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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
()ٔٓ6
البحث عن مرجحات ابب التزاحم ،وذلك يف ضمن مطالب:
أنواع التزاحم :حق الفرد واجملتمع والدولة...
املطلب األول :ان التزاحم على أنواع :فقد يكون بني حق فرد وفررد آخرر وقرد يكرون برني حرق الفررد واألسررة ،أو برني حرق الفررد والعرير ة أو
احلررزب أو بررني حررق الفرررد والدولررة أو احلكومررة أو بررني حررق الفرررد وامتمر أو بررني حررق الفرررد واألمررة أو بررني حررق الفرررد والقيررادة أو القائررد أو مرجر
التقليد أو اإلمام ،كما قد يكون بني حق الفرد وحق هللا تعاىل.
وقرد جرررت بعررا ادلر اىب علررى أن األصررت تقردق حررق الفرررد علررى امتمر وىررو ادلسررمى ابدلر ىب التحرررر ( )1بينمررا ذىرب الرربعا إىل تقرردق حررق
امتم على الفرد وىو ادلسمى ابدل ىب االشرتاكي ،بينما اعتربمها البعا أصلني فال ترجيح ألحدمها على اآلخر مبا ىو ىو كما ذىبنا إليو(.)2
كما جرت أعراف العريائر على تقردق حرق العرير ة علرى الفررد ،واردت الردول الريريوعية تقردم حرق الدولرة علرى الفررد ،وعكر الرأاراليون،
وحاول ان يوازن بينها بنح ٍو بعا مدارس االشرتاكية وما اي ابدل ىب التوزيعي(.)3
وقررال الرربعا ،وكمررا سرربق ،بتقرردم حررق هللا علررى حررق الفرررد مطلق را ،وقررال ادلريررهور ،حسرربما نسررب إلرريهم ،بتقرردم حررق النرراس علررى حررق هللا
ٍ
درجات من كت منهما وىو ادلنصور.
فصت مج بني أنواع من حقوق هللا وحقوق الناس بت وبني
مطلقا ،بينما ّ
مناشئ احلقوق الثمانية

املطلب الثاا ::ان حتديرد مناشرا احلقروق قرد يكرون ذا دتر يف تريرميم األىرم منهرا وترجيحرو لردو الترزاحم ،وقرد سربق ان مناشرا احلقروق
مثانية:
 -1ادلصلحة وادلفسدة (وىت ادلصلحة تساو ادلنفعة ،وادلفسدة تساو ادلضرة؟ أم النسبة مرن وجرو؟ رث وقرد مضرى) ومنريرييتها يف امملرة
ال مطلق ا ،إذ لي كلما كان يف أمر مصلحة ُوِجد احلق.
 -2الس ررلطة والس رريطرة ،ك رراحلق احلاص ررت ابحلي ررازة ،والنس رربة بين ررو وب ررني ادلص ررلحة م ررن وج ررو إذ م ررن رروز وحرير را مر ر الا فان ررو يك ررون لدي ررو ح ررق
االختصاص ،أو يكون بو مالكا إذ ادلنصور ان احليازة مملّكة ،وإن كان فيو مفسدة لو كما لو كان الوحش يفرتسو أو خيرب داره م الا.
 -3العدوان ،فانو منريي حلق ادلعتدو عليو على ادلعتدو ،قال تعاىل( :فَ َم ِن ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدواْ َعلَْي ِه ِِبِثْ ِل َما ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم)(.)4
 -4االقتضرا الر ا  ،فران الضررعيع لرو علرى القرو حررق لالقتضرا الر ا  ،كحرق الطفررت الرضري علرى والديرو ،وحررق ادلظلروم علرى مرن هكنررو
نصرتو بدون مران أو مرزاحم أىرم كمرا لرو رآه يع برو أشرد العر اب فرهن عليرو نليصرو منرو ،وىر ا احلرق مرتكرز يف الفطررة ويريرهد برو الوجردان وعليرو
بنا العقال من كت ادللت والنحت وقد صرح بو الريرع أيض ا .وىو اثبت وإن كانت مصلحة القو على خالفو.
( -5التبرراو) ومنررو كافررة العقررود والعهررود ،فرران منريرري حررق ادلريرررت م ر الا علررى البررائ يف ان يسررلمو الكترراب ال ر اش ررتاه منررو برردينار ،ىررو
تبانيهما على ذلك م ادلربز ،اما رلرد الرتاضي فال ينريي منو احلق ادللزم.

