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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
إطالق األمر ابملهم ومشوله لست صور

()19

مث ان األمر ابدلهم ،لوو اوان ،نوان اق والص ي صوور نيوه لصوور وحواالت سو  ،نقود يقوال مووموله لبع وها قطعواً وقود يقوال ابلعودم
ح ماً وقد يوك يف معض الصور:

األوىل :م ووا ل ووو ا يأ وون هن ووان أه ووم م و ويفاحم اأوينو واً ،نا ووه ال ووك يف أن األم وور ابدله ووم ينعق وود إ الق ووه ذل ووة الص ووورة االص وووراني
الالحق ني( )1لوجود ادلق ي وا فاء ادلا ع مطلقاً ومنه ادليفاحم األهم ابع بار قرينة على اخلالف.

الثانية :ما لو اان ولأن ا يؤمر مه؛ لوجود ما ع ،اأو ه يف مرحلة ادرجية يفول األحأام مثالً.
الثالثة :ما لو اان هنان أهم منه وقد أمر الوارع مه ،لأن ادلألف عجيف عن ام ثاله خاصة ،نان إ الص ادلهم ال وك ا وه وام
ذلة الصورة أي اً.

الرابعة :الصورة حباذلا مع أيس ادلوىل عن إ اعة العبد لألهم ،إذ موع أيسوه ال نأنوه ان يبعثوه حقيقوةً إذ اموا ان ال رريوك ال أووي
يس ري مع اس رالة ال ررن اأوينواً ونأون إذا أمأون ويقوع إذا وقوع نأوةلك ال رريوك ال ووريعي نوان لبوه منوه حقيقوةً إمنوا هوو لأوي
يوجد الداعي نيه ليم ث نإذا أيس من إجياد للداعي نيه ،نوال يعقو ان أيمور ويبعثوه إال صوورعً ،وعلوى أي نوإ الص ادلهوم وام ذلوة
الصورة من دون موألة.
اخلامسة :صورة قصد العبد إم ثال األهم ،وال وك يف عودم لوول إ والص ادلهوم ذلوة الصوورة ،وهوو اوا يعوبف موه الطرنوان إضوانة
إىل مداه ه إذ األمر ابألهم يق ي؛ لفرض ا ه أهم ،صرف القدرة إليه ناألمر ابدلهم مع علم ادلوىل معجيف العبد عنهما لب للمرجووح
قطعاً لديه وافوي لألهم أو اعري ه ل فوي ه وهو اا ال يعق من ادلوىل احلأيم.

