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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
()43
االستشهاد بكلمات الشيخ على تغاير املوضوعني لديو
ويدددل علىىى ىىا ه ىىراخ ىىن اخى الال وضىىوعي ال ىىي العىىيا يف البىىا ني ،عبارازىىه الصىىركة يف ابب ال ىرياحم يف ضىىمن ال ىىه عىىن ال يى ىىني
()1
اخلربين ادل عارضني على السببيّة قال( :فكل نهما ع زرك اآلخر قدور كىرم زر ىه وي عىني فعلىه ،و ىع إآلىا اآلخىر آلىوال زر ىه وال يعاقى عليىه)
فهى خ خصيصىىة ادل سىىاويني يف األ يىىة و طلى ىوار ال يى  ،عكىىّ الازّى فىىان خصيصى ه علىىى العكىىّ ففىىي ادل سىىاويني األ ىىر مىىا قىىال( :و ىىع
إآلىىا اآلخىىر آلىوال زر ىىه وال يعاقى عليىىه) أ ىىا يف الازّى فعلىىى العكىىّ يف العى الينىىا ىىن ال ىىه( )2فانىىه ىىع إآلىىا اآلخىىر ادلهىىم كىىرم زىىرك األهىىم
ويعاق عليه ،ففي ادلهمني ادل ساويني األ ر ن الطرفني ما قال( :و ع إآلىا اآلخىر آلىوال زر ىه وال يعاقى عليىه) ا ىا يف األهىم وادلهىم فىاأل ر ىن
طرال واحد لك ( ع إآلا األهم آلوال زرك ادلهم وال يعاق عليه) ال ن الطرال اآلخر فانه ( ع إآلا ادلهم كرم زرك األهم ويعاق عليه).
وقىىال( :وال ىىانع ىىن زعيىىني ىىل نهمىىا علىىى ادلكلى عق ىىى ليلىىه إال زعيىىني اآلخىىر عليىىه ى لك)( )3وهلىىك علىىى عكىىّ األهىىم وادلهىىم إه
األهم ال مينعه ادلهم ،وادلهم ال زعيني له ،و عبارة أخرى :ليّ ادلهم انعاً ن زعيني األهم ا ىا األهىم فمىانع ىن زعيىني ادلهىم ،ا ىا ادل سىاونن فكىل
نهما انع عن زعيني اآلخر.
وقال( :فوجوب األخ أبحد ا ن يجىة أ لىة وجىوب اال ينىال والعمىل كىل نهمىا ،عىد زقييىد وجىوب اال ينىال ابلقىدرة)( )4وا ىا يف األهىم وادلهىم فىان
ادلهم ال ليل على وجوب ا يناله والعمل ه ع وجو األهم ل حىت ع عصيانه لدى العيا ،وهلك الق اء األهم صرال القدرة إليه.
تتميم :إذا ورد أمران ابألىم واملهم فاحملتمالت أربع:
سبق انه لو ور أ ران ابألهم وادلهم ع عجريخ عن ا يناذلما ،فان احمل مالت حينئ ٍ أر ع:
أ -ان نرفىع اليىد عىن األهىم يف صىورة عصىيانه ونقىول كىون األ ىر ابدلهىم ولىىونً ،وهى ا اىا ي يقىل ىه أحىد ،لكننىا نقىول ىه يف صىورة واحىىدة
وهىىي صىىورة ملو ادلىىوط عىىن إطاعىىة العبىىد لاهىىم فانىىه ىىع اليى و حيى يعلىىم عىىدم انبعا ىىه قطعىاً فانىىه ال ميكنىىه قصىىد عينىىه جىىداً ،إال صىىورًة ،وقىىد
ىىى زفصىىيله ،نعىىم يف صىىورة العجىىري عىىن األهىىم يسىىق أ ىىرخ قهىراً فىىال رلىىال للعىىك يف ىىون أ ىىر ادلهىىم حينئ ى ٍ ولىىونً ،لكنىىه خىىارج ىىن الازّى
ختصصاً وال يكون عاصياً ا ه األهم ابلبداهة ،وال خيفى اننا أرجعنا صورة العصيان إط العجري يف حب قي سا فراجع.
