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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعُت، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(5٘) 

 تزاحم األمرين أو الغرضني أو ابالختالف
وتزاحم األمر  ،و يعم و تعبَتىم ابلتزاحم ادلالكيتزاحم األمرين ذوي ادلالؾ، وتزاحم الغرضُت ولعل  اص  ان الوو  أ ع:: واحل

 فهذه الثالثة من ابب التزاحم. ،ذي ادلالؾ مع الغرض
 تعا ض األمر م: غرضو

رػرض آخػر ليتػزاحم الغػرض امخػر مػع واما الصورة الرابعة: فتندرج يف ابب التعارض وىي تعارض األمر مػع ررضػو، ال مػع 
خال عن ادلالؾ فلم يكػن مػن التػزاحم فػال بػد مػن رفػع اليػد عػن  وفرضناه علًة،األمر ذي ادلالؾ، فاف األمر إذا تدافع مع ررضو 

 أو عن عمومو وإطالقو إف خال عمومو عنو. مطلقاً فرضاً أصلو إف خال عن الغرض 
ىػو رمػريعيتهم  التام ػةفانو إذا أمػر ادلػوب بػػرأكـر العلمػاءا وكػاف الغػرض والع ل ػة  ولنمثل لو مبثاؿ عقالئي لتظهر صحتو جبالء

وليتأسػى مػم النػاس فانػو إذ تعػارض إطالقػو مػع الغػرض كمػا إذا كػاف  –ابدلعٌت اللغوي األعػم  –مريعيتهم  س  للناسا أي لتتكر  
كمػػا إذا كػػاف مػػن أعػػواف الظلمػػة أو كػػاف متهػػاىراً   العػػام متهػػاىراً ابلفسػػ  وكػػاف إكرامػػو يكػػرس مريعيتػػو يف يهػػة فسػػقو أي ػػاً 
 د لب اً ابلغرض.ولك اف تقوؿ ابف اإلطالؽ مقي   ،بشرب اخلمر مثاًل، فانو ال شك يف تقدـ الغرض على اإلطالؽ أو العمـو

وحيػػا اسػػتغرب بعػػض األفاضػػل مػػا ذكػػرله مػػن تقػػدـ الغػػرض علػػى األمػػر أو علػػى إطالقػػو، ررػػم مػػا سػػل  مػػن وضػػوحو بػػل 
 :علمُت يف مبحثُت يؤكداف مدارية الغرض سنع د ما قلناه بكالمي ذلكلىتو على مسلك العدلية، بدا

 الكفاية: الغرض ال حيرز إال ابألكثر، فيجب
مػع أف الغػرض الػداعي إب األمػر ال . رىذا :قاؿ يف الكفاية يف حبا تعليل عدـ يرايف الرباءة يف األقل واألكثر االرتباطيُت

 اابألكثر، بناًء على ما ذىب إليو ادلشهور من العدلية من تبعية األوامر والنػواىي للمصػاو وادلفاسػد يف ادلػأمور مػيكاد حيرز إال  
موافقػػة الغػػرض وحصػػولو عقػػالً يف إطاعػػة  لوايبػػات العقليػػة، وقػػد مػػر  اعتبػػار، وكػػوف الوايبػػات الشػػرعية ألطافػػاً يف ااوادلنهػػي عنهػػ

 .ا1راإحرازىا، كما ال خيفىاألمر وسقوطو، فالبد من إحرازه يف 
ء لشئ عن ررض لآلمػر يف  وقاؿ السيد احلكيم يف حقائ  األصوؿ: رو توضيحو: أف ادلشهور بُت العدلية أف األمر ابلشي

ء فيكػػوف األمػػر دائمػػاً معلػػوالً لػػذلك الغػػرضر فػػالعلم ابألمػػر يسػػتلـز العلػػم ابلغػػرض ألف العلػػم ابدلعلػػوؿ يسػػتلـز العلػػم  ذلػػك الشػػي
ومػع االقتصػار علػى فعػل األقػل يشػك يف حصػولو فػال بػد مػن  ،وحينئذ فيهب حبكم العقػل العلػم حبصػوؿ ذلػك الغػرض ابلعلة،

