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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
 التزاحممباحث 
(01) 

 ثمرات القول بثبوت األحكام الوضعية
للشوار  وانوه جمورث عوم علموي نظور  ال  جمعولوة  قد يتوهم انه ال مثرة للقول بثبوو  األحاوام الوضوعية واو وا انه ثم 

مثرة فقهية عملية له، فسواء أقلنا بانه ال توجد أحاام وضعية باملرة أم قلنا با وا عينهوا أم قلنوا با وا جمعولوة باالسوتقالل 
جوووواط قطلوووو  هوووو التاليفوووي واحلاوووم  ،ة، بيانوووهن امل امللايوووة حاوووم وضوووعيأم قلنوووا با وووا جمعولوووة بوووالتبا فالنتوووائ  واحووود

فلووو ن نقووب بثبووو  احلاووم الوضووعي وقلنووا بانووه ال يوجوود هوويء يواعتبووار  ا ووه امللايووة بووب هووو  ،الناقلووةالتصوورفا  حوو  
ثبوهتووا إ  فانوه ال تتلووحل احلوال عوون القوول ب –اموا هووو رتوار الشووي    –عبوارة أخورع عوون جوواط التصوورفا  حو  الناقلووة 

 على اال القولني فانه جيوط هلذا يااحلائز والوارث  التصرف الناقب قطلقا  سواء أقلنا بامل له امللاية أم ال.
واوووذلل القةووواوة والواليوووة والواالوووة والواووواية، واوووذلل الةووومامل وحووو   ،واحلريوووةواووذا احلوووال يف الزوجيوووة، والرقيوووة 

 .وغريها اجلزئية الشرطية واملانعية والقاطعية والرافعيةللزوجة، واذلل  مس  الق  الشفعة وح  اخليار وح  
 نطبإجياقنها  عدثبثبو  األحاام الوضعية، سنشري إىل  ترتتب على القولوجوث مثرا  اثرية  احل   ولان 

 تغيري اثري قن عناوين قباحم الفقه واألاول أو قسائلها.الثمرة األولى: 
 اول.تطوير الاثري قن قباحم األالثمرة الثانية: 

 تغيير عناوين الكثير من مباحث الفقه واألصول
 حمض وقنها قا هو واقعين فني فلها أقثلة وقصاثي  اثرية وقنها قا هو أما الثمرة األولى: 

 تغّير تعريف )الحجة(
احلجو   حوولاألاوول يودور علوم وقنهان امل املبىن يف تعريحل ياحلج   سيتغري بناء علوى ببوهتوا قون عدقوه، فوامل 

 هوقوضووووع ،العمليوووةاحلجووو  علوووى األحاوووام الظاهريوووة وهوووي األاوووول ، وحوووول حاوووام الواقعيوووة وهوووي األثلوووةعلوووى األ
فبنواء علوى ببوو    1يالدليليوة ياحلجوة املشورتاة القريبوة يف الفقوه  أو هوو ياألثلوة األربعوة قون حيوم  ناملختوارحسوب 

                                                           

 أو غري  لل.  1ي
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قنزلوة  لاملنوز   الظون  با وا ي –  1يهلوايوة يف غري القطعيوة قنهوا فوامل احلجيوة  ات –األحاام الوضعية يصح تعريحل احلجة 
وإلغوواء   خالفووه امللغووى احتمووال   الظوون  يأو تعريفهووا با ووا  ،حاووم وضووعيوالتتموويم   والتنزيووب بتتموويم الاشووحل القطووا
يالااهووحل النوووعي عوون الواقووا  وحيووم ن ياوون ااهووفا  تاقووا  أحتووا  إىل  ا ووابأو  ،وضووعياخلووالف حاووم  احتمووال

بناء على عدم ببو  األحاوام الوضوعية فوال يصوح تعريوحل احلجوة  قاأو و لل حام وضعي،  هوجعلقتمم الاشحل 
 . 2ياإلتبا إال بالواجب أو الالطم 

 ال وجود للمشاع والكلي في المعيَّن
وقنهووان انووه ال قعووىن للقووول بوووياملشا   ويالالووي يف املعوونيا  وغووري  لوول، بنوواء علووى انتفوواء األحاووام الوضووعية، إ  انووه 

أو وقفا  وهبه  لول، بوب املشوا   لقا  ط  أو  أو اليا  يف املعني   لبة بانتفاء املوضو  إ  ال قلاية ح  تاومل قشاعةقن السا
سووويعن حين وووذ  جوووواط تصووورف هوووذا وجوووواط تصووورف  اه قعوووا  يف األرو، علوووى انوووه يشووواب حين وووذ  لوووو اوووامل  –قوووثال   –

 هديد. بتال حلوإمل أقان خترجيه  ااملربا فسري  لل باجلواط أحدمها قالاا  للربا واآلخر للثالبة أربا  فانه ال قعىن لت
 ال وجود للتنزيل

