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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلى، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبى الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضى، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعى، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔ1) 

 عدم بُعد غفلة مجيع العلماء عن نكتة الرتتب
)بينمىىىا يف ابب احلىىىدت وااليكهىىىاو ينكىىىر ويىىىوو  نكىىىة عام ىىىة  :ليىىىو مباحىىىل األ ىىىول مىىىنمضىىىى مىىىا  ىىىى  إ

توي  خطأ اجلميع، وىي عبارة عن  قطة سو الفنىر البرىر   يف خىا  االيكهىاو واحلىدت، أو مسىكوم قىو  م 
ع العلمىىىا  الفنري ىىىة، أو فىىىروشهم ادلرىىىماة ومعلومىىىا م العام ىىىة الىىىع اىىىا وا يعيرىىىو ا مجيعىىىا  و ىىىو  لىىى ، شلىىىو أمجىىى

األقدمون على حنم ينون مقكضى قاعدة المت   خالشو، شإمجاعهم ال يدل  على ثبىوت احلنىم علىى خىال  
القاعدة تعب دا ؛ لعدم اسكبعاو غفلكهم مجيعا  عن قاعدة المت   حبس   قطة السو يف الكفنو الع و لوا إليهىا 

ىىا الكفىى  إليىى و ى حبسىى  سىىو الكىىأريد ى بعىىد االلكفىىات إح ابب الكىىزاحم يف  اك الزمىىان، ابعكبىىار أن  المت ىى  إت 
والفىىىري بينىىىو وبىىىى ابب الكعىىىارل، شل ىىىا وعىىىا العلمىىىا  إح الكفنىىىو يف الوفيفىىىة لىىىدم الكىىىزاحم وحىىى   مرىىىنالتو، 
هىى  أ ظىىارىم إح المت ىى ، امىىا أن  االلكفىىات إح الكىىزاحم أيضىىا  اىىان مكفر عىىا  علىىى تول ىىد الكفريعىىات يف الفقىىو  شاذب 

لكوس ىىىع يف  لىىى  شل ىىىا يىىىفو   إح االلكفىىىات إح مىىىوارو تىىىزاحم األحنىىىام يف الفىىىرو   ولعىىى   أو ل اكىىىاب اكىىى  يف وا
أن  العام ىة اىا وا يعيبىون علىى »الكفريعات ىىو اكىاب ادلبسىول للرىيد الطوسىي  )ر ىو هللا  الىيف   اىر يف أو لىو: 

لمىا  مجيعىىا  قبى   ريىد اكىىاب ادلبسىول عىىن إ ن شىال تسىكبعد غفلىىة الع«  الرىيعة بعىدم اكىىاب ذلىم يف الكفريعىىات
   1) نكة المت   الع اان ادلفرول و ول سو خا  الكفنو االيكهاو   إليو بعد حى 

 املناقشة: الرتتب وجداين ال يغفل عنو العامي فكيف جبميع العلماء؟
  الىىع اىىان ادلفىىرول قولىىو: )شىىال تسىىكبعد غفلىىة العلمىىا  مجيعىىا  قبىى   ريىىد اكىىاب ادلبسىىول عىىن  نكىىة المت ىى

و ىىىول سىىىو خىىىا  الكفنىىىو االيكهىىىاو   إليىىىو بعىىىد حىىىى  يىىىرو عليىىىو: ان واقىىىع المتىىى 
، شلىىىا ال ي فىىى  عنىىىو أ   2)

؛ ألن الويىىىىدان ؟إ سىىىىان، وإن ر يعىىىىر  ان يعىىىى   عنىىىىو بىىىىيفل ، شنيىىىىخ بناشىىىىة العلمىىىىا  قبىىىى  الرىىىىيد الطوسىىىىي

                                                           

  304-303ص 2ىى، ج1433قم،  –السيد اافم احلسيه احلائر ، مباحل األ ول، ا كرارات وار البرو   1)
 ع  شاشٍم اخلبز أو أ ى  للمكجر ووقوعو يف مك  أ ى  للمدرسة شإن ر تف  2)



 (591ه)11ٓٔربيع األول  1ٔاالثنني  ............................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

دقيقىىىة ىىىي الىىع قىىد ي فىىى  عنهىىا العلمىىا  لننهىىا غىىىو واالرتنىىاا العقالئىىي عليىىو،  عىىىم شىىبهة االمكنىىا  ببيا  ىىا ال
مىن ادلكىأخرين الىيفين شو شى  أ ىىىا م   1)إ  تفيىىد أقربيىة رأ  القىدما  ؛عاه أول  رلديىة بى  ىىي علىى عنى  مىد  