( )1أو الليربايل واللربالية فلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
( )2راج كتاب (معامل امتم ادلدو يف منظومة الفكر اإلسالمي).
( )3راج الفقو  /االقتصاد /املد .107
( )4سورة البقرة :آية .194
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( -6العرردل) فانررو منريرري حترررق م ررت االحتكررار رغررم كونررو مالك ر ا ،وحترررق ومصررادرة أم روال النرراس رغررم مصررلحة احلرراكم يف ذلررك ،ووجرروب ّرد
ادلودع لديو أو ادلستع منتفع ا هبا مسلط ا عليها.
الوديعة والعارية وإن كان َ

( -7الرمح ررة) أو (اإلحس رران) ف رران للرعي ررة عل ررى ال روايل ح ررق الرمح ررة واإلحس رران ب ررت دلطل ررق الص ر عل ررى الكب ر والض ررعيع عل ررى الق ررو  ،ب ررت
والصديق على الصديق ،إما الزام ا أو استحباابا.
ِ
ِ
ادلنعم عليو مصلحة أبدا.
( -8االنعام) فان شكر ادلنعم واجب ،وإن فرض انو ليست فيو للمنعم أو َ

فه ه ىي مناشا احلقوق وقد يق التزاحم بينها ،واألمر يف بعضها واضح ويف بعضها خفي:
فم الا :لو تزاحم احلق ال منريؤه الرمحة م ال منريؤه العدل قر ّدم األخر  ،ولرو ترزاحم احلرق الر منريرؤه التبراو علرى احلرق الر منريرؤه
االقتضا ال ا ق ّدم األخ  ،بت قد يقال ابن ال ينريي حق من التباو على خالف االقتضا الر ا برت ىرو تب ٍ
ران ابطرت ،كمرا لرو تبانيرا علرى نصررة
الظامل وظلم ادلظلوم.
املرجعيات لدى الشك يف األهم
املطلااب الثالااث :ان ادلرجعيررات امتملررة لرردو الريررك يف تقرردم حررق هللا علررى حررق النرراس أو حررق النرراس بعضررهم علررى بعررا ،حسررب الصررور

ادلتقدمررة ،ىرري :أصررالة تقرردم حررق هللا أو أصررالة تقرردم حررق النرراس أو أصررالة تقرردم حررق امتم ر أو الدولررة أو الفرررد ،أو التفصرريت بررني ادل روارد ،أو
التمي  ،أو القرعة ،أو َح َك ِميّة ذو عدل منكم ،أو الريورو ،أو العقت ،أو التساقط ،وبعا الكالم عن ذلك:
ٔ -التساقط

أمررا التسرراقط فررال وجررو لررو ،إذ الكررالم عررن ابب الت رزاحم ال التعررارض فرران للتسرراقط وجه را لرردو التعررارض( )1وال وجررو لررو يف الت رزاحم وذلررك

لوضوح ان التزاحم موقوف على تبوت ادلرالك يف كليهمرا مر عردم قدرترو علرى اممر بينهمرا فرال يعقرت تسراقطهما لتفويترو مالكهرا برال وجرو ،غايرة
األمر التمي بينهما لو تساواي وترجيح األقوو مالكا لو تفاضال.
بعبرارة أخرررو :التسرراقط فرررع عردم ررول أدلررة احل يررة لكليهمرا( )2لتكاذهبمررا وكررون ترررجيح أحردمها بررال مرررجح مر فقرد أحرردمها دلررالك احل يررة،
التام فيهما وكون الع ز مانع ا عن اإللزام هبما فكيع يعقت القول بتساقطها؟
وذلك مما ال يتوىم جراينو يف ابب التزاحم لقطعية االقتضا ّ
ٕ -القرعة

عمت بعا أدلتها للمقام كقولو عليرو السرالم(( :يف كال أمار مشاكل القرعاة))( )3إال ان ادلريرهور اهنرا اجرة إىل عم ٍرت
واما القرعة فاهنا وإن ّ
من الفقها على طبقها ،وم قط النظر عن مناقرية البعا يف سند رواايهتا( )4فانو مر الريرهرة القطعيرة ادلسرلمية الرت كانرت تكراد إمجاعر ا يريرك
يف انعقرراد إطررالق دل ررت تلررك الروايررة أو فقررت ال رررز حتقررق مقرردمات احلكمررة ال ر الث فيهررا أو ىرري ِ
موىنر ٍرة للداللررة كمررا ىرري كاسرررة للسررند .فتيمررت
وللكالم صلة فانتظر.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ٍ
ِ
صلَو ِ
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ات ِيف
ب ُثُا ا ْع ُز ْ
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ْي فَِإ ْن َكانَاتَا في ِه ْم َوإِاال فَا ْع ُز ْ
قال أبو عبد هللا عليو السالم(( :ا ْختَِِبُوا إِ ْخ َوانَ ُك ْم ِِبَ ْ
ب ُحمَافَظَة َعلَى ال ا َ
ِْب ِِب ِْْل ْخو ِ
ِِ
ان ِيف ال ُْع ْس ِر َوالْيُ ْس ِر)) الكايف :ج 2ص.672
َم َواقيت َها َوالِ ِّ
َ
( )1كما ذىب إليو ادلريهور ،وإن كان ادلنصور ان األصت األويل التمي لدو التعارض.
( )2أو ولو ذلما بدوا مث التساقط.
( )3ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللا ،دار سيد الريهدا عليو السالم – قم1405 ،ىر ،ج 2ص.285
( )4على ان امقق النراقي يف عوائده ،مج أك ر من أربعني رواية من رواايت القرعة العامة واخلاصة ،وم ذلك مل يستقصها كلها!

