
 (838ه)3439ربيع األول  3األربعاء  .............................................................................. (التزاحمث )االصول: مباح

 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 
(8) 

ضرردا اصرراأل ررراألمر برراألهم ي الرري النهرري عررن املهررم ر يررو ي ررو  مرر مورا  برره واحلررال  األمررر بالءرريت ي الرري النهرري عررنال يقببال: )سببب : 
 هذا؟ وكيو ي و  رعله طاعة واماثاال ؟.

 األمر بالءيت ال ي الي النهي عن ضدا اصاأل، على ما ُح ق يف حمله.  إذ يقال: أواًل:
 .(1)ثانيا : سّلمنا، ل نه غري ضار كما سي يت غدا  بإذ  اهلل تعاىل(

 األمر بالمهم لوجود الغرض وانتفاء المانع
 –زم للمرروىل رض امللررغررومي ررن بيررا  ذلرره بويرروا عديرردة منهررا مررا خطررر بالبررال مررا إضررارة مررا ذكرررا بعرر  األعررالم وهررو: ا  املهررم حامرر  لل

مررا للويرره األول إلرريمب نررانا واحلررال هررذا مررن األمررر برره مررن املرروىل احل رريم وال مررانا منرره إال األمررر برراألهم، ول نرره  برردّ ر ررا  ال –حسررا الفرررض 
ل وتسرليم أ  األمرر بالءريت ي الري ما للويه الثرا  املبرع علرى الانرز  إو  ،السابق وهو أ  األمر ب حد اللدين ال ي الي النهي عن ضدا اصاأل

 النهي عن ضدا، وهو:
 تعدد جهات األهم والمهم وكونها تقييديةثانياً: 

ملرا أم رن تعلّرق األمرر بره والنهري يف وقر  واحرد، ل نهرا إ  كانر  ت ييديرة ررال إ ر ال يف تعلّرق يهات اللد )املهم( إ  كانر  تعليليرة ان 
 إذ اجلهة الا ييدية تويا تعدد املوضوع أو ر ر  ا  تعردد العنروا  إذا كرا  مرن العنراوين الا ييديرة يويرا تعردد املعنرو  ح ي رة   ؛األمر والنهي هبا

مرن حيرا العدالرة موضروع جلرواي مرثال   ررا  ييردا   ؛آخرر ولرذا أم رن تعردد ا ثرار واألح رام ا  لنهري موضروعق اوماعل ر ا  ق األمر موضوعري و  ماعل  
الرردرع عنرردا أو السررهال منرره، نعررم قررد ي ررال بانرره ال يصرر  األمررر  ريحررا الصررالة خلفرره ومررن حيررا يهلرره موضرروع لعرردم يررواي ت ليرردا أو عرردم 

، ولريمب بصرحي  لردينا كمررا ح  نراا يف براب ايامرراع إكرامرره وإهناناره، ل رن ذلره إ   رر ّ ب األمرر أولفسر ه بإكرامره لعدالاره والنهري عررن إكرامره 
 د اجلهاني إىل كوهنما تعليلياني دو  ما لو ب ياا ت ييدياني.و  ع  األمر والنهي ولعله سي يت، رإمنا يص  لن 

 للمهم مصلحة ولألهم مصلحتان أو درجة أشد منها
 هم واملهم ت يدياا  بالبيا  ا يت:احليثيني يف األ: ي ال با  ويف امل ام

م  را  املهم مءام  على املصرلحة امللزمرة رانره املفرروض وانره ال مرانا مرن األمرر بره )إ  كرا  مرانا( إال األمرر براألهم، وامرا املهرم رانره مءرا
 :ة وإما كيفيةعلى املصلحة امللزمة وييادة والزيادة إما كمي  

إذ لررو ا ررام  علررى املصررلحة امللزمررة الواحرردة ر رر  هررو األهررم؛ )مصررلحاا  ملزمررا  نهموعهمررا كررا   بررا  يفرررض ا  األهررم ريرره :ةأمررا ال ميّرر
رهررو  (ل ررا  األمررر برره وب سرريمه علررى اررو الوايررا الاايررريف لفرررض مررام املررالد ريهمررا وعرردم قرردرة العبررد علررى اماثا مررا وتسرراويهما يف املررالد

لو كانر  املصرلحة الزائردة قليلرة ال تبلر  رانه  ا ل ا  الاليم إنءات اإلجياب على طب هامك  منه  ى مصلحاني ملزماني حبيا لو انفردمءام  عل
 إال ريحا  األهم على املهم اساحبابا  ال إجيابا  وإلزاما . ويب   حد اإللزام ملا أ  

هررا العبررد السرراحق الع رراب وأقرروم مررن املهررم بدريررة لررو اسررا ل  لويررا األمررر بإحرايهررا ولررو ترك ا  وأمررا ال يفيررة: رب ررو  األهررم أ ررد مالكرر
 .أيلا   بافوياها وعليه: راملهم مءام  على الدرية الدنيا من املصلحة واألهم مءام  على الدرية العليا منها
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 الوجوب التخييري مصب   ،اشتمالهما على الدرجة الدنيا من المصلحة
مرا ييرريا ، ك ر  وايرا ييرريف تسراوم ريره املالكرا  وكرا  ا علرى الدريرة الردنيا مرن املصرلحة هرو إجياهبموحينئٍذ ن رول: ا  م الرى ا راما 

