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 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
(511) 

 التزاحم املالكي واالمتثايل
، واألول شزنن املرزرع، ، وال زاأ شزنن امل لزل، والتززاحم (1)لى قسمني: التززاحم املاليزي والتززاحم االات زايان التزاحم عاملطلب الثامن: 

يف اوضزو  ح مزه ب بعزد ال سزر واالن سزار املتحققزة شىت املاليات املختلفة  اوازنته بنياملاليي هو التزاحم الذي يالحظه املررع،  حني 
نِ  )وت في االحظة اآلية التالية اوضحاً لزذل   ،اوى انهمها على طبق األقجيعل ح مه، ان وجوب أو حراة أو غي  ْْ َيْسئَنُلوَنَك َعنِن اخَْ

ْيسِ وَ  َْ ِِِهْنا...ِ  ُقْل فيِهْا ِإْْثٌ َكبرٌي َوَمناِفُع ِللنَّاِس وَ اْل ْْ ولزي  شزنن امل لزل هزذا التززاحم إط ا اطنزا الرزار  بتمزام  (2)(ِإْْثُُهْا َأْكبَنُ  ِمنْن نَن
 .ياته بل أشار إىل بعضها بنحو املقتضي فقطاال 

مجيعزاً )اات ا مزا( الزذي يقزل للم لزل نظزراً لقصزور قدرتزه عزن اات ا زا  ،الت زاليل الت ليفزني أو هزو التززاحم بزنيفالتزاحم االات اي وااا 
اات ا مزا اعزاً يزالتزاحم بزني الصزالة  وهذا يعين ان يال املاليني اتم وان احل م جمعول علزى طبزق يليهمزا ل زن امل لزل يزان غزي قزا ر علزى

وبززني إزالززة الن اسززة عززن املسزز د حسززو امل ززال املعززروا والتزززاحم بززني أ ا  الصززالة وإنقززاط الطفززل اززن ضززرب الظززاا لززه فلززو تزا زز   ززالة 
 املاليات لجرجي  العصر آخر الوق  ال إنقاط الطفل فما العمل؟ وحيث ان االيات األح ام ليس  أبيدينا لذل  فان الدخول إىل عاا

لزي  علزى ازا ينب زي، وسزينال ال زالم تفصزياًل عزن الفزوار  بزني  ،(3)اا  نعه الرزار ، يمزا يبزدو ازن  زاحو ا زواهر يف أي زر ازن اوضزل
 .، يما انه قد سبق  اإلشارة إليه أيضاً التزا ني: املاليي واالات اي إبطن هللا تعاىل

فيزه اسزرح أبزداً، اازا ال زاأ  الجتهزا   واسزتنباطنالط بني نوعي التزاحم فزان األول لزي  االلتفات يي ال ادث خانه جيو واملقصو : 
 فت ري فيه ارجعحات ابب التزاحم على التفصيل املاضي واآلال إبطن هللا تعاىل.

 التزاحم بني األحكام الوضِية والِناوين الثانوية
وهزو  –نزاوين ال انويزة، وهزذا ازا ا نزد ازن ب زه حسزو اسزتقرا   قز  التززاحم بزني أ لزة احل زل والع -4انزه سزبق )املطلب التاسع: 
وتفصززيله: ان  (4)وسززينال تصززويرك وح مززه، بززل التزززاحم بزني األح ززام الوضززعية عمواززاً وال ضززرر، وسززتنال إشززارة إليززه( –ازور  البحززث ههنززا 
وبني العنزاوين ال انويزة يزز: ال   ية والجرجي  ابملرجعحات،، ياحلالتزاحم بني األح ام الوضعية األ ولية –فيما فحصنا  –األعالم ا يبح وا 

و ، ضرر وال حرج، لذل  ال بد ان ان نرجل إىل اا ب وك يف التزاحم بني األح ام الوضعية الفرعية وبني العناوين ال انوية، فاهنزا تلقزي الضز
د طاهتزا، علزى ان القزوم ا يفصزلوا يف البحزث يمزا ينب زي عزني علزى االسزتنبا  يف اسزنلتنا هزذك إضزافة إىل اوضزوعيتها يف حزإىل حد اا، وت  

