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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
()77

أجنبية رواايت التخيري ،لتغاير موضوع ابيب التزاحم والتعارض
سبق( :اثلثاً :ان حمل البحث هو تزاحم ادلالكات (بنيني أرنيرين أو ضرضنيني أو أرنير وضنيرلر والنيروا ت إيفنيا هنيي يف

ابب التعارل .فتدبر جيداً وللبحث صلةر(1ر.

ولعل ذلك ممنيا ال تتنياج إم رزينيد إي،نياح ،ورني ذلنيك اننيول ان ابب التنيزاحم ربنياين لبنياب التعنيارل ابلني ات ،فنيان
ابب التعنينيارل روضنينيوعه احلا ني ادلتعارضنينية أو (النينيدليالن ادلتابنينياذابن رنينين حينينيث الداللنينية أو رنينين حينينيث ادلنينيدلولر علنينيى
اخلالف بني الشيخ واآلخواد ،واحلا كواشف اوعية عن الواقني فهنيي يرينينية ةصنيرفة(2ر فلنيو تعنيارل كاشنيفان اوعينيان
عنينين الواق ني ق ني ةدم األقنينيون رنهم نيا رنينين حينينيث الاباشنينيفية وذلنينيك ابدلرجحنينيات ادلنصوصنينية كننينيول األعنينيدل واألورع واألفننينيه
واألصدق يف احلديث وشبه ذلك أو ابألعم رن ادلنصوصة وضريها.
أرا ابب التزاحم فموضوعه ليس احلا والابواشنيف بنيل ادلنابشنيفات نيا ،بلحنيا تنيدافعها رنين حينيث عنيدم الننيدرة
إال علنيى اتتينيان دحنينيد ا أي روضنيوعه رتعلننيا التابلينينيف الو ةاجنيدين للمنيالك ،ادلنينيورور منيا لابنين رني عانيز ادلابلنيف عنينين
اجلم بينهما ابن مل يابن قادراً إال على اتتيان دحد ا فابال ا اتم ادلالك يف حد ذاته وقد قام علينيه النيدليل واحلانية
لابنينين العبنينيد ال ابننينيه إال ارتدنينيال أحنينيد ا فمنينيا هنينيو ادلننينيدم وال شنينيك ان ادلرجحنينيات ههننينيا ال يعننينيل ان تابنينيون ررجحنينيات
ابب الت نيزاحم إذ ال شنينيك يف صنينيدور ا بنينيل الشنينيك يف األهنينيم رنهمنينيا ،فادلرجحنينيات تابنينيون حين ني رنينين واد آخنينير وأ هنينيا
الرتجيح ابأل ية وقد سبنت اتشارة إم عدد رنها.
وعليه فروا ت التخيري أجنبية عن ادلنام ،اعم لو تساون ادلالكان ختري بينهمنيا ولابنين ال لتلنيك النيروا ت أل نيا عنين
الطرينني ادلتعارضني ،بل حلابم العنل ابلتخيري بني الواجبني ادلتساويني رالكاً.
فاملدار يف الصحة على الغرض ،وسائر التعريفات آلية
إذا ثبنينيت ذلنينيك ،إت،نينيح ان رنينيدار الصنينيحة ورالكهنينيا لنينييس إال (الذنينيرلر فاانينيه ال ني ي ينينيدور احلابنينيم رنينيدار كمنينيا ينينيدور
االرتدنينيال رنينيدار كمنينيا سنينيبل فيمنينيا انلننينيا عنينين اآلخوانينيد قنينيدس سنينير وبعبنينيارة أخنينيرن إن سنينينوا األرنينير وحصنينيول االرتدنينيال
(1ر راج الدرس (67ر.
(2ر وادلصلحة السلوكية خالف األصل ،على ا ا اندرة.
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وعدم وجوب اتعادة يف الوقت والن،اء خارجه كلها دائرة ردار حتنل الذرل ادللزم.
وعلينينيه فمرج ني سنينيائر التعريفنينيات للصنينيحة والفسنينياد إلينينيه وليسنينيت هنينيي إال يرينينينية ال قيمنينية ذلنينيا يف حنينيد ذا نينيا ،فمنينيدالً

التعرينينيف ب ني(رطابنة ادلنينيوب بنينيه للمنينيورور بنينيهر فاانينيه إن كنينيان بنينيه(1ر يتحننينيل الذنينيرل ادللنينيزم فاانينيه صنينيحيح وإال فاانينيه فاسنينيد وإن
يابل ادلورور به كما أوضحنا رفصالً.
وجعل ىذا حمققاً للغرض ،جبعل جاعل

ال يقااال :حمننينينية الذنينيرل أي،نياً لنينييس جبعنينيل جاعنينيل ،فلنينيم تصنينينعوا شنينيي اً ابطنينيال كنينيون الصنينيحة تعني ادلطابننينية وادلوافننينية

وإثبات ان الصحة تع حمننية الذرل وان الصحيح هو حمنل الذرل فيدبت كالم الشيخ على كل التنادير
إذ يننينيال كنينيالن فنينيان كنينيون هني ا حمنننياً للذنينيرل (أو الفائنينيدة أو النتيانينية أو ادلعلنينيول أو الدمنينيرةر إيفنينيا هنينيو جبعنينيل جاعنينيلن
وآية ذلك التابوينينيات فنيان الننيار ةعلنية اتحنيراق لابنين كو نيا ةعلنية ل حنيراق إيفنيا هنيي جبعلنيه تعنيام ولني ا كنيان لنيه ان اردهنيا
عنه كما صن يف انر إبراهيم عليه السالم فليست ةعليتها ل حراق ذاتية ذلا.
وك لك االعتبار ت فان ةعلية البي حلصول الننل أو فنل رؤثريته يف حتنل ه ا الذرل إيفا هي جبعنيل جاعنيل وهنيو
الشنيارع أو العنينيرف العنينيام ولني ا منينيد ان رؤثرينينية العننيود وعنينيدرها اتبني العتبنيارهم وعدرنينيه ،فمنينيا اعتنيّو ةعلنينية ،كنينيالبي اجلنينيار
للشرائط بنظرهم ،كان انقالً رؤثراً ،ورا مل يعتّو  ،كفاقد أي شرا كان اشرتايه ديديهم أي،نياً كنيالتناز رنيدالً ،مل يابنين
انقالً رؤثراً.
وحمققية الغرض اختيارية ابختيارية منشأىا

فهني ا كلنينيه عنينين جعلنينيه حمنننياً للذنينيرل(2ر أي جعنينيل العلينينية لنينيه وارنينيا حمننينينية الذنينيرل وادلؤثرينينية فهنينيي اختيارينينية أي،نياً ضاينينية
األرر ا ا صفة ااتزاعية لابن سبل ان اختيارية االاتزاعي ابختيارية ربدأ ااتزاعه.
والسنينير يف ذلنينيك اانينيه ال توجنينيد ةعلنينية حنينينينية يف الابنينيون إال البنينياري جنينيل ا نينيه ،بنينيل كنينيل رنينيا هنينيو ةعلنينية فإيفنينيا جعنينيل هللا لنينيه
العةلينينية فهنينيو الزم لابنينين ال بنحنينيو ذاب ابب الّهنينيان ،بنينيل ألانينيه جنينيل ا نينيه ب ني علنينيى اانينيه كلم نيا حنينيدث ك ني ا ان تنينيدث رنينين
اآلاثر ك ا .فتورل وتدبر وهللا العامل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
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(1ر ابدلوب به ادلطابل للمورور به.
(2ر أي جعله بابيفية يابون له ا التوثري.

