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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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
 التزاحممباحث 
(31) 

 في أو انتزاعو منو أو العكسادلباين يف استقالل احلكم الوضعي عن التكلي
األحكرررام اليكليفيرررة هررري ا عولرررة مرررن أن  ادلبررراي  يرررهحسررر  مررررة أخررررل إر ال مررررة يف الن ررراش يف هررر ا الب ررر  ونعوووود 

والوضعية منيزعة منها كما هو ظاهر الشيخ أو هي عينها بل أو ال وجود لألحكام الوضعية أصاًل بل هي رلرد عبارة وتعبري 
هرري السرراب ة رتبررة    مطل رراً  الوضررعيةاألحكررام ، أو (1)فيررة، كمررا اسرريظهرم ادرره مررراد الشرريخ،  هرر ا قررولعررن األحكررام اليكلي

  عررا  احل ررومل أواًل تل  هررا األحكررام اليكليفيررة، كمررا اسرريظهرم  مررن رسررالة احل ررومل، وعليرره يكررون عررا  ادلصررل ة وادلفسرردة 
خر، أو اليفصيل ابل ول ابن بعر  األحكرام اليكليفيرة منيزعرة مرن واألحكام الوضعية   عا  األحكام اليكليفية  ه ا قول آ

ذلرا،  هر ا  الالح رةنيزعة من اليكليفيرة أو هي ادلالوضعية  إذ تكون األحكام الوضعية أو الح ة ذلا، وبعضها ابلعكسبع  
ابلوضررعية هرري  وهررو ان بعرر  األحكررام ادلسررماة (3)أو اليفصرريل بن ررو آخررر هررو مررا سرربس يف الرردرس السررابس (2)اثلرر  ،قررول

مبررانأ أربرر ، تكوينيرة ريررري رلعولررة شعررل تشررريعي وبعضررها اعيباريررة رلعولررة بره م ابررل بعرر  األحكررام األخرررل اليكليفيررة،  هرر   
 خامس جيم  بني ال الثة األخرية بوجه لطيف،  اديظر. وادلخيار هو مبنً 

 الثمرة من ىذا ادلبحث
 ه، ويف األصول أيضاً ومنها مثرة ذلك يف ابب اليزاحم:واما ال مرة  يظهر يف مسائل ك رية جداً يف الف 

 اده بناء على مبن الشيخ  ان اليزاحم إمنا ي   بني األحكام اليكليفية   ط ال الوضعية ألهنا ريري موجودة أصاًل بل هري 
 .ترلرد تعبري آخر عن احلكم اليكليفي أو ألهنا اديزاعية صر ة، واليزاحم إمنا يكون بني ادليأصال

ما على ادلبن ال اي،  اليزاحم ي   بني األحكام الوضعية أواًل وابل ات  الواج  الب   عن األهم وادلهرم  يهرا ال عرن وا
األحكام اليكليفية اليابعة ذلا، وب لك ييغري مصّ  الب   األصويل يف ابب اليزاحم من تزاحم الواجبات إر تزاحم احل ومل 

لجررأ حينٍرر أ د يصررح ان ح ذلرر ا احلكررم الوضررعي أو ذا ،  ررالعررن الرردليل علررى ادلرررجّ  واألحكررام الوضررعية، دعررم لررو قصرررت اليررد
ع وهررو احلكررم اليكليفرري،  ادرره درجرر  إر الرردليل علررى احلكررم اليرراب  أو ادلنيررز  الررالزم ان ابليخيررري دظررراً لف ررد ادلرررجح، بررل لل ررول 

احلررس إال أن جيرراب ابن  ،ال دبررا هررو هررو واسرري اللييه آتييررهدلر يكررون دلررياًل إدّيرراً علررى حررال ادليبرروع أو ادلنيررزع منرره،  ررالرجوع إليرره 
                                                           

 ديد.وإن كان واقعاً ينشع  إر قولني أو احيمالني كما ظهر من الت  (1)
 وإن كان دقة ينشع  إر وجهني. (2)
 (.62راج  الدرس ) (3)
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 له، بناء على اليبعية ال االديزاع، وجود اسي اليل  ،م ي أ جلعل احلكم اليكليفي وليس ِعّلة اتمة له إمنا هواحلكم الوضعي و 
  يكون التجيح بل اظه هو،  يأمل.