                                                           

 .364ص 1امخوند دمحم كاظم اخلراساين، كفاية األصوؿ، مؤسسة آؿ البيت عليهم السالـ إلحياء الًتاث ػ قم، ج ا1ر
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ػػ ل الغػػرض بعػػد ابػػـز بثبوتػػو ال يف أصػػل ثبوتػػو مػػع االحتيػػاط ليحصػػل العلػػم حبصػػولو، فالشػػك يف ادلقػػاـ رايػػع إب الشػػك يف زلص  
 .ا1رل موضوع لقاعدة االشتغاؿ ال ألصالة الرباءةاوالشك يف احملص    ،دويةلو على تقدير ثبوتو كما يف الشبهة البالعلم مبحص   

 الكفاية: االمتثالة علة حلوول الغرض اما اتمة أو انقوة
اف االمتثاؿ اترة يكوف ع ل ة اتمة حلصوؿ الغرض واترة يكػوف ع ل ػة  :صويزاء ما ملخ  وقاؿ امخوند يف الكفاية يف مبحا اإل

ألف رأقػوؿ: ؿ يسقط األمر ابالمتثاؿ: رأقوؿ: إذ بقاؤه خل  أو طلب للحاصلا وعلى الثاين ال يسقط لقصة، وانو على األو 
  لػػو ادلعلػػوؿ ال يويػػد إال بعلتػػو التامػػة فمػػع رلػػرد ويػػود العلػػة الناقصػػة ال يويػػد وال يتحقػػ  الغػػرض فمػػاداـ ابقيػػاً فاالمتثػػاؿ احملق  ػػ

 .اوايب
للعبد تبديل االمتثػاؿ والتعبػد بػو انيػاً بػدالً عػن التعبػد بػو أوالً ال من ػما إليػو، كمػا قاؿ: رنعم ال يبعد أف يقاؿ: أبن و يكوف 

كػاف وافيػاً بػو لػو اكتفػى   إفأشرل إليو يف ادلسألة السابقة، وذلك فيما علم أف رلرد امتثالو ال يكوف عل ة اتمػة حلصػوؿ الغػرض، و 
لػو أىريػ  ادلػاء واطلػع ، فإف األمر حبقيقتو ومالكو م يسقط بعػد، ولػذا د  بو، كما إذا أتى مباء أمر بو مواله ليشربو، فلم يشربو بع

ويب عليو إتيإن ػو انيػاً، كمػا إذا م بت بػو أواًل، ضػرورة بقػاء طلبػو مػا م حيصػل ررضػو الػداعي إليػو، وإال  دلػا أويػب  عليو العبد
تياف مباء آخر مو   األو ؿ بدالً عنو. إتيانو اف  لؤلمر، كما كاف لو قبلحدوثو، فحينئذ يكوف لو اإل 

تيػػاف عل ػػة اتمػػة حلصػػوؿ الغػػرض، فػػال يبقػى موضػػع للتبػػديل، كمػػا إذا أمػػر  ىػػراؽ ادلػػاء يف فمػػو لرفػػع عطشػػو  نعػم فيمػػا كػػاف اإل 
ػ فأىرقو، بل لو م يعلم إن و من أي  القبيل، فلو التبديل ابحتماؿ أف ال يكػوف عل ػة، فلػو إليػو سػبيل، ويؤي ػد ذلػك ػ بػل يػدؿ  عليػو 

 .ا2راف  هللا تعاب خيتار أحبهما إليوما ورد من الرواايت يف ابب إعادة من صل ى فرادى مجاعة، وأ
 الثمرة واإلشا ة إىل سعة دائرة البحث:

