(االصول :مباحث التزاحم)  ............................................األحد  46مجادى األوىل 3659ه()889

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
()79
(منظومة احلقوق) احللقة الوسطى بني األحكام وبني ادلصاحل

()3

ولعل التددد ر يف مددالم ا ددام عليددو السددالم والتأ دديف يف نظو ددة احلكددو ملهددا ددصيف عددام ،يوةددلنا إ ظريددة
جديدة يف احلكو  ،تنتج إعادة تكييمها مبا قد يفتح ابب جديداً يف علم الصالم واألةول والفكو:

فإن ادلعدرو لددا العدليدة أن األحصدام ب عدة دلصدام و فاسدد يف ادلتعلكدات ،لصدن قدد يكدال ابن ىهندا حلكدة
فكددودة ددني األحصددام و ددني ادلصددام وادلفاسددد وىددي احلكددو مبعددمل ان ادلصددام قائمددة ابدلتعلكددات أو األ د ا
عد ذلك يصون ا جياب والتحرمي والواجبات واحملر ات.
ىنالك حكو قائمة ابدلتعلكات أو األ ا
و عبدارة أخدرا :األحصدام ب عدة للمصدام وادلفاسدد زائدداً احلكدو فصالردا رمدن وجدِل العوليدة ،وليسد ادلصدلحة
فكط أو ادلفسدة ىي ادلكتضي والداعي.
النسبة بني احلقوق وادلصاحل من وجه
وحيث ان النسبة ينهما (ادلصلحة وادلفسدة ع احلق) ن وجو فدال يصدح إقدال الكدول عرجدا احلدق ذلمدا،
و واد االفرتا مثرية:
أداء الدين للثري ،ودفع الثري ادلال للفقري
و نهددا :ان ال د ا الثددر أو ابلددا الثدرال ال ددك يف ا ددو ال جيد عليددو ان يدددفع صددء أ والددو ددثالً للفكدرال،
خالفاً لل يوعية واال رتامية يف اجلملة ،يف ال ك ا و ،ورال اخلمد والِمداة ،ال جيد عليدو ان يددفع حدف ألدء

دينار للفكري احملتاج دللبسو أو أملو ع ان ادلصلحة ىي يف دفعو لو ،ع فدر عددم حاجتدو ىدو وحاجدة الفكدري
دة إليو ولصنو مل جي لعدم ثبوت حدق للفكدري علدى ال د يف ذلدك ،عدم لدو مدان بدوت عددم دفعدو لدو لوجد
وذلك لثبوت حق احلياة لو عليو دون حق إمسائو ثالً ،أ ان ن حكو ا سان على ال دري ان حيفد حياتدو
( )1أو ادلفاسد.
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دون ان يصسوه أو يطعمو ،يف قد يكال ان ادلصلحة تكتضي ان ال يصون ع كاذه لو بذل الو ديناً لو فيمدا لدو

مل يصن زلتاجاً إ

حق لو يف الو فاألثر الوضعي (وىو ا و يصدون دينداً عليدو فدان مل يسدتطع
الو ،لصن حيث ال ي

فعلددى يد ادلددال) اب  ،وىنددا ددد ان ادلدددار أيضداً ىددو احلددق إذ لددو مل يصددن لددو ىددذا احلددق ،مالصددافر احلددري( ،)1دلددا
وج دفع ادلبلا لو ،فتأ يف.
ومذلك العص فان الدم ودين الفكري جي ( )2عليو تسديد الدين للدائن وإن مان غنيداً جدداً و دا ذلدك إال ألن

درد ادلدال لدو وسدداد ديندو ،والكدول ضدرب الكدا ون وسدنيو غفلدة عدن
للدائن عليو احلق ع ا و ال صلحة يف إلِا و ي
ان (احلق) يس يد ىذه الث رة مبا ال حنتاج عو إ اللجول لسن الكا ون لتربير ةورة ختلء العولية.
(احلِكمة) يف األحكام شاهد على منظومة احلقوق

و(احلِكمة) يف (األحصام) ىي ال اىد العدام علدى ادلددعى مددلييف أو ييدد أو موجدو لالحتمدال علدى األقديف إ
ان عثر على أدلة ن عامل ا ثبات مرسالة احلكو الد حندن صددد إثبدات ادلددعى دا ،فمدثالً( :احلصمدة) يف العود يدة
وىددي وجددو ادلصددلحة فيهددا ىددي اسددتربال الددرحم ،ولصددن حددف ددع الكطددع عدددم علددو النطفددة فا ددا تددة ال تسددكط،
والتفسددري ادل ددهور لددذلك ىددو ان اسددترباله وحصم دة وان التعمدديم ىددو لسد يودن الكددا ون ،ولصددن قددد يكددال ،علددى ضددول ددا
ذمرانه ،ان للِوج عليها أو على رمحها حكاً وىو وجو وجوب االعتداد حف ع خلو الرحم ن احلميف.

