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

 على أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممتاحث 
(66) 

 اإلشكال: جمهولية مالكات األحكام
ن التعنيار  قنيد يننيون بنيُت األمنير و رضنيو، ولننين إلتزاحم اما بنيُت الررضنيُت أو األمنيرين أو األمنير والرنير ، و ن اإ :ستق

قد يشنين  علنيى كلنين ابعنيو عنيدو اأنيدول أو قليلهنيا لنيداع وكلنين لعنيدم معر تننيا مال نيات األحننيام،  اعننيا وإن  ننيا ععلنيم ان 
ا  ال رلال لالعتقنيال إا الًتلنييلا ابألمهينية يف الصنيور جنه  حقيقتهما وحدودمه نالنن ،مال ات حسب العدلية ،ذلا، قطعاع 

  ال يدور احلنم مداره ولوداع وعدماع. ةع نمالثالث األوا وال إا طرح األمر يف الصورة الرابعة، ألن الرر  إكا  ان ح  
 اجلواب: املالكات معلومة يف مخس دوائر

 لن دلعلومية ادلال ات و وهنا ع ّلة اتمة يف مخس دوائر:ن كلن وإن صلا يف اأملة لننو ال يصلا ابأملة، وكإواأواب: 
 املستقالت العقلية

إال بعنيد ، أي يف مطلني  منيا مننيم  ينيو، ادلستقالت العقلية،  اهنا يف حيطة العقني   اعنيو ال مننيم  يهنياالدائرة األوىل: 
ُت  نيردي مسنيتق  واحنيد، يقع البحث عن التزاحم بُت مستق  عقلي ومستق  آخر أو بني حينئٍذ اإلحاطة بن  لهاهتا، 

، واألول  ما لو تزاحم العدل مع (1)واألخَت  تزاحم مصداقي العدل،  العدل بُت الزولتُت إكا عجز عن اأمع بينهما
منينيع احلرينينية إك )الننينياس مسنينيلطون علنينيى أمنينيواذلم وأعفسنينيهم وحقنينيوقهم(  سنينيلب سنينيلطتهم علنينيى  أعفسنينيهم خنينيال  القاعنينيدة أو 

حبيث  اعنيت مصنياحلها بنحنيو االرتباطينية يف تلنين الق نيية ال  اليت تعم رلموعةع  تزامحت احلرية مع الشورل يف ادلوضوعات
 .  تأم االستقاللية

 األحكام املهيمنة كاألصول
األحننينيام ادلهيمننينية،  نينيان بعنيني  األحننينيام مهنينييمن علنينيى النينيبع  ا خنينير،  هيمننينية أصنينيول النينيدين علنينيى الدددائرة الثاةيددة: 

بُت ان دار بُت التوحيد وبُت احدل ادلعاصي أي مثالع و دار األمر ،  ل اعو ال شن يف اقوائية مال اهتا  روعو وأحنامو
ولنيد ان ىنيذا العنيامي لنيو يشرك ابهلل أو أن ينذب أو يرتاب مثالع، ولب عليو النذب إك توقف عليو التوحينيد  منيثالع: 

لنينين، وكلنينين  اعنينيو  نينيب علينينيو كيرتنينيب  نينياللع النينيذي ينينيدعوه إا الشنينيرك، يبهنينيت أو سنينييجرج عنينين اإلإنينيان إا النفنينير إكا   
                                                           

 أي بُت العدلُت. (1)
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 . من ولوه قولو )ابىتوىم( إكا أريد بو البهتانىو ولو م( ح)التزا
 وبُت أي والب آخر. عليو السالمو ذلن لو دار األمر بُت الوالية ألمَت ادلؤمنُت 

ادلعاصنيي، ولنيد كلنين  نييهم، أهلهنيم،  ليًت نيواومن أمثلة كلنين: ان بعني  الشنيباب العصنياة إكا ضنيره علنييهم أولينياؤىم 
 .حراممن الدين،  ان هنيهم عن ادلننر إن  ان مؤدايع إا مننر أعظم،  رد  ع  عنسي  يجرلون

 أمساء املصادر املتعلقة للتكاليف
 احملنيورا تننيون حينئنيٍذ أمساء ادلصادر اليت وقعت متعلقاع للتننياليف،  منيا م نيى التمثيني  لبع نيها،   هننيالدائرة الثالثة: 

نينيني مثنينينيال لنينينيذلن عنينينيار  معهنينينيا قنينينيدمت علينينينيو ال زلالنينينية، ولنمثنينيني  أو مقدمنينينية  لنينينيو تإليهنينينيا ر  طرينينيني  ال ادلصنينينيدر  اعنينينيو يننينينيون ص 
رم مني نيب علينيو االمتثنيال بني  ،  اعنيو ال اأيدة  قال بعها بنيلوين منين الرديئنية اعو إكا  ان لديو  يلو من احلنطة  :لطيف
عننيو ابلنيلنيوين  اعنيو  و دللنين الرنيَت واالستعاضنيةل نيق  ىنيو عني   و  ع نيم ابن الراية من قولنيو ب  ل  بتحرو الشارع، إال لو ع  ساقه واألمر 

