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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(4ٗ) 
 املدار يف )الصحة( الغرض، وغريه طريق

الظػػاىر اف  فػػاف  انػػو ال  ػػد دػػن ملديػػد املديػػاس واملػػدار يف الصػػ ة رػػا يأل ػػد   ػػو  عريفػػو األ ؽ، صلل : واحلا
 – ايػػػة األدػػػر  –إ  اهنػػػا  الصػػػ يو ىػػػو دػػػا  دػػػا الرػػػرس فهػػػو املػػػدار ولػػػي  املوافدػػػة وامل الفػػػة أو  ػػػ   لػػػ 

ظهر أكثػػر ن ف هللا كمػػا رهػػر وسػػي  (1) ػػو وقوعػػو انفكػػاؾ الصػػ ة عػػن املطا دػػةإدكػػاف ، و ػػكل  يظهػػر طريديػػة
  عاىل.

 االنبعاث عن األمر والغرض
عػن األدػر ال ودزيد الأل ديا: درهتن  بعض الكالـ عن )الررس( فندوؿ: اف الواجب على العبد االنبعػاث 

عجػز فلو علم العبػد ابلرػرس امللػـز وت يألعلػا  ػو األدػر، ل   ،جيب عليو أيضاً االنبعاث عن الررس امللـز فدط  و
 فلألو أو، يف اإلداـ، لألدية أو شبهها، وجب ملديدو، وىكا دا طرحو  عض األعالـ.املوىل أو  

أىػم  فصػو أو أكثػر ابعألبارىػا لػدت الألػد ر دػن الػينبري اف يعدػد  دطالبولكن دا ت يطرحوه، فيما نعلم، 
 :ودنهاابب الألزاحم أحباث 

 تزاحم الغرضني امللزمني
آخػػػر دلػػػـز للمػػوىل، فايهمػػػا املدػػػدـم وال شػػػ  اف األىػػػم  ـ دػػػر  ػػػرسلػػز  املطلػػب األوؿ: لػػػو  ػػػزاحم  ػػػرس د  
 دددـ لكن دا ىو دالكو وضا طوم

 املطلب الثاين: لو  زاحم  رس دلـز در أدر إلزادي، فايهما املددـم
 تزاحم الغرض امللزم مع األمر أو مع أمره

دػر  رضػو  (2) عػارس ا إ اـ األىم وادد   إ ا  زاحم در  رس دلـز آخر، ق  وال  د دن الدوؿ ابف األدر امللـز 
                                                           

 االنفكاؾ. (1)
  ني الصور ني إ  احدامها دن الألعارس واألخرت دن الألزاحم. ليدقا يف الألفريا (2)
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والررس ىو املطلػوب للمػوىل لكا ػو، لكػن  ،امللـز فاف املدار على الررس ال األدر و ل  ألف األدر طريدي آيل
أو  ظػ  دعألػو وانػو الع ل ػة الألادػة لل كػم  وف دػا لػو أحػرز  ظػن  ػ  دعألػو ابلدطػر   ل  فيما لو أحرز الرػرس  

كمػة ملػا  ار احلكػم   حبج ةو لي  فانو يكوف دن  نديو املناط الظ  وى كمػا جيػب إحػراز انػو ع ل ػة إ  لػو كػاف ح 
 الكاشف عنو األدر ددارىا.

واحلاصو: اف عمـو األدػر لػو عػارس الرػرس امللػـز املعلػـو عليألػو، ابف علػم  فويألػو لػو فانػو ال يعدػو االلألػزاـ 
احلكػػيم علػػى دبػػل العدليػػة دػػن  إضػػافة إىل انػػو ال يعدػػو صػػدوره دػػن ، ثبػػوت احلكػػم دػػر زواؿ علألػػو فانػػو خلػػف

 .، وعليو: ف فر اليد عن عمودو جزداً حينئك   بعية األحكاـ لصاحل ودفاسد يف املألعلدات
يألفػػػرع علػػػى لػػػزـو االنبعػػػاث عػػػن الرػػػرس امللػػػـز وعلػػػى  دددػػػو علػػػى عمػػػـو األدػػػر أو ودل ػػػل الصػػػور: انػػػو 

ولػو  عػارس دمي األىم دنها، كما سبا، أدر و رس وجب  د أو  زاحم (1)اإلطالؽ، انو كلما  زاحم  الررضاف
 األدر در  رضو  ددـ الررس، فهكا على الداعدة.

