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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
()23
سن القانون يف موارد عدمها
التعليل ابحلكمة مث ّ
تتمةةة :سببب( مثمب الاحل ماحل مببةع يف العببدة ،وهببي و ببه املصببلاة ثيهببا ،هببيحل اسبباءاا الببرحم ،ول ببن حببط ببد اللطببد نعببدم علببو النطفببة ثا ببا
اثناببة ال قسببلا ،والافسببو املذببهور لببالت هببو ان اسبباءاات ح مببة وان الاعمببيم هببو لسببن اللبباوون ،ول ببن قببد يلببال ،علببى ضببوا ببا ببر ت ،ان
للزوج عليها أو على رمحها حلا وهو و ه و وب االعاداد حط د خلو الرحم ن احلملعم1ع.
ونعبببارة أخببرهنحل ا ببم يعللببون – عببادة – ثبببوت احل ببم ببد علببة العلببة مأاب احل مببةع ابوببه ببن ابب سببن اللبباوون دمببا يعب ثبببوت احل ببم يف
املوارد اليت ال قو د احل مة واملصلاة املعهودة ثيها ،جملرد ضرب اللاوون وقوحيد ح م اجلميدم2ع.
سن القانون
اإلشكال :فاألوىل االستثناء ال التعميم بدعوى ّ
ثلد يورد عليهمحل اوه إ ا ان الت ثيجب االسبا ناا بن احل بم ال قعميمبه بد عبدم و بود املبال يف نعب األثبرادا اسبانادا إ جمبرد سبن
اللاوون ،واالسا ناا ليس نعزيز نل الفلبه بب علبى عصبيل العمو بات وقلييبد املطللبات ثلبي ن هباا نهبا ثل ىلبم اللجبوا إ سبن اللباوون؟ اللهبم
إال على دعوهن املصلاة السلو ية ل نها اأخرة رقبة عن ماملصلاةع يف املاعل( أو سب( أ ر ثيه بحل ماحل(ع لو ثبت.
ونعبارة أخرهنحل ا ا ا م يريدون إبطراد احل م وظر لسن اللاوون اوه قو بد ثيبه صبلاة نديلبة للا مبة املرقفعبة ل ننبا ال وعلمهبا وقبد خفيبت
علينا ،وا ا ان يراد ان اللاوون قد عمم ملوارد ثىلبلد احل مة د عدم و ود هة صلاة أخرهن؟.
ثببان أريببد األول لببزوم الاعليببل نببه ال الاعليببل نسببن اللبباوون إال ببد إر اعببه لببه ،وإن أريببد ال ببااب ببان ابط بالا ونببال و ببه .وعببم للاعليببل ننظببو
املصلاة السلو ية و ه ،ل نه ،ما سب( ،و ه الح(.
األوىل التعليل ابلسابق رتبة وهو (احلقوق)
وعلبى أاب ثبباألو هبو اللجببوا يف بوارد ثلببد احل مبة ،نببل طللبا ،إ ثبببوت احلبب( البااب هببو نذبأ احل ببم ثىلببه يعلبل ثببوت احل ببم ،إن ببت
ال ءهن املدعاة ،سانلا رقبةا على املصبلاة السبلو ية البيت جاباج نبدورها إ إثببات أو ي بونم3ع حمبامالا علبى األقبل لسبيم لبدعوهن سبن اللباوون،
ثفببي ببال العببدة ب الا قببد يلببال ابن االعاببداد وا ببب علببى املطللببة ل بببوت حبب( للر ببل عليهببا أو علببى رمحهببا ال جملببرد صببلاة االسبباءاا املعلو ببة
العدم إ ا قطد نعدم احلمل وأب ا حائل ،ونالت يظهر و ه نلاا احل م رغم عدم احلمل قطع ا وهو اوه ماحل(ع الااب له عليها.