عنينيا اذلبنينية  والنقنيني  لنوعنينيو الرنينير   يجنينيب ان ينقلنيني ولنينيوب نينيب علينينيو عقلنينيو برنينيَت البينينيع، طنينيا يعنينيٍت سنينيقوت أمنينير البينينيع و بنينيوت 
أ نياد  ائنيدهتا وقلننيا ابن البينيع الربنيوي حنيرام  ب  عا الصللا أي اع إن قلنا ابعو حقيقنية أخنيرل  نيَت  ني  معاملنيةٍ مثالع ادلعّوضة 
أخنينيرل )للنيلنينيوين  عنينيا اأعالنينية يف مقابنيني  لعالنينية)النيلنينيو اأينينيد( ينقلنينيو ان ، أو (1)وي، وإال  نينيالالصنينيللا الربنيني دونخاصنينية 

 عنها وإال  ان مشموالع ألمره( (عب  )مع اعصرا  الرديئُت( أو عا بيعُت 
وإن  نينينينيان مقدمنينينينية  اعنينينينيو )ال يطنينينينياع هللا منينينينين حينينينينيث  وحنينينينيرم أي معنينينينيٌت مصنينينينيدري زلنينينينيرم شنينينينيرعاع  ،ولنينينينيو أمنينينينيره ابلنقنينينيني  ولنينينينيب

 .اع لب  َته طريقيوو  (2)يعصى(
 هالُ لَ األحكام املذكورة فيها عِ 

 اايهتنينيا طنينيا هاىرىنينيا  وهننينيا علنينيالع   نينيان األصنيني  يف ك نينير ع لنينية ألمنينيٍر عللهنينيا أو األحننينيام ادلنينيذ ورة  يهنينيا الدددائرة الراةعددة: 
دلي  منين  جال  األص  والقاعنيدة والفهنيم العنيريف،  نيال يصنيار إلينيو إال ابلني نمةع ) حنم أو  َته(  وعو عّلة واما  وعو ح  

 ال أو ارتناز وشبو كلن.ققرائن حال أو م
يُن ُكلُُّه ِِلّ )املراد ةد َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  (َوقَاتُِلوُهْم َحَّتى اَل َتُكوَن ِفتدْ

يُن ُكلُُّه ِِلّ ) من كلن قولو تعاا:  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  ( أمران:احملتم  يف )الفتنة ان  (3)(َوقَاتُِلوُهْم َحَّتى الَ َتُكوَن ِفتدْ

                                                           

 أي ال  وز الصللا أي اع. (1)
 22، ويف لنينينيواىر الننينينيالم، للشنينينييا دمحم حسنينينين النجفنينينيي، ج3٩4ك  نينينير يف  تنينينياب وقاينينينية األكىنينينيان، للشنينينييا دمحم رضنينينيا النجفنينينيي االصنينينيفها ،   (2)

 إعّو قول وليس حديثاع. 46 
 .3٩سورة األعفال: آية  (3)
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 )وقاتلوىم حىت ال تنون  تنة: ال يولد  يهم شرك. :قال يف تفسَت الصايف األول: الشرك
القمي: أي  فر، قال: وىي لسجة لقولو: ) فوا أيدينم( ولقولو )ودع أكاىم(. وينون الدين  لنيو هلل: وي نيمح  

 .عليو السالمدق ويف رلمع البيان رواه مرسالع عن اإلمام الصا (1)عنهم األداين الباطلة(
 إلينينيو يننينيون ادلعنينيٌت ولنينيوب قتنينيال النفنينيار وادلشنينير ُت حنينيىت ينينيزول النفنينير والشنينيرك، لننينين ىنينيذا ادلعنينيٌت طنينيا ال إننينين ادلصنينيَت 

 لولوه:
عج  هللا تعاا  رلو منها: ورود رواايت أخرل صرمة يف ان أتوي  ىذه ا ية إمنا ىو يف زمن اإلمام احلجة ادلنتظر 

َعدْن ُزرَارََة قَداَل قَداَل أَةُدو َعْتدِد اِلِى ))ى النيدين  لنيو، ال  يما سبقو  هم الوالب علنييهم القتنيال إا أن يظهنيره علني الشريف
يُن  )ُسِئَل َأِب َعْن قَدْوِل اِلِى  عليه السالم نَدٌة َوَيُكدوَن الددِّ قاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافىًة َكما يُقاتُِلوَةُكْم َكافىًة َحدَّتى ال َتُكدوَن ِفتدْ

