(االصول :مباحث التزاحم)  ......................................................الثالاثء  71ربيع 7114 /2ه()911

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،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
()711

مسألة :اخللط يف املسائل الفقهية بني ابيب التزاحم والتعارض
مسألة :سبق (أقول :لكن الالزم أوالً تنقيح أن تدافع (ال ضرر) مع (الناس مسلطون) يف مورد االجتماع هل هو

من ابب التعارض أو هو من ابب التزاحم؟ فإن كان من ابب التعارض رجعنا إىل مرجحات اببهه ،كعمهل األاهحاب
الهي رجهح قهدس سههر بهه ،و يصهح عهههد ابملهال كمها قهال( :وال سههيما إذا اسهتلزم منهع املاله عهن التصهرً ضههرراً
عليهه أدههد مهن ضههرر ا ههار أو مسهاو ً أو أقههل شيههه يتفهاحن معههه ضهرر ) فههان هههيا دهضن ابب التهزاحم ال التعههارض
وإن كان ميكن توجيهه بوجه سيضيت إبذن هللا تعاىل ،وإن كان من ابب التزاحم وجب الرجوع إىل مرجحاته خااة.
وسههيضيت الكههالم عههن كلههي احللههل احلااههل لههد بعههس األعههالم يف بعههس املسههائل بههني اب الت هزاحم والتعههارض إذ
أدخله هوا مس ههضلة م ههن ابب الت ه هزاحم يف ابب التع ههارض فرجعه هوا إىل قواع ههد األخ ه ه أو مرجحات ههه م ههع ان ال ههالزم الرج ههوع
ملرجحات األول)(.)1
وهي املسضلة من أهم املسائل اليت جيب ان يفرد هلا ابب يف األاول ،و جند مهن اهنع ذله يف اسهتقراص قه ،
حيههه تكههرر خلههل بعههس كبههار الفقهههاص يف بعههس املسههائل بههني البههابني ،وكههان املفههروض بنهها ان كمههل املسههضلة السههابقة
(وهههي حكومههة أدلههة العنههاوين الرا ويههة كههال ضههرر وال حههرج علههى األحكههام الوضههعية مطلق هاً وعلههى األحكههام الوضههعية
األا هولية كاحل ي هة واملرجحيههة خااههة ،وعههدمها) ولكههن حيههه فلههب بعههس األفاضههل شههه هههي املسههضلة ناسههبة مهها
أدهكلنا بههه علههى النهيل مههن خلطههه بهني البههابني( )2لههيل قههدمها ابلبحهه مث عههود مكمههال شهه مهها كنهها فيههه إبذن هللا
تعاىل ،فنقول :وابهلل االستعا ة:
ان املتتبع لكلمات الفقههاص جيهد العديهد مهن املهوارد الهيت رجهع فيهها الفقههاص إىل مرجحهات ابب التعهارض أو عملهوا
فيها بقواعد مع ان املسضلة من ابب التهزاحم والهالزم الرجهوع فيهها إىل مرجحاتهه وقواعهد دون التعهارض ،أو العكه ،
وسنقتصههر ههنهها علههى ذكههر مرههالني أحههد ا مههن املكاسههب واقخههر مههن ا هواهر ،وقههد جههر اختيههار مسههضلة املكاسههب
لكون ها جممههع شرينهها يف الت هزاحم ويف البيههع إذ هههو شههه تطبيقههي أاههوي لبههاب الت هزاحم علههى ضههوص مسههضلة مههن مسههائل
( )1الدرس (.)146
( )2كما يف الدرس ،و يكر يف هيا املكتوب.
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املكاسب:

املكاسب :إطالق (اإلكراه) مقدم على (الضرر) مطلقا

()7

املسههضلة األوىل :ان النههيل ذهههب يف املكاسههب إىل ا ههه يبههاح ابمك هرا كههل ههرم ح ه مهها هههو أهههم مههن املك هر عليههه
بههدرجات كر ه ة ،مهها يبل ه حههد القتههل ،وال بههد مههن قههل عبارتههه بنصههها وبطوهلهها ليتهههح ا هراحته يف األمههر مث م هوارد
إدكالنا عليه ،قال:
(األول أ ههه كمهها يبههاح ابمك هرا ف ه الواليههة ايرمههة ،كههيل يبههاح بههه مهها يلزمههها مههن ايرمههات األخههر ومهها يتفههق يف
خالهلا ،مما يصدر األمهر بهه مهن السهلطان ا هائر ،مها عهدا إراقهة الهدم إذا ميكهن التفصهي عنهه ،وال إدهكال يف ذله ،
إّنا امدكال يف أن ما يرجع إىل امضرار ابلغه مهن نهب األمهوال وهته األعهراض و ه ذله مهن العظهائم ههل يبهاح
كل ذل ابمكرا ولو كان الهرر املتوعد به على تر املكر عليه أقل راتب من الهرر املكهر عليهه ،كمها إذا خهاً
على عرضه من كلمة خننة ال تليق به ،فهل يباح بيل أعراض الناس وأمواهلم ولو بلغت ما بلغت كررة وعظمة ،أم
ال بد من مالحظة الهررين والرتجيح بينهما؟ وجهان:
من إفالق أدلة امكرا  ،وأن الهرورات تبيح ايظورات.
ومن أن املستفاد من أدلة امكرا تنريعه لدفع الهرر ،فال جيوز دفع الهرر ابمضرار ابلغ و لو كهان ضهرر الغه
فهال عن أن يكون أعظم.
أدونً ،

وإن دههقت قلههت :إن حههديه رفههع امك هرا ورفههع االضههطرار ،مسههوق لالمتنههان علههى جههن األمههة ،وال حسههن يف
االمتنان على بعههم برتخيصه يف امضرار ابلبعس اقخر ،فهإذا توقهد دفهع الههرر عهن فسهه علهى امضهرار ابلغه
جيز ووجب حتمل الهرر.
هههيا ،ولكههن األقههو هههو األولد لعمههوم دليههل فههي امك هرا ميههع ايرمههات ح ه امض هرار ابلغ ه مهها يبل ه الههدم،
وعموم في احلرجد فإن إلزام الغ حتمل الهرر وتر ما اكر عليه حرج .وقولهه (عليهه السهالم)(( :إِ مَّنَاا عُ ِعلَا ِ الت ِمقيماةع
لِاايع َق َق َ ََِااا ال ا مد عم اَاَِ ََا بَالَََّا ِ الت ِمقيماةع ال ا مد َم اَا َاال َِقيماةَ))( ،)2حيههه إ ههه دل علههى أن حههد التقيههة بلههوع الههدم ،فتنههرع ملهها
عدا )(.)3
ِ ِ
ِ
ٍاال...
أقول :يرد عليه ا ه ال خيلو من ا ه قدس سر اما ان ير تدافع دليل امكهرا (( عوض َاع َعا َ أعم ِات َس عاع ا َ
( )1أ ولو كان الهرر املتوعد به على تر املكر عليه أقل بكر جداً من الهرر املكر عليه.
( )2النيل الطوسي ،التهييب ،دار الكتب امسالمية – فهران ،ج 6ص.172
( )3النيل مرتهى اال صار  ،ط  /تراث النيل األعظم ،ج 2ص.87-86
2

(االصول :مباحث التزاحم)  ......................................................الثالاثء  71ربيع 7114 /2ه()911

ِ ()1
ضرر و َال ِ
ض َر َار ِيف َِ
اإل َس َالِم))( )2من ابب التزاحم – كما هو احلق
ال
((
ضرر
ال
دليل
مع
استع َك ِرعىوا َعلََيو))
َ
َ
َوَما َ
ََ َ

– أو يرا من ابب التعارض ،وعلى كال التقديرين يرد عليه أكرر من إدكال ،وهي كما يلي:

األُوبة -7 :كالمها عنوان اثنوي ومطلق اال يٍح التمسك إبطالق أحدمها لتقدميو
أوالً :ان كهال الهدليلني عنهوان ن هو  ،وال وجههه لتقهدم دليهل امكهرا علهى دليههل ال ضهررد شكومهة أو هها ،فلههم ال
يقههدم دليههل ال ضههرر علههى دليههل امك هرا فيقههال شرمههة امض هرار ابلغه وإن ك هان مكره هاً خااههة إذا كههان ضههرر أدههد ممهها
ضرر وَال ِ
ض َر َار ِيف َِ
اإل َس َالِم))؟ والغريهب ا هه يسهتند للحكومهة (الهيت ال وجهه
توعد به املكر د استناداً إىل مرل (( َال َ َ َ َ
هلهها ألن العنههاوين الرا ويههة حاكمههة علههى األوليههة لكههن مههن أيههن حكومههة دليههل امك هرا علههى دليههل ال ضههرر مههع كونمهها
عنوا ني ن ويني) بل استند يف وجه عدم لزوم مالحظة أهم الهررين (والي رجحه وبىن عليه بعد ذل ) إىل (إفالق

دليل امكرا ) إذ يرد عليه بوضوح :أولي دليهل ال ضهرر مطلقهاً أيههاً والنسهبة بينهمها عمهوم مهن وجهه؟ فهض اسهتدالل
هيا؟ ولو استدل شكومته عليه لكان له وجه (على ا ه اتم كما سبق).
هههيا ان بههىن علههى التعههارض كمهها لعلههه هههاهر  ،وإن بههىن علههى الت هزاحم ففيههه :ان االسههتدالل أيه هاً ه اتم ألن كههل
املتزامحات مطلقة (بهل حه لهو كا هت صهاً) فا هه ال يقهدم أحهدها علهى اقخهر مفالقهه بهل مهال التقهدم األ يهةد أال
ٍااال َة لِا عدلع ِ
وَّ ال م ا َام ِ )( )3مطلههق و(أزل الن اسههة) مطلههق ،وال يسههتدل لتقههدم أحههد ا علههى اقخههر
تههر ان (أَقِا ِام ال م

إبفالقه بل أب يته ،واحلاال :ا ه إن كان اب ياً على ا ه مهن التهزاحم واسهتدل ابمفهالق فههو خلهل بهني البهابني إال ان
يعترب امفالق كادفاً عن املال وأ يته لكنه خالً اريح مبىن كالمه ،على ان لكليهما إفالقاً فتدبر.
وقوله( :ولكن األقهو ههو األولد لعمهوم دليهل فهي امكهرا ميهع ايرمهات حه امضهرار ابلغه مها يبله الهدم،
وعموم في احلرجد فإن إلزام الغ حتمل الههرر وتهر مها اكهر عليهه حهرج) أيههاً ريهبد إذ ألهي دليهل ال ضهرر عامهاً
أيهاً فكيد يستدل بتقدم أحد العامني من وجه على العام اقخر ابن العام األول عام؟
 -2ان دااعهما م ابب التزاحم ال التعارض

اثنيا :ان تدافع ال ضرر مع ال إكرا لي من ابب التعارض بل هو من ابب التزاحم ،لوضوح ا ه ال تكاذب بني
ِ ِ
ِ
ضرر وَال ِ
ض َر َار ِيف َِ
اساتع َك ِرعىوا َعلََي ِاو)) بهل ها يف مهادة
ٍالَ ...وَما َ
اإل َس َالِم)) وبني (( عوض َع َع َ أعم ِت َس عع ا َ
(( َال َ َ َ َ
االجتماع متزامحان ظ تزاحم الصالة مع إزالة الن اسة وال يقهول أحهد ان أقهم الصهالة مهع أزل الن اسهة متعارضهان،