ولعزل لزذل  اضزطرب  أقزوال الفقهزا ،  ،عنها إط ا يفر وا  ا ابابً يف األ ول وال يف القواعد الفقهيزة، إال ازوجزاً، وال يف الفقزه إال اسزتطرا اً 
 ان األح ام الوضعية. يدالعدبل حىت الفقيه الواحد، يف خمتلل اسائل التزاحم بني ال ضرر ا اًل وبني 

 ولنم ل ههنا مب ال ي ي االبتال  جداً، مما ينق  به حال اقاانا أيضاً: وهو:
 التزاحم بني دليل السلطنة وقاعدة ال ض ر

ان طلز  لزي  ازن ابب التعزار  إط ليسزا ات زاطبني لي زو  اتعارضزني  وطلز  بعزد وضزوحالتزاحم بني  ليل السلطنة وقاعدة ال ضرر، 
ويضززاا للقاعززدة  (5)((ِإنَّ النَّنناَس ُمَسننلَُّطوَن َعلَننو َأْمننَوا ِِمْ ))نهمززا اززالي ففززي اززا ة االجتمززا  يتزا ززان، و ليززل السززلطنة هززو بززل ل ززل ا

                                                           

 إضافة للتزاحم احلفظي. (1)
 .212سورة البقرة: آية  (2)
 ولعله أيال ال الم عنه. (3)
 (.144الدرس ) (4)
 .222ص 1هز، ج1445قم،  – عليه السالمابن أيب مجهور االحسائي، عواي الآللئ،  ار سيد الرهدا   (5)
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ُِْسِهْم...  النَِّبُّ َأْوىل)تفا  ان آية س)وأنفسهم( حسو امل ْؤِمننَي ِمْن َأنْن ُْ النز  ل ابن ملزا  ز  القزو والية على أنفسزهم  إط لوال ان  م (1)(ِِبْل
يمزا يضزاا للقاعزدة )وحقزوقهم( وهزي اصزطيدة ازن شزىت الزروا ت وشزىت   أي ان أفعل التفضيل يدل ابلداللزة التضزمنية علزى طلز ، أوىل

 أبواب الفقه.. 
وال ش  ان السلطنة  ا االي سوا  أيان  ال ية أم حق اختصاص )واملل ية هي الدرجزة العليزا ازن السزلطنة حسزو املنصزور ولعلزه 

ن املل يزة يمزا فعلتزه الرزيوعية ملزا عز  النزاس رع، املرهور ولي  حقيقة أخرى اباينزة( وازن االياهتزا ابتنزا  نظزام اعزايا العبزا  عليهزا إط لزو ج ز
يعلم ابن الزائد لي  ال اً لزه وانزه ال انه للتاجر ليتاجر وللزار  ان يزر  وللصانل ان يصنل إال مبقدار لقمة عيره فقط إط  بقي حافز و افل

املل يززة ابلبيززل أو ا بززة أو اإلحيززا  فطززري عقلززي وعقالئززي  ززذك ا هززة بصززول ح ززم العقززال  واحلا ززل: ان ي ززون إر ً اززن بعززدك ألوال ك، 
تفصيله اقاااً آخر، والضرر أيضاً االي ازاحم فانه ان املفسدة بال ش ، والنسبة بينهما ان وجه، فما هو احل م يف وغيها مما يستدعي 
 اا ة اجتماعهما؟

 تزاحم أو تِارض؟
 يف ابب التعار  وإ راجه يف ابب –حسو ظاهر اا التزم به القائل  –االحتماالت بل األقوال ستة أو أي ر: تتوز  بني إ راج األار 

 يزل ي زون حايمززاً فضزرر، رغززم يزون  ليزل السزلطنة عنززوا ً أوليزاً ال التززاحم، وبزني إطزال  تقززدم  ليزل السزلطنة حل واتزه علززى  ليزل علزى 
وبزني إطزال  تقزدم  ليزل ال ضزرر علزى  ليزل السزلطنة، وبززني  ،علزى العنزوان ال زانوي ممزا قزد يعلزل بقزوة املزا ة أو غزي طلز  ممززا يزنق  يف  لزه

 ا  شىت.التفصيل أبحن
 قال السيد العم يف بيان األ ول يف قاعدة ال ضرر )األوىل: تعار  ال ضرر ال قاعدة السلطنة: الناس اسلطون.

