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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني أعدائهم على الدائمة واللعنة الطاهرين واله حممد على اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد

 :5والتزاحم تحقيق مهم في التعارض
فااي  ااادة فهااي  اان و ااه  بينهااا الن اا ةاذ فيمااا بينهااا اس ادلااة الباااب وادلااة االصااضة   عار ااة  ذهااا ا ى اخلوئي ذكرنااا بااابنا اس ال اايد

ونااكر اكاباال  ضا  ,  ا  ناا اكاباالث ثضثاي  بوقاد , في  اقط الدليضس فري ع ا  اصالة الاااةة ي عار اس اال  ماع وهو الباب االصضحي 
 :االس اخر

 االشكال الرابع : البد من التفريق بين التعارض والتزاحم حتى ال يحدث الخلط 
ذلا  اس ال ايد اخلاوئي ؛ اخللاط الااق قاد  اد  باني ال اااحم وال عاارل عناد ال ط يا   امنا   اذ يو ح؛ ا االكبال هو اكبال  هم وها

البااد اوال   اان فعريااا ال ااااحم وال عااارل بينهمااا    , ولبااندليااا االصااضة ودليااا الباااب ي  اااقطاس  : أق,قااد ذكاار اس الاادليلني ال ااابنني 
  ايضااة ورود االكابال علاى ال ايد اخلاوئي باواةا  ذهاا  ,الصضة ها هي   اامحة او   عار ة وحتنيا  ذلا  ثانياا  حتليا اس ادلة الباب وا

 او هي ال ااحم ثالثا : –كما هو ظاهر با صريح كض ه   –ا  اس الن  ة هي ال عارل 
 تعريف التعارض والتزاحم وفرقهما

ناااا الاادليلني او االدلااة ا  نااا  الداللااة وعااا  االث اااث علااى و ااه ال ناااق  او ح ااا فعريااا االخونااد هااو ف اس ال عااارل االمــر االول :
وهنا يو د فرق دقيا  بينهماا العليناا باه  ,ال ضاد, ولبن الشيخ االنصارق عر ف ال عارل ب ناا  دلويل الدليلني على و ه ال ناق  او ال ضاد

 .س الن يجة ا  نا  حبثنا واحدةأ االس اذ
, (ال بار للا  ا رهاا ) كانس يااكر احاد الادليلني اس , هو فباذب الدليلني ا  نا  اجلعا وال شاريع  ا حة فاس ال عارلوبع ارة  و اة و 
فضباد اس يباوس احاد ا   ا    ا نر هاين الدليلني   ادا  ال عارل بني, و منا هو بيد وليها ( ) اس ال بر ال لل  ا رها وا فيفيدوا ا الدليا االخر 

 .) اخلمس عشرة ر عة حمر ة ( فاحلال نف ه ذل   هوورد ا  نابل) العشر ر عاث حمر ة (  ال لو وردوكاا احل, كاذبا  
املر اع و , ياا احلجاة عان ااري احلجاةيل والوظيفة الضز ة هي ؛وهو احلجة خبضف االخر ا  صدور احد الدليلني ثاب  يبوس ال عارل ا :اذن

 ., هاا ا ال عارل  بصادر والحجة فهو حجة وثاب  الصدور وإال فليس هوافن االعرل على الب اب فمك  ريةو الصدهو املر حاث 
اس املشبلة هي ا عد  قدرة املبلاا علاى اجلماع  إالإذ اس كليهما صحيح وصادر ؛ ض فباذب بني الدليلني امل اامحني فال ااحم  ا وا ا

 فاامحاالاو ف,    وله  ضكاه ايضاا  , والغصا حمر وا ا وله  ضكه امل  نا  اذاإلنناس ف, كما ا انناذ الغري  والغصا 2بينهما ا عا  اال  ثال
ة علاى نادر الاذس عاد   ,وهي الوظيفة الضز ة االهم  ضكا ألنهباس فوقا انناذ الغري  على اصا ح ا او قارب  ن اخر لو ا ذل  وقد  

 . االقوى  ضكا  ب ا ال ااحم فيند    ع و ود املضك ا كليهما هو كض ال بليفني ا  ثال
 ورود االشكال على التزاحم وعلى التعارض

االصاضة ؛ نظارا  الس  اس االصاضة والبااب اماا  ضكااس علاى باى ال يد اخلوئي عناد ا قاال بال  ااقطها  فنقول : 4االمر الثالثواما 
ة الن اا ة باني دليااا االصااضبااا  ال؟ او د ال اااحم  ااادة اال  مااع ي اامحاااس فيبااوس املاورد  ااور   ضكاه احل اان والبااب  ضكااه الناا ح   ا ماا ا

  ن يارد االكابال علاىعلاى كاض ال ناديريو واالخار خبضفاه؟  ا  فيبوس احاد الادليلني صاادر  وال باذب وال ضك اال الحد ا والباب هي ال عارل
 كض ه:
ا ماا ي عار ااس في  ااقطاس وال يصاح الناول  , اس امل نلة داخلة ا باب ال ااحم فضبد  عه اس يراعي اقاوى املضكاني فيناد ذها ا  فاس

