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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
مباحث التزاحم
األحناء األخرى جلعل احلكم:

(ٕٓٔ)

جعلو على (الطبيعة مبا ىي ٍ
مقتض)
اخلااام  :ان جيعللا احل للم علللى الطبيعللة ل للن ال اللا هللي لللام املنللاط والعلللة ال ا للة للا اللا هللي قل ل للم للم ليللم لللو ضللم إليهلا
الشروط وفقدت املوانع ،لوجب ،ابلنظر إىل احل مة ،احل م عليها اا تق ضيه.
وهلللي ليس ل احلقيقيللة ابملصللطل املنطقللي؛ فاهنللا لسللبه ،وكمللا سللبك ،للا كان ل الطبيعللة لللام العلللة ل بللوت احل للم للا ،ودي ننللا ان
نصللطل علللى احلقيقيللة املنطقيللة ابحلقيقيللة ابملعللاب األخللاب وعلللى هلللي ابحلقيقيللة ابملعللاب األعللم ،ف لللل الللم تس ل عما يف العلللوم احلقيقيللة
كا ندسة ،وهلي الم تب ين عليها العلوم االع بارية االخرتاعية كالفقه واألصول.
والظاهر ان سائا الفقه هي ن قبيا القسم الرا ع اآلنف (القضلية املشل)ةو والقسلم اسلا ل (الطبيعلة لا هلي قل ل و وال يوجلد يف
الفقه ورواايته – عادة – ا ي ون فيه املوضوع لام العلة حىت الصالة للوجوب والدم للنجاسلة كملا سلبك ،نعلم قلد دي لا نجاسلة ال للب
وضمان ال سر ونظائرمها .ف أ ا
مث ان عظم الفقه ن قبيا القسم اسا ل واألقا نه ن قبيا القسم الرا ع.
جعلو على (الطبيعة يف أحد األزمنة الثالثة)
السادس :ان جيعا احل م على الطبيعة يف أحد األز نة ال الثة ،وهلي ليس هي احلقيقية كما ليسل اسارجيلة لا هلي أ لر ينهملا،
ودي ن ان نصطل عليها ابحلقيقية – اسارجية.
وتوضلليمهن انلله توجللد يف احلقيقيللة واسارجيللة أركللان ثالثللةن الطبيعللة ،األف لراد ،وال ل نن فاحلقيقيللة للا صللب احل للم فيلله علللى الطبيعللة،
واسارجية ا صب فيه احل م على األفراد يف أحد األز نة ال الثة (أو فيها مجيعاًو ل ن هلا ال قسليم املنطقلي ريل) حاصلر وريل) سل وعب
لألقسللام إم نهللا ان يصللب احل للم علللى (الطبيعللة يف الل ن احلاضللرو فللان هلللي للا وجهللانن وجلله كوهنللا حقيقيللة إم قللد صللب احل للم فيهللا
على الطبيعة ال على الفرد ،ووجه كوهنا خارجية إم اهنا قيدت ابل ن احلاضر الً.
ولنم ا لللل أب لةن

السرقة عام اجملاعة
األول :سللقوط احلللد عللن الس لرقة يف عللام ا اعللة ،فللان (الس لرقةو وضللوع ج لراة احلللد نمللو القضللية احلقيقيللة ،ل للن سللقوط احلللد
وضوعه (السرقة يف عام ا اعةو فقد تقيد ابل ن فهو حقيقية – خارجية.
وفيهن ان ال ن يؤخل على حنوينن فقلد يؤخلل الا هلو كللي بيعلي قيلداً ،وقلد يؤخلل الل ن اسلارجي املصلداقي قيلداً ،فلاألول ال خيرجله
عن كونه (حقيقيةو(1و إم سبك فيما نقلناي عن اآلخوند ان ال لي هما تقيد ابل ليات فانله ال خيلرج علن كونله كليلاً وإن تضليق دائرتله؛
وللا كان الصالة وق الدلوك هي املوضوع للوجوب ،وهي قضية حقيقية(2و وليس خارجية.
(1و و(2و ابملعاب األعم كما سبك.

