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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
(ٖٔٔ) 

 حمتمالت اجلمع بني رواايت طهارة الكتايب وجناسته
 ان احملتمل يف رواايت طهارة الكتايب وصلاسته، أحد األمور التالية:ق: والتحقي

 التخيري واقعي انشٍئ عن التزاحم
 بينهما. ان تكون صادرة عن ختيري واقعي -1

 وذلك نظري التخيري بني خصال الكفارة.أو فقل: لتفيد التخيري الواقعي الناشئ من تزاحم األمرين 
دائااار باااني الوااادين موصاااوفال اماااا األمااار الواحاااد والوااادان  اااا الطهاااارة  ال يقاااال: لكااان األمااار يف ادلقاااام

، فاال يعقال التخياري ال بني موضوعني متخالفني أو متوادين كما يف اخلصال ،والنجاسة وزللهما هو الكافر
 بينهما.

ل مااان إذ يقاااال: التخياااري يف الصاااورتني شلكااان، وال فااار  بينهماااا مااان هااا   ا هاااة، وذلاااك ألن   ي مالكاااكاااالم
كمااا لااو فاار  ان   بينهمااا يف الشاايا الواحااد كااان مقتوااى القاعاادة التخيااري اتممااال  فساادة وادلصاالحة لااو كااانادل

ْْ )منفعة األرنب أو اخلمر كانت مساوية دلفسدهتما ال غالبة لقوله تعاىل:  َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر قُل
ِعِهَملاِفيِهَما ِإْثٌْ َكِبلرٌي َوَمََلاِفُع ِلََّسلاِو َوإِ  ِْ لُر ِملن نلس فاان لاو فار  إل الشايا مسااوايل لنفعاه ختاريم  (1)(ْْثُُهَمل  َأْكبلَ

اإلابحاة االقتواائية فاان وذلاك نظاري  ،بني فعله وتركه بل كان للموىل إجيابه وحترميه للاوههني ومهلذلماا التخياري
وهااه لتحرميااه أو إجيابااه باال  اإلابحاة اترة تكااون ال اقتوااائية كمااا لااو ذ يكاان يف هاا ا الفعال نفاا  وال ضاارر فااال

فهاو مباا ، وقاد تكاون اقتواائية كماا لاو كاان يف الشايا منفعاة ملزماة لكان  (2)يرتك غاري زلكاوم علياه بشايا
ساااوهتا مواارة ملزمااة بقاادرها، ولاادن قياال بتقاادم هانااب ادلواارة واحلرمااة فنم اال  ااا لااو كاناات ادلصاالحة أك اار 

ة ماا  حلاااح رهحاوااا لااو ساااوت ادلصاالحة كااامالل فنفاارت  بدرهااة ال توصااله إىل اإللاازام باال  ااا يعااادل ادلفسااد
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 أو زلكومال عليه ابإلابحة، على الوههني. (2)



 (96ٔه)ٓٗٗٔربيع األول  ٖٕالسبت  ........................................ (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

، علااى ان (1)ادلفساادة لاارتهي عليهااا ادلعادلااة ماا زايدة ادلنفعااة بدرهااة معينااة ال توهااب اإللاازام وال تنااتق  عاان 
% كااان سلااريال وال تاارهيي 55وادلفساادة ماان هاا   ا هااة فلااو كااان كاال  منهمااا احلااق لاادينا مساااواة ادلصاالحة 

 ادلصلحة ادللزمة لو دار األمر بينهما م  فر  كووما إلزاميني عقالل أو شرعال. للمفسدة ادللزمة على
كااون رواايت طهاراتااه وصلاسااته، ماان هاا ا القبياال، وذلااك يعاايف ان األماار مناادر  يف   (2)ويف الكااافر متماال

لوهااود  فتكاون النتيجااة ان احلكاام ابلطهااارة صااحيي (3)حاتااهابب التازاحم ال التعااار  فااال يرهاا  فيااه إىل مرهم 
مالكهااا، واحلكاام ابلنجاسااة صااحيي لوهااود مالكهااا، فيكااون اإلمجاااه إذا انقلااب إىل شااهرة علااى اخلااال  أو 

 إمجاه على اخلال ، صحيحال كالشهرة ادلعاكسة له.
إىل ظاهرهم ادلوهبة للق ارة الظاهرية ادلادية )أي  تهافم الل قد يكون مالك النجاسة ق ارهتم ادلعنوية وسراي

م إمياااوم ابهلل ادلاازاحم دلااالك صلاسااتهم الناشاادة ماان عاال ادلعهااود( وقااد يكااون مااالك الطهااارة ادلاازاح  النجاسااة ابدل
ان الشاااره شااركهم فمااالك طهااارهتم إمياااوم ابهلل ومااالك صلاسااتهم شااركهم بااه، أو قااد يكااون مااالك طهااارهتم 

حكام علايهم ابلنجاساة الحظ ان احلكم بطهارهتم ذو مصلحة واقعياة وهاي ان ذلاك يقارام ل ساالم شلاا لاو 
 المشأزوا وابتعدوا.

