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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
()44
عدم حاجة احلكم الوضعي للجعل؟ أو عدم إمكان جعلو؟
مث ان الك الالالم يف احلك الالم الوض الالعي واال الاله رلع الالول ابالس الاليسالل أو ابليب الالك أو ل الاليج وعالالول ،ورة يك الالون ع الالن احلا الالة والوق الالو  ،وأخ الالر يك الالون ع الالن
مصب البحث.
اإلمكان واالمينا  ،وكال األمرين أصبح
ن
أمثلة خمتلفة للحكم الوضعي
مصب البحث واألخذ والرد أكثر بل تصلح ان تكون مرشدة للسول ادلخيار:
ولنذكر قبل ذلك للحكم الوضعي أمثلة منوعة إذ ييضح هبا
ن
سببية الغليان للنواسة يف العصري العنيب ،وسببية ادلالقاة للنواسالة ،وسالببية الغلسالل للطهالارة مالن احلالدث والغطسالل للطهالارة مالن اخلبالث ،فهالذ مالن
دائرة األحكام والظريها سببية اإلحياء واإلرث للملكية.
وسببية الكسوف والزالزل لو وب صالة اآلايت ،وسببية الدلوك لو وب الصالة ،فهذ من دائرة العبادات.
وسببية النكاح للزو ية وليحرمي أم الزو ة ،وسببية الطالق أو الفسخ الهنالدامها وكالذا سالببية الرضالا لفسالخها وسالببية البيالك واذلبالة للملكيالة فهالذ
من دائرة ادلعامالت.
وسببية السيب للرقينة وسببية الينكيل ابلعبد للحرية ،فهذ أمثلة للسببية ويضاف إليها غري السالببية مالن أالالوا احلكالم الوضالعي ،كوعلاله حاكمالاأ أو
قينماأ أو وليناأ إضافة إىل مثل ادلاالعية والساطعية والرافعية واجلزئية وغريها.
االستدالل ابللغوية على عدم جعل احلكم الوضعي
اما البحث األول فهو :حا ة احلكم الوضعي إىل عله مك عل اليكليفي ،ووقوعه ،فسد يسال ابللغوية يف عل احلكم الوضعي؛ إذ أيالة فائالدة
يف عالالل ادللكيالالة مالالك عالالل إابحالالة اليصالالرفات كلهالالا حالال؟ الناقلالالة لالالهع وأيالالة فائالالدة يف عالالل الزو يالالة ذلالالا مالالك عالالل إابحالالة االسالاليمياعات وو الالوب النفسالالة
واإلطاعة وشبه ذلكع.
واحلاصل :االه عند إحياء زيد لألرض مثالأ أو إرثه ذلا أو شرائه فان الشار أحل له تكليفاأ كالل اليصالرفات فيهالا الا فيهالا الناقلالة فالال حا الة جلعالل
أمالالر اعيبالالارر آخالالر هالالو ادلسالالمى ابدللكيالالة ،وحيالالث ال حا الالة كالالان علالاله لغالواأ ومنالاله يسالاليدل علالالى عالالدم الوقالالو وان مالالا كالالان الالاهر الوقالالو الالب ويلالاله،
فهذا و ه(.)1
استدالل الشيخ على عدم جعلو ابلوجدان
وقد اسيدل الشيخ على عدم الوقو ابلو دان قال( :فإاله إذا قال لعبد " :أكرم زيدا إن الاءك" ،فهالل الد ادلالوىل مالن الفساله أالاله أالشال إالشالاءين
و عالل أمالرين :أحالداا :و الوب إكالرام زيالد عنالالد رليآلاله ،واآلخالر :كالون رليآلاله سالبباأ لو الالوب إكرامالهع أو أن الثالا مفهالوم منيالز مالن األول ال يالالاج إىل
()2
عل مغاير جلعله وال إىل بيان سلالف لبياالهع وذلذا اشيهر)...