عم ال يصلح رلرد ا ذُمر دليالً إذ ىو رلرد احتمال حف اآلن وال ر ن عكد ىذا البحث ىو قرح مون
احلكددو ىددي نا د لألحصددام ددع ادلصددام وادلفاسددد أحيدداانً ومبفردىددا أحيدداانً أخددرا ،ماحتمددال ،البحددث عددن
الدلييف ،وادلدعى ان رسالة احلكو ىي الدلييف ا ثبايت علدى ذلدك ،ممدا ان ىندا أدلدة أخدرا عديددة دن اآل ت
والددروا ت ولصددن سنكتصددر علددى الرسددالة إذ فيهدا عددد ةددحة سددندىا الصفايددة لددو دتد ي الداللددة ممددا سدديأيت الصددالم
عن ذلك عذن هللا تعا .
و نظرية احلكو ادلتوسطة ني ادلصام الثبوتية يف ادلتعلكات و ني األحصام ،بصن تفسري سلسلة ن األحصام
األخرا ،ولو إمجاالً أو احتماالً:
أمثلة لتقدم احلق على ادلصلحة :حق األم

فمنهللا :ان حددق األم طلكداً أعظددم ددن حددق األب ،ددع ان ادلصددلحة تكتضددي ولددو يف اجلملددة مددون حددق األب
وفر.
( )1الذ لو أعطي لكو ي
( )2ن غري ستثنيات الدين.
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أعظم لو ما

ىدي ادلددار وذلدك ألن األب ىدو الدذ حيتداج إليدو الرجديف أمثدر دن األم يف دق قريكدو يف احليداة

إذاً نددال علددى داريددة ادلصددلحة مددان ال ددد ددن التفصددييف ،وحددق ددصر عمتهددا عليددو حبملددو وإرضدداعو وغددري ذلددك،
يمد دلدارية احلق وارجحيتو ىهنا على ادلصلحة لو تِامحاً .فتأ يف
عدم تعلق الزكاة بتغري النصاب

ومنها :النصاب فان ن رائط تعلق الِماة ىو كال النصاب قدول احلدول فدإذا اب احددا ال دياه أو وىبهدا
ا رتا أخرا أو وىب لو سكط وجوب الِماة ،ع ان صدلحة الفكدرال يف ثبو،دا ،فكدد يفسدر ذلدك ابحلدق يف
أعيان ىذه األغنام فإذا ت ري احدىا فكد زال ِوال وضوعو وإن ما صلحة الفكرال حباذلا.
إرث الطبقة األوىل رغم حاجة الثانية
ومنها :ا رث :إذ يرث ْن يف الطبكة األو وإن مل يصن زلتاجاً أ داً وال يرث عو ن مان يف الطبكة الثا يدة

أو الثالثدة وإن مدان زلتاجداً جدداً دا لعلددو ال بصدن تفسددريه ابدلصدلحة ،فا دو علددى خالفهدا بداىراً ،دديف يُفسدر ابحلددق
فان حق األقرب أعظم ن حق األ عد.
و نها :قتيف ادلرتد الفطر أو ادللي روقو ،علدى ادل دهور ،فا دو أل دو ا تهدك حدق هللا تعدا ابالرتدداد ورفدض
دينددو وإن مل يصددن يف ذلددك فسدددة فرضداً أ ددداً لنفسددو وال ل ددريه ،وفددر ُ اال فصددا مددا إذ الصددالم عددن احلسددن

يردىا دعوا ثبوت ادلفسدة طلكاً فتأ يف.
والكبح ،فال ي

حرمة اخلمر ال للمفسدة فقط ب حلق البدن أو حق هللا

ِ
َ َعل ِن ْ
وييمد ا ذمر :ان اخلمرة زلر دة ألن فيهدا ادلضدرة وادلفسددة قدال تعدا ( :يَ ْسل َلُونَ َ
اخلَ ْمل ِر َوال َْم ْيسل ِر ُْل ْ
فِي ِه َما إِ ْْثٌ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِ ْْثُُه َمآ أَ ْكبَل ُر ِمن نَّل ْف ِع ِه َما)( )1وال ك يف ذلك لصنها حصمة وليسد وعليدة ولدذا

حيرم اذلريوئني أو الرت
ُحير الكطرة الواحدة ن اخلمرة ،ومل ي
ا و قد تصون فسدتو أمثر ن اخلمرة(.)2

دثالً ،لدوال العندوان الثدا و أو الضدرر البدالا ،رغدم

فكدد يكدال ا دو إ جدوار فسددتو فدان (حدق البدددن)( )3علدى ا سدان ىدو اجلددِل اآلخدر لوعلدة التحدرميأ أال تددرا