ويؤيببدت أو يببدل عليببه اوببه ال عببدة للمببزاب ببا ببد احامببال محلهببا ،وقببد علبل ابوببه ال حر ببة ملبباا البزااب ثبباملال إ ن حر ببة الببزوج يف قبببال عببدم
حر ة الزااب ،ثرعاية ح( حر اه أو ب العدة ع س الزااب إ ال حر ة له ثال ح( له يف اعادادها.
ال يلالحل ثبت علمي ا ان الزو ة جمل نصماه اجلينية وال قزول إال نعد ثالث اقراا أو نعد وثباة البزوج أبرنعبة أ بهر وعذبرة أمم ،ثالعبدة إ ن
هي للمصلاة هات وهي عا ة غو خاصة ابحلا ل أو حمامله احلمل ،ثاذمل احلائل.
إ يلببالحل لببو ثببر ثبببوت لببت علميبا ثاوببه ال يعلببم اوببه الو ببه ببرعا يف إ بباب العببدة ،نببل لببو ببان هببو الو ببه للببزم اوببه لببو قطببورت العلبباقو
ثاعطيت دوااا أزال البصمة ثاسلا العدة! وال مي ن اللول نالت.
وع ببم ال ي ف ببي ببا ببر ت الس بباظهار ان العل ببة ه ببو ماحل ب(ع أو او ببه ببزا العل ببة ببد ص ببلاة االس بباءاا ،وإثب ببات ه ببات الص ب رهن ا ببة ،س ببائر
م1ع را د الدرس م55ع.
م2ع ندعوهن ان وفس قوحيد اللاوون ثيه صلاة ،ثهو وظو املصلاة السلو ية.
م3ع الاعليل ابحل(.
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الص ب رمت واملسببائل ،إ قابببد أدلاهببا ،إال ان عمببدة ببا وببروم قولببه ،و مببا سببب( ،طببرح لببت مان نظو ببة احللببو هببي العلببة وراا األح ببام أو ببزا
العلببة إضبباثة للمصببامل واملفاسببدع ولببو احامببال عليببه ؤيببدات ،مث العمببدة االسببادالل نرسببالة احللببو علببى لببي املببدعى والببيت لببو ثباببت داللاهببا ملببا
احاجنا إ دليل آخر و لت لصااها ،نطري( النجا ي إ ال مايل سندا ووضوح داللاها أيضا ،وا ا اسالراا خمالة األدلة ثيسادعي جماالا آخر.
ما ادلراد إبجياب هللا حقه علينا؟
َ
ََ
َ َ
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اُ َعلَية َ مةا أَوجبةهأ لَنَة ِْ َس َةه تَةبةار َت وتَةع َ َ َ َ َ
َصةل ا ْحل أق َ
وأَ َْبةر ح أق َ
ةوق َوَم ْنةهأ تَة َِةر أ ،أمث أ َْو َجبَةهأ َعلَْية َ لَنَة ِْ َسة َ َم ْةن
ََ ََ
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ةاىل م ْةن َح ّقةه الةأي أه َةو أ ْ أ أ
َ َأ أ
م1ع
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َ
َ
َة ْرنَ َ إَ َىل َ َدم َ ...عع وصريح الم اإل ام عليه السالم مم َوأَ َْبَة أر أح أقوق اُ َعلَْي َ َما أ َْو َجبَهأ لنَة ِْسةهعع هبو ان هباا احلب( أو ببه هللا لنفسبه
ثهببل يعب لببت اوببه لببو يو بببه مأاب لببو يو ببب قوحيببدت وعبادقببه مببا سببيأ ببن قفسببوت حلبب( هللا نببالت نلولببه ممفانة تعبةةدت ال تبةةرت بةةه
شيئاًعع ع ملا و ب؟ واوه أ ر اعاباراب نوط ابعابار املعاء وإوذائه؟ أو ال نل هو ح( ق بوي ال مي بن علبه قذبريعا ثببمأو به لنفسبهع أاب اثبابه
لنفسه ق وين ا ال قذريع ا؟ مث ا عىن عله ق وين ا؟
أنوا اجلعل :البسيط وادلرَب والتبعي
جلي( لت وقوف على نيان أقسام اجلعل واإل ادحل
اجلعةةل التبعةةي :وهببو عببل الذببيا شعببل نذببأ اوازاعببه و لببت مطلبب( اقيببات ابب الءهببان جعببل الزو يببة شعببل األرنعببة نرقلبباالت ب الا،
واجملعول ابجلعل الابعي يساايل عل نذأت ندون عله قهرا ما يساايل عله اسالالالا ثإ ادت إب اد نذأ اوازاعه.