بنواء علوى  ،وضوعيقعىن إال بإرجاعها للتاليوحل، فوامل التنزيوب حاوم حين ذ  امل أثلة التنزيب، ال ياومل هلا  ومنها:
فووامل هووذا هووو  ألمل أقوور وضووعه ورفعووه بيوود الشووار  ولوويش هووو يحاووم الشووار  قوون حيووم االقتةوواء أو التخيووري  ؛ببوتووه

 .وضعي، ااألقثلة السابقة يف ادر البحم احلام التاليفي حسب البعض واقا قا عداه فحام
فعلوى انتفواء احلاوم الوضوعي جيوب امل يرفوا اليود عون  ،قنزلتهاتنزيب له   3يالطََّواُف بِاْلبَ ْيِت َصََلة  فمثال ن قوله 

احلوودث واخلبووم االصووالة، وال غووري أ  لوويش انووه  هووذا الظوواهر ويقووال امل قعنوواه امل الطووواف جيووب فيووه الطهووارة قوون
 قن هذا احليم. اقنزلتهقنز ل 

فانوه   4يتُوَه بُ  اَل وَ  تُ بَ اعُ  اَل  النََّس بِ  َكُلْحَم ةِ  ُلْحَم ة   الْ َواَل ُ و يالرضوا  حلموة الحموة النسوب قاعودة واذلل 
َع ْن َجِمي ِل بْ ِن َدرَّا    بب والتعبري بوويللل فيوه الرجعوة  يف قوا ورثن املطلقة رجعية طوجة ، وقوله أيةا  يفتأقب تنزيب

ِف  ي رَُج  ل  قَلَّ  َر اْمَرَأتَ ُه َقََلْ  اُ َيْمِل  ُر ِفي ِه الرَّْجَع  َة ثُ  مَّ َم  اَت  )عليهم  ا الس َلم(َع ْن بَ ْع  ِأ َأْص  َحابَِنا َع ْن َأَح  ِ ِهَما 

                                                           

 على قا قالوا، وناقشناه يف حمله.  1ي
  ارنا عشر قعاين لوياحلجة  يف اتاب ياحلجة قعانيها وقصاثيقها  فراجا.  2ي
 .161ص 2هو،  1441قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، ثار سيد الشهداء    3ي
 .133ص 3 هو، 1413 قم، –قي قؤسسة النشر اإلسالالصدوق، قن ال حيةره الفقيه، لشي  ا  4ي
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َه ا َْ  اَل تَ ْعتَ      فانووه إ ا نفينووا الزوجيووة احاوم وضووعي وانووه لوويش إال   2 ي1يبِأَبْ َع  ِ  اأْلََجلَ  ْيِن َأْربَ َع  ِة َأْ   ُهر  َو َعْش  راُ  َعن ْ
الت َّ    َيم َم َأَح    ُ  ن قولووووه  –علووووى وجووووه  –جووووواط االسووووتمتاعا  انتفووووى التنزيووووب قنزلتهووووا بووووالتبا قهوووورا ، واووووذلل 

 بناء على انه قنز ل قنزلة الطهور وهو املاء.  3يالطَُّهورَْينِ 
عوني  متليولوقنهان تعريحل البيا فانه ال يصح، بنواء علوى نفوي احلاوم الوضوعي، تعريفوه بوويقباثلة قوال )وال  أو ي

جير  قباثلتها، بوب جيوب امل يعورف أو  نقبت  إ  ال قلاية على هذا الرأ  ح   أو هبه  لل  نقب امللايةي  أو )ال
جواط التصرف جبواط التصرف  وهو غريب إمل ن نقب بانه باطب إ  ليسو  األحاوام بأيودينا لنقووم بتبوديب  بويقباثلة
 فتأقب. ،ببعضبعةها 

وعلووى أيووة حووال فانووه اووامل علووى الشووي  إ   هووب إىل  لوول املبووىن إ  جيوور  عليووه يف اووب الفقووه واألاووول، لانووه 
ارتةوى  )باثلوة قوال )وال إ البيوا  فوعور   ،باملشوا فقوال  ،الوضوعيببوو  احلاوم يف قشى علوى ضووء قوول املشوهور 

والتوووزم بالتنزيوووب يف األقثلوووة السوووابقة إىل غوووري  لووول، ولعووووب  ،هوووبههأو   4يواحلجوووة بإلغووواء اخلوووالف ،تعريوووحل املصوووبا 
 ،والفقهيوةاألاوولية  هقباحثويف احلاوم الوضوعي إىل  األاوويلارتااطه الفطور  قواثه إىل الورفض العملوي إلسوراء قبنواه 

 فتدبر. 
 تطوير الكثير من مباحث األصول

فتوضويحهان انوه بنواء علوى ببوو  احلاوم الوضوعي اوامل ينبغوي تطووير قباحوم األاوول بنواء واما الثم رة الثاني ة: 
لوووذلل بوووبعض األقثلوووة قووون املسوووائب  بولنمث ووووتطوووورا  فيهوووا،  قا  تقووود  ويشووواب  ثريهووواي  علوووى اإل عوووامل بوجوثهوووا )وووا اوووامل 