 اليزاحم،  كل حبس  مورد  وحبس  لسان األدلة. وأما على ادلبن ال ال  والراب :  ينبغي اليفصيل يف ابب
 مثال تطبيقي: النفقة على الزوجة أو الوالدين

ولرر لك لررو   ينفررس علررى والديرره  برراات  رراويني  (1)ذلررا لرردين واجبررة، لكررن الولررد لرريس ضررامناً م رال تطبي رري: النف ررة علررى الوا
دون حكررم برر،  ههنررا حكررم تكليفرري (2)لرريس دينرراً عليرره  ررد  عررل زلرمرراً واكيسرر  إمثرراً لكنرره ال يضررمن ذلررك ادلبلرر  ذلمررا أ  

الرزوج ضرامن للنف رة علرى زوجيره  لرو ابتر  النف ة على الزوجة  هي حكرم وضرعي دبعرن اهنرا يف ذمرة الرزوج وان وضعي، اما 
السري الل، ضماده ييب  احلكرم اليكليفري أو العكرس أو كالجمرا رلعرول اب اما اده هل، (3) اوية كان ادلبل  ديناً عليه ويف ذميه

                                                           

: جي  اإلدفامل على األبوين وآابئهمرا وأمهاممرا وإن علروا، وعلرى األوالد وأوالدهرم وإن دزلروا ذكروراً وإماثً 1قال يف وسيلة النجاة: )مسألة  (1)
العمررودين مررن األقررارب كرراالخوة واألخرروات واألعمررام والعمررات واألخرروال  صررغرياً كررادوا أو كبرررياً مسررلماً كررادوا أو كررا راًغ وال ذبرر  علررى ريررري

: يشتط يف وجروب اإلدفرامل علرى ال رير    رر  واحيياجرهغ دبعرن 2واخلاالت وريريهم، وإن اسي   خصوصاً الوارث منهم( وقال: )مسألة 
ن   رياً ال ميلرك قروت سرنة وجراز لره أخر  الزكراة و وهرا. عدم  وجداده دلا يي وت به  عاًل،  ال جي  إدفامل من قدر على دف يه  عالً وإن كا

وأما ريري الواجرد ذلرا  عرالً ال رادر علرى ربصريلها،  ران كران ذلرك بغرري االكيسراب كراالقتاض واالسريعطاء والسرعال   مينر  ذلرك عرن وجروب 
دف يره بعرد دف رة دفسره ودف رة زوجيره لرو   : يشرتط يف وجروب اإلدفرامل علرى ال رير  قردرة ادلنفرس علرى4اإلدفامل عليره برال إاركال( و)مسرألة 

كاد  له زوجة دائمة،  لو حصل له قدر كفاية دفسه خاصة اقيصر على دفسه، ولو  رض اده  ضرل منره اريء وكادر  لره زوجرة  لزوجيره، 
  لو  ضل منه ايء  لألبوين واألوالد(.

لرو  ررات يف وقيرره وزمادرره ولررو بي صررري مررن ادلنفررس، وال يسرري ر يف : ال ت ضررى دف ررة األقررارب وال ييداركرره 11وقرال يف وسرريلة النجرراة: )مسررألة  (2)
يدادة ذميه خبالف الزوجة كما مر، دعم لرو   ينفرس عليره لغيبيره أو امينر  عرن إدفاقره مر  يسرار  ور ر  ادلنفرس عليره أمرر  إر احلراكم  رأمر  ابالسر

احلراكم  الظراهر ادره جييرزئ بنييرهغ دبعرن أدره لرو اسريدان ب صرد عليه  اسيدان عليه اايغل  ذميه دبا اسيداده ووج  عليه قضاؤ ، وإن تع ر 
 كوده على ادلنفس وج  عليه قضاؤ (.

