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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة
على أعدائهم أمجعُت ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
متاحث التزاحم

اإلشكال :جمهولية مالكات األحكام

()66

ستق :إن التزاحم اما بنيُت الررضنيُت أو األمنيرين أو األمنير والرنير  ،وإن التعنيار قنيد يننيون بنيُت األمنير و رضنيو ،ولننين
قد يشنين علنيى كلنين ابعنيو عنيدو اأنيدول أو قليلهنيا لنيداع وكلنين لعنيدم معر تننيا مال نيات األحننيام ،اعننيا وإن ننيا ععلنيم ان

ذلا ،قطعاع ،مال ات حسب العدلية ،لنننا جنه حقيقتهما وحدودمها ال رلال لالعتقنيال إا الًتلنييلا ابألمهينية يف الصنيور
الثالث األوا وال إا طرح األمر يف الصورة الرابعة ،ألن الرر إكا ان حنمةع ال يدور احلنم مداره ولوداع وعدماع.
اجلواب :املالكات معلومة يف مخس دوائر

واأواب :إن كلن وإن صلا يف اأملة لننو ال يصلا ابأملة ،وكلن دلعلومية ادلال ات و وهنا علّة اتمة يف مخس دوائر:

املستقالت العقلية

الدائرة األوىل :ادلستقالت العقلية ،اهنا يف حيطة العقني اعنيو ال مننيم يهنيا ،أي يف مطلني منيا مننيم ينيو ،إال بعنيد
ٍ
حينئذ يقع البحث عن التزاحم بُت مستق عقلي ومستق آخر أو بنيُت نيردي مسنيتق واحنيد،
اإلحاطة بن لهاهتا،

واألخَت تزاحم مصداقي العدل ،العدل بُت الزولتُت إكا عجز عن اأمع بينهما( ،)1واألول ما لو تزاحم العدل مع
منينيع احلرينينية إك (الننينياس مسنينيلطون علنينيى أمنيواذلم وأعفسنينيهم وحقنينيوقهم) سنينيلب سنينيلطتهم علنينيى أعفسنينيهم خنينيال القاعنينيدة أو
تزامحت احلرية مع الشورل يف ادلوضوعات اليت تعم رلموعةع حبيث اعنيت مصنياحلها بنحنيو االرتباطينية يف تلنين الق نيية ال
االستقاللية .تأم
األحكام املهيمنة كاألصول
الدددائرة الثاةيددة :األحننينيام ادلهيمننينية ،نينيان بع ني

األحننينيام مهنينييمن علنينيى النينيبع

ا خنينير ،هيمننينية أصنينيول النينيدين علنينيى

روعو وأحنامو اعو ال شن يف اقوائية مال اهتا ،لو دار األمر مثالع بُت التوحيد وبُت احدل ادلعاصي أي دار بُت ان
يشرك ابهلل أو أن ينذب أو يرتاب مثالع ،ولب عليو النذب إك توقف عليو التوحينيد منيثالع :لنيو ولنيد ان ىنيذا العنيامي
سنينييجرج عنينين اإلإنينيان إا النفنينير إكا يبهنينيت أو يرتنينيب نينياللع النينيذي ينينيدعوه إا الشنينيرك ،اعنينيو نينيب علينينيو كلنينين ،وكلنينين
( )1أي بُت العدلُت.
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(التزاحم) ىو ولو من ولوه قولو (ابىتوىم) إكا أريد بو البهتان.

