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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مباحث التعارض( :التعادل والرتجيح وغريمها)
()658
وحتقيق املقام يقتضي رسم اإلشكال ببيان آخر مث اجلواب عنه:
هل مصلحة التسهيل شخصية أو نوعية ؟
واإلشكككال هككو :أن مصككلسة التسككهيذ ،بككذ و ككسا املصككلسة السككلو ية ومظائرمهككا ،ال هنلككو إمككا أن يقككال ب ككا ش صككية أو يقككال ب ككا
موعية:
فاذا كانت شخصية لوجب االحتياط على من اليقع في عسر به
فكنن قيككذ ب ككا ش صكية وليسككأ موعيككة أر أ ككا الضكرر واحلككر اللكسين يكدوران مككدار حتققهمككا يف ال ك و ال النكو ؛ ولككسا لككو ككان
الصككوم ضككررياي عليككه دون النككو سككقك عنككه ولككو ككان ضككررياي علككى النككو دومككه ي يسككقك عنككه ،لك م القككول يككة األمككارة املرخصككة وعككدم
وجككوب االحتيككا يف مواردهككا إال يف خصككوم مككن ككان االحتيككا عس كرا عليككه دون مككن ي يكككن االحتيككا عس كراي وحرج كاي عليككه إ ال
تسككهيذ حينٍك يكس عليككه يف جعككذ األمككارة ح ككة عليككه ويف رفككال وجككوب االحتيككا وال عسككر عليككه يف إل امككه بككه ،ولكككن ال ككد مفص كالي بككني
األعككالم يف ح يككة األمككاراي الرتخيصككية ( السككو واليككد وغيبككة املسككلم والطهككارة واحلككذ وغككري لككري) بككني مككن ككان غككري لككري (اإلل ك ام
باالحتيا ) حرجاي عليه وبني غريها ،وبني ون ح ية األمارة مطلقاي موجبة للتسهيذ عليه وعدمه.
ولو كانت نوعية فايقاعه في مفسدة مخالفة الواقع ،ظلم
وإن قيذ ب ا موعيكة ،ورد اإلشككال بك ن إيقكا مكن ي جتكرر يف حقكه مصكلسة التسكهيذ يف املفسكدة برتخكيو عملكه باألمكارة مطلقكاي،
إيقا يف املفسدة بدون وجود م احم أهم ،فكان ظلماي.
الجواب :أوالً :ذلك من سن القانون

وقد يجاب :أوالي :بكون لري سناي للقامون ،وهو عقالئي.

ثانياً :التسهيل علة الجعل وحكمة المجعول
وثامي كاي :ب ك ن (التسككهيذ) مككن احلكمككة ال العلككة واحلكمككة ال يل ك م إورادهككا يف افككة امل كوارد ،وحتقيقككه :الفككر بككني اجلعككذ وا عككول والعلككة
واحلكمكة يف ككذ منهمككا؛ فك ن احلكمككة يف ا عككول قككد تككون علككة يف اجلعككذ لككسا يككون امل ككر مل مكاي ،بككالنظر لكومكه حكيمكاي ،بك ن جيعككذ
القامون عاماي مطلقاي و لري لوجود علة اجلعذ لكن احلكم يف مرحلة ا عول ال يدور مدارها أل ا حكمة يف هسه املرحلة.
وتوضكيسه :إن اسكتءاا الككرحم مكالالي يف املطلقككة ،بالعكدة ،هككي علكة ت كريال ال ككار وجكوب االعتككداد بكالالال أشككهر أو ثكالال حيضككاي
فسيككث تككوفري علككة الت كريال شككر  ،لكنهككا حكمككة بالنسككبة للم عككول يف حككق العبككد؛ فنمككه حككا إ ا علككم وعلمككأ بكو ككا حككائالي (غككري
حامذ) في ب عليها العدة.
والسر يف الفر بينهما مال أن ا عول معلول اجلعذ هو :أن اجلاعذ جيعذ احلكم على الكلي الطبيعي فيكون وجه جعلكه عليكه علكة
لككه ،أمككا ا عككول يف حقككه احلكككم فسيككث ككان اقاللي كاي فقككد تتسقككق فيككه جهككة اجلعككذ (أر علتككه) وقككد ال تتسقككق ،و مككا أمكككن تصككوير
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التفكيكري بكني استصككساب اجلعكذ واستصككساب ا عكول وصككح إ قكد يتعارضككان ،كسلري صككح التفكيكري بككني علكة أصككذ اجلعكذ وحكمككة
آحاد ا عول ،واجلعذ قائم باحلا م املن ئ وهو امل ر  ،وا عول (وهو وجوب العدة مالالي) قكائم بكاملكلف فك مكن تفكيكري حكميهمكا
وحاليهما.
وعلى لري بنكاا العقكالا؛ فكنن ااافظكة علكى أروال النكا مكن ااكالط باالصكطدام مكالالي ،بسكن وجكوب الوقكوع عنكد اإلشكارة احلمكراا
علة لل عذ لكنها حكمة للم عول ولسا جيب أن يقف وإن ي تكن هناط سيارة أخرى أو عابر مطلقاي.
المناقشة بان ذلك ال يدفع كونه ظلما