: متلرررك الزوجرررة علرررى الرررزوج دف رررة كرررل يررروم مرررن الطعرررام واالدام وريريجمرررا شلرررا يصررررف وال يب رررى عينررره يف 11( قرررال يف وسررريلة النجررراة: )مسرررألة 3)
واد ضى اليوم اسي رت يف ذميه وكاد  ديناً عليه وليس  ذلا مطالبة دف ة األايم اآلتيرة، ولرو صبي يهغ  لها أن تطالبه هبا عندها،  لو منعها 

مض  أايم و  ينفس عليها  يها اايغل  ذميه بنف ة تلرك ادلردة، سرواء  البيره هبرا أو سركي  عنهرا، وسرواء قردرها احلراكم وحكرم هبرا أم ال، 
 العسار ينظر يف ادلطالبة إر اليسار(وسواء كان موسراً أو معسراً، رياية األمر اده م  ا

(: لو د ر  إليهرا دف رة أايم كأسربوع أو ارهر مر الً واد ضر  ادلردة و  تصرر ها علرى دفسرها امرا غن ادف ر  مرن ريريهرا أو ادفرس 11وقال: )مسألة 
كادر  الرزايدة ملكراً ذلرا  لريس لره عليها أحد، كاد  ملكاً ذلا ولريس للرزوج اسرتدادهاغ وكر ا لرو اسيفضرل  منهرا اريٍاً ابلي يرري علرى دفسرها  

: ال يشررتط يف اسرري  امل الزوجررة النف ررة   رهررا واحيياجهررا،  لهررا علررى زوجهررا اإلدفررامل وبرر ل م رردار النف ررة وإن  19اسررتدادها( و)مسررألة 
 -227ص 3هرر، ج1393قرم، ط  –كاد  من أرين الناس( )السيد أبو احلسن ادلوسو  االصرفهاي، وسريلة النجراة، مطبعرة مهرر اسريوار 

229.) 
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 ال  رمل بني ذلك يف جهة الب  . اده 
وقررد ي رر  الب رر  يف ادلسررألة الف هيررة بررني مررا لررو تررزاحم اإلدفررامل علررى والديرره مرر  اإلدفررامل علررى زوجيرره  إذ ههنررا حكررم 

 تكليفي ووضعي وهنا  حكم تكليفي   ط  ايهما ادل دم 
 مناقشة مبىن الشيخ

الظراهرة، إن   تكرن دصراً، يف  اإلثبراتسربس ولك ررة األدلرة يف عرا  ، دلرا قدس سرر عدم متامية كالم الشيخ الظاهر   ان 
ثبوت احلكم الوضعي بنفسه شلا يكون ارجاعه لليكليفي اما بال معن أو بيكلف اديد سلالف للظاهر جداً دبا أياب  العرف 

 حيماً.. والرواايت ك رية جداً د يصر ههنا على أرب  منها:
 م الوضعي ابالستقاللالرواايت الدالة على ثبوت احلك

 لعدم إيذاء الطعام عليو السالمضمان اإلمام 
َوبَونْيَ َيَدْيِو ِشَواٌء َفَدَعاين فَوَقواَل: َىلُومإ ِإَ   عليو السالمَعِن اْْلَْصَبِغ ْبِن نُوَباَتَة قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي )) -1

َواِء، فَوُقْلُت: َأََن ِإَذا َأَكْلتُوُو َضورإين فوَ  َقواَل: َأاَل ُأَعلُِّموَ  َكِلَمواٍت تَوُقووذُلُنإ َوَأََن َضواِمٌن لَوَ  َأْن اَل يُوْؤِذيَوَ  َ َعواٌم قُوِ  َىَذا الشِّ
وووَ  َخووورْيِ اْْلَْخَووواِء ِمووو ْ  وووَماِء الووورإْاَِن الووورإِحيِم الإوووِذي اَل َيُدووور  َمَعوووُو َداءٌ  اللإُهووومإ ِإيّنِ َأْسووو َُلَ  اِبخِْ َيُدووور َ  فَووواَل  ،ِء اْْلَْرِض َوالسإ

ضامن أ  هو ب ميره وال معرن إلرجاعره إر اليكليرف أبرداً أو هرو مسريبعد  عليه السالم اده ظاهر بل دص يف اده  (1)((أََبداً 
 .!أن أمن  الطعام من اإلضرار بك ام واج  علي  اده  ((َوَأََن َضاِمٌن َلَ ...))ابن يفسر 