( )1ثقة امسالم الكلي،ي ،الكايف ،دار الكتب امسالمية – فهران ،ج 2ص.463
( )2ابن أ مجهور االحسائي ،عواي الآللئ ،دار سيد النهداص عليه السالم – قم1445 ،هه ،ج 1ص.224
( )3سورة امسراص :آية .78
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وذله بههديهي علههى إمكههان الرتتههب وامهها علههى امتناعههه فا ههه وإن قيههل ان التهزاحم يعههود إىل التعههارض يف مههادة االجتمههاع
لكنههه لههي عههىن التعههارض املعهههود القسههيم للتهزاحم املهراد بههه تكههاذب احلهربين لوضههوح ا ههه ال تكههاذب بينهمهها سههنداً وال

جهةً بل املراد التعارض يف مرحلة امرادة ا دية(.)1
وعلههى أ فههان مههن يقههول ابمتنههاع الرتتههب ويرجههع الت هزاحم إىل التعههارض – أب معههىن كههان – فا ههه يبقههى متنههبراً
رجحات ابب التزاحم بينها ال رجحات ابب التعارض ،فتدبر جيداً.
وبعبارة أخهر  :ال ده يف الههرر مفسهدة لهيا رفعهه النهارع بهال ضهرر ،كمها ال ده يف ان فعهل املكهر ابملكهر مها
هتدد به مفسدة ،فدفعاً هلا رفع النارع حرمة فعل ما أكر عليه ،وذل بديهي أ ان كهال منهمها لهه مهال  ،وي كهد
ان كال منهما عقالئي بل مما يستقل به العقل ولي تعبداً ارفاً بهال مهال  ..وعليهه :يقهع التهزاحم بهني امضهرار ابلغه
وبههني االستسههالم مض هرار املكههر ب ه فيقههدم األهههم منهم ها ،بههل ان النههيل اعههرتً بصهريح كالمههه ابن لكليهمهها امل هال
فقههال( :أم ال بههد مههن مالحظههة الهههررين والرتجههيح بينهمهها؟ وجهههان) و يههرد ،الحق هاً ،وجههود املالكههني ،ومههع امذعههان
بوجود املالكني جيب الرجوع ملرجحات ابب التزاحم وجامعها تقدم األهم ،ال التمس إبفالق أحد الدليلني املرتبل
بعا امثبات وابب التعارض (البهدو أو املسهتقر) ويوضهحه ا هه لهو كهان لكليهمها قطعهاً إفهالق ملهادة االجتمهاع وكهان
لكهل منهمها مهال لوجهب تهرجيح ذ املهال األههم ال التمسه إبفهالق أحهد ا او الغفلهة عهن إفهالق اقخهر بهل لهو
كههان كال هها صهاً لوجههب تقههدم األهههم و يتعارضهها عههىن التكههاذب بههل تزامحهها وعههاد التعههارض علههى االمتنههاع إىل عههدم
ا عقاد امرادة ا دية الفعلية على أحد ا – كما سبق.
بل ان احللل يظهر من مجعه بني الوجهني (من إفالق أدلة امكرا  ،وأن الهرورات تبيح ايظورات) إذ الراين من
ابب التزاحم قطعاً ،واألول من ابب التعارض كما سبق ،بل قول :ا ه ال د يف ان الهرورات درجات وايظهورات
درجههات وال تبههيح كههل ضههرورة وإن كا ههت ذات مصههلحة قليلههة جههداً ،كههل ظههور وإن كههان ذا مفسههدة عظيمههة جههداً،
وذل بصريح حكم العقل وبناص العقالص.
اثلثااا :ان مهها ذكههر قههدس سههر خههالً بنههاص العقههالص بههل يههالد لصهريح العقههل واملسههتقالت العقليههة كمهها سههيضيت إبذن هللا
تعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىري
ِ ِ
آاثر النُّابا موِة و ِعلَم ال ِ
ِ ِ
ِ
َكتَ ِ
ني
اب َواَ َ
ٍ عل َما بَا َ َ
قال اممام الصادق عليه السالم(( :إ مَّن أ ََى َل الَبَا َي ع َن َد ََّن َم َعاق عل الَعل َِم َو َ ع ع َ ع
الن ِ
ماس)) (االختصاص ،ص.)349

( )1وقد سبق يف العام املاضي تفصيله فراجع.
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