مث اف مثػػرة ىػػذا البحػػا رتعػػارض الغػػرض واألمػػرا كبػػَتة عامػػة شػػاملة للكثػػَت مػػن امايت والػػرواايت واألحكػػاـ الشػػرعية، وقػػد 
ذكػر مػا اكتفى بع هم ويف حبا ادلعٌت االسم مصدري  ،االكتفاء أبمثلة فرضيةعلى ـ يف حبا الغرض األعالبعض يرى دأب 
كمػا و  ،لكػنو  ، أو نظػَت أو نظػَتين،مقتصػرين علػى ذلػك ا3راَوِإن ُكنُتْم ُجنُابًاا فَااهَّرَُّرواْ رمن قولو تعػاب:  قدس سرهذكره الشيخ 
 ر بع ها:فاف للبحا أمثلة كثَتة ىامة يداً، ولنذك ،سب  وسيظهر

 األمر ابملعروف لغرض الردع
َوْأُمااْر رالػػرواايت، قػػاؿ تعػػاب: وظػػواىره ومتػػواتر الكتػػاب  بنصػػوصفمنهػػا: األمػػر ابدلعػػروؼ والنهػػي عػػن ادلنكػػر فانػػو وايػػب 

َرااُىْم َعاِن اْلُمنَكارِ رو ا4رااِبْلَمْعُروِف َواْنَو َعاِن اْلُمنَكارِ  صػلى هللا موقػع التعليػل والغايػة لبعثتػو  الواقػع ا5راَيَُْماُرُىم اِبْلَمْعاُروِف َويَاناْ
                                                           

 .319ص 2بَتوت، ج –السيد زلسن الطباطبائي احلكيم، حقائ  األصوؿ، مؤسسة البالغ  ا1ر
 ..84-83ص 1دمحم كاظم اخلراساين، كفاية األصوؿ، مؤسسة آؿ البيت عليهم السالـ إلحياء الًتاث ػ قم، جامخوند  ا2ر
 .6سورة ادلائدة: آية  ا3ر
 .17سورة لقماف: آية  ا4ر
 .157سورة األعراؼ: آية  ا5ر
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َرْوَن َعاِن اْلُمنَكارِ رو عليو والو وسلم فلػو علػم ابنػو  ا3رولكػن األمػر ابدلعػروؼ إهػا ىػو لغػرض الػردع ا2ار1راََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَاناْ
ولػذا ذىػب لو هناه عن النظر لؤلينبية فانو سيعاند ويزيد يف إيرامو بلمس أو األكثر، فانػو ال شػك يف حرمػة هنيػو عػن ادلنكػر، 

 فكي  مبا لو كاف أتثَته معاكساً. ا4رالفقهاء إب عدـ ويوبو إال مع احتماؿ أتثَته
 حرمة الغيبة حلراستو من اهلتك

 لػو أو لغػَته، بػل الزمػو اف كانػت رادعػة ةومنها: الغيبة للمتهاىر ابلفس  كادلتهاىر ابلغيبة، فاف ريبتو فيما جتاىر فيػو يػائز 
الغيبة حلفظ حرمتو فإذا أسقطها بتهاىره ابلفس  فال ريبة لو بػل إذا ىتػك حػرآل امخػرين متهػاىراً كػاف للغػَت ىتػك  متر  إذ ح  

 حرديو رإف كافا. فتأمل
 الكون م: الوادقني

والظاىر انػو  ،ف مع الصادقُت وايبفاف الكو  ا5راََي أَياَُّرا الَِّذيَن آَمُنوْا اتاَُّقوْا اّلّلَ وَُكونُوْا َمَ: الوَّاِدِقنيَ رومنها: قولو تعاب: 
لو ابيزائو أو شرائطو ويب االحتياط ابتياهنا لكي حيرز احملص ل. ،لو وايبانو معٌت اسم مصدري فمحص     ولو شك يف زلص  

رَ رربقوذلا ادلقرح للقلوب  عليها السالـفمن ذلك مثاًل ما أشارت إليو الصديقة الزىراء  ًة َوَحياْ ًَ ُُ َواهِلَاًة َوِحيا انَاًة ََي أَعَاَتاْه عَِقيا
ًُ ََي أَعَاتَااْه عَاْعا َ  َدْىاِري َفَماا َأِجا ًَّ ََْراِري َوتَاانَاغََّع َعْيِ ات َوَتَكا ًَ َصْوِت َوانْاَقطَاَ:  ًِ اْْنََم ًة فَاَق ًَ ََ أَنِياااً ِلَوْحَ اِو َواَل  َاّداً َفرِي ًَ

ََ ُُمَْكُم التاَّْنزِيِ  وَ  ًَ ًْ َفِِنَ عَاْع ْمَعِو َواَل ُمِعيناً ِلَضْعِفت فَاَق ًَ َرئِيَ  َوَُمَا ُّ ِميَكائِيا َ ِل ََ ََي أَعَاتَااْه اأْلَْساَباُ   ، َمْرَبُط َجباْ ًَ ُْ عَاْعا انْاَقَلبَا
ُْ ُدوِنَ اأْلَعْاَوا ُ  ََ ِمَن اْلُمْاَتْضَعِفنيَ  ...َوتَاَغلََّق ًَ َنا عَاْع ُِ النَّاُس َعنَّا ُمْعِرِضاني ،ََي أَعَاَتاْه َأْمَاياْ وف فػاف الكػ ا6راا ََي أَعَاَتاْه َأْصَبَح

وا حػػوذلم ويػػزورىم اف حي ػػر النػػاس إب دار علػػي وفاطمػػة عليهمػػا السػػالـ واف يلتف ػػىػػو يف وف مػػع الصػػادقُت يف أدج درياتػػو الكػػ
فهذا أقل دريات الكوف مع الصادقُت فانو إذا م ديكنو أو إذا ينب عن مقارعة الظام بسيفو دفاعاً عن ادلظلـو فليزره على أقػل 

 دلصاب وليواسيو.التقادير وليشاطره العزاء أو ا
فلػػو  ،طػػوبوال أبس ابإلشػػارة اسػػتطراداً إب اف مػػن الغريػػب اف رالعشػػائرا تتميػػز بنهػػدة أبنائهػػا ومواسػػا م يف ادلصػػائب واخل  

ويف  !حىت إذا علموا ابنو مسهوف حبػ  فكيػ  إذا سػهن ظلمػاً مع أىلو سهن ذلم سهُت ىب  الكل لنهدتو وتزاورت العشَتة 
، خيػػذؿ ادلظلػػـو وال يسػػتعد لنصػػرتو أو للكػػوف معػػو حػػىت بقػػدر زايرة ذويػػو أو مػػن ادلثقفػػُت يػػاؿ الػػدينادلقابػػل  ػػد الػػبعض مػػن ر 
ُ َأْماارَُكْم رر صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلموأىلػػو وقػػد قػػاؿ رسػػوؿ هللا  َ اّللَّ رُُكااوا اأْلَْمااَر اِبْلَمْعااُروِف َوالناَّْرااَت َعااِن اْلُمْنَكااِر فَايُاااَورِّ َواَل تَاتاْ

                                                           

 .111سورة آؿ عمراف: آية  ا1ر
 ذلك.أو رَت  بقو توعلى تفصيل يف انو إخبار يفيد اإلنشاء أو  ا2ر
 إال يف بعض الصور، ككونو ل ص رؼ إمتاـ احلهة. ا3ر
 إال يف بعض الصور كما حققناه يف مبحا آخر. ا4ر
 .119سورة التوبة: آية  ا5ر
 .176-175ص 43ىػ، ج1414بَتوت،  –العالمة اجمللسي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  ا6ر
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ُعوَن َفاَل ُياْ  ًْ  .ا1راا َتَجاُ  َلُكمْ ِشَرا َُكْم ُثَّ َت
 الكون شرًاء على الناس