 ناألاولية
 اْتضا  الحكم بأمر وضعي قرد ْسيمه

ةواء األقوور بالشويء للنهووي عون ضووده اخلواص أو العووام، فوا م اقتصووروا علوى احلاووم التاليفووي  فمنهوان قبحووم اقت
اما ترع، ولاون البحوم، بوبعض التطووير، جيور  يف األحاوام الوضوعية بوامل يقوال قوثال ن هوب يقتةوي احلاوم جبزئيوة 

ية اليت تتةواث بعوض قراباهتوا أقر ملراب طرث جزئية األقر اآلخر القسيم له أو املةاث؟ وقثاله قن التاوينيا ن األثو 

                                                           

 .124ص 6 طهرامل،  –بقة اإلسالم الالين، الاايف، ثار الاتب اإلسالقية   1ي
 انه ليش بتنزيب وإمل اامل حاما  وضعيا .وفيه   2ي
 .63ص 3  طهرامل، –بقة اإلسالم الالين، الاايف، ثار الاتب اإلسالقية   3ي
 فتأقب.  4ي
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وأضورا بواملريض،  الدواء قا البعض اآلخر )عىن انه إقا امل جيعب هذا الدواء جزء قن هذا املراب أو  اه وإال أفسدا
 .فسيأيت بإ مل اهلل تعاىلواقا قثاله قن الشرعيا  

قلايوووة قووون أخوووذ  احلوووائز يأو الووووارث  طووورث احلاوووم بالقسووويم، وهوووو ةيووو)لاواوووذللن يقوووالن هوووب يقتةوووي احلاوووم 
قسوويم قوون غووري القوون يوود احلووائز قهوورا ؟ فووإ ا قلنووا بووذلل اقاعوودة عاقووة افووى لنفيووه نفووش احلاووم بثبووو  قووثال  الطووائر 

عليهوا طوجيتها لعمرو وإمل أجرع  نفيحاجة إىل ثليب خاص اأثلة الغصب، واذلل اقتةاء احلام بزوجيتها لزيد 
 الصيغة قثال .

 اجتماع حكمين وضعيين متضادين
هووان عووم اجتمووا  األقوور والنهووي، االصووالة يف املغصوووب، فانووه يقووال علووى غووراره يف األحاووام الوضووعيةن انووه وقن

قغصوووبا  اموا لوو اووامل قسوجد جبهتووه أرضوا  قغصووبة فهووب جيتموا يف هووذه قووا اونوه هوب لاون امل جيتمووا اونوه جوزءا  
علووى االقتنووا   قوواأو  ،العنووواملتعوودث فووذلل علووى اإلقاووامل وتعوودث املعنووومل ب ؟وغصووبا  السووجدة او ووا جووزء قوون الصووالة 

 جانب اجلزئية فهذا الران يالسجدتامل  احيح وإمل اامل غاابا  عاايا  وإال فال. حرج  ي  فاقا 
 فروع تمرينية

وهوب هووو  أو ال؟ ،اووهمتل  حوو  الغوري يف وبوني قلايتوه لووه بووني    فهووب هوو قوون تةواث األحاووام الوضوعيةالتقواص  ي -
 املتةاثين؟قن قصاثي  اجتما  

فهب يتةاث قلاوه لوه قوا حو  املوارة يف اقتطواف الثمورة بشوروطها يااونوه قوارا  ال قااودا  وامل ال   ح  املارةي -
 .؟اآلراءأو ببعةها حسب  ،الشروطحيمب قعه.. اخل  أو ال هبذه 

ى هخصوني يف وقو  فإ ا توارث عقدامها هلوا علو ،بهأبيها وجدها على القول  ب  ب  ق  عليها قن  قوىلا البار  اوملو  -
فهووب هووو قوون قبيووب اجتمووا  احلامووني الوضووعيني  ؟باخليووارفهووب األب ققوودم أو اجلوود أو يتسوواقطامل أو هووي  ،واحوود

 بإ مل اهلل تعاىل. وللبحم الة ؟املتةاثين
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين

فَ ْلَيِصْل رَِحَمُه فَِإنَّ الرَِّحَم َلَها  ،ْبُسَط َلُه ِفي ِرْزِْهِ َمْن َسرَُّه َأْن َيُم َّ اللَُّه ِفي ُعُمرِِه َوَأْن ي َ ن قال رسول اهلل 
ََْطَعِني  َْْطْع َمْن   ِلَسان  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َذْلر  تَ ُقوُل يَا َربِّ ِصْل َمْن َوَصَلِني َوا

ََْطَعَها فَ تَ هْ   ِوي ِبِه ِإَلى َأْسَفِل َْ ْعر  ِفي النَّارِ فَالرَُّجُل لَيُ َرى ِبَسِبيِل َخْير  ِإَذا أَتَ ْتُه الرَِّحُم الَِّتي 
 .116ص 2الاايفن   

 m-alshirazi.comتتيس ر قالحظة نص الدرس على املوقا التاىلن 
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