 الربهات 
ب  ان إمجا  الفقها  قدميا  وحديكا  يف العديىد مىن مسىائ  المتى  ىىو علىى مىا يطىابن الويىدان والفطىرة بى  

ن يقىىول ابمكنىىا  المت ىى ، ولىىيفا قىىال يف اواضىىرات )األو ل: مىىا إ ا ويبىى  االقامىىة علىىى ادلسىىاشر يف حىىل لىىدم مىى
بلد سلصوص، وعلى ىيفا شان قصد االقامة يف  ل  البلد ويى  عليىو الصىوم ال زلالىة، إ ا اىان قصىد االقامىة 

ال إشىنال يف ويىوب االشطىار قب  الزوال ور أيت دبفطر قبلو، وأم ا إ ا خىالخ  لى  وتىرك قصىد االقامىة شيىو شى
وحرمة الصوم عليو  وىيفا ىو عى المت  اليف   ن بصدو إثباتو، إ  ال  عه بو إال  أن ينىون ىنىاك خطىاابن 
شعليىان مكعلقىىان ابلضىىد ين علىىى  ىىو المتىى ، مهن ينىىون أحىىد ا مطلقىىا  وانخىىر مرىىرو ا  بعصىىيا و، وشيمىىا  ىىن 

وم ممت  على عصيان األمر بقصىد االقامىة الىيف  ىىو مضىاو لىو ى شيو ايفل ، شان ويوب االشطار وحرمة الص
أ  االشطىىار ى وال مينىىن ألحىىد أن يلكىىزم يف ىىىيفا الفىىرل بعىىدم يىىواا االشطىىار وويىىوب الصىىوم عليىىو، شا  ىىو يف 

شالحىىىع وعىىىوم الضىىىرورة يف االمىىىو وا ىىىو ال مينىىىن ألحىىىد   2)ادلعىىىن إ نىىىار لضىىىرور  مىىىن الضىىىرور ت الفقهيىىىة 
 لصوم، يف قبال وعوم احكمال غفلة العلما  مجيعا  قب  الطوسي عن  نكة المت !اإلشكا  بويوب ا

 اماالستحالة واإلمكان عقليان، ال يعقل غفلة كل العلماء عنه
وبعبىىارة أخىىرم: ان الب ىىل يف المت ىى  عىىن اسىىك الكو وإمنا ىىو، واالسىىك الة واإلمنىىان مىىن حيطىىة أحنىىام 

هىىا  الهىم علىىى خىىال  حنىم العقىى  ابسىىك الة شىي  شيبنىىون علىىى أن جيمىىع الفق –عىاوة  –العقى ، وال يعقىى  
إمنا ىىو، أو ان جيمعىىوا علىىى خىىال  حنىىم العقىى  بمنىىان شىىي  شيبنىىون علىىى امكناعىىو، بىى  لعلىىو أشىىبو بفىىرل 
اوال، إضاشة إح ان إ الي االمو )إ ن شال تسكبعد غفلة العلما  مجيعا  قب   ريد اكىاب ادلبسىول عىن  نكىة 

ن ادلفىىىرول و ىىىول سىىىو خىىىا  الكفنىىىو االيكهىىىاو   إليىىىو بعىىىد حىىىى  يرىىىم  العلمىىىا  يف امىىىن المت ىىى  الىىىع اىىىا
أل ىىىم مىىىن السىىىابقى علىىىى امىىىان اكىىىاب ادلبسىىىول )بىىى  حىىىل إن شىىىرل ا ىىىو ر يقصىىىد  علىىىيهم السىىىالمادلعصىىىومى 

إمجىىا  النىى  يف امىىن ااشىىخ عىىن تلقىىيهم إ ه عىىن السىىابقى و ىىوال  إح امىىن ان األعىىم؛ إ  يىىرو مىىا سىىبن مىىن 
  وال يعقىىىى  ان جيمعىىىىوا يف مسىىىىألة شىىىىرعية علىىىىى خىىىىال  حنىىىىم العقىىىى  ابالسىىىىك الة أو عليىىىىو السىىىىالمادلعصىىىىوم 

                                                           