و ذلن لو دار األمر بُت الوالية ألمَت ادلؤمنُت عليو السالم وبُت أي والب آخر.
ومن أمثلة كلنين :ان بعني الشنيباب العصنياة إكا ضنيره علنييهم أولينياؤىم ليًت نيوا ادلعاصنيي ،ولّنيد كلنين نييهم ،أهلهنيم،
رد ع عنسي يجرلون من الدين ،ان هنيهم عن ادلننر إن ان مؤدايع إا مننر أعظم ،حرام.
أمساء املصادر املتعلقة للتكاليف

الدائرة الثالثة :أمساء ادلصادر اليت وقعت متعلقاع للتننياليف ،منيا م نيى التمثيني لبع نيها ،هننيا تننيون حينئ ٍنيذ احملنيور

ال ادلصنينيدر اعنينيو يننينيون ص نير طري ني إليهنينيا أو مقدمنينية لنينيو تعنينيار معهنينيا قنينيدمت علينينيو ال زلالنينية ،ولنمث ني لنينيذلن مثنينيال
لطيف :اعو إكا ان لديو يلو من احلنطة اأيدة قال بعها بنيلوين منين الرديئنية ،اعنيو ال نيب علينيو االمتثنيال بني منيرم
واألمر ساقه بتحرو الشارع ،إال لو علم ابن الراية من قولنيو بعنيو ىنيو عنيقلنيو دللنين الرنيَت واالستعاضنية عننيو ابلنيلنيوين اعنيو
نينيب علينينيو عقلنينيو برنينيَت البينينيع ،طنينيا يعنينيٍت سنينيقوت أمنينير البينينيع و بنينيوت ولنينيوب النقني لنوعنينيو الرنينير يجنينيب ان ينقلنيو عنينيا اذلبنينية
ادلعوضة مثالع ب عا الصللا أي اع إن قلنا ابعو حقيقنية أخنيرل نيَت ني معامل ٍنية أ نياد ائنيدهتا وقلننيا ابن البينيع الربنيوي حنيرام
ّ
خاصنينية دون الصنينيللا الرب نيوي ،وإال نينيال( ،)1أو ان ينقلنينيو (النيلنينيو اأينينيد) عنينيا اأعالنينية يف مقاب ني لعالنينية أخنينيرل (للنيلنينيوين
الرديئُت) أو عا بيعُت مع اعصرا (بع) عنها وإال ان مشموالع ألمره)
ول نينيو أم نينيره ابلنقني ني ول نينيب ،وح نينيرم أي مع نينيٌت مص نينيدري زل نينيرم ش نينيرعاع وإن نينيان مقدم نينية اع نينيو (ال يط نينياع هللا م نينين حي نينيث

يعصى)( )2وولب َته طريقياع.
األحكام املذكورة فيها ِعلَلُها
الدددائرة الراةعددة :األحننينيام ادلنينيذ ورة يهنينيا عللهنينيا أو اايهتنينيا طنينيا هاىرىنينيا وهننينيا عل نيالع نينيان األص ني يف ك نينير علّنينية ألم ني ٍر

( حنم أو َته) وعو علّة واما وعو حنمةع جال األص والقاعنيدة والفهنيم العنيريف ،نيال يصنيار إلينيو إال ابلنيدلي منين
قرائن حال أو مقال أو ارتناز وشبو كلن.
ِ
ِ
ين ُكلُّهُ ِِّل)
املراد ةد( َوقَاتِلُ ُ
وه ْم َح ىَّت الَ تَ ُكو َن ف ْتدنَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
ِ
ِ
ين ُكلُّهُ ِِّل)( )3ان احملتم يف (الفتنة) أمران:
من كلن قولو تعااَ ( :وقَاتِلُ ُ
وه ْم َح ىَّت الَ تَ ُكو َن ف ْتدنَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
( )1أي ال وز الصللا أي اع.
( )2ك نينير يف تنينياب وقاينينية األكىنينيان ،للشنينييا دمحم رضنينيا النجفنينيي االصنينيفها ،
 46إعّو قول وليس حديثاع.
( )3سورة األعفال :آية .3٩
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األول :الشرك قال يف تفسَت الصايف( :وقاتلوىم حىت ال تنون تنة :ال يولد يهم شرك.