( 2و ابملعاب األعم كما سبك.
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واحلاصلان انله حيلم للوح ان الل ن ال سللرح لله يف الطبلائع ،لا هلو قلوم لألفلراد فلان الفلرد امللادك ال دي لن ان يوجلد إال يف ز للن
(أو ال ن هو عدي الرا ع على قول فليل حم الظرفو ،تللوهم انله إما دخلا الل ن يف وضلوع احل لم ن ت لن القضلية حقيقيلة؛ وجوا لهن
كما علم مما ضى ،ان ال ن املصداقي اسارجي هو املقوم للفرد وهو الك القضية اسارجية ال ال ن اللك أخل ك لي بيعي.
وعلى ملل فاألوىل ال م يا للصورة السادسة والقضية احلقيقية – اسارجية ،بع األ لة اآلتيةن
الواجب الكفائي لو حتول إىل عيين

الثاين :صورة ا لو حتول الواجب ال فائي إىل عيين يف ز ن خاص ،كملا للو ن خيلرج لق لال األعلداة والبغلاة العلدد ال لايف لن لالب
العلللم (ابع بللار حاجللة اإبهللات إللليهم لرفللع املعنللوايت وا ر للادو فقيللا(1و حينئل لللن (كللا الللب علللم يف هلللا اليللوم جيللب عليلله عينلاً اسللروج
للجهادو أو قيا (كا رجلا جيلب عليله اليلوم اإهلادو ،إم ن يقلم له لن فيله ال فايلة ،فلان هللي حقيقيلة – خارجيلةن ا لا احلقيقيلة فلصلب
احل م على بيعة العان والرجا قا ا بيعة اإاها أو املرأة ،وا ا اسارجية فلفرض ال قيد ن ج ئي صداقي حاضر.
عدم إجراء احلد يف مكة

الثالااث :عللدم إجلراة احلللدود يف للة خاصللة ،ملللن أحللدث خللارج احلللرم مث دخللا فيلله؛ فللان احلللد(2و وإن كللان امل لراد لله الطبيعللي ل نلله
حيللم قيللد ا للة وهللي صللداص و وضللع خللاص ج ئللي خللارجي فللان القضللية ليس ل حقيقيللة ،للا هللي حقيقيللة – خارجيللة إم وضللوعها
(احلللد يف للة ال جيللرنو ول للن ملللل وقللوف علللى دخليللة امل للان كال للان يف القضللية اسارجيللة ،ون يلللكروي ،ول للن االع بللار يق ضلليه،
ف وهنا حقيقية ألنه صب فيه احل م على كلي (هو احلدو وكوهنا خارجية ألن ال لي قيد ا ان خاص .ف أ ا
مطلق العناوين الثانوية

الراب ا  :طلللك العنللاوين ال انويللة ،فللان الصللوم واجللب ،ل نلله إما صللار ضللررايً فممللرم إما كللان الضللرر للديداً ا للا اسفيللف أو امل وس ل
فيجرك فيه البمم ن جهة ان عدم الصوم عه رخصة أو ع دية.
ل ن ملل ،كما ظهر مما ضى ،ري) اتم إم انه قد تقيد بيعي الصوم طبيعي الضرر فهي قضية حقيقية ضيقة وليس حقيقية خارجية.

كيفية مدخلية الزمن يف األحكام

تنبيهااان :األول :ان الل ن ابلنسللبة إىل األح للام أو وضللوعا ا أو امل لفللني قللد يؤخللل نمللو الظرفيللة وقللد يؤخللل نمللو الشللر ية وقللد
يؤخل نمو القيدية ،وقد يؤخل دائماً وقد يؤخل ؤق اً .وسيأيت يانه إبمن هللا تعاىل.

الثاين :ان كيفية دخلية ال ان يف ثبوت األح ام أبحد األحناة السا قة أو عدم دخلي ه مما حي لاج إىل للم دقيلك أصلو – فقهلي
– كال ي – تفس)ك ،خاصة يف هللا الل ن الللك ك لرت فيله األقاويلا لن ا ر ينلو يقيني وأ لباههم علن ان األح لام كلهلا أو أريلبهلا أو
ال لل) نه للا ه للي قض للااي خارجي للة حي للم ي للؤول مل للل إىل دع للون ان ال ل ن للأخوم قي للداً فيه للا ول لليل ظرف لاً فل للللل ال تعمن للا ،ل ل عمهم،
األح للام ،وقللد أجبنللا عنلله ابل فصلليا يف ك للاب (نسللبية النصللوص واملعرفللة "املم للن واملم نللع"و وك للاب (نقللد ا ر ينو يقللا ونسللبية احلقيقللة
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
واملعرفة واللغةو.
عن أيب جعفر عليه السالم قالن ((أَح ُّق َخل ِْق هِ
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(1و والقول للماكم الشرعي ،ا ال حاجة لللل يف اإهاد الدفاعي.
(2و وكلا ( ن أحدثو املقيد ونه يف خارج احلرم.

