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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()52
وجوه اجلواب عن الصحيحة
وميكننن اجل وواب عوون االسولادالل علووى الوودل احلووء علووى أباص الودنين ابلصووليلة عوون ا ووام الصوواب عليووو السووالمَ (( :عن ْنن َر ُجن ٍنَ َعهَْين ِنو َد ْن ٌنن
ِ
ِ
اْل ْس ََلِم و ِ
ال نَن َع ْم إِن َحجةَ ِْ
ني ،)1())...ابحدى الوجوه اآلاية:
َعهَْي ِو أَ ْن ََيُج؟ قَ َ
أَ
اجبَةٌ َعهَى َم ْن أَطَا َق ال َْم ْش َي م َن ال ُْم ْسه ِم َ
َ
 -1حممولة عهى كون الد ن مؤجَلً مع الوثوق ابألداء
األول :اهنا حممولة على صورة كون الدنين وججالً والوثوو ابللودرة علوى أبائوو يف حينوو ووو وصوورة كولوو ح ّواالً وض رضوا الودائن ابللاإجيوو إ
وقت قدراو على األباص ،وذلك أللو سلاطيض عرفاً وو و ِ
وسر؛ كما سوب ويالوو ،والوو ال او احم وال اودافض ووني احلوء اآلن وأباص الودنين يف وقلاوو إذ
اللا احم يعين – كما سب – ان اضي اللدرة عن ا لاثال كال الواجبني ذوي ادلوال  ،والفور يف ادللوام الوو قوابر علوى احلوء والودنين كوو يف رفوو
يفوت أحدمها اآلخر فال ا احم وال ادافض بقةً وال عرفاً.
ن بون ان ّ
لعم إطالقها ٍ
ناف لللول ولالدل الدنين على احلء يف صورة كولو حاالً طالباً وو أو كولو وججالً ريوم وثوو اللودرة علوى أبائوو يف حينوو إذا
صوورف ادلووال الووهي لديووو اآلن يف احلووء ،ففووي ىووااني الصوووراني لووو قيووو ابلووو سولاطيض فيهمووا فالووو يلووض اللاو احم وينهمووا فا ووا ان يلووال ابللاكيووم كمووا
بل بليو على ان ىها أو ذا ىو األىم ،والصليلة على فر عودم بليوو علوى الصورافها أو
ذىب إليو صاحب ادلسلاند أو ابألىم نهما ،إن ّ
ختصيصها اكون ن أبلة الدل احلء طللاً.
 -2حممولة عهى استقرار احلج يف الذمة
الثاين :ان الرواية حممولة على اسلالرار احلء يف ذ لاو.
وحاصو الوجو األول ن اللالييد ان قولو عليوو السوالم( :نَن َع ْنم) يليّود ىكوها (لعوم إذا كوان الودنين وججالً وثوقواً ابللودرة علوى أبائوو وإذا كوان
حيء) وحاصو الوجو الثاين الوو ليود ىكوها( :لعوم إذا كوان احلوء سولالراً يف ذ لاوو) لكون اجلوواب الثواين إ وا ودي
حاالً ريم طالب وو فعليو ان ّ
يرجح بين الناس(.)2
ن يلول ولالدل احلء حني االسلالرار بون ن ّ
يخم وينهما حينو أو ّ
 -3مقيدة مبا دل عهى الرجوع إىل كفا ة
بل على اوقف االسلاطاعة على الرجوع إ كفايوة فيكوون فابىوا( :لعوم إذا كوان يرجوض إ كفايوة) و ولل ىوها
الثالث :ان الرواية ليدة مبا ّ
والوجووو األول واحوود واالخ ولاالف إ ووا ىووو حسووب اعبووم الوورواوت لرة ابلرجوووع للكفايووة وحسووب بعوووى الووو ووض العج و عوون األباص يف حينووو ال
اصد االسلاطاعة .أو فلو بعوى لو ية اللدرة على األباص يف حينو لالسلاطاعة.