 أ  يف ادلسألة الع بنو على ويوهبا )أ  ادلهم اليف  حنموا بويوبو  على تقدير عصيان األىم   1)
  400ص 2ىى، ج1422، قدت سرهالريد دمحم إس اي الفيال، زلاضرات يف أ ول الفقو، مفسسة إحيا  آاثر اإلمام اخلوئي   2)
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 عنهم مجيعا   عليو السالماإلمنان ويسن  ادلعصوم 
 عقول العلماءإىل الرتتب،  عليو السالمإحالة املعصوم 

نَااا ِإْلَقاااُء اأْلُُصااوِل َوَعلَااْيُكُم التا ْف ِيااعُ ))منىىررا  مىىن  علىىيهم السىىالمإضىىاشة إح مىىا ورو عىىنهم  َااا ))و  1)  َعَلياْ ِإَّن 
نَااا َأْن نُاْلِقااَي ِإلَااْيُكُم اأْلُُصااوَل َوَعلَااْيُكْم َأْن تُاَفّ ُِعااواعَ  شهىى  المت ىى  مىىن األ ىىول أم ال؟ ال شىى  ا ىىو مىىن   2)  َلياْ

علينىىا؟ واجلىىواب: ىىىو أل ىىو مىىن  علىىيهم السىىالماأل ىىول الىىع تسىىكهرج منهىىا ألىىو  ادلسىىائ  شلاىىمة ر يلقهىىا األئمىىة 
علىى  عليىو السىالمادلسكقالت العقلية وشلا حينم بو )بمنا و  الويدان شال حايىة إللقائىو شقىد أحالىو ادلعصىوم 

وايخ يعق  ان حينم العلما  شيو مجيعا  خبال  العق  والويدان؟ ولو شىرل إمنا ىو  ،عقول العلما  وويدا م
 اىىد عليىىو إلقىىاؤه ال اىىان قىىد بىى    إح العلمىىا  ان يلقيىىو الوقىىوعي دلىىا  ىىص للمعصىىوم ان يسىىن  بىى  اىىان جيىى 

علىىى خىىال  الواقىىع  –علىىى الفىىرل  – مجىىع شيهىىا العلمىىا أأل ىىو مىىن األ ىىول شقىىا بىى  أل ىىو مىىن األ ىىول الىىع 
حنىىم العقىى  اىىي ال جيمىىع الفقهىىا  علىىى سلىىالخ  عليىىو السىىالموخىىال  حنىىم العقىى  شنىىان ال بىىد مىىن  ايىىده 

 للعق  والويدان 
 األعلمية على م اجعة كتب املعاص ين واملتأخ ين؟ ىل يتوقف االجتهاد أو

ىىى  يصىىص ان يقكصىىر يف االيكهىىاو علىىى مرايعىىة اكىى  القىىدما  شقىىا االعىىدة واليفريعىىة أو مىىع اكىى  تنبيااو: 
  ؟انخو د والنائيه والعراقي واال فهاين ومن حلقهمو واالسك نا  هبا عن اك  الريد  ،أمكال اوقن والعالمة
يكوقىىىخ ربقىىىن ملنىىىة االيكهىىىاو علىىىى مرايعىىىة اكىىى  ادلعا ىىىرين األ ىىىولية والفقهيىىىة ىىىى   -1وبعبىىىارة أوي: 

 ادلكأخرين أو ال؟واك  
 ه  شعلية االيكهاو مكوقفة على  ل ؟ش ،على شرل العدم -2
 ؟شه  األعلمية مكوقفة على  ل  ،وعلى تقدير عدمهما -3

 عىىىم بعىىىب مراتبهىىىا أو ادلعا ىىىرين، واجلىىىواب: الظىىىاىر ان ادللنىىىة غىىىو مكوقفىىىة علىىىى مرايعىىىة اكىىى  ادلكىىىأخرين 
 مكوقفة، لنن  ل  غو أقربية اإل ابة 

وامىىا األعلميىىة شفيهىىا تفصىىي  علىىى حسىى  ادلبىىاين يف مالاا ىىا وىىىي عرىىرة أو أاكىىر انو ىىو أقىىوم ملنىىة أو 

                                                           

  62ص 27ىى، ج1401قم،  –وسائ  الريعة، مفسسة آل البي   دمحم بن احلسن احلر العاملي،  1)
  575ىى، ص1411قم،  –دمحم بن إوري  احللي، مسكطرشات السرائر، مفسسة النرر اإلسالمي   2)
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  أاكر إحا ة ابدلدارك أو القواعد أو األقرب لليفوي العريف   إح غو  ل 
 نقليات والع فيات واملتجدداتفعلية االجتهاد يف العقليات وال