ب -ان نرفع اليد عن ادلهم؛ نظراً للقول ابس حالة الازّ  ،وهو ا هه إليه العيا.
ج -ان ال نرفع اليد عن أي نهما ل نقول ينبوت األ ر والطل فيهمىا وهى ا هىو ىا ههى إليىه ادلى الا العى االي و ىن زبعىه ىادل الا النىائي
ومجىع ىنهم السىيد اخلىوئي ،وهلىك ىدعوى ان طلى ال ىدين اكىن إلىا احملىال طلى انمىع ىني ال ىدين وان الازّى هىو طلى ال ىدين ،علىى
زقدير عصيان األهم ،ال طل مجعهما.
()5
 ان نرفىع اليىد عنىد اليى و عىن اةطاعىىة (سىواء أعصىى أم ىان ال يىريال ى عىىا ) عىن رزبىة الفعليىة يف األهىم ون رزبىة اةنعىىاء أيٍ
صوراخ وجه را ع.
ان نرفع اليد عن الطل الفعلي ون احلكم القانو  ،ويكون ادلهم حينئ هو ادلبعوث إليه ،فه ا هو ا ّ
بيان مغايرة املسلك الرابع ملختار مصباح األصول
( )1العيا رز ى االنصاري ،فرائد األصول ،رلمع الفكر اةسال ي – قم ،ج.36 4
( )2ل حىت يف الع األول( :فكل نهما ع زرك اآلخر قدور كرم زر ه وي عني فعله) لحاظ (ي عني) ف د ر زعرال.
( )3ادلصدر نفسه.
( )4ادلصدر نفسه.
( )5ه ا على ادلسازلة وادلعهور ،أ ا على الدقة فالعصيان عندا ساوق للعجري.
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وقىىد زىىوهم الىىبعع ان عىىع األعىىالم الفوائىىد و مصىىباح األصىىول ههب ىوا إط ه ى ا الرا ىىع اس ى نا اً إط هىىور عىىع عبىىارا م يف هلىىك ،لكىىن
الحظة رلمل ال هم و بناهم ينفي إرا م اهر عع لما م عا يقطع ه اهنم ابنون على الوجه الينال ال الرا ع.
ا ا ا ي وهم نه ناؤهم على الوجه الرا ع فمنه ا يف صباح األصىول( :إه ادلفىرو وجىو األ ىر كىال الىواجبني ،ايىة ىا يف البىاب أنّىه ال
ميكن االل ريام فعليّة ال الواجبني ،للريوم ال كلي غ ادلقدور)( )1فان اهرخ أو نصه رفع اليد عن الفعلية ال عن رزبة اةنعاء.
را قطعاً( ،)2وهلك لوجوخ:
لكن ه ا الظاهر
منها :زصركه زبعاً للم الا النائي ابنه على الازّ يكون طلباً لل دين (ال طلباً للجمع ينهما) فهو صريح يف وجو الطلى الفعلىي (وهىو
نع فق ويف رزبة احلكم القانو فق وان ادلهم هو ادلطلوب فق .
البع ) و رزبة الفعلية ذلما ال ان األهم ليّ عطلوب ل هو َ
فالح ىىل لماز ىىه( :و عب ىىارة أخ ىىرى :ع ىىل الق ىىول ابلازّ ى ه ىىو انم ىىع ىىني الطلب ىىني ال طل ى انم ىىع ىىني ال ىىدين ،واحمل ىىال ه ىىو الين ىىا ون
()3
زلل الم القائل إب كان الازّ وال زل ور فيه ،إه ال طل للجمع ني ال دين ل مجع ىني الطلبىني ىع ىون
هو
الفر
ا
(وه
:
و
األول)
ّ
أحىىد ا عىىروطاً عصىىيان اآلخىىر)( )4و( :فىىانمع ىىني الطلبىىني الالم للقىىول ابلازّى  ،وال ي حااىىى نىىه القائىىل ابلازّى  ،إال أنىّىه يى ّدعي أ ّن انمىىع
ىىني الطلبىىني ال يسى لريم طلى انمىىع ىىني ال ىىدين ىىي يكىىون زلىىاالً ،وهى ا هىىو الصىىحيح)( )5فهىو ص ىريح يف بىىوت طلبهمىىا وهىىو عىىل الفعليىىة،
عكّ احلكم االنعائي القانو ال ي ال طل فيه.