لكن ال اجلوابني قكد ينكاقف فيهمكا :ب مكه وإن كان تصكسيساي فنيكاي للتفكيكري ولسكن احلككم يف حكق غكري مكن كان فيكه وجهكه وسكببه،
لكنكه ال يككدفال إشكككال الظلككم ،فنمككه وإن ككان للمككون لكري عقكالي مككن بككاب األهككم واملهككم لكنككه لبكاي ظلككم للعبككد إ منكال يف حككد اتككه مككن
العبور وسلبأ حريته منه مال أمه ال حيتمذ االصطدام باملرة ،و سلري منعأ من ال وا مال أ ا ليسأ حامالي قطعاي ،وتصسيسه باألهم
واملهم إمنا هو إرجا لالضطرار ومآله إن ترجيح الظلم األقذ على االعظم منه أر ي ال مقال يف الظلم األ الر أو األعظم ،وهكو وإن
صح يف امل ر العادر ألمه عاج عن غري لري لكن يف ميكن تصسيسه يف البارر تعان وهو القادر؟
والحل بالتعويض
فال منام إال من الل وا ان التعويض لتتميم ال الوجهني ،وهو ما سبق من:
(الوجه الالالث :التعويض ؛ فنمه لو فرض عدم وجود مصلسة التسهيذ أو السلوط يف خصوم هسا املكلف ،فنن تعويض اهلل تعان
للعبد يف الدميا أو اآلخرة عمكا وقكال فيكه مكن املفسكدة باتباعكه األمكارة أو عملكه بكالءااة ،هكو الوجكه يف عكدم إجيكاب اهلل االحتيكا مطلقكاي
وجتوي ه العمذ باألمارة مطلقاي.
وال يتوهم أن لري جمرد فرض وأمه مال الوجهني األولني ال تصذ النوبة للالالث؛ إ قد تكون مصلسة التسهيذ أو السلوط موعية وال
يقال هسا املكلف خاصة يف عسر وحر مب الفة األمارة والعمذ باالحتيا وال تكون له مصلسة سلو ية أيضاي ،1فنمه مال لري جيوز له
إتبا األمارة مطلقاي 2ويكون إيقا ال ار إياه يف مفسكدة االفكة الواقكال أحيامكاي ،بكسلري ،بت كوي ه لكه إتباعهكا مطلقكاي ،مع بوضكاي عنكه بك جر
3
أخرور أو خبري دميور)
التمثيل بحكومة االكثرية على االقلية وانها ظلم لألقلية
واإلشكال بعينه جا ير يف افة الت ريعاي العقالئية ومنها حكومة األ الرية وحكومة من اختارته األ الرية فنن حكومتها على األقلية
وحكومة من اختارته على األقلية رغم معارضتها ،ظلم اا ،لكن املصسح لديهم دوران األمر بني الظلم األ الر والظلكم األقكذ (حتككيم
االقليككة علككى األ الريككة أو العك ك ) وال ريككب يف رجسككان الالككاإ فهككو إ ن إق كرار بسككلب حككق األقليككة املعارضككة وبظلمهككا لكنككه مككن بككاب
االضطرار والدوران بني ااسور األعظم واألخف.

