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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()٘7
رأي الشيخ :عينية احلكم التكليفي للوضعي
سبق الكالم عن احملتمالت يف احلكم الوضعي منسوابً للحكمم التكليفمي ،كمما سمب ان ادلعمروع عمن ال مي
انممو يممإى إ ان األحكممام الوضممعية منتلعممة مممن التكليفيممة وذكممرا ان احملتممما ان مسمملكو ىممو العينيممة ،ونضممي
بمما الظمماىر مممن مجلممة مممن عبارا ممو انممو يممرش العينيممة وان من م مموىم انممو ي ولممو ابلغرييممة واالنتملاا انممو عم ّ بممو ،لكم ّمن
الظاىر انو مل ي صد معناه الفلسفي با سامح يف إطالقو على ادل ام وم صوده انمو أأ احلكمم الوضمعين عنموان
آخر لألحكام التكليفية وعبارة أخرش عنها ال انو منتلا منها.
والفممرا واضممح بممني العينيممة واالنت ملاا فممان ادلنتمملا مممن ال ممي ممري ال ممي ؛ أال ممرش ان اللو يممة ممري األربعممة
ابلبداىممة وإن كممان و ودىمما بو ودىمما ،بمما لممو كانممس عممني األربعممة للمملم ب يمماس ادلسمماواة ان كممون األربعممة عممني
االثنممني وعممني السممتة وال مانيممة وىكممإا إذ اللو يممة عممني كمما منهمما ،علممى ال ممول ابلعينيممة أ ىممي عممني األربعممة وىممي
عني االثنني فيللم كون األربعة عني االثنني إذ عني العني عني.
وكإلك اإلمكان للممكن فانو وإن ُوِ د بو وده لكنّو ريه؛ أال رش ادلمكمن قمد يكمون موىراً أو عرضماً امما
اإلمكممان فممال ىممو مموىر وال ىممو عممرض بمما ىممو ذا ابب ال ىممان وأال ممرش ان االمموىر والعممرض مممن ادلع مموالت
األو اما اإلمكان فهو مع ول ٍ
اثن فلسفي.
عبارات الشيخ تبدو مضطربة لكنه مسلكه العينية
نعم لعا ر رج عبارات ال ي أوقعس البعض يف اللبس وانو يرش العينية فالحظ كلما مو فمان بعضمها هماىر
لكن التدبر يف وىر كالمو يفيد انو يرش العينية..
يف العينية وبعضها هاىر يف االنتلااّ ،
قممال أمث إنممو ال أس بصممرع الكممالم إ بيممان أن احلكممم الوضممعي حكممم مسممت ا رلعممول  -كممما ارممتهر يف
ألسنة مجاعة  -أو ال ،وإمنا مر عو إ احلكم التكليفي فن ول نأ1ن وىإه العبارة أعم إذ حيتما يف أمر عمو...ن
أ1ن ال ي مر ضى االنصار  ،فرائد األصول ،إعداد النة حت ي راث ال ي األعظم ،ج 3ص.125
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الو هان
وأبمما الممإ اسممت ر عليممو رأ احمل ممني  -كممما يف رممرح الوافيممة للسمميد صممدر الممدين  -أن اخلطمماب الوضممعي
مر عممو إ اخلطمماب ال ممرعي ،وأن كممون ال ممي سممببا لوا م ىممو احلكممم بو مموب ذلممك الوا م عنممد حصممول
ذلك ال ي نأ1ن فظاىر أان كون ال ي سبباً لوا ىو...ن العينية.
وال خيفى الو و يف ييده بمأعند حصولن إذ السمببية لديمو ليسمس مطلم الو موب بما الو موب اخلماص وىمو
أالو وب عندن
وهمماىر أفمعممل قولنمما "إ ممالع الصممب سممب لضمممانو" ،أنممو م عليممو رامممة ادل مما أو ال يمممة إذا ا تمم فيممو
ررائط التكلي من البلوغ والع ا واليسار و ريىانأ2ن العينية أيضاً.
واممما همماىر أفمماذا خاطم ال ممارا البممال العاقمما ادلوسممر ب ولممو "إ ممرم ممما أ لفتممو يف حممال صممغر " ،انتمملا مممن
ىممإا اخلطمماب معممل يع م عنممو بسممببية اإل ممالع للضمممان ،وي ممال إنممو ضممامن ،ةعممل أنممو م عليممو الغرامممة عنممد
أ3ن
لكن ذيلو يناقضو .فتدبر.
نصو
ىو
با
اا
ل
االنت
ىو
ا تماا ررائط التكلي ن
ّ
وه مماىر أف ممان ر ممرطية الطه ممارة للص ممالة ليس ممس رلعول ممة وع مما مغ مماير إلن مما و مموب الص ممالة الواقع ممة ح ممال
الطهارة ،وكإا مانعية النجاسة ليسس إال منتلعة من ادلن عن الصالة يف النجس ،وكمإا االلئيمة منتلعمة ممن األممر

