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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،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
الثمرة على األقوال األربعة:
وأما الثمرة فتظهر على األقوال األربعة:

()77

 -1ال استصحاب فيها ،بناء على ان األحكام الوضعية انتزاعية
فانو إن صران إىل ان األحكام الوضعية ،ما ىي إال أحكاام انتااعياة أو اناو ال يوغاد حلام احلكام التكليفاي وىاي إداا ىاي ار عبام
عنو ،فال يصح استصحاهبا ،على كالم سيأيت ،إال ابستصحاب منشأ انتااعها فهو املدار ،ىذا أوالً.
 -2وال تزاحم بينها
مث اهنا ال دخل يف ابب التااحم؛ وذلك ألهنا ال مالكات فيها بل يف مناشئ انتااعها فهي اليت يقع بينهاا التاااحم ،إضاافة إىل اهناا
ليست عولة وليس وغو ىا وعدمها مبا ىي ىي بيد املكلف فال يعقل إغراء أحكام التااحم بينها مان ارغيح األىام منهاا ماثالً علاى
املهم أو التخيم لدى التساوي إذ ليس املالك فيها ،كما سبق ،ليكون بعضها أىام أو مسااو ً كماا ليسات اختيارياة ليخاكاف املكلاف
بًتغيح ىذا على ذاك أو التخيم بينهما فاهنا وغد مبناشئ انتااعها فإن وغادت مناشااها وغادت ىاي قهاراً وإن عادمت عادمت قهاراً
فال يعقل ختيم املكلف بينها أو أمره بًتغيح احدىا مبا ىي ىي إال ،وكما سبق ،إبرغاعو إىل الًتغيح أو التخيم بني مناشاها.
واما على اعتباريتها فتستصحب
وامااا إذا قلنااا اهنااا اعتباريااة فاايمكن استصااحاهبا لكوهنااا أمااوراً وغو يااة عولااة ،فيصااح استصااحاب عاادمها أو وغو ىااا إن كاناات لااو
حالة سابقة ،بل حىت من يقول بعدم صحة استصحاب العدم األزيل لعدم عقالئيتو فان لو خمرغاً وىو استصاحاب عادم األحكاام يف
أول زمان التشاريع ،أي منااذ حااني بعثتااو صاالى هللا عليااو والااو وساالم لبداىااة درغياة ناااول األحكااام كاوال ثااالث وعشارين ساانة وان ُغاال
األحكااام باال شاابو املسااتوعف منهااا كاان عولااة حلظااة البعثااة ،فيستصااحف عاادم كاال مااا شااك يف غعلااو ماان األحكااام التكليفيااة
والوضعية (االعتبارية) بل حىت اإلمضاء لالعتبارات العقالئية فانو حلم حمرز حلظة البعثة بل انو أحرز بعدىا .فتدبر