السادسة :صورة عصيان العبد لألهم( ،)2وهوة هوي الصوورة ادلووأون موومول إ والص األمور ابدلهوم ذلوا وهوي موورد النقواش والنويفاع
واليت يرى اآلخو د ان إمأان الباّب مساوص لوقوعه و رى العودم ،نوال مود مون إ بوات اق والص ذلوةا الصوورة أي واً وهوو موا قلنوا مون ان
اقمأان غري مساوص للوقوع م ال مد من إ بات اق الص ،وقود سوب ميوان ذلوك م عوامري وأوجوه ل لفوة ،ولأون الوةي ويفه هنوا :ا وه
اا ح من وجود احلاالت الس ان األمر ليس دائراً مني رنع اليد عن أص اق الص ومني القوول ابلوومول للصوورة السادسوة إذ ظهور
وجووود القسوويم الثال و ظ وراً الا وواح وجووود مرااووب عديوودة أو حوودود عديوودة ل ووالص :نم ون جهووة :ال رنووع اليوود عوون أص و الوودلي
واق الص ظراً لالل يفام مثبواه ولوله للصور األرمع ،ومن جهة أخرى :ما ال ل يفم ،أي لنا ان ال ل يفم إال أن يدل الدلي اق بايت عليه،
مومول اق الص للصورة السادسة معد مسلمية عدم لوله للخامسة.
( )1م الصور الثالث الالحقة.
( )2مع نورض مقواء الوال ق اع وه إذ لوو ا فوى وعجويف ابلعصويان عون اق اعوة نوال يعوود ميفاوواً للمهوم اأوينواً (وقود نصولنا الأوالم عون هوة الصوورة سوامقاً وا ب نوا
ا فاءها اصورة قسيمة لصورة العجيف ،خالناً للموهور ،إذ أوضرنا ان العصيان مساوص للعجيف اأويناً).
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املصباح :دوران األمر بني رفع اليد عن أصل الدليل أو عن إطالقه
نقوود ابووني مووةلك عوودم اميووة مووا اس و دل مووه مصووباح األصووول ل وييوود اووالم ادلووريزا واآلخو وود موون مسوواوقة اقمأووان للوقوووع مقولووه:
(واوضيره مع او ه واضراً ،ا ّن األمر دائر مني رنع اليد عون إ والص دليو ادلهوم ابلنسوبة إىل صوورة ام ثوال األمور ابألهوم( ،)1ورنوع اليود
عن أصله ،مال نرص مني صوريت ام ثال األمر ابألهم وعصيا ه( ،)2وحي ا ّن رنع اليود عون إ القوه اواف يف رنوع ال نوايف ،نوال وجوه لرنوع
اليد عن أصله ،واأون الن يجة أ ّن األمر ابدلهم ابص على حاله يف صورة عصيان األمور ابألهوم ،وهوو اواف يف احلأوم مصورة ادلهوم موال
حاجة إىل دلي آخر)(.)3
املناقشة :هناك قسيم اثلث
إذ ظهر وجود قسيم اثل وهو رنع اليد عن معض حدود إ القه وهو الصورة السادسوة وذلوك منفوي ال فريو موني الصوورة اخلامسوة
والسادسوة (الوويت حصور البرو نيهموا نوودار األمور مووني رنوع اليوود عون أصو اق والص مرنووع اليود عوون الصووراني (اخلامسووة والسادسووة) أو
االل ويفام مووه وال فأيووك مووني الصوووراني ابالل ويفام مووومول اق ووالص ألحوودا ا ،مووع ا ووه ال حصوور مينهمووا لوجووود الصووور األرمووع السووامقة)
واحلاص  :ا ه ليس رنع اليد عن الصوراني (اخلامسة والسادسة) رنعاً لليد عن أص اق الص م عن معض حدود لبقاء الصور األرمع
األوىل.
اما ظهر عدم صرة قول (نال وجه لرنع اليد عن أصله) إذ ظهر اا سب يف البروث السامقة ان هنان وجهاً وجيهواً مو وجوهواً
لرنوع اليود عون اق والص للصوورة السادسوة (الويت زعوم اسوا واخلامسوة األصو حيو ا يالحو الصوور األرموع األوىل) ،واوان مون الوجوو :
إخالل ادليفاوة مع العصيان لألهم مبالن ادلهم أباثر من وجه ،واان منها أي اً اخالذلا مأون ادلوىل يف مقام البيان من هة اجلهة.
هةا اله ،إضانة إىل ان الصوورة السادسوة وقعو موقوع أخوة ورد مون حيو اقمأوان واالم نواع ت علوى اقودير اقمأوان مون حيو
الوقوع وعدمه ،نهنان وجه لدعوى عدم اق الص ذلا نأان ال مد من الدلي ولو األص العام وهو ما ذاران من عودم مسواوقة إمأوان
الباّب لوقوعه م ال مد من دلي عليه.
إشكال املريزا على الشيخ ابلتناقض يف إثبات الرتتّب ونفيه
ت ان ادلووريزا النووائي أ ووأ علووى الوووييف اب ووه وقووع يف ال نوواقض أل ووه يف ابب الباّووب أ أوور وارأى اس و رال ه ن ورأى سووقوط أص و
خطاب ادلهم (ال سقوط إ القه نقط) ويف ابب ال عادل والباجيح ذهب إىل ان اخلربين (ومطل االماراني) لو اعارض ا وقلنا ابلسوببية
نان إ القهما يسقط ال أصلهما نيجب ا منهما مورو اً معدم العم ابآلخر ،وحاصو اق وأال عليوه هوو ا وه ال ويفم ههنوا ابلباّوب
من اجلا بني وهو اسوأ أ واع الباّب مع ا ه منعه عقالً يف ابمه؟
وسيويت ق ص االم ادلريزا ت ا صاران للوييف ابن مصب االميه ل لف نال اناقض ،نا ظر.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
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اخلصال :ص.124
( )1وهي الصورة اخلامسة مبايبنا.
( )2و ا الصوراتن اخلامسة والسادسة.
( )3السيد دمحم سرور الواع البهسودي ،مصباح األصول ،النا ر :مأ بة الداوري – قم ،ج 1ص 2ص.8