 (2)قال يف ا واهر: )ترجي  القاعدة على "ال ضرر" العتضا ها بعمزل األ زحاب علزى وجزه تزرجع  علزى قاعزدة نفزي الضزرر والضزرار(
 .لعمل األ حاب هبا عند التعار وظاهرك: تعارضهما، وترجي  السلطنة، 
أاا احل م الت ليفي: ففيه أقوال، والز  انهزا: تزرجي  قاعزدة : احل م الت ليفي، واحل م الوضعي. والبحث يف هذا التعار  يف اقااني

 السلطنة، وقد نقلناك عن ا واهر.
ن اقزدع،م قاعزدة السزلطنة فيهمزا علزى ال ضزرر، وقد اضطرب  يلمات العديزد ازن الفقهزا  يف احل مزني: الت ليفزي والوضزعي مجيعزاً، فمز

 ، وان افصعل يف أ ل احل مني.(3)وان عاي  فيهما، وان افصعل بني األسباب التوليدية وغيها: يصاحو ا واهر قدس سرك
طنة وعزززن العالازززة، والرزززهيدين، وايقزززق ال ريزززي قدسززز  أسزززرارهم: جزززواز التصزززرا يف ال زززه وإن تضزززرر جزززارك، وعلعلزززوك بقاعزززدة السزززل

 .(4)وظاهرهم: ح واة القاعدة على ال ضرر، ال تعارضهما وترجي  السلطنة مبرج  خارجي، يما فعله ا واهر، فيما نقلناك عنه(
ال الم عن طل ، ولعزل بعزض السزر يف االضزطراب يعزو  إىل ان: ازن املزوار  ازا ال يرز  يف تقزدم ال ضزرر علزى احل زم وسينال بعض 

 املوار  الع  ، وانه ال ش  يف عدم زحزحة احل م الوضعي بسبو ال ضرر.الوضعي الذي هو السلطنة وان 
فانه اسلط  فيهابل حدو ً  ويذل  املل ية بقا ً  ،الطال  ولو الوالئيان فمن ال اأ: ان الزوجية ال تزول ب وهنا ضررية أبداً بل ال بد 

جززه انهززا ضززرر علززى  نيززاك أو  ينززه فهززل ا ززم بززبطالن الزززواج علززى ان يرززجريه أو يتزززوج وإن يززان طلزز  ضززرر ً عليززه يمززا لززو يززان يف زوا
 وللبحث  لة إبطن هللا تعاىل فانتظر. ؟لالضرر؟ أو يان يف شرا  هذك الدار ضرر قطعي عليه فهل ا م ببطالن االشجرا 

 وصلو هللا علو دمحم وآله الطاه ين
لَ )):  لى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  ٌ  ِمْن ِقَياِم لَينْ َْكُُّ  َساَعٍة َخينْ َْكَّ ُ تَن اِر َواْخَ ِبَِة فَنيَنُقولُ  ؟ٍة قُنْلُت َكْيَف يَنتَن أَْيَن  :َقاَل ََيُ ُّ ِِبلدَّ

ِْنيَ  ؟أَْيَن َساِكُنوكِ  ؟َِبنُوكِ   (.26اياسن، ص) ((!َما َلِك اَل تَنَتَكلَّ
                                                           

 .6سورة األحزاب: آية  (1)
 .134، ص33جواهر ال الم: ج (2)
 .52، ص33جواهر ال الم: ج (3)
 .231-234ص 5هز، ج1435قم،  –صار ، اريز التوزيل  ار األنعليه السالمالسيد  ا   احلسيين الريازي، بيان األ ول، اطبعة سيد الرهدا   (4)