هى ا لىىه إضىىافة إط ان احملىىال طلى انمىىع ىىني ال ىىدين إها أريىىد ىىه البعى  ،ال رلىىر اةنعىىاء القىىانو  ،إضىىافة إط ان ال ىىا إلىىا هىىو ىىني
األحكام الفعلية ععل ادلبعوث إليها وال ز ا ني حكمني إنعائيني قانونيني عا ا لك إه عاي االع بار ال ي ي عنهما.
ومنهددا :الربهىىان اة ّ حيى ارسى اسى حقاق عقىىا ني ىىاك األهىىم وادلهىىم عىاً ،خالفىاً لمخونىىد الى ي رأى لىىريوم عقىىاب واحىىد ألن لىىه قىىدرة
واحدة وعجرياً واحداً فكي يُعاق على زرك أ رين هو قا ر على أحد ا وعاجري عىن اآلخىر علىى سىبيل البىدلى وعلىى أي فىان السىيد اخلىوئي
ي يىرزع هلىىك وقىىال يف ر اآلخونىىد (وانىواب عنىىه عىىد زصى ّىور الازّى عىىا ه ىىراخ واضىىح ،فانىىه ال ىىانع ىىن االل ىريام ابسى حقاق عقىىا ني ال لىىاك
يصح العقاب عليىه ،ىل ألجىل انمىع ىني الا ىني)( )6و ىن الواضىح ان اسى حقاق العقو ىة ال
قدور له فكي
انمع ،ي يقال :ان انمع
ّ
يكىىون إال إها ىىان الطلى فعليىاً ون ىىا إها ىىان إنعىىائياً أي ون ىىا ىىان اةنعىىاء فيىىه قانونيىاً فقى لوضىىوح انىىه ال عقو ىىة عليىىه مىىا هىىو حىىال
األحكام وقت زدرج نريوذلا فاهنا وإن انت نع ة لكن حي ي يُبع إليها فال عقو ة على زر ها دلن أطلع عليها نح ٍو ا.
ىل استحقاق العقاب على ترك األىم أو على تعجيز النفس عنو؟
قي :اننا وإن قلنا ابن األ ر ابألهم ي نريل عد العصيان إط أ ر إنعائي دون طل فعلي ،لكنىه ال يسى لريم القىول عىدم اسى حقاق العقىاب
علىىى زىىرك األهىىم؛ ىىل نقىىول ابس ى حقاقه العقىىاب علىىى زر ىىه لكىىن ال لا ىىه ىىل ل فوي ىىه القىىدرة علىىى اال ينىىال ا ىىه ،وزعجيى ُىري الىىنفّ عىىن ا ينىىال
الواج ادلطل حرام؛ فان ا ابالخ يار ال ينايف االخ يار ول لك يس ح العقو ة اترك احلج إها اسى طا فى زل الىه أو راحل ىه عمىداً فانىه وإن
ان قا ر اآلن لكنه حي وج وجوابً طلقاً وج عليه حفل قدرزه وحرم عليه زفوي ها و ان عاقباً على زفويت احلج فوي ها ه ا.
واألصح ان نقول :انه يس ح العقو ة ابلعصيان لاهم وان ال ّنريل للمرزبة القانونية ان عد العصيان ال قبلىه وال عىه وإال دلىا ىان عصىيااً،
فالعقو ة على زر ه لا ه ،نعم رحلة ا عد العصيان زكون العقو ة على زفويت القدرة فيها فعل ادلهم ،ف ل وزد ر جيداً.
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