وليس الكالم يف إثبات ه ا الوهه، بل رلرد إبداا االحتمال فيه وانه كاحتماال  شلكان بال وعقالئاي، فاال 
موهناال ل مجااه ماادام متمال كاون كال منهماا حكماال واقعياال  –لو فرضت  – مرز كون الشهرة على اخلال 

 ختيريال. فتأمل
 التخيري ظاهري

ان تكون مفيدة للتخيري الظاهري فاحد ا منجز واآلخر مع مر، فهو حكم ظااهري عملاي يف ماورد  -2
ا هااال والتوقاااك، وذلاااك يعااايف ان النجاساااة مااا الل هاااي احلكااام الاااواقعي والطهاااارة هاااي احلكااام الظااااهري )أو 

 العكس، ال فر ( وقد تنوعت طائفتا الرواايت على نوعي احلكم.

                                                           

 هانااب ادلفساادة زدة درهااة % ماا الل ولااو قياال ماا  ذلااك بتقاادم48% وادلفساادة بدرهااة 52ولنفاار  ادلصاالحة ادللزمااة بدرهااة  (1)
 ادلصلحة، حىت ال يبقى رلال إال للقول ابلتعادل والتخيري.

 والكالم اآلن يف رلرد االحتمال. (2)
 أي مرهمحات ابب التعار . (3)
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 لكااان أحاااد ا حكااام هللا الاااواقعي واآلخااار حكماااه الظااااهري نظاااري أصااال واحلاصااال: ان كليهماااا حكااام هللا
لاو   –الربااة فانه حكم هللا الظاهري ال ي ال يتناىف م  حكمه الواقعي ال ي يفار  اناه الوهاوب او احلرماة 

صالى ابإلمياان والبيناات وقاد ورد عناه  صالى هللا علياه والاه وسالم ونظاري حكام الرساول  – كان كا لك ثباواتل 
ََ ))قوله  هللا عليه واله وسلم  َا َأْقِضي بَليلْ َلا ِإَّنس ٍَ َفَأْي  ِتلِه ِملْن بَلْعل يََِّاِت َو اأْلَْْيَاِن َو بَلْعُضُكْم َأْْلَلُن ِحَُّس ُكْم ِِبْلبلَ

َللا َقعَْعللُت لَللُه بِللِه ِقْعَعللَ  ِمللَن الَسللارِ  َّنس ٍْ َقعَْعللُت لَللُه ِمللْن َمللاِل َأِئيللِه َشللْيَاَ فَُِ وقااد ساابق بيااان ذلااك وشلااا  (1)((رَُجلل
غاياة األمار ان أحاد ا حكام واقعاي  علايهم الساالم)فكال احلكمني: الطهارة والنجاسة قاد ورد عانهم  :سبق

اا  األئمااة علينااا ابألخاا  ايهمااا شاادنا فليساات ادلشااكلة يف اإلمجاااه  علاايهم السااالم واآلخاار ظاااهري، وقااد وسم
)بعبااارة أخاارو: لااو كااان ادلاادمعى ان اإلمجاااه كاشااك عاان احلكاام الااواقعي لااورد إشااكال موهنيتااه : و (2)أباادال(
رواايت ك ااارية مواااادة، لكااانم ادلااادمعى هاااو ان اإلمجااااه  باااخالفتاااه مشاااهور ادلعاصااارين بااال و عارضاااة مساااتند     

وماداماات للمعصااوم رواايت علااى كااال طااريف احلكاام فكال ااا قولااه،  عليااه السااالمكاشااك عاان قااول ادلعصااوم 
 .(3)واإلمجاه كاشك عن قوله سواا انقلب أم ال فلم يتزحز  قيد شعرة عن ههة حجيته(