 -4اهنا أجنبية عن ابب تزاحم الد ن واحلج
الرابع :ا اخلااره السيد الوالد ولعلو أفضو الوجوه لو اسلاظهر وىو ان الصليلة أجنبيوة عون ادللوام إذ اهنوا افيود ان الودنين مبوا ىوو ىوو لوي
مبالض عن وجوب احلء فعليو ان حيء ولو اشياً حىت إذا كوان وديو ً ،وأيون ىوها ون وورب البلو وىوو وا لوو كوان وديو ً وكوان لوو وال ا وا ان
حيء وو( )3وا ا أن يسدب وو بينو فايهما ادللدم؟ أي ىو حيء وو أو يسدب وو بينو؟ فلد للول ابن عليو ان يسودب بينوو حي حيوء اشوياً وثالً ،قوال
السيد الوالد قدس سره( :ولكن ال يخفى عدم باللة ذلا على ا ينايف االسلاطاعة العرفيوة ،ا وا صوليح عاويوة فإلوو إ وا يودل علوى وجووب احلوء
ابدلشي على ن أطاقو ولو كان عليو بين ،وال كالم فيو وإ ا الكالم فيمن يريد احلء مبالو ض بين لوو .واحلاصوو ان الكوالم فيموا بار األ ور ووني
( )1الشيخ الصدو  ،ن ال حيضره الفليو ،جسسة النشر ا سال ي – قم ،ج 2ص.295
( )2فلاإ و.
( )3فرورياً عن الو ال يسلاطيض احلء وغمه.
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الدنين ووني احلء ال فيما مل يكن لو ال وكان عليو نبين وىو يطي ادلشي ،والصليلة لاعرضة للثاين ال لإول)(.)1
 -5اهنا معرض عنها
اخلامس :ان الصوليلة عور ٌ عنهوا إذ ادلشوهور افلاووا ابن احلوء ال وب علوى ون لوي لوو زاب وراحلوة والوو ال وب عليوو احلوء اشوياً وإن
كان طيلاً لو ،فليست حجة فال انهض لاوو ا شيّده ادلمزا النائيين.
ولكن الظاىر عدم متا ية ىها اجلواب وإن قلنا أبن االعرا سلط للرواية عن احلجية وذلك ألن االعرا إ وا ىوو عون الشوطر الثواين ون
ِ
ِ
اْل ْسن َنَلِم و ِ
الروايوة ((إِن َحجنةَ ِْ
ف فيووو كمووا
ني)) ال عوون الشووطر األول (نَن َع ْنم) فووان الشووطر األول لاَولَو ٌ
اجبَنةٌ َعهَنى َمن ْنن أَطَننا َق ال َْم ْشن َني من َنن ال ُْم ْسنه ِم َ
َ
فص ووو ق وووم و ووني الص ووور األرو ووض وخ و ّوم ق وووم (كادلسو ولاند) وارأتى ال ووبعض ال وودل الو ودنين (كالس وويد اخل وووئي كم ووا س ووب ) ف ووال اعو ورا ع وون
س ووب إذ ّ
()3
الصوووراني( )2وىووو كووهلك يف احوودامها ،ويف األخوورى احلاموواالً .فلاوودور وأت ووو وقووال السوويد الوالوود قوودس سووره( :كمووا الووو ال وجووو لللووول ابعورا
األصلاب عنهما ،أو اهنما ليدان مبا بل على اوقف االسلاطاعة على الرجوع إ الكفاية ،فان أباص الودين ون مجلوة وا حيلاواج إليوو يف اعاشولاو
وعد عوبه ،إذ اعرا األصلاب ممنوع صغرى وكربى ،واللالييد مبا ذكور – وإن كوان لوو وجوو يف لفسوو خصوصواً مبالحظوة روايوة الواسوطي وريومه
ادلصرحة وهلك – إال الو ال حاجة إ ىها احلمو وعد ا الدم ن اجلمض العريف) (.)4
خَلصة ادلناقشات مع ادلزرزا الناييي
ووهلك كلو هر وجو ا يراب على احملل النائيين فالو ن وجوهٍ:
أوالً :ان قولووو( :وادل وراب وون اللوودرة الشوورعية ىووي ووا إذا أخووهت يف لسووان الوودليو)( )5يوورب عليووو :الووو إذا أخووه أي عن ووان و فهوووم يف لسووان
نول إِال بِهِس ِ
الدليو ،و نو االسلاطاعة ،فادلراب هبا ىو ادلفهووم عرفواً نهوا فوان األلفوام للواة إ العورف و(وَمنا أ َْر َسنهْنَا ِمنن ر ُس ٍ
نان قَن ْوِم ِنو)( )6وإرابة
َ
َ
ريم ذلك كاحلليلة الشرعية ىو احمللااج للدليو.