 ضمان اْلب مهر ابنو الصغري
َعِن الرإُجِ  يُوَزّوُِج ابْوَنُو َوُىَو َصوِغرٌي قَواَل: اَل  عليو السالمَمِلِ  قَاَل: َس َْلُت َأاَب َعْبِد اَّللِإ َعِن اْلَفْدِ  ْبِن َعْبِد الْ )) -2

  .َبََْس، قُوْلُت: ََيُوُز َ اَلُق اْْلَِب قَاَل اَل 
ِمَنُو فَوُهوَو َعلَوى اْلغُواَلِم ِإالإ َأْن اَل َيُكووَن قَاَل َعَلى اْْلَِب ِإْن َكاَن َضِمَنُو ذَلُْم َوِإْن ََلْ َيُكْن ضَ  ؟َعَلى َمِن الصإَداقُ  :قُوْلتُ 

أمرران: األول: ادره علرى  ((قُوْلوُت َعلَوى َموِن الصإوَداقُ )) ران اتيمرل يف  (2)((َلُو َوِإْن ََلْ َيُكْن َضوِمنَ  ِلْلُغاَلِم َماٌل فَوُهَو َضاِمنٌ 
اضح إذ السعال عن احلكم الوضعي واجلواب درص من جي  الصدامل، ال اي: ب مة من يسي ر الصدامل،  على ال اي األمر و 

ل احلكررم اليكليفرري )وجرروب الصرردامل علررى األب( علّرر عليرره السررالميف احلكررم الوضررعي أيضرراً، وعلررى األول  رران الظرراهر ادرره 
ل قرررد علّررر عليررره السرررالمضرررمنه ذلرررم واعيررر،  يف ذميررره، وإرجررراع األخرررري لليكليفررري حبيررر  يكرررون أ  بكودررره  ابحلكرررم الوضرررعي

 (3)اليكليفي ابليكليفي بعيد جداً.
                                                           

 .397ص 24هر، ج1419قم،  –دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، معسسة آل البي   (1)
 .411ص 5 هران، ج –ث ة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكي  اإلسالمية  (2)
ال ان ي ررال: ألدرره أوجرر  علررى ابن يفسررر هكرر ا: جيرر  عليرره الصرردامل ألدرره أوجرر  علررى دفسرره الضررمان، بررل حرر  هرر ا ظرراهر يف الوضرر  إ (3)

 دفسه ب له،  يأمل.
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 ينللدإ  عليو السالمضمان اإلمام 
ووِد بْووِن ُعَمووَر الط وِسوويِّ أَنإووُو َشووِهَد َأاَب احلََْسووِن َعِلوويإ بْووَن ُموَسووى الرِّ )) -3 َُِمإ يف يَوووْوِم  عليووو السووالمَضووا َعووِن اْلَفيإوواِض بْووِن 

ْفطَاِر وَ  ِبَْدَرتِِو مَجَاَعٌة ِمْن َخاصإِتِو َقدِ اْلَغِديِر وَ  واَلِت َواْلِكْسوَوَة َحو إ َقْد َقدإ اْحتَوَبَسُهْم ِلْْلِ َم ِإَ  َمَنازذلِِْم الطإَعاَم َواْلبُوورإ َوالصِّ
وَر ِموْن َأْحوَواذلِِْم َوَأْحوَواِل َحاِشوَيِتوِ  َوا َفطإوَر ِفَ امواً ... إ  أن قوال: وَ اخْلَوَواتِيَم َوالنَِّعواَل َوقَوْد َ يوإ َلتِوِو َفَكَ  إ َموْن َأْفطَوَر ُمْؤِمنواً يف َليوْ

َىا بَِيِدِه َعَشَرًة فَونَوَهَض ََنِىٌض فَوَقواَل اَي َأِمورَي اْلُموْؤِمِننَي َموا اْلِف َواُم قَواَل ِماََوُة أَلْو ِ وَ  يٍ  َوَشوِهيٍد َفَكْيوَ   ِفَ امًا يَوُعد  ٍّ َوِصودِّ نَوِِ
َلتِوِو َأْو َأََن َضِميُنُو َعَلى اَّللإِ ، وَ ِبَْن َتَكفإَ  َعَددًا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ   تَوَعاَ  اْْلََمواَن ِموَن اْلُكْفوِر َواْلَفْقوِر َوِإْن َمواَت يف َليوْ