القمي :أي فر ،قال :وىي لسجة لقولو ( :فوا أيدينم) ولقولو (ودع أكاىم) .وينون الدين لنيو هلل :وي نيمح
عنهم األداين الباطلة)( )1ويف رلمع البيان رواه مرسالع عن اإلمام الصادق عليو السالم.
يننينيون ادلعنينيٌت ولنينيوب قتنينيال النفنينيار وادلشنينير ُت حنينيىت ينينيزول النفنينير والشنينيرك ،لننينين ىنينيذا ادلعنينيٌت طنينيا ال إننينين ادلصنينيَت إلينينيو
لولوه:
منها :ورود رواايت أخرل صرمة يف ان أتوي ىذه ا ية إمنا ىو يف زمن اإلمام احلجة ادلنتظر عج هللا تعاا رلو
دال أَةدو عت ِدد ىِ
اِل
الشريف ال يما سبقو هم الوالب علنييهم القتنيال إا أن يظهنيره علنيى النيدين لنيوَ (( ،ع ْدن ُزَر َارَة قَ َ
دال قَ َ ُ َ ْ
عليه السالم سئِل أَِِب عن قَدوِل ىِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
اِل (قاتِلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
ُ َ َْ ْ
ني َكافىةً َكما يُقاتلُوةَ ُك ْم َكافىةً َح ىدَّت ال تَ ُكدو َن ف ْتدنَدةٌ َويَ ُكدو َن الد ّد ُ
ُكلُّدده ِىِ
دال نِةىددهُ ََي َِْددو َْ ِويد ِ ِ ِ
دام قَائِ ُمنَددا ةعدددْل َسديَد َرى َمد ْدن يُ ْد ِرُكددهُ َمددا يَ ُكددو ُن ِمد ْدن َْ ِويد ِدل َهد ِدذ ِْل
ِل) ف َقد َ
ُ
دل َهددذْل ْاآليَددة َولَد ْدو قَد ْد قَد َ
ْ ْ
ُ
ْاآليَِةَ ،ولَيَد ْتدلُغَ ىن َديْ ُن ُُمَ ىم ٍد صلى هللا عليه واله وسلم َما ةَدلَ َغ اللىْي ُل َح ىَّت َال يَ ُكو َن ِش ْر ٌك َعلَى ظَ ْه ِر ْاأل َْر ِ
دال
ض َك َمدا قَ َ
ى
اِلُ))(.)2
((عنينين زل ِمنينيد بنينين مسنينيل ٍم قنينيال قنيلنينيت أل لعف ني ٍر علينينيو السنينيالم قَ ددو ُل ىِ
وه ْم َحد ىدَّت ال تَ ُكددو َن فِ ْتدنَ دةٌ
اِل َع د ىز َو َ د ىل ( َوقدداتِلُ ُ
ْ
دول ىِ
وي ُكددو َن الد ِّدين ُكلُّدده ِىِ
ِل) فَد َقد َ ِ
اِل صددلى هللا عليدده والدده وسددلم َر ىخد َ َ دُ ْم
دل َهد ِدذ ِْل ْاآليَد ِدة ةَد ْعد ُد نِ ىن َر ُسد َ
ُ ُ
ََ
دالََ :يْ َْد ْدو َْ ِويد ُ
ِِلا تِ ِه وحا ِة أَصحاةِ ِه ،فَدلَدو قَد ْد داء َْ ِويلُهدا ََي يد ْقت ِ
ِ
ىه ْم يُد ْقتَدلُدو َن َح ىدَّت يُد َو ىحد َد ى
اِلُ َعد ىز َو َ د ىل َو َح ىدَّت َال
دل مد ْند ُه ْم ،لَكدند ُ
ْ
َ َ ََ َ ْ َ
َ َ َ َْ َ ْ
يَ ُكو َن ِش ْر ٌك))(.)3
ومنها :ان سَتة النيب واألمَت عليو السنيالم تصنيللا مفسنيرة لةينية أو صنيار ة ذلنيا عنين ههورىنيا لوضنيوح ان الننييب يفعني
على حسب ىذا التفسَت لةية الشريفة ب اعت حروبو د اعية حىت ما تنيوىم اعنيو ىجنيومي مننيا نيان د اعنياع ومنيرزاع منين
ٍ
ىجوم للعدو
وشين ،لم جند أحنيدمها (عليهمنيا السنيالم) قاتني لفنير اإلسنيالم علنيى الرنيَت ابلقنيوة ،يصنيللا كلنين مو نيداع
أ -امنيا دلفنياد رواايت ان اخلطنياب يف ا ينية يف واقعنيو ىنيو ألصنيحاب اإلمنيام ادلهنيدي عجني هللا تعنياا رلنيو الشنيريف ب-
أو ىو عام لنن رخني للننييب صنيلى هللا علينيو والنيو وسنيلم ودلنين بعنيده إا ينيوم الظهنيور منيا ىنيو مفنياد( )4رواينية دمحم بنين ابنين
مسلم السابقة عن اإلمام الباقر عليو السالم واما للولو الثا ا يت:
( )1الفي الناشا  ،تفسَت الصايف ،منشورات منتبة الصدر – طهران ،ج.303 2
( )2دمحم بن مسعود العياشي ،تفسَت العياشي ،ادلطبعة العلمية – طهران1330 ،ىني ،ج.56 2
( )3قة اإلسالم النليٍت ،النايف ،دار النتب اإلسالمية – طهران ،ج.201 3
اء َْ ِويلُ َها.))...
( )4لقولو عليو السالم (( :فَدلَ ْو قَ ْد َ َ
3
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الثا  :ان ادلراد من الفتنة تنة ادلؤمنُت ليشر وا ما قال بو بعني