 وم الى ا امال األهم على الدرية العليا إجيابه تعيينا .أو عهز عن اجلما بينهما، أحدمها بديال  عن ا خر 
 الوجوب التعييني مصب   ،واشتمال األهم على العليا منها

يررع هررو األهررم بلحرراا يومصررا الويرروب الاعهبمررا، رمصررا الويرروب الاايررريف هررو األهررم واملهررم بلحرراا املرتبررة الرردنيا مررن املصررلحة ال ائمررة 
 ع با خر.يومها حيثياا  ت ييدياا  ر م ن تعدد األثر واحل م وهو تعلق الويوب الاايريف ب حدمها والاعي، املرتبة العليا من املصلحة ال ائمة به

 المستحيل طلب جمع الضدين ال طلب الضدينو 
 ما علمه بعدم قدرته على اجلما بينهما؟ أيلا   او األهم واو املهم يساحي  ا  يبعثه ح ي ة  ال يقال: 
 طلا اجلما بني اللدين حمال ال طلا اللدين، والاوهم نء  من اصل  بينهما.إذ يقال: 

إىل  (1))أرعرر  هررذا( ول ي رر : )أرعرر  هررذا وأرعرر  هررذا( راملغالطررة نءرر ت مررن إضررارة الررواواملرروىل قررال: )أرعرر  هررذا( وقررال: وبعبببارأ أىببر : 
لوا  منه مطلوب املوىل ما آخر كمرا ا  األمرر بالصرالة يردعو إليهرا ال  قٍ  ه ال إىل ماعل  ا را  األمر باإليالة يدعو إىل ماعل  ا  طلبه ومطلوبه كا  خن

ل را  مرن طلرا اجلمرا برني اللردين و رح  إضرارة الرواو برني األمررين ل نره لريمب  و إىل الصرالة أيلرا  األمر باإليالة يردع إىل أمر آخر ولو كا 
 .كذله بالبداهة

 بعبارة أخرم )الواو( من عال احل اية ومن إضارة احلاكي وليمب من عال احمل ي.
بءرر   ريت لي رو  اجلمرا مطلوبرا  قبير  مرن  ه من قبي  ال بءرر  وهرو جيامرا مرا ألرو  رر  ولريمب وبعبارة أخرم: دعوة ك  أمر إىل ماعل  

 ا. رادبر ييدا .موت و  الواو يزت ماعل ه
نعم غاية األمر انه لو اماث  املهم، ر   أطاع وعصى، ل ن مرن يهارني: )أطراع( الماثالره أمرر ) ر  ( ولاح ي ره مالكره و)عصرى( ملاالفاره 

امررا اطاعارره لامررر األهررم  :برردي  لرره، وامررا لررو اماثرر  األهررم ر ررد أطرراع دو  معصررية املررالد األعلررى الررذف ال بررذله ل( إذ ل مياثلرره وتفوياررهأمررر )أين 
أف ا  املهرم ي رول:  ،تركره إال إىل املسراوف أو األهرم وهرذا أهرم وننرارض أ  األمرر املهرم يردعو إىل نفسره فررالماثاله له وأما تركه للمهم ررا  ال

 قد اماث  األهم.حلال انه واال ترتكع إال لاهم رلو رع  األهم ملا عصى املهم 
 تزاحم المستحبات وفعلية طلب المهم منها

املسرراحبات املازا ررة علررى املنصررور مررن م ررق الاررزاحم بينهررا لوضرروب أ  األمررر باملسرراحا بعررا ارروا  ،وممررا يوضرر  ت ررار  طلررا األهررم واملهررم
عرايز عرن يسراحي  كرذله البعرا الرتييحري اومهرا إذ العبرد  وكمرا يسراحي ، علرى االمانراعي، البعرا اإللزامري ارو اللردين ،ل ن ال ما إلرزامٍ 

 غري إلزامي هبما؟ واجلواب اجلواب. بعثا  ولو  ويبعثه اجلما بينهما ر يو ي مرا
رمرن البرديهي كثررة املسراحبات املازا رة وكرو  بعلرها أهرم قطعرا  )ك رراتة ال ررآ  والصرالة وقلرات حايرة النراع وبنرات املسرايد  واما  غرم  

علررم املسرراحا والزراعررة املسرراحبة وه ررذا، ويف خصرروأل  ررهر رملررا  ورد مررن املسرراحبات مررن أدعيررة وقررراتة وأعمررال مررا ال تسررعها وطلررا ال
ا ر ر  الليايل قطعا ( وال يءه ر يه يف اهنا مجيعا  مساحبة قد حبذ الءارع إليهرا، مرا انره علرى االمانراعي ينبغري أ  يلارزم باسراحباب األهرم منهر

زام بره، نعرم هرذا الويره أعرم مرن إم را  اوهذا ما ال يظن بف يه االل ،إليها أبدا  ب  أوامرها إر ادية ر   مساحبة وغري مدعو  وكو  ما عداا غري 
وهرو الرتتا ومن دعوم الا ار  وإ  كا  األظهر الا ار  ملا نرم من الويدا  من الدعوة إليها يف عرض واحد ال معل ا  علرى املاالفرة لبعلرها )

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين               واهلل العال. ،رادبر وت م  (منها األهم
 .77أل 2: ج،   اإلسالميةال ايف   ((  عليكم بالورع، فإنه ال ينال ما عند اهلل إال بالورع ))  :عليه السالمقال اإلمام الصادق 

                                                           

 والبءر   يئية، كما سي يت. (1)