ابدلرك نأ4ن اهنا رلعولة لكن ال وعا مغاير ،فتفيد االثنينية للمجعول م وحدة االعا.
وهاىر أوالعج شلن ادعى بداىة بطالن ما ذكمرا ،مم مما عرفمس ممن أنمو ادل مهور والمإ اسمت ر عليمو رأ
احمل ممني .ف ممال أقممدس سممرهن يف رممرحو علممى الوافيممة  -عريضمما علممى السمميد الصممدر  -وأممما مممن زعممم أن احلكممم
الوضممعي عممني احلكممم التكليفممي  -علممى ممما ىممو همماىر قموذلم " إن كممون ال ممو سممببا لوا م ىممو احلكممم بو مموب
ذلك الوا عند حصول ذلك ال و "  -فبطالنو ين عن البياننأ5ن أن ال ي قدس سمره يمرش أن اإلرمكال
علممى العينيممة ابط مالً ويممرش عممدم صممحة ممما قالممو الممبعض مممن أوابالملممة ف ممول ال ممارا " دلممو ال مممس سممب
أ1ن ادلصدر نفسو ص.126
أ2ن ادلصدر نفسو.
أ3ن ادلصدر نفسو.
أ4ن ادلصدر نفسو ص.127
أ5ن ادلصدر نفسو ص.127
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لو وب الصالة " و " احليض مان منها " ،خطاب وضعي وإن اسمتتب كليفما وىمو إ ماب الصمالة عنمد الملوال
أ1ن
َ مَِةَ لِ م ُدلُ ِ
وس ال ة
ش م ْ ِ ن  ،وقولممو أأ َد ِعممي ال ة
وحترديهمما عنممد احل ميض ،كممما أن قولممو عمما أأَقِم ِمم ال ة
َم َمِةَ أَ ة َ
أَقمْرائِ ِ
كننأ2ن ،خطاب كليفي وإن استتب وضعا ،وىو كون الدلو سببا واإلقرا مانعانأ3ن.
َ
وقممال أأقممول لممو فممرض نفسممو حاكممما وكممم كليفممي ووضممعي ابلنسممبة إ عبممده لو ممد مممن نفسممو صممدا ممما

ذكرا ،فانو إذا قال لعبده "أكرم زيدا إن ا " ،فها د ادلو من نفسو أنو أن إن ا ين و عا أمرين
أحدمها و وب إكرام زيمد عنمد رلي،مو ،وا:خمر كمون رلي،مو سمببا لو موب إكراممو أو أن ال ما مفهموم منتملا
مممن األول ال حيتمماج إ عمما مغمماير العلممو وال إ بيممان سلممال لبيانممو ،وذلممإا ارممتهر يف ألسممنة الف همما "سممببية
الدلو " و"مانعية احليض" ،ومل يرد من ال ارا إال إن ا طل الصالة عند األول ،وطل
فان أراد باينهما مفهوما فهو أههر من أن خيفى ،كي ! ومها زلموالن سلتلفا ادلوضوا.
وإن أراد كوهنما رلعولني وعلني ،فاحلوالة على الو دان ال ال ىان.