ان ادلفسدة لو جتردت عن احلق دلا حر مت ري احلائط ثالً ،لوال دخولو يف عندوان ا سدرا والتبدذير ،فا دو
( )1سورة البكرة :آية .212
( )2فالح ثالً :ان ادلبتلى ابالعتياد مثرياً ا يضحي ،والعياذ ابهلل ،عرضو ليحصيف على جرعة ن الرت
( )3وا ا لو ُ وفع حبق هللا فهو باىر حينئذ.
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غري زلرم أل و لي للجدار على ا سان حق.
واحلاةدديف :ان احلصددم قددد يصددون نوقداً ابدلصددلحة وادلفسدددة وقددد يصددون نوقداً ابحلددق وقددد يصددون نوقداً مددا
ولذلك قد يتِاحم احلدق دع ادلصدلحة ممدا يف ثدال تسدديد الفكدري ديندو لل د أو إعطدال ال د ادلدال ا تددالً للفكدري
مما سبق.
دديف ق دد يُعلي ديف احلصد ُدم حبد ويدق هللا عليددك فددال حاجددة لتعليلددو حبددق البدددن أو حددق الطددر اآلخددر ،و ددذلك يظهددر ان
النسبة ىي ن وجو ني احلق و ني ادلصلحة وادلفسدة ،صيف أوضح فتد ر وستأيت تتمة لذلك عذن هللا تعا .
ظهور رسالة احلقوق يف ثبوت منظومة احلقوق

َن َِِّ
انُ أ َّ
لَ َّ
لَ ُح ُقوْ لاً
ن َعلَْيل َ
ولنتددد ر اآلن يف كدداقع ددن رسددالة احلكددو  ،قددال عليددو السددالم(( :ا ْعلَل ْلم َرِكَل َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صل َّلرفْ َ َِللا
ُُِميطَلةً بِل َ
لَ ِيف ُك ل ِّ َح َرَكللة َََّرْكتَل َهللا أ َْو َس ل َكنَة َس ل َك ْنلتَل َها أ َْو َم ْن ِزلَللة نَل َزلْتَل َهللا أ َْو َجا ِر َحللة َْللَْبلتَل َهللا ْوةلَللة تَ َ
ض َها أَ ْكبَل ُر ِم ْن بَل ْعل ))( )1وىدو بداىر ديف ةدريح يف ثبدوت حكدو هلل تعدا زليطدة ندا يف مديف حرمدة وسدصون
بَل ْع ُ
وجارحددة وآلددة وغريىددا ،واحلددق غددري ادلصددلحة وادلفسدددة ممددا ىددو غددري الوجددوب واحلر ددة ،فصال ددو بدداىر إن مل يصددن
صاً يف ثبوت نظو ة للحكو زليطة صيف فعيف وذات و ا.
ِ
ِِ
ِ
لَ َح ّق لاً َولِيَل ِلد َك
َ َعلَْيل َ
سللانِ َ
َ َعلَْيل َ
سل ْلم ِع َ
ص ل ِر َك َعلَْيل َ
وقددال عليددو السددالم(( :فَ َج َع ل َ لبَ َ
لَ َح ّق لاً َولل َ
لَ َح ّق لاً َول َ
لَ َح ّقلاً))( )2وىدو بداىر يف ان ذلدا عليندا
لَ َعلَْي َ
لَ َح ّقلاً َولَِف ْرِج َ
لَ َعلَْي َ
َ َح ّقلاً َولِبَطْنِ َ
َ َعلَْي َ
َ َح ّقاً َولِ ِر ْجلِ َ
َعلَْي َ
حكوقداً ال رلددرد ان علينددا فيهددا واجبددات م ددض البصددر ،وقددد يسددتظهر نددو و ددا حلكددو ان التسلس ديف يصددون ىصددذا:
حرم علينا النظدر دو للمحر دات فا دو
جعيف هللا تعا للبصر علينا حكاً وا و حيث جعيف هللا تعا علينا ىذا احلق ي
ىتك حلكو ..وللصالم ةلة و ناق ة ستأيت عذن هللا تعا .
وسيأيت الصالم عن أثر ذلك على علم األةول وعلم الفكو مما بهر أثره على علم الصالم .فا تظر.
وصلى هللا على دمحم وةله الطاهرين
ف النِّ ْع َمةَ إَِّال َّ
ف))
الشاكِ ُر َوَال يَ ْش ُك ُر النِّ ْع َمةَ إَِّال ال َْعا ِر ُ
قال ا ام احلسن العسصر عليو السالمَ (( :ال يَل ْع ِر ُ
أعالم الدين
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( )1احلسن ن عبة احلراين ،حتء العكول ،يسسة الن ر ا سال ي – قم،
( )2ادلصدر فسو.
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