 -1لكومه قمة يف العدالة مالالي وإلميامه بالعلماا إمياماي مطلقاي من غري توقف على إرجا ال ار فرضاي.
 -2مال امه قد يقال ب ن العسر واحلر والضرر هي ش صية وليسأ موعية ،فكيف مشلته (وهو ال يقال فيها) األمارة؟
 -3االصول  :الدر ()222
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ويمكن اجلواب عن هسا أيضاي بك(التعويض) إ األقلية اليوم حمكومة وغداي (بتعاظمها) حا مة فكان اا الغنم ما عليهكا الغكرم لككن
لككري يف الب ككر ال يرفككال الظلككم علككى إوالقككه إ ال ميكككنهم املكافٍككة الدائمككة املتسككاوية ،لكنككه يف رب العبككاد بككالتعويض األخككرور كككن،
فتدبر.
أقسام مصلحة التسهيل والمصلحة السلوكية وغيرها
مث إن مصلسة التسهيذ ،والسلو ية ومظائرمها ،تارة تكون راجسة وأخرى مرجوحة وثالاله مساوية:

 -4كونهااا راجحااة فالراجسككة :هككي الك توجككب األخككس خككا أر بالرخصككة مظككري وجككوب األخككس بالرخصككة يف اإلفطككار يف السككفر قككال
تعان ( :فَ َم ْن كا َن ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعلى َس َف ٍر فَ ِع َّدة ِم ْن أَيَّ ٍام أُ َخر( 4فنمه جيب عليه األخس باليسر وال جيوز له الصوم ،وتطبيقكه علكى
املقام :إمه لو قامأ أمارة على أن وجهة سفره تبعد  4فراسخ فنمه بعد حد الرتخو جيب عليه اإلفطار وال جيوز له االحتيا بالصوم
الحتمال خط األمارة ،فاألمارة حا مة على االحتيا حمرمة للعمذ به.
كونها مرجوحة

 -6والمرجوحة :ما لو قامأ أمارة ( ء الالقة بذ الالقاي) على أن العدو مالالي سوع ال يه م من اجلامب الغريب مالالي أو ال
يكون ه ومه الليلة ،واحتملنا خط معلوماهتم فكنن االحتيكا حينٍ يكس واجكب والعمكذ خبكء الالقكة ومطلكق األمكارة عنٍ يكس حمكرم إال إ ا كان
ملغى عقالئياي ،فمصلسة التسهيذ ههنا (يف العمذ باألمارة) ال تقاوم مفسدة غلبة العدو.
االحتمال ي
كونها مساوية

 -1والمساوية أو المقاربة :ما يف غالب موارد األماراي الرتخيصية ال امأ على خالع االحتيا  ،ولسا خري ال ار بينهما
تلككري العمككذ باألمككارة مككا لككري العمككذ باالحتيككا  ،فلككري أ ككذ وعككام السككو ولككري االحتيككا بت نبككه ،ولككري ال كراا مككن ر اليككد ولككري
االحتيا بت نبه الحتمال ومه مغصوباي أو وقفاي غري مرخو يف بيعه مالالي.
معم قالوا ب ن االحتيا حسن علكى كذ حكال ،وإن نكا ماق كنا يف إوكال حسكنه حكا يف غكري مكا اسكتل م اخكتالل النظكام ،يف موقكال
آخر واهلل العاي.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 - 4سورة البقرة  :اآلية ()184
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