 واما شعلية االيكهاو يف ادلسألة شقد يفص  : بى العقليات والعرشيات والنقليات وادلسائ  ادلكجدوة 
وادلىىىراو هبىىىا ادلسىىىائ  اال ىىىولية الىىىع اىىىان احلىىىاام شيهىىىا العقىىى  أو الويىىىدان امسىىىألة المت ىىى   ،امىىىا العقليىىىات

اا ىى  حيكيكىىو   شيمىىام أو اخلىىاص عقىىال ، وايكمىىا  األمىىر والنهىىي واقكضىىا  األمىىر ابلرىىي  النهىىي عىىن ضىىده العىىا
عقلىىىو مهحىىىد  ا ضىىىمامية أو ارباويىىىة   اا شالظىىىاىر عىىىدم احلايىىىة إح مرايعىىىة اكىىى  ادلكىىىأخرين مىىىاوام قىىىد اسىىىكق   

األعىالم مىن ان ادلريىىع يف لىزوم تقليىد األعلىىم وعدمىو ىىو عقىى   بعىىباأل ىرا ، وىىو أىىون وأوح شلىىا  ىرح بىو 
عليىو تقليىد األعلىم  حينم عقلو برىي  تعىى  بو،  عم لو ر  اسكق  عقلو بعدم لزومو دلا أمنن إلزامو ادلنلخ شلو

  يف مسألة تقليد األعلم، شكأم 
 عىىىم ينب ىىىي ان ينىىىون قىىىاورا  علىىىى اإليابىىىة علىىىى الرىىىبهات الىىىواروة أو الىىىع مينىىىن ان تىىىورو علىىىى أ  حنىىىم 

بى  ىىو غىو زلكىاج إليىو مىاوام قىد  ،ها إال ابلقدر ادلكعىار  منهىاعقلي، وإال دلا اان رلكهدا ، وال جي  عليو تكبع
 قالئيا  خطأه يف حنمو العقلي ع    ة اسكق  عقلو بو إال لو احكمة 

شنسىىىابقها، إ  ادلريىىىع العىىىر  وال رلىىىال شيىىىو لكىىىدقيقات ادلكىىىأخرين شىىىال حايىىىة إح مرايعىىىة  ،وامىىىا العرشيىىىات
 احكم  ويوو ما يفثر يف شهمو العريف أقواذلم يف شعلية االيكهاو يف ادلسألة إال لو 

 واما ادلسائ  ادلكجدوة، االعديد من شرو  العلم اإلمجايل، شال بد من مرايعة اك  ادلكأخرين ابلقدر ادلكعار  
لىدم ادلكىأخرين ويى  الف ىك يف المىا م، واألول  ور  شىإ ا احكمى  ذبىدو وليى  أو واللىةٍ  ،واما النقليىات

الدالىة علىى االسكصى اب بعىد ان اىان مسىكند   1)الىروا ت ى اح ريد البهىائي مىن ومكالو ما ااكرفو والد ال
  ب ن هللا تعاح االسكدالل ابحلديل   وللب ل تكمة ادلرهور شيو العق ، والكاين شلنن يف ويوا 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاى ين
الُسل ِم، ُيْصَعُد ِمنُو ِمْ قاًة بَعَد ِمْ قاٍة،  إّن اإلمياَن َعْشُ  َدرَجاٍت ِبَنزَِلةِ )): عليو السالماإلمام الصاوي  قال

فال يَاُقوَلن  صاحُب االثَننِي ِلصاِحِب الواحِد: َلسَت على َشيٍء، حّّت يَاْنتهَي إىَل العاِشِ . فال ُتْسِقْط َمن 
إليَك ب ِْفٍق، وال ُىو ُدوَنَك فُيْسِقَطَك َمن ُىو َفوَقَك، وإذا رأيَت َمن ُىو أْسَفُل ِمنَك بدرجٍة فاْرفَاْعُو 

ُ هُ     44ص 2)النايف: ج   ََتِْمَلن  عَليِو ما ال يُطيُق فَاَتْكِسَ ُه، فإّن َمن َكَسَ  مؤمنا فعَليِو َجباْ
                                                           

 روا ت ارارة الكالث ب  األربع   1)