َِْددْو َ ْوِ ف (ُكلُّددُه ِِلىِ  َسدديَدَرى َمددْن يُْدرُِكددُه َمددا َيُكددوُن ِمددْن َ ِْويددِل َهددِذِْل ةعدددْل يددُل َهددِذِْل اآْليَددِة َولَددْو قَددْد قَدداَم قَاِئُمنَددا َقدداَل ِنةىددُه ََيْ 
ُلَغنى َدْيُن ُُمَمىٍد  ،اآْليَةِ  َما ةَدَلَغ اللىْيُل َحَّتى اَل َيُكوَن ِشْرٌك َعَلى َظْهِر اأْلَْرِض َكَمدا قَداَل  صلى هللا عليه واله وسلمَوَليَدتدْ
  .(2)((اِلىُ 

ع ف نينيٍر )) نينيل ٍم ق نينيال  قني ل نينيت  أل     ل  نَددٌة )قَدددْوُل اِلِى َعددزى َوَ ددلى  علينينيو السنينيالمع نينين  زل  ِمنينيد  ب نينين  م س  َوقدداتُِلوُهْم َحددَّتى ال َتُكددوَن ِفتدْ
يُن ُكلُّددُه ِِلىِ  َِْددْو َ ِْويددُل َهددِذِْل اآْليَددِة ةَدْعددُد ِننى َرُسددوَل اِلِى  (َوَيُكددوَن الدددِّ ددَ  َ ُدد صددلى هللا عليدده والدده وسددلمفَدَقدداَل: ََيْ  ْم رَخى

ُهْم، َلِكدندىُهْم يُدْقتَدلُدوَن َحدَّتى يُدوَ  ُ َعدزى َوَ دلى َوَحدَّتى اَل ِِلَاَ ِتِه َوَحاَ ِة َأْصَحاِةِه، فَدلَدْو قَدْد َ داَء َ ِْويُلَهدا ََيْ يَدْقتَدْل ِمدندْ دَد اِلى حى
 .(3)((َيُكوَن ِشْركٌ 

هورىنيا لوضنيوح ان الننييب   يفعني  تصنيللا مفسنيرة لةينية أو صنيار ة ذلنيا عنين ه عليو السنيالمومنها: ان سَتة النيب واألمَت 
على حسب ىذا التفسَت لةية الشريفة ب   اعت حروبو د اعية حىت ما تنيوىم اعنيو ىجنيومي   مننيا  نيان د اعنياع ومنيرزاع منين 

،  يصنيللا كلنين مو نيداع ابلقنيوة قاتني  لفنير  اإلسنيالم علنيى الرنيَت ا السنيالم(مني)عليه،  لم جند أحنيدمها ىجوم للعدو وشينٍ 
 -ب عجني  هللا تعنياا  رلنيو الشنينيريفألصنيحاب اإلمنيام ادلهنيدي ىنيو  و  ع نيان اخلطنياب يف ا ينية يف واق  امنيا دلفنياد رواايت  -أ

رواينية دمحم بنين ابنين  (4)مفنيادودلنين بعنيده إا ينيوم الظهنيور  منيا ىنيو  صنيلى هللا علينيو والنيو وسنيلمأو ىو عام لنن رخني  للننييب 
 واما للولو الثا  ا يت: عليو السالممسلم السابقة عن اإلمام الباقر 

                                                           

 .303  2ن، جطهرا –الفي  الناشا ، تفسَت الصايف، منشورات منتبة الصدر  (1)
 .56  2ىني، ج1330طهران،  –دمحم بن مسعود العياشي، تفسَت العياشي، ادلطبعة العلمية  (2)
 .201  3طهران، ج – قة اإلسالم النليٍت، النايف، دار النتب اإلسالمية  (3)
 .((فَدَلْو َقْد َ اَء َ ِْويُلَها... )): عليو السالملقولو  (4)
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نيالثا : ان ادلراد من الفتنة  تنة ادلؤمنُت ليشر وا  ما ق ان  عنينرين أي ان القتنيال  نيب دلننيع النفنيار ال بو بعني  ادلفسّ 
منينين اإلسنينيالم لنينيو أرادوا،  القتنينيال علنينيى ىنينيذا أللنيني   مأو منينين ان إنعنينيوا شنينيعوه ،النفنينير   ،يفرضنينيوا علنينيى ادلنينيؤمنُت يف بالدىنينيم

شنينيرك  أيحنينيىت ال يننينيون منينيا يولنينيب الفتننينية  :: ان ادلنينيرادىنينيو واحلاصنيني  ،تننينيريس حرينينية ادلعتقنينيد للننينياس ور نينيع القسنينير عنينينهم
 .ذلم ب ىو قهر حنوماهتموادلول   ،الناس

 نيني كا  :ال )قنينياتلوىم( وعلينينيووىنينيي )ال تننينيون  تننينية(   نيني كا  نينيان ىنينيذا ادلعنينيٌت ىنينيو ادلنينيراد  نينيان ادلنينيدار يننينيون حينئنينيٍذ ىنينيو الراينينية
عن شعوهم ولب كلن وحنيرم قتنياذلم  ير عوا القسر لنيأمنن مقي  الراية عا العالقات الدبلوماسية واذلدااي وشبهها 

 ا  يو من سفن الدماء و َتىا بال مار لولود ادلندوحة.دل
 املوضوعات واألهم واملهم فيها يف اجلملة

واألىم وادلهم  يهنيا، وىنيي منيورد الننيالم وىنيي النييت ادعيننيا االعسنيداد الصنيرَت  يهنيا دائرة ادلوضوعات الدائرة اخلامسة: 
 الظنون الشجصية، بناء على كلن، حجة  يها.  تنونيف اأملة 
 واب عن نشكال ان مقتىى الرواتات التيي ر ال الجر ي اجل

ُِ اْلتَدداِقَر   ))بعنينيد  قنينيد ادلرلحنينيات ادلنصوصنينية ال يقنينيال: مقت نينيى النينيرواايت التجينينيَت  عددن ُزرَارََة ةْددِن َأْعددنَيَ قَدداَل َسددبَْل
ُِ ِفَداَك َيَِْت َعْنُكُم اخْلَتَدَراِن َأِو اِْلَِديثَاِن اْلُمتَدَعاِرَضانِ  ُِ ُ ِعْل تَا ُزرَارَُة ُخْذ ِبَا  عليه السالمَفِتبَيِِّهَما آُخُذ فَدَقاَل  فَدُقْل

ِن َمدبْ  ُِ تَا َسيِِّدي ِنةدىُهَمدا َمعدًا َمْشدُهورَاِن َمدْرِوتاى عليده ُثُورَاِن َعدْنُكْم فَدَقداَل اْشتَدَهَر ةَدنْيَ َأْصَحاِةَك َودَِ  الشىاذى النىاِدَر فَدُقْل
ُدْر َمدا ُخْذ ِةَقْوِل َأْعَد َِِما ِعْنَدَك َو َأوْ  السالم ُِ ِنةدىُهَمدا َمعداً َعدْداَلِن َمْرِضديىاِن ُمَوُثدىَقداِن فَدَقداَل اةَْ ُثَِقِهَما يف ةَدْفِسَك فَدُقْل

ُهَما َمذْ  َا َكاََن ُمَواِفَقنْيِ َ ُْم َأْو ُُمَاِلَفنْيِ َفَكْيَف َأصْ َهَب اْلَعامىِة فَاتْدرُْكُه وَ َواَفَق ِمندْ ُِ ُرِبى َنُع فَدَقاَل ِنَذْن ُخْذ ِبَا َخاَلَفُهْم قُدْل
ُِ ِنةدىُهَما َمعاً ُمَواِفَقاِن ِلاِلْحِتَياِط َأْو ُُمَاِلَفاِن لَدُه َفَكْيدَف ِفيِه اِْلَاِئَطُة ِلِديِنَك وَ َفُيْذ ِبَا  اتْدُرْك َما َخاَلَف ااِلْحِتَياَط فَدُقْل

 (1)((ُ  اآْلَخرَ َتدَ َأَحَدُُهَا فَدَتْبُخُذ ِةِه وَ  ِنَذْن فَدَتَييدىرْ  عليه السالمَأْصَنُع فَدَقاَل 
خاصنينية ابلنينيرواايت ولنينيذا كىنينيب منينين قنينيال ابلتسنينياقه يف تعنينيار  الطنينيرق إا التجينينيَت يف خصنينيو   :أوالً ىنينيي  نذ يقددال:

 .لدل تعار  الرواايت لتجيَتاخلاصة احلا مة اب الرواايت، دلنان الرواايت
 وضوعات.سلمنا لننها تعمم للحجج ) البينة و َتىا( ال للموضوعات، و المنا يف ادل اثةياً:
ان زلنينيني  البحنينينيث ىنينينيو تنينينيزاحم ادلال نينينيات )بنينينيُت أمنينينيرين أو  رضنينينيُت أو أمنينينير و نينينير ( والنينينيرواايت إمننينينيا ىنينينيي يف ابب  اثلثددداً:

 التعار .  تدبر ليداع وللبحث صلة إبكن هللا تعاا.
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
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 (9ٓ6ه)9ٖٗٔمجادى اآلخرة  ٕٗالثالاثء  ................................................ (التزاحم)االصول: متاحث 
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