اجلعل البسيط :جعل اجلواهر ااتا و اقيات ثا ا جمعولة ننفسها ،ولولحل عل هللا اإلوسان أاب أو دت هللا أاب خلله.
اجلعل ادلرَب أو ادلؤلف :و لت جعل االعرا املفارقة نل حط الالز ة مغو الااقيةع و لت جعل احلائا أني و عل املاا ضاثا.
واجلعل املر ب يساايل ان ي ون نبني الذبيا و اقبه و اقياقبه وإال للبزم اوف با الباات عبن وفسبها إن عبل هلبا اابا ابجلعبل املر بب ولباا
قالواحل م ا عل هللا املذمش ذمذ ا نل أو دتع ثإ ا أو دت ثان ثبوت ذمذياه له ضرورية وال يعلل قف ي ها عن املذمش إال ابعدا ه.
هل حق هللا يف عبادته جمعول ابجلعل البسيط أو ادلرَب أو التبعي؟
وال ببالم يف امللببام هببو عببن ماحللببو ع ثهببل حبب( هللا علببى عبببادت نعبادقببه وقوحيببدت جمعببول ابجلعببل الابعببي؟ أاب اوببه إ ا أو ببد زيببدا ثلببد أو ببد
ننفس إ ادت ح( عبادقه عليه اا له يث ال مي ن قف ي ه وال إسلاطه عنه؟.
أو هو جمعول ابجلعل املر ب ابن خيل( هللا اإلوسان أوالا مث عل عليه ح( العبادة ثهو قانل للاف يت وان ال عل؟.
أو هو جمعول ابجلعل البسيا ،ابن عل اسالالالا ال يف حمل؟
وسيأ إب ن هللا قعا جلي( لت ثإ ا صر إ االحامال األول ثرضا ثاوه يبطل نه الم الذبي بن اوابزاحل احل بم الا ليفبي بن الوضبعي
نل قوله – على املساظهر – ن عينياه له ،قهراا إ ال ت ان احل م الا ليفي ن و وب وحر ة وحنومها اعابباراب مي بن للذبارحل ان علبه أو
ان ال عله وان أ رت نيد املعاء ،ث ية ي بون احلب( إ ا قلنبا ابوبه جمعبول قبعبا أاب شعبل نذبأ اوازاعبه واوبه يسباايل عبدم علبهم2ع بد علبهم3ع،
عينىله؟ أاب ية ي ون االوازاعي عني االعاباراب؟ و ية ي ون املناىلزحل ن املو ود وفسه م اب( الطاعبة والاوحيبد علبى االحامبال األولع نازعبا
وجمعوالا ابلابد للا لية الالح( على امل لة واملاعل(؟ وللباث قامة ثأواظر .وصلى هللا على دمحم وآله ال اهرين
َ َ َ
اخلألأ َق يةبةلأ أغ بَ َ َ َ
ال أح ْس أن
ض أل َما أ ْع َ َي ال َْع ْب أد َ َ
يل لَهأ َما أَفْ َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلمحل مم أح ْس أن ْ َ ْ
َ
صاحبه َد َر َجةَ الصائ َم الْ َقائ َم فَق َ
ْ
اخلألأ َقعع
م1ع احلسن نن عبة احلرااب ،جة العلول ،ؤسسة النذر اإلسال ي – قم ،ص.255
م2ع احل(.
م3ع نذأ اوازاعه.
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