 كم أويل والعهارة ولوي أو العكسالََّاس  ح
، والطهاااارة (4)إمجااااه ادلتقااادمني وادلتاااأخرينان تكاااون النجاساااة حكماااال واقعياااال كماااا علياااه ادلشاااهور بااال  -3

 حكمال ولوايل.
 .العكس ابن تكون الطهارة حكمال واقعيال والنجاسة حكمال والئيال  -4

بد هللا بن مىي الكاهلي قال: سألت أاب عن عفشلا تصلي دليالل على ه ا الوهه  ولعل رواية الكاهلي
أما أة ))عن قوم مسلمني أيكلون وحورهم رلوسي، أيدعونه إىل طعامهم؟ فقال:  عليه السالمعبد هللا 

فيها  ارآتوفان ه   الرواية  (5)((فال أواكل اجملوسي، وأكر  أن أحرم عليكم شيدال تصنعونه يف بالدكم

                                                           

 .414ص 7طهران،   –ثقة اإلسالم الكلييف، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 (.135الدرس ) (2)
 (.135الدرس ) (3)
 ادلعاصرين.إال  (4)
 .2من أبواب األطعمة احملرمة   53الباب 383ص 16الوسائل:   (5)
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ابلطهارة هو  هة التقية لظاهر احللية أو  عليه السالمان حكمه ان ادلراد احلرمة والنجاسة واقعال و  (1)البعض
)وأكر  أن أحرم عليكم شيدال تصنعونه يف بالدكم( إذ الرواية صرمة يف انه صنيعهم يف بالدهم أي عليه 
سريهتم، فادلستظهر ان حترميه وحكمه ابلنجاسة شلا ال يصي دلخالفته للتقية، ف لك يعيف ان احلكم الواقعي 

احلكم عليهم اا ألنه يؤذيهم حيث هرت سريهتم  اا وكر ذ مكم عليهم  عليه السالمكنه هو النجاسة ول
فحكمه ابلطهارة تقية وه ا ما استظهر   ،م عليهم ذلك أحرههمعلى معاشرة اجملوس واألكل معهم فلو حرم 

 صاحب احلدائق بتوضيي منما.
أكر  أن أحرم...( فان ظاهر لكن األظهر ان حكمه ابلطهارة إمنا هو من ابب الوالية لظهور قوله )و 

يف إسناد )وأكر  أن أحرم...( هو حترميه واليةل ما هو حالل ذااتل وإال دلا استعمل كلمة )أحرم( الظاهر 
غ له ال هاعل، نشدال، فهو مبلم احلكم الواقعي ةقل سلرب وليس م  يف  عليه السالماإلمام التحرم إليه، إذ 

َا )قوله تعاىل  عليهم السالمئي للرسول ولئأئمة عكس الوالئي، وقد دل على ثبوت منصب احلكم الوال ِإَّنس
والرواايت  (2)(َولِي ُكُم اّلّلُ َوَرُسولُُه َوالسِذيَن آَمَُوْا السِذيَن يُِقيُموَن الصساَلَة َويُلْؤُتوَن الزسَكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ 

 ادلتكاثرة.
لمية أكل طعامهم من حيث طهارهتا وان ا لو ذ  واليةل  مإلمام إمنا مرم واحلاصل: ان ظاهر الرواية: ح 

 على حكمه األصلي وهو الطهارة. فتأمل  بقاام بل يكن زل ور، فإذا ذ يكن زل ور حرمم واليةل، وإال دلا حرم 
وإذا مت ذلك فكل من احلكم ابلطهارة واحلكم ابلنجاسة، صادر من الشاره أحد ا ابلعنوان األويل 

وللبحث صلة إبذن  واقعي أويل وال اين كحكم واقعي ولوي )والئي(.وال اين ابلعنوان ال انوي واألول كحكم 
 .هللا تعاىل

 وصَّى هللا عَّى دمحم وآله العاهرين
 

َْ )) :صلى هللا عليه واله وسلم رسول هللا  قال نْلَيا، ِقي ِْ َما ََلْ يَْدُئَُّوا ِف الد  َُِقَهاُء أَُمََاُء الر ُس اَي َرُسوَل  :اْل
نْلَيا َذا فَلَعَُّوا َذِلَك َفاْحَذُروُهْم َعََّى ِديَُِكمْ  ،اَل: اتَِّباُع الس َّْعَانِ قَ  ؟اّللِس َوَما ُدُئوُُلُْم ِف الد    ((فَُِ

                                                           

 وهو صاحب احلدائق. (1)
 .55سورة ادلائدة: آية  (2)
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