم قبممل عصمميانه لألهممم أو مممع عزمممه علممى 

وعدم انعقاد ااالالى يف املتزامحني إذا كان أحدمها أهم هو ممع وجمود املمالك مع انه قد يكون قادرا  على كليهما أحدمها )ويكفي عدم إحرا ه( 
لتممزاحم يعممود للتممدافع نظممرا  لعممدم قممدرة العبممد ، وان التعممارض يعممود للتكمماذب واوان احلكممم مل ي مممل هممذا املكلممف لعجممزه وعممدم قدروممه يف كليهممما

 على اجلمع بينهما دون وكاذب بينهما.
 : إمكان توجه األمر للمهم في عرض األمر باألهمالتقارن

  :مسلك ثالث يفوى مسلك الرتويف يف مدعاه: إذوهذا 
 (.إذ القدرة شرط التكليف عقال   األهمخصوا عن االمتناعي يقول: ال أمر باملهم أبدا  حب مع عصيان األهم )وامنا األمر به مع العجز 

 واالمكاين يقول: ان األمر باملهم ثابت بعد عصيان األهم، ويف الوله.
ان األمر باملهم ثابت يف عمرض األممر بماألهم ال يف الولمه، أي حمب قبمل عصميان األهمم وقبمل العمزم علمى عصميانه  :أما مسلك التقارن فريب

فيقتضمي ذلمك إن ماء احلكمم نظرا  لكون كل منهما حامال  للغرض واملصلحة امللزمة،    وذلكر باألهم وأمر باملهمفانه يتوجه للمكلف أمران: أم
وألجممل هممذا الفممارى كممان وركممه لألهممم مممما يسممتوجيف  ،أقمموب جممدا  مممن املصمملحة امللزمممة للمهممم لألهممملكممن بفممارى ان املصمملحة امللزمممة علممى البقهمما 

ووركمه  ،ة امللزمة بني األهم واملهم ومل يكن وركه للمهم مما يستوجيف العقاب إذ ربح بامتثالمه املصملحة األقموبعليه العقاب إذ فو ل فارى املصلح
 للمهم املوجيف لتفويت مصلحته ليغ باختياري ليعاقيف عليه إذ الفرض عدم قدروه على امتثاله مع امتثال األهم.

ة يف املهمم واألهممم( برتكهمما معما ، اختيماري يسمتحق عليمه العقماب، وكمذا وفويممت ان وفويمت املصملحة امللزممة باحلمد األدل )الثابتموالحاصال: 
العقمماب لفممرض قدروممه علممى ااويممان بمماألهم فلممو فعممل األهممم أحممر  املصمملحتني العليمما  عليممهاملصمملحة العليمما )الثابتممة يف األهممم( اختيمماري يسممتحق 

 .وفويت العليالعقاب على وبضمنها الدنيا ولو فعل املهم حا  الدنيا دون العليا فاستحق ا
وبذلك اوضح الفرى بني هذا الوجه )التقارن( وبني القول بإمكمان الرتوميف فمان همذا الوجمه يمذهيف إىل وجمود األممرين )األممر بماألهم واملهمم( 

 عصيانه.فعال  يف عرض اآلخر وحب قبل عصيانه واما القول بإمكان الرتويف فريب ثبول األمر باملهم يف الول األمر باألهم وبعد 
 اإلشكال بان األمر باألهم يقتضي النهي عن ضده الخاص )المهم(

األمممر بال مميء يقتضممي النهممي عممن ضممده األمماا فمماألمر بمماألهم يقتضممي النهممي عممن املهممم فكيممف يكممون مممأمورا  بممه واحلممال هممذه؟ ال يقااال: 
 .؟وكيف يكون فعله الاعة وامتثاال  

 الجواب: أواًل بنفي االقتضاء
   األمر بال يء ال يقتضي النهي عن ضده األاا، على ما ح قق يف حمله. أوال :إذ يقال: 

   ثانيا : سل منا، لكنه  ري ضار كما سيأيت  دا  بإذن اهلل وعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 رابعا فتهلك ببغضهم غد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم، وال تكنأ   ( : عليه السالمعن أيب محزة الثمايل قال: قال يل أبو عبد اهلل 
(  
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 .33ا 1: ا، ط ااسالميةالكايف  