ادلفسنيرين أي ان القتنيال نيب دلننيع النفنيار عنين ان
ّ

يفرض نيوا علنينيى ادلنينيؤمنُت يف بالدىنينيم ،النفنينير ،أو منينين ان إنع نيوا شنينيعوهم منينين اإلسنينيالم لنينيو أرادوا ،القتنينيال علنينيى ىنينيذا ألل ني
تن نيريس حرينينية ادلعتقنينيد للننينياس ور نينيع القسنينير عنينينهم ،واحلاص ني ىنينيو :ان ادل نيراد :حنينيىت ال يننينيون منينيا يولنينيب الفتننينية أي شنينيرك
الناس ،وادلولب ىو قهر حنوماهتم ذلم.
ني كا نينيان ىنينيذا ادلعنينيٌت ىنينيو ادلنيراد نينيان ادلنينيدار يننينيون حينئني ٍنيذ ىنينيو الراينينية وىنينيي (ال تننينيون تننينية) ال (قنينياتلوىم) وعلينينيو :ني كا
أمنن مقي الراية عا العالقات الدبلوماسية واذلدااي وشبهها لني ير عوا القسر عن شعوهم ولب كلن وحنيرم قتنياذلم
دلا يو من سفن الدماء و َتىا بال مار لولود ادلندوحة.
املوضوعات واألهم واملهم فيها يف اجلملة

الدائرة اخلامسة :دائرة ادلوضوعات واألىم وادلهم يهنيا ،وىنيي منيورد الننيالم وىنيي النييت ادعيننيا االعسنيداد الصنيرَت يهنيا
يف اأملة تنون الظنون الشجصية ،بناء على كلن ،حجة يها.