وتندرج يف ابب التزاحم
كما اهنا بناء على اعتباريتها ندرج يف ابب التااحم وذلك لقيام مالكاهتا هبا فال يتاوىم اهناا حياا كانات اعتبارياة فاال مصالحة أو
مفساادة فيهااا وال مااالك ؛ااا؛ لوضااوح ان يف اعتبااار امللكيااة والاوغيااة والقضاااوة وحلمىااا مصاالحة ملامااة أوغباات اعتبارىااا وكااذا يف اعتبااار
امللكية ابلسرقة مثالً مفسدة اقتضت عدم اعتبارىا فان السرقة ؛ا مفسدة كما ىو واضح فإذا اعترب الشاار حصاول امللكياة هباا كانات
مفسدة اثنية أيضاً.
واحلاص اال :ان االعتب ااار ت إذا ك ااان عول ااة – كم ااا ى ااي ك ااذلك  -ف ااال ب ااد ،يف احلكم ااة ،أن تب ااع يف غعله ااا وعدم ااو املص االحة
واملفسدة.
وكذلك األمر بناء على كوهنا واقعية
بل اننا إذا قلنا ابن األحكام الوضعية أمور واقعية حمضاة ،كماا ىاو مقتضاى الشاق الثاا مان ر ياد الشاي  ،أو ىاي أماور واقعياة –
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غعليااة أي ىااي واقعيااة كوينيااة يف اقتضااائها وغعليااة يف فعليتهااا ،كمااا ساابق بيانااو ،فااان الثم ارات متحققااة :أمااا االستصااحاب فواضااح
جلر نااو يف املوضااوعات واألمااور التكوينيااة إمااا لًت يااف لوازمهااا الشاارعية عليهااا فقا – وىااي ةاارة كافيااة – وامااا لًت يااف األعاام منهااا وماان
اللوازم العا ية والعقلية علاى املختاار نظاراً لشامول بنااء العقاالء وسامهتم لاذلك بال ىاو مور ىاا األول ولشامول اإلكالقاات لاو ،وال يار
على ذلك ما أور وه عليو كما فصلناه يف حملو.
وام ااا الت ا اااحم فواض ااح أيض ا ااً :إذ الت ا اااحم إم ااا يف املالك ااات أو يف األحك ااام ،والت ا اااحم املالك ااي غ ااار عل ااى ك ااال الق ا اولني (العلي ااة
واالقتضاء).
فتحصل انو على كل األقوال ،إال القول ابالنتااعيةً ،ت ف الثمارات األصاولية وسايأيت لصايل و فصايل ذلاك والنقااش حولاو إبذن
هللا عاىل.
توافق احلكمني التكليفي والوضعي وتعاكسهما
مث إن احلكم الوضعي مع احلكم التكليفي قد يتوافقان ثبواتً وإثبااتً وقد يتعاكسان:
فماان الثااا  :مااا لااو قااال( :إذا كساارت زغاااج ال اام ف اا فع لااو ةنااو) فانااو يكشااف ،بناااء علااى م ااايرة احلكمااني الوضااعي والتكليفااي
و عااد ،ا ،عاان ساابق حكاام الشااار بضاامانو فقولااو( :ا فااع لااو) يفيااد :ألنااك (ضااامن) ماان قبا ُال ر باةً ،فقااد انتقلنااا ماان املساابف (احلكاام
بوغوب الدفع) إىل السبف (احلكم ابلضمان) قبلو.
ومن األول ما لو قال( :إذا كسرت زغاغة فانت ضامن) فانو يلامو (فيجف ان دفع الثمن).
مث انو يؤكد ر مبٌت الشي من بعية الوضعية للتكليفية بل انتااعها منو ان املديون لل م ،ابقًتاض أو بكسر أو شبو ذلاك ،ضاامن
وإن يًت ف عليو وغوب الدفع نظراً لعجاه مثالً فهنا حكم وضعي بدون كليفي فتأمل( )1ولعلو أييت.

الشيخ :الصحة والفساد غري جمعولني
مث ان الشااي لقيقااً ملبناااه العااام ماان انتااعيااة األحكااام الوضااعية ،ناااول خمتلااف أنواعهااا :أمااا السااببية واخواهنااا فكمااا مضااى الكااالم
عنها ،وبقي كالمو عن الصحة والفسا فلننقل كالمو مث لنرى ىل ىو اتم ىهنا أم انو مناقش فيو:
قال قدس سره( :ىذا كلو يف السبف والشرط واملانع واجلاء.
وأماا الصااحة والفساا  ،فهمااا يف العباا ات :موافقااة الفعال املااأيت بااو للفعال املااأمور باو وخمالفتااو لاو ،وماان املعلاوم أن ىااا ني  -املوافقااة
واملخالفااة  -ليسااتا لعاال غاعاال ،وأمااا يف املعااامالت ،فهمااا :ر ااف األثاار عليهااا وعدمااو ،فمرغااع ذلااك إىل سااببية ىااذه املعاملااة ألثرىااا
وعدم سببية لك)(.)2
أقول :الشي فسار الصاحة والفساا يف العباا ات واملعاامالت مباا رأيات ،ولكان كاان األوىل التطارل ملختلاف املباا والتعريفاات ؛اا
اٌت فقا وأخاذ الثمارة مان كوهناا حلام عولاة ،بنااء علياو ،وسايأيت
وإثبات االنتااعية أو عدمها ،عليها مجيعاً ،ال االقتصار علاى خمتااره مب ً
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
لقيق ذلك إبذن هللا عاىل.
اَّلل وََل ي ْؤيِسهم ِمن رو ِح َِّ
ِ ِ
قال اإلمام علي عليو السالم(( :الْ َف ِقيه ك ُّل الْ َف ِق ِيه من ََل ي َقنِ ِط الن ِ
اَّلل َوََلْ ي ْؤِم ْن ه ْم ِم ْن َم ْك ِر َّ
اَّلل))
َْ ْ
َّاس م ْن َر ْْحَة َّ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ
َ
هنج البالحلة :ص.483

( )1إذ قد يقال :ان التكليفي ىو وغوب السعي ،فيجاب وماذا عن العاغا أبداً (أي احملرز ذلك) وعن اجملنون والنائم؟ وقد جياب :ابن العاغا نتقال عهد او إىل بيات
املال ،وابن وغوب السعي عليهما عليقي وفيو :ان الضمان أي كونو يف ذمتو نجياي فإذا كان الوغوب عليقياً فقد إنفكا .فتأمل ولعلو أييت مايد كالم حولو.
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