ْخَوانِوِو وَ َمو، وَ يَوْوِمِو َأْو بَوْعَدُه ِإَ  ِمْثِلِو ِمْن َ رْيِ ارِْتَكواِب َكبِوريٍَة فَوَ ْجُرُه َعلَوى اَّللإِ   َأَعوانَوُهْم فَوَ ََن الدإواِمُن َعلَوى اَّللإِ ِن اْسوَتَداَن إلِِ
صرريح يف كودره ب ميره وال معرن إلرجاعره حلكرم تكليفري أو  ((َأََن الدإواِمنُ )) ران  (1)((ِإْن قَوَبَدُو َاََلُو َعْنووُ ِإْن بَوقإاُه َقَداُه وَ 

 .((...َوَأََن َضِميُنُو َعَلى اَّللِإ تَوَعاَ  ))وك ا احلال يف  (2) يه تكلف اديد ح  اده حيياج إر أتمل لبياده
 ماعة لقراءة ادل مومنيضمان إمام اجل

َمواَم َضواِمٌن ِلْلِقوَراَءِة َو  عليو السالمَعْن َأِب َعْبِد اَّللِإ )) -4 َمواِم فَوَقواَل اَل ِإنإ اإْلِ أَنإُو َسو ََلُو رَُجوٌ  َعوِن اْلِقوَراَءِة َخْلوَ  اإْلِ
َا َيْدَمُن اْلِقرَ  َماُم َصاَلَة الإِذيَن ُىْم ِمْن َخْلِفِو ِإ إ يف صرورتني  –وقوله: )ال( أ  ال ذب  أو ال ذبروز  (3)((اَءةَ َلْيَس َيْدَمُن اإْلِ

 رذذا كادر  ب مرة  اده حيملها عرن ادلرأمومابن إمام اجلماعة ضامن لل راءة أ  هي ب ميه أ   عليه السالمله اإلمام وقد علّ  –
وإرجاعه لل كرم  (4)لصالةكون قراءته بال أمر لغواً بل تشريعاً مبطاًل لياإلمام ومحلها عنه،  ال أمر ابل راءة موجهاً للمأموم  

 !(5)اليكليفي بعيد بل إذا عاد له عاد له
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
ُ تَوَباَرَ  َو تَوَعاَ  ِإنإ َأَحبإ اْلِعَباِد ِإََلإ اْلُمَتَحاب وَن ِمْن ))اده قال:  صلى هللا عليه واله وسلمعن رسول هللا  اَي َأاَب َذرٍّ يَوُقوُل اَّللإ

ُهْم َفَصَرْفُت قُوُلوبُوُهْم اِبْلَمَساِجِد َواْلُمْستَوْغِفُروَن اِبْْلَْسَحاِر ُأوَلِ َ  ِإَذا َأَرْدُت َبَِْىِ  اْْلَْرِض ُعُقوبًَة ذََكْرتوُ َأْجِلي اْلُمتَوَعلَِّقُة 
ُهمْ   .467مكارم األخالمل )للط،سي( ص ((اْلُعُقوبََة َعنوْ

                                                           

 .445ص 11هر، ج1419قم،  –آل البي  دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، معسسة  (1)
 كر:  ان الواج  علي  أن أ ال  هللا تعار أو ادعو  غن يفعل ك ا!  (2)
 .378ص 1هر، ج1413قم،  –الشيخ الصدومل، من ال حيضر  الف يه، معسسة النشر اإلسالمي  (3)
  يما لو مس  قراءة اإلمام، و  يكن ذلك منه جهاًل أو سهواً. (4)
أ  ال ذب  أو ال ذبروز للمرأموم ألهنرا وجبر  علرى اإلمرام،  رذذا أعيرد )ضرمن( إر )وجر ( وجر  ان دعيرد وجر  إر )ضرمن( أ  وجر   (5)

 ر وأتمل.عليه ألن هللا ضمّنه، واإلعادُة دظراً لظاهر الرواية.  يدب


