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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()448
من أدلة ترجيح حق الناس على حق هللا
وقد استدل على ترجيح حق الناس على حق هللا تعاىل ابلشهرة بل ابلتسامل يف بعض ادلوارد ،وابرتكاز ادلتشرعة.

التسامل ومناقشته
اما التسامل فقد قال يف ادلستمسك( :وإن كان الظاهر التسامل على عدم وجوب احلج أو الصالالة أو الصالوم إ ا توقالد أداؤهالا علالى التصالر
يف مال الغًن)( )1واحلج قد يناقش فيه ابن وجوبه مشروط ابالستطاعة وليسال متقققالة مالو توقفاله علالى التصالر يف مالال الغالًن وإن كالان قالدار
معجز تشريعي ،وسيأيت حتقيقاله ،والصالالة ذلالا بالدل إالوت إ تنتقالل للميسالور وميالوال ل الا
خطوة يف أرض مغصوبة أو قدار غصب درهم فانه ّ
– وسالاليأيت حتقيقالاله أي الالا ،امالالا الصالالوم فهالالو واجالالب مطلقالالا وال ميسالالور لالاله إ الق الالا لالاليل ميسالالورا لالاله بنالالا علالالى انالاله مالالر جديالالد فتأمالالل ولعلالاله يت
بيانه ،فلعله يصلح دليال.
وقد أجاب عنه السيد احلكيم بال( :لكن مل يثب أن لك ألمهية حق الناس على حق هللا تعاىل  ،فان الظالاهر التسالامل أي الا علالى عالدم وجالوب
أدا الزكاة أو اخلمل أو الكفارات إ ا توقد على لك ،مو أهنا من حق الناس .وكذا احلال يف وفا الدين إ ا توقد على لك)(.)2
أق ووول :ب الالل ق الالد يق الالال ابن الزك الالاة واخواي الالا ه الالي ح الالق هللا أي الالا فيتق الالو ال الالنقض ،وعل الالى أ فيكف الالي كوهن الالا ح الالق هللا ،ويؤك الالد ال الالنقض م الالا ك الالر أخ الًنا
وتوضالاليقه :انالاله إ ا توقالالد أدا دينالاله وهالالو مبلالالري كبالالًن جالالدا كمليالالون علالالى غصالالب حالالق غالالًن (كالالادلرور يف أرضالاله ليصالالل إىل ادلالالدين ليسالاللمه أو كسالالر قفلالاله أو
سرقة درهم منه) وكان قليال جدا كالألد ،فاناله ال والوز لاله رغالم وضالوح أمهيالة ادلليالون واقوائيالة مالكاله علالى ادلائالة مالو تسالاو ظروفهمالا بالل حال مالو فالرض ان
ادلليون حيتاجها الدائن واأللد ال حيتاجها ادلغصوب منه.
فمالالن لالالك يظهالالر ان وجالاله تقالالدم حالالق النالالاس علالالى حالالق هللا يف مثالالال الصالالوم واحلالالج لالاليل ألمهيالالة حالالق النالالاس بالالل هالالو لوجالاله آخالالر ،وإال لتقالالدم الكثالالًن مالالن
حق الناس األهم قطعا على غصب القليل جدا من حقهم والتات ابإل فادلقدم مثله.
الشهرة واالرتكاز ومناقشتهما
()3
واما الشهرة واالرتكاز فقال السيد احلكيم( :فما اشتهر من أمهية حق الناس من حق هللا تعاىل دليله غًن ظاهر)
()4
وقالالال( :وابجلملالالة  :فهالالذا احلكالالم ادلشالالهور غالالًن ظالالاهر  ،وإن كالالان تسالالاعد مرتك الزات ادلتشالالرعة .لكالالن يف بلالالو لالالك حالالد احلجيالالة مالالل)
وسيأيت حبثها الحقا.
التدل بالاله الفقهالالا  ،وإن مل نستشالالكله
وقالالال السالاليد العالالم( :و ّأمالالا االرتكالالاز :ففيالاله – م الالافا إىل اكشالالكال يف الكال عنالالد ادلشالالهور ّإال ادرا ،ولالالذا قلمالالا اسال ّ
مطلقا كمالا تقالدم يف أوائالل حبالج احلجالج – إ ّن الصالغر مطلقالا مشالكل بالل ،نالوذ ،ولالذا إ ا دار األمالر خكالرا شالد علالى أحالد أمالرين :بالٌن إهانالة ميالغًنة
()5
ادلتشرعة يق ّدم الثاين على األول كال)
كل شهر رم ان ،فهل مرتكز ّ
دلؤمن ،وبٌن ترك ميوم ّ
أقول ههنا توضيقات ومطالب:
املثال من تزاحم أمر مع أمر طويل تدرجيي
األول :ان ادلقارنالة بالالٌن إهانالالة مالالؤمن وبالالٌن تالالرك ميالالوم شالهر ،قالالد يقالالال ابنالاله يويالالل إ الواقالالو هالالو الالدوران بالالٌن اكهانالالة وميالالوم اليالالوم األول فانالاله ادلنجالز امالالا
( )1السيد حمسن احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى ،دار إحيا الرتاث العريب ،ج 11ص.111
( )2ادلصدر نفسه.
( )3ادلصدر نفسه.
( )4ادلصدر نفسه.
( )5السيد ميادق احلسيين الشًناز  ،بيان األميول (التعادل والرتجيح) ،مركز التوزيو :دار االنصار – قم ،ص.22
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األايم الالحقة فليل وجوهبا اآلن منجرا فال تزاحم أبدا احملرم الفعلي ،و لالك نظالًن مالا قالالو مالن تالزاحم الطوليالات وعدماله كمالا لالو دار أمالر بالٌن تالرك الركالوذ
أو تالرك السالجود (دلالرض نعاله عالن اجلمالو بينهمالا) فاناله والب علياله الركالوذ ألناله ادلنجالز اآلن إ ا ركالو فقالد قدرتاله علالى السالجود فيسالقر قهالرا ،وال والوز لالاله
العكل إ ال مع ّذر له لرتك الركوذ وهو قادر عليه والسجود ل ّالما يتنجز.
ولكننا اقشنا يف كلي ادلدعى؛ استنادا إىل برهان الغرض ،فليل التمثيل برتك ميوم شهر ،يويال ،على هذا ادلبىن .فتدبر
موارد مشكلة
الثاين :ان هنالالك الكثالًن مالن مالوارد التالزاحم ادلشالكل أمرهالا ،سالوا بالٌن حقالي هللا أو حقالي النالاس أو ابالخالتال  :كمالا لالو دار أمالر بالٌن أدا الالدين أو