 انسداد الباب يف تزاحم االغراض واملالكات يف اجلملة
قد يداؿ ابالنسدا  الصر  يف ابب الألزاحم يف اال راس  ػو يف األوادػر والنػواىي إال دػا  ؿ  إمنا الكالـ انو

بنػػب دػػن  وأرج يػػة بنبػػو م رسػػألدو عدلػػي )ك مهيػػة الدألػػول ػػؾ خاصػػة أو ع  الػػدليو علػػى  ػػرجيو ىػػكا علػػى  ا
مل  األجنبية دػن النظػر إليهػا(  وأشدية حردةدن سدا  الدين وارج يألو الككب وأمهية إندا  املسلم دن الدألو 

و لػػ  لعػػدـ وجػػو  رنػػوف خاصػػة يف كثػػ  دػػن دػػوار   ػػزاحم اال ػػراس أو  ػػزاحم  ؛فهػػكا دػػن االنسػػدا  الصػػر 
فػال ، خاصػة يف الؤػنوف العادػة ودسػائو احلكودػة أو  زاحم األدر در الررسوادر والنواىي  ل اظ دالكاهتا األ

 والظنوف الؤ صية فألكوف ىي احلجة يف  رجيو ىكا على  اؾ. املطلدةللظنوف حينئك   د دن اللجوء 
 مشكلة عدم تنقيح حبث الغرض

اس إال قلػػػياًل  جػػػداً وعػػػدـ  ندػػػي هم إال قلػػػياًل ولعػػػو عػػػدـ  ندػػػيو األعػػػالـ ملب ػػػا الرػػػرس و ػػػزاحم األ ػػػر 
يف األصوؿ  و اف كث اً دػنهم ت حبثو اهنم أشاروا إليو  ر  اسأليعاب حيا ملب ا  زاحم املالكات يف األصوؿ 

دػػن  ػػ  ولكػػن يطرحػػو أ ػػداً ولكػػنهم  نػػاولوه يف الفدػػو رناسػػبة الب ػػا عػػن كػػو دسػػ لة  خلػػ  يف ىػػكا البػػاب 
ؤػػػػػكو دألكادػػػػػو، ىػػػػػو السػػػػػبب يف اضػػػػػطراب اإراء يف ابب الألػػػػػزاحم، فانػػػػػو وإف كػػػػػاف  ندػػػػػيو أصػػػػػو املسػػػػػ لة  

                                                           

 دن ا راس الؤارع أو العدالء. (1)



 (9ٓٗه)9ٖٗٔمجادى اآلخرة  ٕٕاألحد  .......................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

3 

 

االضػػطراب واالخػػألالؼ كثػػ اً دػػا يبدػػى  عػػد الألندػػيو لكػػن الفػػرؽ كبػػ  جػػداً  ػػني االخػػألالؼ قبػػو إيفػػاء املب ػػا 
 ر  وف األوؿ.حدو دن اسألفراغ الوسر و عده فاف األخ  دعك   

 واألدثلة على  ل  كث ة:
 مع احلج عليو السالمرة امإمام احلسني تزاحم نذر زاي

يف يػػـو عرفػػة فصػػا ؼ انػػو حصػػل  لػػو اسػػألطاعة  عليػػو السػػالـودنهػػا: انػػو لػػو نػػكر اف يػػزور اإلدػػاـ احلسػػني 
 الزا  والراحلة وختلية السرب، فهو ىو دسألطيرم 

 وجو ترجيح النذر
، عدـ ثبػوت احلػ  وصاحب العروة ، كصاحب اجلواىر عض األعالـاخأللف األعالـ يف  ل  فدد ارأتت 

ػػ عليػػو اسػػألنا اً إىل انػػو  ػػ  دسػػألطير شػػرعاً فػػاف النػػكر حيػػا   فصػػار املكلػػف دػػ دوراً شػػرعاً  صػػرؼ  ،انعدػػد ا  ب  س 
قدر ػػو للػػكىاب إىل كػػر الء وارجػػور شػػرعاً كػػارجور عدػػاًل فكمػػا انػػو إف ت يكػػن قػػا راً  كوينػػاً علػػى الػػكىاب 

َولِِلِّ َعلَل  النالاِس ِحلجل اْلبَلْيلِ  )ريعاً، دػر ضػميمة اف املػرا  دػن لل   ت جيب عليو ككل  إ ا ت يكن قا راً  ؤ
 األعم دن االسألطاعة الألكوينية والألؤريعية. (1)(َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيالً 

 وجو ترجيح احلج
از و احلػػ ، ودسػػألند  عضػػهم ىػػو ار كػػي،  ىبػػوا إىل  ػػرجالسػػيد الوالػػدكػػامل زا النػػائي  و لكػػن  عػػض األعػػالـ،  

دػو درجػوح وال يصػو  دػدمي اقوائية دالؾ احل  دن دالؾ الػزررة فػا ا كػاف كػكل  فػاف النػكر ال ينعدػد ألف دألعل  
 املرجوح )الزررة( على الراجو )احل (.