                                                           

 .لال   و وع هي اليت امل ائا  ن االالف با املئاث ا ينفع وهاا ال ااحم, عن وفرقه لل عارل العا  الضابط حتليا وهو دقي  حبث وهاا - 1
 .اال  ثال  نالعجا   انعية ا با و ضكه الدليا اق ضاة ا لي   املشبلةواحلاصا : اس , ملضكي والبض  ا ال ااحم اال  ثايل ال ال ااحم ا 2 -

 .وقد قد  ناه على اال ر الثاين جلهة فنية فضحظ - 3
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 االهم  نهما.  فض ي  اقطاس با يند   اذ امل اامحاس لي ا   باذبني ,ةة  الاافري ع ا 
فاااس اكابال ال ايد النمااي  –ع ارفاه  هااو صاريح كماا –باااب ال عاارل  ان  هاي بااب ال اااحم وامنااا اان لي ا   اس امل انلة واس ذهاا ا 

ة جلاازث وحلا  بعاد ال  ااقط كاا ارر ااث  ان زناا وق اا وااريه لاو فعار ا   اع االصاض  ذلا  فالياا  فابادا  وهاو: اس ا  ن ابا لا  عليهحمبم 
بعد  ال اا ه به اذ اليصح النول ب ندمي حر ة الن ا او الاناا او النماار علاى  نطعنا  نبا ان , وهاا مما ال يظن اس يل ا  به, والر وع ا  الااةة 
 نه اقوى  ضكا  , بعد اس قلنا انه  ن باب ال عارل وال باذب.و وب االصضة ال

 االصالح والكذب متزاحمان
البااااب هاااو  ااان  قااا ح ذال اااااحم ؛ ا ردهاااو  ااان  ااوا ةبااااب ا االصاااضننااول : الظااااهر اس الفحتنيااا  صاااغرى املناااا   وهاااو االمــر الثـــاني :
اذ يادرك ح انه واملصالحة فياه , حبياث لاو    ن امل  نضث العنلياة ايضاا فانه  االصضة ملف ده فيه يدركها العنا وكال  امل  نضث العنلية

 يبن دليا ننلي عليهما لبفى العنا ا احلبم حب ن هاا وق ح ذاك.
 ,اذ كا  نهما   وافراس على  ضكه فلو ا  معا كما ا صغرانا فانه يند  االقوى  ضكا  ؛ فهما   اامحاس ا  ورد اال  ماع : وعليه 

 .ال ااحم فنط ابينه بينها بافعارل وال فباذب وامل  نضث العنلية ال العنلية ن امل  نضث  اة  الباب واالصضاس  واحلاصا :
وعلياه فضباد  ان املوازناة بينهماا حات يا م فنادمي , البااب   ف ادةدر ااث وكاال  ذاث  ةفشابيبيحنيناة  ة هاوال خيفى اس االصاض  
فههنااا ي ناد  ح اان االصااضة علااى قاا ح كابااة ب اايطة لبنااه ي وقااا علاى   نيدينا اصااضة  هاام باني  ااائف ف اارة لاا ,  كااا ا  ااورده نهااا  االهام 
هاو احلاال ا كماا   ا  الباباة ك ارية والنا ح كاديد فباوس ولبان فاارة اخارى, االصاضة  ال  اضكق ا ضامحا  اضك البااب اينادك ويو  الباب

 .جيوز الباب  واملنع فضاحلر ة والن ح   ضك ند ي فهنا ني   خاصمنيب يط ب   ن ا ا اصضة نااعه واوليائه الباب على اهلل وربل
 الفرق بين القول بوجوب االصالح او استحبابه، على التزاحم

 ؟ او اس نااها ا  اناه جياوز البااب ا االصاضة  الوا اا فا ا اس,ة   اامحاس ا على اس الباب واالصضننياننا لو ب :تتمة مهمة وهي
 ؟  جيوز الباب فيهة امل  حا كال  ضاالص ناها ا  اس

 ة وا ااااالصااض ضااائي ؛ اذالضاق ضااائي ال يااااحم االق  باااس ة الوا ااا فنااط فااض ياارد االكاابالقلنااا اس الباااب  ااائا ا االصااض فاااس
 . قوى  ضكا  فيند  اال والباب حرا  وكض ا اق ضائياس ح ا الفرل

) انااه كيااا ينااد  الااض اق ضااائي وهااو  االكاابال هاااا فاااس فيااه الباااب جيااوز ا كااال ح اا ة املا ذكااره الوالااد  اان اس االصااضقلنااا  ااواس 
اال ,  ان الوا اا اقاوى  ضكاا   قاد يباوس اس امل  حا إلث اثإال اننا قد دفعنا ذل  بو وه ثض  , االصضة على األق ضائي وهو الباب (

 ... وللبض  ف مة س يغلا  ضكه  ضك الوا ا . ف ن اا –على كونه  ن باب ال ااحم  –فيمبن اذا   , انع لو ودا انه   يو   
 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى


