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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 التزاحم
()808

تلخيص وإضافة :أنواع القضايا السبع
املشرع واحلاكم ميكنه ان جيعل احلكم على أحد أحناء سبعة:
والتحقيق بوجه أشمل :ان ِّ

األول :ان جيعل احلكم على الطبيعة على ان تكون هي متام املناط للحكم فيجعله على ما هو علّةة حييييةة تامةة

للحكم فيكون املوضوع هو اجلامع بني كافة أفراد موضوعه ويكةون عليةه املةدار وبةه االعتبةار ،وهةاا النةوع هةو الي ةية
احليييية لدينا تبعاً جلمع من األعالم ،لكن ذلك نادر يف الفيه بل لعله ال مصداق له كما سيأيت.
الثاين :ان جيعل احلكةم علةى األفةراد األعةم مةن اوييةة وامليةدرة ،وهةاض هةي الي ةية احلييييةة لةد بعة األعةالم،
وهي من أنواع اخلارجية لدينا ،وميكن ان نصطلح عليها باخلارجية باملعىن األعم.
الثال ةةن :ان جيع ةةل احلك ةةم عل ةةى خص ةةوض األفة ةراد يف ال ةةحمن احلاض ةةر ،أو عل ةةى األفة ةراد يف أح ةةد األ من ةةة الثال ةةة،
وامليصود اويية منها دون امليدرة ،وهاض هي الي ية اخلارجية او ة وميكن ان نسميها باخلارجية باملعىن األخص.
الرابع :ان جيعل احلكم على الطبيعة لكن ال باعتبارهةا املنةاط نفسةه ،بةل باعتبارهةا مشةاة إط املنةاط الةواقعي ،وقةد
تكون النسبة بينهما من وجه أو العموم املطلق ،أو باعتبارها مشاة إط أفراد طبيعي آخر ،فيكون املوضةوع علةى هةاا
املعرفات للموضوع الواقعي واملشاات له ،وقد سبق الكالم عنها إذ أمسيناها بالي ية املشاة(.)1
من ِّ
المشرع عن (الحقيقية) إلى (المشيرة)
وجوه عدول
ِّ

وامةةا الوجةةه يف عةةدول احلةةاكم واملشة ِّةرع عةةن جعةةل احلكةةم علةةى الطبيعةةة إط جعلةةه علةةى طبيعةةة أخةةر مشةةاة ،فهةةو
ونفصةةل الكةةالم عةةن الثالةةن لكونةةه امليصةةود يف
وجةةوض كثةةاة ال يسةةع امليةةام للكةةالم عنهةةا لكةةن نشةةا إط ا نتةةني إكةةارة ّ
امليام:
فمنهةا :خفةاء املوضةةوع الةواقعي أو عصةةيانه علةى فهةةم النةا فيسةةتعا عنةه بطبيعةةي آخةر جيعةةل موضةوعاً للحكةةم
ومشااً إليه ،وال يلحم اإلغراء باجلهل بدعو ان النسبة من وجه أو عموم مطلق؛ وذلك ألن الشارع يعتةهض حكمةةً ال
( )1وسيأيت الكالم على األنواع الثال ة األخر بإذن اهلل تعاط.
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علّةةة ،فالةةا لةةو كان ة عل ةة للةةحم االلت ةحام بانتفةةاء احلكةةم مةةع انتفائهةةا مةةع انةةه قةةد يكةةون املوضةةوع ال ةواقعي (وهةةو العلةةة
الواقعيةةة) موجةةوداً ،نعةةم مةةع وجةةودض قةةد ال يكةةون املوضةةوع ال ةواقعي موجةةوداً لكنةةه حك ةم بثبةةوت حكمةةه س ةنقاً لليةةانون

وجرياً للسنقة ،فتدبر.
ومنها :التييقة :إذ قد يكون املناط الواقعي مما يةتقيى ذكرض ،فيستعا

الجمع بين القضيتين الحقيقية والخارجية ،في قضية واحدة

عنه مبناط آخر ال تييقة فيه.

ومنهةةا :انةةه قةةد يكةةون الوجةةه يف العةةدول مةةن جعةةل املنةةاط ال ةواقعي هةةو املوضةةوع إط جعةةل غةةاض املوضةةوع مةةع كةةون
النسبة بينهما من وجه أو العموم املطلق ،هو إرادة املش ِّةرع احلكةيم اجلمةع بةني الي ةية احلييييةة واخلارجيةة فكةان ذلةك
هو الوجه يف العدول.
وهاا الوجه مما خطر بالبال الياصر ،هو مما يكشف لنا وجهاً من وجوض عظمةة اليةرآن الكةرا والروايةات الشةريفة،
إن مل نيةل بانةه كاكةف عةةن جهةة إعجةا فيهمةا ،وتوضةةيحه :ان املةوط لةو اقتصةر علةةى جعةل املةال الةواقعي موضةةوعاً
للحكم ملا أفاد املكلفني حتييق حال الي ةية اخلارجيةة ،ولةو صة ق احلكةم علةى األفةراد اخلارجيةة ملةا أفةاد عمةوم احلكةم
لسائر املكلفني أو ان افادض ملا أفاد فوائد الي ية احليييية()1؛ لالك يعدل إط الي ية املشةاة أللةا تفيةد اال نةني معةاً،
ويظهر ذلك بوضوح يف ضمن بيان اآليتني السابيتني :آية النبأ وآية اليتال:
كما في آية النبأ
اما آية النبأ إِن جااك مكم فَ ِ
اِا بق بِنَبَاأ فَاتَبَايوانماوا )2(فةان موضةوع وجةوب التبةني لةد التحييةق هةو غةا الثيةة ،ال
َ
ِِ
ِ
ين يفيةد ذلةك وكمةا بةىن عليةه أعةالم
الفاسق وإن كان ية؛ ملا سبق من ان التعليل يف اآليةة ب َج َهالَة و نَااِم َ
اوييني وكما تفيدض روايات مثل  مخ مذوا بِ َما َرَووا َو ذَ مروا َماا َرأَوا ،)3(ولكةن الوجةه يف العةدول عةن (إن جةاءكم غةا
ية) إط (إن جاءكم فاسق) هو اإلكةارة للي ةية اخلارجيةة أي ةاً وهةو بيةان حةال (الوليةد بةن عيبةة) وانةه فاسةق ممةا لةو
قيةل (إن جةاءكم غةا يةة) ملةا أفةاد هةاض الفائةدة ،لكنةةه مةن جهةة أخةر مل آلعةل اآليةة (الفسةق) هةو املةدار (وإن كةةان
ظاهرهةةا ذلةةك) بيرينةةة التعليةةل ال ةوارد فيهةةا فأفةةادت بةةالك ان املةةدار هةةو طبيعةةي آخةةر وهةةو (غةةا الثيةةة) فكان ة اآليةةة
بةةالك (ق ةةية مشةةاة) ف ةةال ه ةةي حييييةةة في ة (ك ةةي ال تفيةةد حةةال الوليةةد) إذ ك ةةان ينبي ةةي ان ييةةال حينئ ةةا(( :)4إن
( )1ومنها بيان العلة يف احلكم وهو املوضوع نفسه الاي هو املناط.
( )2سورة احلجرات :آية .6
( )3حممد بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البي  – قم1441 ،هة ،ج 22ض.142
( )4حني أريد كولا حيييية حم ة.
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جاءكم غا ية) أو ييال :ان جاءكم فاسق ويبىن على انه هو املناط التام لوجوب التبةني ،وال هةي خارجيةة فية إذا
كان املراد بيان حاله في لتكون ق ية كخصية(.)1
وكما في آية القتال
ِ وِ
ين يَالماونَ مكم ِّم َان ال مك وَّاا ِر َولِيَ ِجا مدوا فِاي مكم ِظل َاة )2(فأللةا تفيةد مةن جهةة اإلكةارة
واما آية اليتال :قَاتلموا الاذ َ

للموضوع احليييي وهو (األخطر) ومن جهةة تفيةد تشةخيص املصةداق ووضةع أصةحاب الرسةول  اخلةارجي وهةو
ان األدىن ،يف من النحول ،هو األخطر ولو قال (قاتلوا الاين هم أخطر) ملا أفاد بيان حاهلم وتكليفهم ب رورة قتةال
األدىن باعتبارض تشخيصاً موضوعياً لكولم األخطر حيناا .
فهاا املحيج من الي يتني احليييية واخلارجية ،هو األمر الفريد الاي قلما يكون مبيدور الشخص ان جيمةع بينهمةا
بعبارة رائعة رائية.
التَّسير األكمل
وعلى ضوء اكتشاف هاض احليييية قد ميكن لنا تفسا الكثا مةن اآليةات الكرميةات والروايةات الشةريفة ببيةان كةال
وجهةةي الي ةةيتني احلييييةةة واخلارجيةةة فيهةةا ،نعةةم ال بةةد أوالً مةةن الرجةةوع للروايةةات الشةريفة لةةنفهم منهةةا املةراد مةةن اآليةةة

الكرميةةة والةةا بةةأي حنةةو مةةن االحنةةاء الةةثال للي ةةية :احلييييةةة أو اخلارجيةةة أو املشةةاة املحجيةة؛ وذلةةك مةةن مصةةاديق قولةةه
اَ ال ِّاذك َر لِتمبَ ايِّ َن لِلنو ِ
ااَ َماا نما ِّاز َل إِلَاي ِهم )3(فةال يصةح اسةتينائنا بعيولنةا وتةدبرنا عةن بيانةه 
َنزلنَا إِلَي َ
تعاطَ  :وأ َ
وعةةن بيةةان الراسةةخني يف العلةةم ومااا ياعلَاام تَأ ِويلَااهم إِالو اللاااهم وال ور ِ
اِا مخو َن فِااي ال ِعلا ِام )4(وممةةا يةدل عليةةه قولةةه 
َ
ََ َ م
ضلُّوا بعدي كِتااَ اللو ِاه و ِعتارتِ
إِنِّي تَا ِر بك فِي مكم الثوا َقلَي ِن ما إِن تَم وسكتمم بِ ِهما لَن تَ ِ
ال بَايتِاي فِ نوا مه َماا لَان يَاَّتَ ِرقَاا
ََ
أ
اي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
م
َ
ض.)5( 
َحتوى يَ ِر َِا َعلَ وي ال َحو َ
ومةةا ذكرنةةاض ي ةرتب بوجةةه مببحةةن كةةأن النةةحول وان املةةورد ال صةةص ال ةوارد لكنةةه لةةي هةةو هةةو ،إذ كةةان النةةحول
واملورد هو صير كه موضوع اآليةة ،وامةا مةا ذكرنةاض فةان كةأن النةحول واملةورد هةو صةير كةه موضةوع اآليةة لكةن
موضوع اآلية لي هو هو املوضوع حياً بل هو مشا إط موضوع آخر هو املناط واملةدار حيةا كمةا ظهةر مةن املثةالني
( )1مبعىن :إن جاءكم هاا الفاسق بنبأ فتبينوا ،فتفيد خصوصيةً فيه وال تع قمم لكل فاسق.
( )2سورة التوبة :آية .123
( )3سورة النحل :آية .44
( )4سورة آل عمران :آية .2
( )5أبو منصور ،أمحد بن علي الطهسي ،االحتجاج ،نشر املرت ى – مشهد1443 ،هة ،ج 2ض.384
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السابيني.

الطبيعي َو المناط في العلوم الحقيقية ال االعتبارية كالَّقه

وقد سبق -َ( :ألن الطبيعي َو الجامع والمناط
انيةاً :ان الي ةةية احلييييةةة إذا جعلة علةةى الطبيعةةي ،كمةةا اخملنةةاض ،كةةان هةةو املنةةاط واجلةةامع كمةةا هةةو كةةالك يف
()1
كافة العلوم وكما عليه االرتكا )
وقد ظهر مما سبق يف الدرو املاضية اإلككال على إطالقه وخالصة اليول :ان العلوم احليييية هةي الةت تشةكل
الي ايا احليييية مسائلها ،نظا علةم اهلندسةة واحلسةاب ،امةا علةم األصةول والفيةه فليسةا مةن العلةوم احلييييةة بةل هةي
علوم اعتبارية خمملعة فمسائلها ليس بنحو الي ايا احليييية املنطيية الدقية بالتفسا الاي اخملناض أي لي موضةوع
مسائلها هو العلة التامة وموهلةا واحكامهةا وال هةي لةوا م هلةا ،بةل هةي امةا جةحء املنةاط أو هةي امليت ةي املتوقةف علةى
توفر كروط أو فيد موانع.
وتوضيحه باملثال :ان اهلندسة من العلوم احليييية لالك فان موضةوعات مسةائلها كلهةا موضةوعات حييييةة مبعةىن
الا متام العلة لثبوت أحكامهةا هلةا كاملثلةن فانةه موضةوع لةة( واياض تسةاوي قةائمتني) ولةي مييةداً بييةد مكةان أو مةان
أو مشروطاً بشرط ،بل املثلن مطلياً كالك ،اما موضوعات الفيةه فةال كةيء منهةا مبلةحوم دائمةي ألحكامةه وال كةيء
منهةةا بعلةةة ،حةةا الصةةالة الةةت قةةد يتةةوهم الةةا واجة مطلةةق إذ (ال تةةمل الصةةالة ةةال) فهةةي علةةة للوجةةوب لكةةن مةةن
الواضح ان طبيّعيها لي علة ومتام املناط ولاا ال آل على احلائ وغا البالغ وال قبل الدلو إط غا ذلك.
وقد يتوهم ان األحكام الوضعية هي مما موضوعاهتا علة تامة هلةا ،لكنةه لةي كةالك فالةدم مةثالً لةي  ،كطبيعةي،
علةً تامةً للنجاسة ،ولاا كان دم املعصوم  طاهراً كما ذه إليه مجع من األعالم ،وكالك الةدم يف البةاطن فانةه
طاهر وكةالك دم البعةو  ،فالةدم لةي موضةوعاً ومناطةاً تامةاً بةل بييةود كةة(دم اإلنسةان ،غةا البةاطن ،غةا املعصةوم..
اخل).
وصلى اهلل على محمد وآله الطاَرين
تتيسر مالحظة نص الدر على املوقع التاطm-alshirazi.com :
ّ

ث يَح مجز َن ال َمركَ َعن طَلَ ِ
ف ال ورأ ِي
قال اإلمام الصادق  :ثَََل ب
ضع م
ب ال َم َعالِي :قِص مر ال ِه وم ِة َوقِلوةم ال ِحيلَ ِة َو َ
حتف العيول :ض.315

( )1راجع الدر (.)13
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