مناقشات مع الشيخ
أقول :وكالمه مبين على قياس خفي وهو ان حال الشار هو حال ادلوايل العرفية لذا يصح االسيدالل حبالنا وما صلد مالن أالفسالنا عنالد اإلالشالاء
على حاله ومك قطك النظر عن النساش يف هذا( )3فااله يرد عليه:
 -3الفرق بني الظرف والشرط ،واجلعل واجملعول يف الشرط أمران
أوالأ :ان هناك فرقاأ بني الظرفية والشرطية؛ فان كالم الشيخ يصح يف الظرف وال يصح يف الشرط؛ فان رليء زيد إذا كالان رفالاأ لو الوب اإلكالرام
فال شك االه إذا قال( :أكالرم زيالداأ عنالد رليآلاله) قاصالداأ الظرفيالة انضالة فاالاله قالد االشال الو الوب و علاله وآ عالل أمالراأ آخالر ،لكناله أ ناليب عالن البحالث إذ
الفرض ان البحث هو عن األحكام الوضعية كالشرطية والسببية وادلاالعية ،فهذا هو موضالك حبثاله وحبالث ادلشالهور ،إضالافة إىل ان الظالرف لاليج حكمالاأ
وضعياأ ،فإذا كان اجمليء شرطاأ أو سبباأ يف قولاله (أكرماله إن الاءك) فالال شالك ان اجملعالول حينآلالذ أمالران :األول :عالل الو الوب ،الثالا  :عالل شالرطية
( )1شلا خطر ابلبال ييداأ لكالم الشيخ قدس سر .
( )2الشيخ مرتضى االالصارر ،فرائد األصول ،إعداد جلنة حتسيق تراث الشيخ األعظم – قم ،ج 3ص.121
( )3إذ لو صح يف الرسول صلى هللا عليه واله وسلم فكيف يصح يف هللا تعاىلع .في مل
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اجمليء له ،أو اجملعول هو األول والثا مكشوف عن سببييه.
ولعل تعبري الشيخ الحساأ بال(عند) هو الذر أوقعه يف الوهم إذ االيسل ذهنه إىل الظرف بدل ما هو زلل الكالم وهو الشرط.
والالالذر يالالدل علالالى عالالل الثالالا (أو الكشالالف عنالاله) االالاله علسالالة عليالاله ولالالو كالالان و الالوب اإلك الرام هالالو اجملعالالول فسالالل دلالالا كالالان هنالالاك و الاله لليعليالالق علالالى
اجمليء بسوله( :أكرمه إذا اءك).
وبعبارة أخر  :بسوله( :أكالرم زيالداأ) ط طعالل و وباله وبسولاله( :إذا الاءك) ط طعالل تعليسيياله والشالرطية ،العالم علهمالا ملالة واحالدة ،بالل السالول علهمالا
مليني وإن كااليا مرتابطيني فبال(أكرم زيداأ) عل و وبه وبال(إن اءك) عل شرطييه وكون اجلملة واحدة يف اهر األمالر ال يعالين اهنالا كالذلك حسيسالة
الضلالذلا واقعاأ إىل اثنيني.
بعب الارة أخالالر ( :أكالالرم زيالالداأ إن الالاءك) و الالود إمجالالايل لألم الرين :و الالوب إك الرام زيالالد وشالالرطية رليآلالاله لو الالوب إكرامالاله وإال كالالان اجملالاليء رف الاأ ،فسالالول
الشيخ (أحداا :و وب إكرام زيد عند رليآله) مسيبطن لألمرين معاأ لد الدقة إن أراد بال(عند)( :إذا) كما هو مفروض ادلس لة.
وحاصل الو ه األول :االه يو د عالن( )1ورلعوالن.
 -2الـ ُمنشأ أمران وإن كان اإلنشاء واحدا
ادلنش ال أم الران ،إذ قالالد يكالالون عالالالن ورلعالالوالن – كمالالا هالالو األ هالالر كمالالا سالالبق – وقالالد يكالالون عالالل واحالالد
اثالي الاأ :سالاللمنا ان اإلالشالالاء واحالالد لكالالن ط
ورلعوالن كما هو يف ادلسام تنزيالأ فااله بيلك اجلملة – ولنفرتض اهنا إالشاء واحد ،واإلالشاء عل وإ اد – أو د لمنشال طين االا الو الوب والشالرطية أو
فسل الو وب وادلعلسية أو فسل الو وب ومشروطييه ابجمليء.