اجلواب عن نشكال ان مقتىى الرواتات التيي ر ال الجر ي

ِْ الْتَدداقِ َر
دني قَد َ
دال َس دبَل ُ
ال يقنينيال :مقت نينيى النينيرواايت التجينينيَت بعنينيد قنينيد ادلرلحنينيات ادلنصوصنينية ((عددن ُزَر َارَة ةْد ِن أَ ْعد ََ
ضِ
ان أَ ِو ا ِْل ِديثَ ِ
اخلَتدر ِ
ال عليه السالم َتا ُزَر َارةُ ُخ ْذ ِِبَا
آخ ُذ فَد َق َ
ِْ فِ َد َ
ان فَتِبَيِِّه َما ُ
ان ال ُْمتَد َعا ِر َ
ِْ ُ ِعل ُ
فَد ُقل ُ
َ
اك ََيِِْت َع ْن ُك ُم ْ َ َ
ِ
ان مدر ِوىتا ِن مدبُْثُور ِ
ِْ تا سيِ ِدي نِةىد ُهمدا معداً م ْش ُده ِ
ك َو َد ِ ال ى
دال عليده
ان َعد ْن ُك ْم فَد َق َ
َص َحاةِ َ
ني أ ْ
ا ْشتَد َه َر ةَد ْ َ
شاذى النىاد َر فَد ُقل ُ َ َ ّ
ور َ ْ َ َ
َ َ َ َ
ان موُثىد َق ِ
ِ ِ ِ
دال اةَُْ ْدر َمدا
دان فَد َق َ
السالم ُخ ْذ ةَِق ْوِل أَ ْع َد ِِ َما ِع ْن َد َك َو أ َْوُثَِق ِه َما ِيف ةَد ْف ِس َ
ك فَد ُقل ُ
ِْ نِةىد ُه َمدا َمعداً َعد ْد َالن َم ْرضديى ُ َ
ِ
ني َُ ْم أ َْو ُُمَالَِف ْ ِ
ِْ ُرىِبَا َك َاَن ُم َوافِ َق ْ ِ
ال نِذَ ْن
َصنَ ُع فَد َق َ
ني فَ َك ْي َ
ب ال َْعا ىم ِة فَاتْد ُرْكهُ َو ُخ ْذ ِِبَا َخالََف ُه ْم قُدل ُ
فأ ْ
َوافَ َق م ْند ُه َما َم ْذ َه َ
ِ ِ ِِ ِ ِ
اط أَو ُُمَالَِف ِ
دف
ف ِاال ْحتِيَا َ
ان لَدهُ فَ َك ْي َ
ك َواتْد ُر ْك َما َخالَ َ
فَ ُي ْذ ِِبَا فِ ِيه ا ِْلَائِطَةُ لِ ِدينِ َ
ط فَد ُقل ُ
ِْ نِةىد ُه َما َمعاً ُم َواف َقان لال ْحتيَ ْ
()1
ْخ ُذ ةِ ِه َوتَ َد ُ ْاآل َخ َر))
َصنَ ُع فَد َق َ
َح َد ُُهَا فَدتَب ُ
أْ
ال عليه السالم نِذَ ْن فَدتَ َييىد ْر أ َ
نذ يقددال :ىنينيي أوالً :خاصنينية ابلنينيرواايت ولنينيذا كىنينيب منينين قنينيال ابلتسنينياقه يف تعنينيار الطنينيرق إا التجينينيَت يف خصنينيو

الرواايت ،دلنان الرواايت اخلاصة احلا مة ابلتجيَت لدل تعار الرواايت.

اثةياً :سلمنا لننها تعمم للحجج ( البينة و َتىا) ال للموضوعات ،و المنا يف ادلوضوعات.

اثلث داً :ان زل ني البحنينيث ىنينيو ت نيزاحم ادلال نينيات (بنينيُت أم نيرين أو رضنينيُت أو أمنينير و نينير ) والنينيرواايت إمننينيا ىنينيي يف ابب

التعار  .تدبر ليداع وللبحث صلة إبكن هللا تعاا.

وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

( )1ابن أ مجهور االحسائي ،عوايل الةلئ ،دار سيد الشهداء عليو السالم  -قم1405 ،ىني ،ج4
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ٍ
آد َم أ َََن يَد ْوٌم َ ِدي ٌد َوأ َََن
آد َم نِىال قَ َ
ال لَهُ ذَلِ َ
ك الْيَد ْو ُم َتا اةْ َن َ
قال اإلمام الصادق عليو السالمَ (( :ما ِم ْن يَد ْوم ََيِِْت َعلَى اةْ ِن َ
َن تَد َرِاِن ةَد ْع َد َها أَةَدا)) النايف :ج2
يف َخ ْ راً َوا ْع َم ْل ِ ى
ك َش ِهي ٌد فَد ُق ْل ِ ى
َك ةِ ِه يَد ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَِإةى َ
يف َخ ْ راً أَ ْش َه ْد ل َ
َعلَْي َ
كلْ
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