 احتمال اقوائية مالك الزايرة من احلج
جػوب ىػكا ولكن قد يور  عليػو: اف  عػوت درجوحيػة دػالؾ الػزررة علػى احلػ ،  ندػيو دنػاط رػ ، ولػي  و 

 ، لػ  يف ررفو واسأل باب  ل  يف ررفو  لياًل على اقوائية دالؾ األوؿ، إ  فصلنا يف دوضر آخر وجوىاً لر    
ضػػعفية دالكػػو  ػػو لعلػػو كػػاف  نظػػره ت يكػػن أل عليػػو السػػالـانػػو لعػػو عػػدـ إجيػػاب الؤػػارع لػػزررة احلسػػني  :ودنهػػا

أو بػو علػيهم لوقػر الكثػ  دػنهم يف أشػا العنػ  ت يوجبو ادألناانً ورفداً علػى الؤػيعة إ  لػو أوج ولكن اً أقوت دالك
فهػػو يف درحلػػة املدألضػػي أىػػم ممػػا كػػاف ال ينبرػػي اف ينكؤػػف  للسػػلطات النكؤػػف الكثػػ  دػػنهميف نػػوع دنػػو و 

                                                           

 .79سورة آؿ عمراف: آية  (1)
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 ب ملانر.ت يوج   ولكن
، وت يكن ممن يدػر يف العنػ ، انعدػد النػكر لرج انػو فلػم عليو السالـاحلسني اإلداـ وعليو: فا ا نكر زررة 

 ة شرعية فال جيب عليو احل . كن لو اسألطاع
 ودا  كرانه جملر  إ داء االحألماؿ واف  نديو املناط اإنف دن األعالـ ر .

 فأل دو ودور  الؤاىد: اف حبا الررس واملالكات حيا ت يندو جيداً وقر االضطراب يف دثو ىكه املس لة.
 تعسر كشف أغلب املالكات التامة
 لكػػن  و  ،ألحكػػاـ وقػػد ال  كػػوف دداصػػد الؤػػريعة ىػػي املػػالؾ الألػػاـنعػػم قػػد ال نصػػو إىل كثػػ  دػػن دالكػػات ا

  ل  ال ينفي لزـو اسألفراغ الوسر جل  الفائدة فيما أدكن الوصوؿ إليو.
 مفاد رواية اابن يف دية األصابع

ْللُ  َعْن َأاَبِن بْلِن تَلْغِللَب قَلاَل: قلُ ))فػولكن الكي ينكد العدـ  ؤديد اإلداـ يف رواية  ية قطر أصا ر املرأة 
للاِ قَلاَل: َعْشللٌر ِمللَن عليللو السلالمأِلَِب َعْبلِد الِلِا  َْ : َمللا تَلُقللوُل يف رَُجلٍ  َقطَللَع ِإْصللَبعاً ِملْن َأَصللاِبِع اْلَملْرَأِة َكللْم ِعي

بِللِ ، قُلْلللُ : َقطَللَع اْيْلنَلللنْيِِ قَللاَلَ ِعْشللُروَن، قُلْلللُ : َقطَللَع ْيَللاَلنً، قَللاَل: َْياَلْيُللوَن، قُلْلللُ : َقطَللَع َأْربَعللاً قَلل اَل: امْإِ
َىلَذا    ْشلُروَنِ ِإنَ ِعْشُروَن قُلْلُ : ُسْبَحاَن الِلِا يَلْقَطُع َْياَلنً عَلَيُكوُن َعَلْيِو َْياَلْيُوَن َويَلْقَطُع َأْربَعاً عَلَيُكلوُن َعَلْيلِو عِ 

لْيطَا ََ َرأُ ِماْن قَاَلُو َونَلُقوُل الاِذي َجاَء بِلِو  ُلغَُنا َوََنُْن اِبْلِعَراِق عَلنَلبلْ لاًل اَي َأاَبُن َىَكلَذا َحَكلَم َكاَن يَلبلْ ْْ ٌن، عَلَقلاَل: َم
ََا بَلَلغَلِ  ال لللُلَث رََجَعلْ   صل  هللا عليو واللو وسللمَرُسوُل الِلِا  يَلِة عَلِب ِإنا اْلَملْرَأَة تُلَقابِلُ  الراُجلَ  ِإَث ْيُللُلِث الدِّ

للل ََا ِقيَسلللْ   ُِ ََ َأَخلللْذَتِي اِبْلِقيَلللاِس َوالسللللناُة ِإ دػػػر اف ) ندػػػيو املنػػػاط  (1)((َق اللللدِّينُ ِإَث النِّْصلللِف، اَي َأاَبُن ِإناللل
كما  كم  و العدػالء، فهػكا ممػا كوف الدية األر عني حسب الألصاعد العدالئي و الدطعي( لوال الرواية كاف يفيد  

يفيد عدـ ص ة االعألما  على  نديو املناط أ ػداً ألنػو دػن الديػاس أو دػن املؤػألبو، فأل دػو وللب ػا صػلة ن ف 
 هللا  عاىل.

 عل  دمحم وآلو الطاىرين وصل  هللا
 

ا نَلْفَسُو )): عليو السالـقاؿ أد  املندنني  َْ ا رَُجاَلِن رَُجٌ  اَبَع ِعي َْ نْلَيا َداُر َِمَرٍّ اَل َداُر َمَقرٍّ َوالنااُس ِعي الدل
                                                           

 .333-277ص 9طهراف، ج –ثدة اإلسالـ الكلي ، الكايف،  ار الكألب اإلسالدية  (1)
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ا َْ ا َورَُجٌ  ابْلَتاَع نَلْفَسُو عََأْعتَلَق َْ  .473هن  البال ة: ص ((عََأْوبَلَق


