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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبني الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعوة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()44

تتمات :تعدد احلاكم ليس دليالً وال سبباً لشدة املالك

سبق( :وعلىى أ فلىو ععىدا احلىاأبم ىر ىا فاهىي ال ينىون الىيالى علىى الىدة الأبىي واقوائي ىي ( 1وهضىي :أبمىا ال ينىون سىبباى ل ىدة
ادلالك؛ وذلى ألن احلىاأبم إ ىا ،نىم ،حسىد العدليىة ،عبعىاى دلصىا و فاسىد يف ادل علقىات ،وادلىالك الببىوال ال ي ىال وال ي ى د أو يضىع:
ب عىىدا احلنىىم الصىىاار علىىى ببقىىي أو ب عىىدا احلنىىام عليىىي؛ فىىان احلنىىم يف رعبىىة ادلعلىىول ،وادلىىالك ،صىىل ةى أبىىان أو فسىىدة ،يف رعبىىة العلىىة،
فني :ينون ا ًو يف رعبة ادلعلول ؤثراى فيما ًو ق ض و ن أجزاء العلة؟ وذل هظىال ععىدا الىدليل علىى احلنىم فاهىي ال يزيىدى وال يزيىد
الأبي قوة أو ضعفاى ن حيث أبوهي حنماى و الأباى وإن ضع :أو قو ن حيث االهن اف وارج ي لنوي أجويب عن جهة الب ث.
هعم لو ضم احلاأبم جهىة ولوي ىي إج جهىة ادلىالك ف نىم أبىان أقىول إذ ولوي ىي جىل اىىي ًىي أقىول ادلالأبىات فلىو عىزاحم ًى ا احلنىم
ع أ حنم أو حق للموايل االع بارية فاهي ال ال يف أرج ي ي عليها مجيعاى ،لنوي أيضاى أجويب عن الفرض وعن زلل الب ث.
ال يقال النالم عن االلة ععدا احلاأبم ر على الدة الأبي ،ال عن سببي ي لي ليجاب ب أخرى عوي رعبة فني :ينون سبباى؟
إذ يقىال أبالمهىىا زل مىل؛ لى ا اضىىفوا اح مىال السىىببية ىىع جوابىي ،وا ىىا الداللىة فىىان ععىىدا احلىاأبم أعىىم( ، 2يف رحلىىة الداللىة ،ىىن أبوهىىي
القوائية ادلالك و ن أبوهي جلهات أخرل أبال أأبيد أو اح مال غفلة ادلنل :عن احدًا( 3أو عدم وصوذلا لي وغال ذل .
تعدد منشأ احلكم سبب ودليل على اقوائية املالك
أبمىىا سىىبق (فلىىو أبىىان و ىىأ احلنىىم أ ىران أبىىان أقىىول ىىا أبىان و ىىؤى أ ىراى واحىىداى ( 4وذلى ألن لنىىل وهمىىا الأبىاى ورلمىىو ادلالأبىىني
ىالك حسىن احرتا ىي ،وأبى ا أبوهىي وعمىاى هىوا الوعمىة ،أبمىا لىو
أقول ن ادلىالك الواحىد يف ادلىزاحم ا؛خىر؛ أال عىرل ان أبوهىي علمىاى ىبالى ح
اهقى ى ىىن اذلىىالك ،وأبى ل أبوهىىي والىىداى ،فلىىو اج معى اجلهىىات الىىبالث يف الى أب ن أبىىان الوالىىد علمىاى وعمىاى فىىال الى ان وجىىوب أو
ححسن إأبرا ي ي أأبد ل قو ادلالك ابالهضمام فلو زامحي إأبرام علم آخر رجح ذل على ً ا.
اجلواب :ال إطالق لذلك
وقد سبق اجلواب عن ذل بى(وال خيفى ا فيىي ا ىا أوالى فىؤلن ععىدا ادلو ىأ ال يىالزم اقوائيىة ادلىالك وأمهي ىي ( 5إذ ال إبىال دلىا ذحأبىر،
أال عىىرل اهىىي لىىو زاحىىم إأبىرام الوىىيب صىىلى هللا عليىىي والىىي وسىىلم أو إهقىىاذى ىىع إأبىرام الوالىىد ادلعلىىم ادلىىوعم ،فاهىىي يىرجح إهقىىاذ الوىىيب ،رغىىم ان لىىي
الأباى واحداى فرضاى وًو أبوهي هبياى فقط ،على ا اج مع فيي عدة الأبات؟
واحلاصل ان القلة والنبرة ليسى ادلىدار بىل قىوة ادلىالك علىى ا؛خىر وعىد ها فلىو أبىان ذو ادلالأبىات أضىع :رغىم اهضىما ها ىن ذ
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وأب ا ععدا احلنم.
أحد األحنام.
ادلصدر هفسي.
ادلصدر هفسي.
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ادلىىالك الواحىىد رجىىح ذو ادلىىالك الواحىىد ،هعىىم لىىو أبىىان ادلىىالك ادلعىىني
ادلالأبات ألهي ضم إج ا لآلخر غالى ،ف دبر.