ىل عبارة الشيخ متناقضة؟
رد مال ندعا فكال نن ارتكالالاز وو داالالاله سالالاقه إليهالالا علالالى خالالالف مالالدعا الالالذر أ هالالد الفسالاله إلثباتالاله؛
بالالل السالالول :ان آخالالر عبالالارة الشالاليخ كالصالالر ة يف ن
وذلك بسوله (ال يالاج إىل عالل مغالاير جلعلاله) فاالاله إذعالان ابالاله يالاج إىل اجلعالل واالاله رلعالول لكالن ال عالل مغالاير فاجلعالل واحالد واجملعالول اثنالان وهالو
ادلطلوب ،بعبارة أخر إذا وقك النفي على ادلسيند كان مصالبه السيالد ال ذات ادلسيالد فسولاله( :ال يالاج إىل عالل مغالاير) يعالين االاله يالاج إىل عالل لكالن
ال ياج إىل عل مغاير ،فيدبر و مل.
احملتمالت الثالث يف تعليق احلكم على أمر
وبعبارة أخر  :مآط طآه يسل ادلوىل (أكرم زيداأ) فسلع موآط أضاف (إذا اءك)ع انيمل يف و هه أمور:
األول :كون اجمليء رفاأ ورلرد عالمالة ومشالري إىل الام موضالو حكماله ،ولكناله خالالف الاهر (إذا) كمالا االاله خالالف مبالس الشاليخ وسالائر العلمالاء
وخالف مصب البحث.
الثا  :االه اعيرب سبباأ إل ابه ،فكاالت سببييه عل الشار  ،وقد علها كما عل احلكم اليكليفي.
الثالث :االه كشف بذلك عن كواله سبباأ ثبووأ ،ال عله ،فيكون قالد عالل احلكالم اليكليفالي مبنيالاأ – علالى السالببية الثبوتيالة – كمالا سنفصالله غالداأ
إبذن هللا تعاىل.
واحلاصل :االه امالا ان يكالون هنالاك عالالن ورلعالوالن ،أو عالل واحالد ورلعالوالن ،أو عالل واحالد ورلعالول واحالد مالك كشالف عالن السالببية الثبوتيالة،
وعليه :فااله( )2اما قد ط طعل أو قد طك طشف.
تنبيالاله :لسالالد حبالالث الشالاليخ مسال لة احلكالالم الوضالالعي يف االسيصالالحاب ناسالالبة صالالحة اسيصالالحابه وعدمالاله ،وقالالد حبثالاله بعال األعالالالم يف أول األصالالول
ناسبة تسسيم احلكم إىل تكليفي ووضعي ،وقد حبثنا ههنا ،يف ابب اليزاحم ،ناسبة ان اليزاحم هل يسك بالني األحكالام اليكليفيالة أو الوضالعية وكالان
ادلدخل رسالة احلسوق اليت اسيظهران منها ان كافة األحكام اليكليفية مسبوقة ابلوضعية فاليزاحم فيها أوالأ.
وادل الالر ن ح ان ه الالذا ادلبح الالث م الالن (ادلب الالادا اليص الالورية واليص الالديسية لعل الالم األص الالول) ول الاليج م الالن مس الالائله ،كم الالا فص الاللنا يف كي الالاب (ادلب الالادا اليص الالورية
واليصديسية لعلم الفسه واالصول) فان آ يفرد ذلا كياب فاألر ح ،من هات ،هو حبثها يف ابب اليزاحم ،وهللا العاآ.
صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
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يس)) حتف العسول عن آل الرسول صلى هللا عليه واله وسلم :ص.456
إبْل َ
( )1ولو ملة واحدة.
( )2ادلوىل.