ركها عند ال ا

وكمإا لممو أراد كوهنمما رلعمولني وعما واحممد ،فممان الو مدان رمماىد علمى أن السممببية وادلانعيمة يف ادل ممالني اعتبمماران
منتلعان ،كادلسببية وادل روطية وادلمنوعيةنأ4ن.
وىممو ص مريح يف انممو ال يو ممد إال إن مما واحممد ومن م واحممد إذ نفممى كوهنمما رلع مولني وعلممني مث نفممى كوهنممما
رلعولني وعا واحمد أ انمو ال يصمح ال مول ةجعمولني و علمني وال يصمح لديمو ال مول ةجعمولني و عما واحمد بما
ىنمما عمما واحممد ورلعممول واحممد وىممو معممل العينيممة اخلار يممة ،وذلممك عكممس االنتلاعممي كاألربعممة واللو يممة فاهنممما
رلعوالن لكن وعا واحد.
التباين املفهومي ال ينتج الغريية
وال يتوىم ان قولو أفان أراد باينهما مفهوما فهو أههر من أن خيفى ،كي ! ومها زلموالن سلتلفا ادلوضموان
ص مريح يف االثنينيممة؛ إذ إضممافة إ انممو يعممارض بعممض كلما ممو األخممر السمماب ة فانممو ال ينفممي قممول م م ّدعي العينيممة
لبداى ممة ان مم م ّدعي العيني ممة ال ي ممول ان ادلفه ممومني مقادف ممان ،فالن مماش ى ممو يف العيني ممة يف مرحل ممة احلم مما ال ممائ
أ1ن سورة اإلسرا آية .78
أ2ن ث ة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكت اإلسالمي – طهران ،ج 3ص.83
أ3ن ال ي مر ضى االنصار  ،فرائد األصول ،إعداد النة حت ي راث ال ي األعظم ،ج 3ص.127
أ4ن ادلصدر نفسو ص.128
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الصممناعي بعممد عممدمها ابحلممما الممإا األوي ،ويظهممر ذلممك بوضمموح عنممد التممدبر يف قممول مممن قممال بوحممدة األمممور
األربعة الو ود ،الوحدة ،الت خص ،ال ي،ية ،ومساوقتها م بداىة انو ال ي ول ابلقادع.
وعلممى أ فلمميس ادل صممود األصمملي إثبممات ان ال ممي ممماذا قممال وإن كممان مهم ماً يف حممد ذا ممو ،إمنمما ادل صممود
التمييل بني احملتمالت وادلعا ب كا دقي شلا كفلو البحث الساب يف حتديد مراد ال ي .
ك))
َ ِر َس فَمغَضهُ َع ة ا َال ََِيل لَ َ
احملت ِت يف (( َوأَ ةما َحق بَ َ
واممما كممالم اإلمممام عليممو السممالم يف رسممالة احل مموا ف ممد سممب انممو زلتممما لو مموه فلنبح همما علممى ضممو بعممض
ف راهتا
كننأ1ن.
َ ِر َس فَمغَضهُ َع ة ا َال ََِيل لَ َ
قال عليو السالم أأ َوأَ ةما َحق بَ َ
واحملتمالت فيو عديدة

عينية احلق للحكم

َ م ِر َس فَمغَضممهُنن فممالغض ىممو احل م
األول عينيممة احل م للحكممم إذ ىممو همماىر احلممما يف قولممو أأ َوأَ ةممما َحممق بَ َ

بنفسو.
وفيممو ان الغممض ممري الو مموب والكممالم عممن عينيممة احلم للو مموب وىممو احلكممم ال عممن أمممر آخممر كعينيممة احل م
للغض الإ ىو موضوا الو وب أو متعل و ،على أ ّن احل صفة للغض ولميس عينمو إذ الغمض ممن م ولمة الفعما
واحل أمر اعتبار .
غرييته له مع كونه داعياً له

ال مما الغرييممة م م كممون احل م ىممو الممداعي العمما احلكممم للموضمموا اخلمماص ،وقممد ي ممال ابن ىممإا ىممو الظمماىر
َم ِر َس فَمغَضممهُنن ىممو حيممث ان للبصمر ىممإا احلم فو م ضممو عممما ال حيمما لممو
بممدعوش ان همماىر أأ َوأَ ةممما َحممق بَ َ
ضمو عمما ال حي ّما ،علمى ادلكلم  ..وللبحمث تممة
ف بوت ىإا احل لو يف ر بة ساب ة ىمو المداعي العما و موب ِّ
ومليد وث إبذن هللا عا .
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

أ1ن احلسن بن رعبة احلرا  ،حت الع ول ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم ،ص.255
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ِ
ِ
ٍ ِ ِ
سناً
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم أألَْي َ منةا َم ْن َلْ َُيَاس ْ
سهُ ِيف ُك ِّل يَم ْو  ،فَإ ْن َع َل َح َ
ب نَم ْف َ
اَّلل وإِ ْن ع ِ ل سيِئاً استم ْغ َفر ة ِ
ب إِلَْي ِهنن الكايف ج 2ص.453
استَم َز َ
ْ
اَّللَ م ْنهُ َوََت َ
اد ةَ َ َ َ َ ّ ْ َ َ
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