ارومنها: قولو تعػاب:  ًً اء َعَلى النَّااِس َوَيُكاوَن الرَُّساوُل َعلَاْيُكْم َشاِري ًَ ََي أَياَُّراا الَّاِذيَن آَمنُاوْا ُكونُاوْا روقػاؿ:  ا2رالَِّتُكونُوْا ُشَر
اء ّلِلِّ َوَلْو َعَلى أَنُفِاكُ  ًَ َرِعنيَ قَاوَّاِمنَي اِبْلِقْاِط ُشَر ْيِن َواأَلقاْ ًَ فػاف الكػوف شػهيداً علػى النػاس معػٌت اسػم مصػدري  ا3راْم َأِو اْلَواِل

فانػو نػوع مػن الشػهادة هلل  مومػن مصػاديقو كتابػة سػَتة ادلعصػومُت وتػواريخ حيػا م وحيػاة أصػحام ،وررضو للمػوب بػب يقيقػو
 وخللفائو، وكذلك القوامية ابلقسط. فتأمل

 نقض الغزل أنكااث
ٍة أَنَكااثً رها: قولو تعاب: ومن ًِ قُاوَّ ُْ َغْزهَلَا ِمن عَاْع فاف الكوف كاليت نق ت معٌت اسػم مصػدري  ا4راَواَل َتُكونُوْا َكالَِّو نَاَقَض

 وعدـ الكوف كذلك ررض الـز التحقي . ،عنومنهيٌّ مصدري 
مث الوايػب ية الػيت كػاف مػا إحيػاء أمػرىم مثل ىذه امية دلياًل يديػداً علػى ويػوب إحيػاء الشػعائر الدينيػة واحلسػين عد  ورمبا ت  

 خي  ضعفها، إضافة إب االستدالؿ مبثل رأحيوا أمرلا ومبثل انو مقدمة الوايب فيما كاف مقدمة لو وبويوبو الكفائي.
كػاف سػَتىا نزوليػاً يف السػنُت األخػَتة ،  مػن شػعباف وعرفػة ورَت ػا يف اخلػامس عشػر عليو السالـفمثاًل: زايرة اإلماـ احلسُت 

ٍة أَنَكااااثً رداً إب اميػػة ينبغػػي أو بػػب ريف صػػورتُتا إحياؤىػػا بقػػوة مػػن يديػػد وإال كنػػا  ػػن فاسػػتنا ًِ قُاااوَّ ُْ َغْزهَلَااا ِماان عَاْعاا  انَاَقَضاا
وزايرة االربعُت واف ت اعفت قو ا يف السنُت األخَتة ولكن خيشى عليها من ال ػع  أي ػاً مبػرور السػنُت لكثػرة ادلثبطػُت وكثػرة 

َوالَ َتُكونُاوْا َكاالَِّو روإال مشلنػا قولػو تعػاب:  ،فالالـز التخطيط الستمراريتها كالسػاب  وأقػوى ،مات ورَت ذلكادلشاكل وقلة اخلد
ٍة أَنَكااثً  ًِ قُاوَّ ُْ َغْزهَلَا ِمن عَاْع  .انَاَقَض

لِْلَحاَوا ِيِّنَي َماْن أَنَوااِ ي ِإىَل اّللَِّ قَااَل احْلََوا ِيُّاوَن  ََي أَياَُّرا الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَواَ  اّللَِّ َكَما قَاَل ِعيَااى اعْاُن َماْر ََ رومنها: 
 نصاراً هلل معٌت اسم مصدري وايب التحصيل. فتأملأفاف الكوف  ا5راََنُْن أَنَواُ  اّللَِّ 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ًُّ مِ رر: عليو السالـقاؿ أمَت ادلؤمنُت  ِل َعَلى الظَّاِلِِ َأَش ًْ   ااْن يَاْوِم اْْلَْوِ  َعَلى اْلَمْظُلومِ يَاْوُم اْلَع
 .534هنج البالرة: ص
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