ىرتأباى بيوهمىىا وزاا أحىىدمها ابهضىىمام الأبىىات أخىىرل إليىىي عقىىدم ذو

الدليل :ظواهر األدلة النقلية ،والعقل يف دائرة مستقالته
ورا اليل لفظي أو أبىان ىن ادلسى قالت العقليىة ،ابن أبىان أبىال الطىرفني
أبما سبق (ا ا الدليل ًو ا لو أباه أمهية ً ا على ً ا َ
ن اائرة ادلس قالت ع إحراز عدم اخالة جهات وضوعية الارعية فيها ،وأين لوا ب ل ؟ ( 1وبعبارة أخرل
ال بريق لوا إج إحراز ادلالأبات وارجة أمهي ها وارعفا واهعها إال أحد أ رين
األول ان عىىدل األالىىة اللفظيىىة علىىى ان ً ى ا ًىىو ادل ىالك واهىىي أًىىم ىىن ذ ادلىىالك ا؛خىىر ،فاهنىىا الطريىىق الوحيىىد ،يف غىىال ادلس ى قالت
العقلية ،حنو عامل ادلالأبات ن حيث أ -اق ضائها أو علي ها ،ب -ن حيث ارجة أمهي ها.
البىا :ان ينىون ادل زامحىىان ىن اائىىرة ادلسى قالت العقليىة فاهىىي إذا أبىان احلىىاأبم ًىو العقىل أبىىان ادلىرجح ًىىو العقىل أيضىاى ىىن غىال عوقىى:
على األالة الوقلية؛ أال عرل ان حر ة الظلم ًو ن ادلس قالت العقلية فإذا اار األ ىر بىني ملمىي بصىفعي ىبالى وبىني ملمهىم بقطىع يىدى أو
فقأ عيوي أو البي ذل  ،حنم العقل ابن الظلم البا :أفدح وأقبح ن الظلم األول ..وًن ا.

ال إطالق حلكم العقل ابألهم يف مستقالته
لنىن ذلى ال إبىىال لىي؛ فاهىىي إ ىىا يى م فيمىا لىىو اعضىىح للعقىل حىىد ادلىىالك وارج ىىي أبمىا يف ادلبىىال السىىابق ،اون ىا لىىو اسى قل ابألصىىل
اون اخلصوص ىىيات ،فل ىىو اار األ ىىر ىىبالى ب ىىني مل ىىم الفق ىىال ب ص ىىد ايو ىىارى ال ى ال هل ى غ ىىالى وب ىىني مل ىىم ال ى ب ص ىىد هص ىى :ثروع ىىي
ولوفرضىىها ليىىار ايوىىار ،فايهمىىا األسىوأ األفىىدح؟ وأيهمىىا األًىىم؟ فىىان ااعىىى الى أب وضىىوح الرؤيىىة لديىىي مهيىىة ًى ا وأرج ي ىىي علىىى ذلى ،
فال حاجة للمواق ة يف ادلبال بل ينفيوا عضييق الفاصل وال مبيىل اىا لىو اار األ ىر بىني غصىد ليىون ايوىار ًىي هصى :ثىروة ال ى األول
وبني غصىد ليىوهني ىن غى آخىر ًىي ربىع ثروعىي؟ أو اار األ ىر بىني قطىع اخلوصىر أو البوصىر؟ أو الىبي ذلى أبدوراهىي بىني ملىم العمىة أو
اخلالة فايهما األًم أو مها ساواين؟ وًن ا
كالم املوىل النراقي يف تزاحم الغصب وأكل احلرام
ىال
و ىن الوىىافع يف ققيىق الب ىىث ان ه وقىى :لووقىل أبىىالم ادلىىوج الوراقىي يف ادلقىىام دلىىا فيىي ىىن الفائىىدة والدقىة قىىال (لىىو وجىد ادلضىىطر ،ى َ
ال ال وادلي ة وحنوًا ن الدم وحلم اخلوزير وادلسنر ،فإن ب لي ادلال ب ال عىوض أو بعىوض قىدور عىاجال أو آجىال ععىني أأبىل ىال ال ىال؛
لعدم االضطرار ولو زاا البمن عن مثن ادلبل .إال إذا أبان بقدر يضر حبالي فال ي عني؛ ألالة هفي الضرر.
وإن مل يب لي ادلال أو ن قام قا ي أو أبان غائبا ،فاحلق ال يال؛ لوجوب أحد األ رين ابالضطرار ،وعدم ادلعني.
وقىد يىرجح أأبىل ادلي ىة بىل يعىىني؛ ألهىي أبىيح للمضىطر بىوأب القىىرآن اون أأبىل ىال ال ىال ،فهىو إن أبىان ضىىطرا عبىاح لىي ادلي ىة أبادلى أبى فىىال
ينون ضطرا إج ال ال ال ،وإن مل ينن ضطرا فال يباح لي اليء وهما ( 2وسيأال عوضي ي وعقوي ي و واق ة بعضي إبذن هللا ععاج.
وصلى هللا على دمحم ولله الااهرن
ِ
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قال أ ال ادلؤ وني عليي السالم (( َما أَنْ َز َل ال َْم ْو َ
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ِ
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اء ال َْع َم َل
ني عليه السالمَ (( :ما أَطَ َ
ال أَمريُ ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َع ْب ٌد ْاأل ََم َل إَِّال أ َ
َ
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ض ال َْع َم َل ِم ْ طَلَ ِ
ب ُّ
الدنْ يَا النايف ج 3ص.252
َوَكا َن نَ ُق ُ
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