ميفو مؤمن أو غيبته أو النظر لألجنبية

وكمالا لالالو دار بالالٌن إهانالة مالالؤمن أو الكالالذب (علالالى درجاتاله مالالن الكالالذب علالالى هللا تعالاىل والرسالالل واألوميالاليا وميالوال إىل الكالذب يف حمقالرات األمالالور ،وقالالد
يفصل بينها) أو ترك الصوم أو غًن لك.
ّ
الصور الثالث؛ وال جيري التزاحم يف اثلثها

الثالوث :ان الصالور ثالثالة ،اثلثهالا األمالر فياله مشالكل جالدا ،بالل قالد حيكالم يف أكثالر مالوارد بعالدم تالرجيح األهالم ،ولعلاله جالر يف بعالض كلمالايم وأمثلالتهم

اخللر بٌن الصور الثالث:

التزاحم يف املكلف نفسه
الصورة األوىل :التزاحم بٌن حقي هللا أو حقي الناس أو ابالختال (حق هلل وحق للناس) يف ادلكلد نفسه.
التزاحم يف شخصني آخرين
الصورة الثانية :التزاحم بٌن حقي هللا أو حقي الناس أو ابالختال  ،يف حق شدصٌن آخرين.
التزاحم بني املكلف والغري
الصورة الثالثة :التزاحم بٌن حقي هللا أو الناس أو ابالختال  ،بٌن الشد

نفسه ومكلد آخر.

واألهالالم وادلهالالم يف ميالالورة إحرازمهالالا والراين يف الصالالورتٌن األوليالالٌن ،أمالالا الثالثالالة فأمرهالالا لتلالالد فانالاله حال مالالا كالالان األهالالم يف حالالد نفسالاله مساللّما ابلقيالالاس إىل

مهم آخر يف حد نفسه ،فانه ال يتقدم يف كثًن من األحيان لو كان حمله ادلكلد اآلخر وحمل ادلهم الشد نفسه.
وتوضالاليح لالالك يف ضالالمن األمثلالالة التاليالالة  :انالاله لالالو دار أمالالر الشالالد نفسالاله – وهالالي الصالالورة األوىل – بالالٌن قطالالو أميالالبو مالالن أميالالابعه أو قطالالو أميالالبعٌن
فانه ال والوز لاله تقالدأل األميالبعٌن بالل يتع ّالٌن علياله تقالدأل قطالو األميالبو (سالوا ألجالل االضالطرار لعمليالة جراحيالة أم اككالرا لوجالود قالاهر أجال علالى أحالدمها)

ولكن لو دار األمر بٌن ان يقطو اجلالائر أميالبعه أو يقطالو أميالبعٌن مالن ميالديقه كمالا لالو قالال لاله اجلالائر قال ّدم يالدك ألقطالو أميالبعك وإال قطعال أميالبعي زيالد،
فانه ال يعلم وجوب تقدأل يد ليقطو أميبعه بل ال يعلم ح جواز  .فتأمل
ولالو دار أمرهالا بالٌن التفديالذ احملالرم أو الالزا هبالا دلالا جالاز ذلالا تالرجيح الالزا ووجالب لالد الالدوران األول ،ولكالن لالو دار األمالر بالٌن تفديالذها أو الالزا راريالا
فانه ال يعلم وجوب تقدأل نفسها ،بل ح جواز .
تعٌن ترك ميومه ،أما لو دار األمر بٌن ترك ميومه أو ترك عمرو ميالته ،فال وب ترك ميومه بل قد ال ووز.
ولو دار أمر بٌن ترك ميالته أو ميومه ّ
ولو دار أمر بٌن ان يصادر الغاميب دينارا منه أو أرضالا قيمتهالا مليالون دلالا جالاز لاله تالرجيح الثالاين ومتكالٌن الغاميالب مالن أرضاله مالو إمكالان دفعاله لالد،
اما لو دار األمر بٌن ان يصادر الغاميب دينار أو يصادر مليالون دينالار مالن ميالديقه فاناله ال يعلالم وجالوب تقالدأل مصالادرة دينالار  ،ولالو شالكك يف لالك فالال
شك فيما لو كان الدوران بٌن ألد وألفٌن أو عشرة آال مثال .وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
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