ِ
معجز( )7مولوي إذا كان أىم
ادلشروط ابلعقهية ّ
ِ
عج و اً ولووووً عوون ادلشوورو هبووا)( )8يوورب عليووو – إضووافة إ ووا سووب وون
اثلي واً :ان قولووو (ريووم ادلشوورو ابللوودرة الشوورعية يصوولح ان يكووون ّ
ِ
عجو اً ولووووً إذا كووان أىووم) فالووو إذا كووان سوواووً ختو ّوم علوالً وإذا كووان رجوحواً
اسوواوي حاذلمووا – الووو إ ووا يصووح وليوود وىووو( :يصوولح ان يكووون ّ
ِ
عجو اً شوورعياً أو علليواً عوون ادلشوورو ابلعلليووة (الودنين) لوضوووع ان األحكووام لوعووة دلصووا
كووان ذلووك اآلخوور ادلشوورو ابللوودرة الشوورعية (احلووء) ّ
ِ
ِ
ادلرجلوات ومل ُتو ِد
رجح وذلك مما ال شك فيوو وقود سولّمو ادلومزا إذ عوده ون ّ
و فاسد يف ادللاعللات وان األىم وادلهم ،لو فر وأحرز ،فاألىم ّ
لكلالاو الفنية يف الدل ادلهم على األىم سلانداً إ ان ىها األىم نو ابلشرعية وادلهم نو ابلعللية.
وعلى اي ففر وجوب صورة يكون فيها (ادلشرو ابلشرعية) أىم وريمه (الدنين ادلشرو ابلعللية) هماً ٍ
لاناف ض اللول ولالودل ادلشورو
ابلعللية طللاً ..وللبل يد اوضيح وصلة إبذن هللا اعا  .وصهى هللا عهى دمحم وآلو الطاىر ن
ِ
ِ ِِ
ص َدقَ ٍة إِ َىل قَن ْوٍم َحمَا ِو َج َولْيَن ْب َدأْ
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم َ (( :م ْن َد َخ ََ ُّ
السو َق فَا ْشتَن َرى ُُتْ َفةً فَ َح َمهَ َها إِ َىل عيَالو َكا َن َك َحام َِ َ
ِ ِ ِ
اعيَ ومن أَقَنر عني اب ٍن فَ َكأََّنَا ب َكى ِمن َخ ْشي ِة ِ
ِاب ِْْل ََن ِ
ث قَن ْبَ ُّ
اَّلل َوَم ْن بَ َكى ِم ْن
ََْ ْ
ْ َ
َ
ح ابْننَنتَوُ فَ َكأََّنَا أَ ْعتَ َق َرقَنبَةً م ْن ُولْد إِ ْْسَ َ َ َ ْ
الذ ُكوِر فَِإن َم ْن فَنر َ
َ
َخ ْشي ِة ِ
اَّلل أَ ْد َخهَوُ اَّلل جن ِ
ات الن ِع ِيم)) وسائو الشيعة :ج 21ص.514
َ
ُ َ
( )1السيد دمحم احلسيين الشمازي ،وسوعة الفلو /كلااب احلء ،بار العلوم – وموت ،ج ،2/38ص.88-79
( )2عليو ان حيء إذا وث ابألباص يف ادلججو وإذا كان حاالً ريم طالب وو.
( )3إذ قوود يلووال :ال مكوون اللافكيووك إذ قولووو عليووو السووالم( :إِن َحج نةَ )...علووة أو كالعلووة للولووو عليووو السووالم( :نعننم) وقوود وواب أوالً ابن اللافكيووك وووني األحكووام الظاىريووة
وادللاالز ني ريم ع ي (كالطهارة واحللية يف شكو اللاهكية) فكيف مبثو ىها .اثلياً :ا طال عر عنو مما الطب على ادلشي ال ا الطب على ادللام فلاإ و.
( )4السيد دمحم احلسيين الشمازي ،وسوعة الفلو /كلااب احلء ،بار العلوم – وموت ،ج ،2/38ص.82
( )5الشيخ دمحم علي الكا مي اخلراساين ،فوائد األصول ،جسسة النشر ا سال ي – قم ،ج 2-1ص.322
( )6سورة إوراىيم :آية .5
( )7عن ادلشرو ابلشرعية.
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