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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()01

ثمرات القول بثبوت األحكام الوضعية
ثم انه قد يتوهم انه ال مثرة للقول بثبوو األحاوام الوضوعية واو وا جمعولوة للشوار وانوه جمورث عوم علموي نظور ال
مثرة فقهية عملية له ،فسواء أقلنا بانه ال توجد أحاام وضعية باملرة أم قلنا با وا عينهوا أم قلنوا با وا جمعولوة باالسوتقالل
أم قلن ووا با ووا جمعول ووة ب ووالتبا فالنت ووائ واح وودة ،بيان ووهن امل امللاي ووة حا ووم وض ووعي ،واحلا ووم التاليف ووي ه ووو جو وواط قطلو و
التصوورفا حو الناقلووة ،فلووو ن نقووب بثبووو احلاووم الوضووعي وقلنووا بانووه ال يوجوود هوويء يواعتبووار ا ووه امللايووة بووب هووو
عبوارة أخورع عوون جوواط التصوورفا حو الناقلووة – اموا هووو رتوار الشووي – فانوه ال تتلووحل احلوال عوون القوول بثبوهتووا إ
على اال القولني فانه جيوط هلذا يااحلائز والوارث التصرف الناقب قطلقا سواء أقلنا بامل له امللاية أم ال.

واووذا احلووال يف الزوجيووة ،والرقيووة واحلريووة ،واووذلل القةوواوة والواليووة والواالووة والواوواية ،واووذلل الةوومامل وح و
الشفعة وح اخليار وح القسم للزوجة ،واذلل اجلزئية الشرطية واملانعية والقاطعية والرافعية وغريها.
ولان احل وجوث مثرا اثرية ترتتب على القول بثبو األحاام الوضعية ،سنشري إىل عدث قنها بإجياطن
الثمرة األولى :تغيري اثري قن عناوين قباحم الفقه واألاول أو قسائلها.
الثمرة الثانية :تطوير الاثري قن قباحم األاول.

تغيير عناوين الكثير من مباحث الفقه واألصول

فن حمض وقنها قا هو واقعين
أما الثمرة األولى :فلها أقثلة وقصاثي اثرية وقنها قا هو ي
تغيّر تعريف (الحجة)

وقنهان امل املبىن يف تعريحل ياحلج سيتغري بناء علوى ببوهتوا قون عدقوه ،فوامل علوم األاوول يودور حوول احلجو
علووى األحاووام الواقعيووة وهووي األثلووة ،وحووول احلج و علووى األحاووام الظاهريووة وهووي األاووول العمليووة ،وقوضوووعه
حسوب املختوارن ياحلجوة املشورتاة القريبوة يف الفقوه أو هوو ياألثلوة األربعوة قون حيوم الدليليوة
ي 1أو غري لل.
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فبنواء علوى ببوو
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األحاام الوضعية يصح تعريحل احلجة – يف غري القطعيوة قنهوا فوامل احلجيوة اتيوة هلواي – 1با وا يالظون املنوزل قنزلوة
القطووا بتتموويم الاشووحل والتنزيووب والتتموويم حاووم وضووعي ،أو تعريفهووا با ووا يالظوون امللغووى احتمووال خالفووه وإلغوواء
احتمووال اخلووالف حاووم وضووعي ،أو با ووا يالااهووحل النوووعي عوون الواقووا وحيووم ن ياوون ااهووفا تاقووا أحتووا إىل
قتمم الاشحل وجعله و لل حام وضعي ،وأقا بناء على عدم ببو األحاوام الوضوعية فوال يصوح تعريوحل احلجوة
إال بالواجب أو الالطم اإلتبا ي. 2
ال وجود للمشاع والكلي في المعيَّن
وقنهووان انووه ال قعووىن للقووول بووياملشا ويالالووي يف املعو اوني وغووري لوول ،بنوواء علووى انتفوواء األحاووام الوضووعية ،إ انووه
قن السالبة بانتفاء املوضو إ ال قلاية ح تاومل قشاعة أو اليا يف املعني أو طلقا أو وقفا وهبه لول ،بوب املشوا
– قووثال – سوويعن حين ووذ ج وواط تصوورف هووذا وج وواط تصوورف اه قعووا يف األرو ،علووى انووه يشوواب حين ووذ لووو اووامل
أحدمها قالاا للربا واآلخر للثالبة أربا فانه ال قعىن لتفسري لل باجلواط املرباا وإمل أقان خترجيه بتالحل هديد.
ال وجود للتنزيل

ومنها :امل أثلة التنزيب ،ال ياومل هلا حين ذ قعىن إال بإرجاعها للتاليوحل ،فوامل التنزيوب حاوم وضوعي ،بنواء علوى
ببوتووه؛ ألمل أقوور وضووعه ورفعووه بيوود الشووار ولوويش هووو يحاووم الشووار قوون حيووم االقتةوواء أو التخيووري فووامل هووذا هووو
احلام التاليفي حسب البعض واقا قا عداه فحام وضعي ،ااألقثلة السابقة يف ادر البحم.
ِ
ص ََلةي 3تنزيب له قنزلتها ،فعلوى انتفواء احلاوم الوضوعي جيوب امل يرفوا اليود عون
فمثالن قوله الطََّو ُ
اف بِالْبَ ْيت َ

هووذا الظوواهر ويقووال امل قعنوواه امل الط وواف جيووب فيووه الطهووارة قوون احلوودث واخلبووم االصووالة ،وال غووري أ لوويش انووه
قنزل قنزلتها قن هذا احليم.
ِ
َّس ِ
بي 4فانوه
ب َال تُبَ اعُ َوَال تُ َ
وه ُ
واذلل قاعودة يالرضوا حلموة الحموة النسوب والْ َوَال ُ لُ ْح َم ة َكلُ ْح َم ة الن َ
تنزيب فتأقب ،وقوله أيةا ياملطلقة رجعية طوجة بب والتعبري بوويللل فيوه الرجعوة يف قوا ورثن َ ع ْن َج ِمي ِل بْ ِن َد َّرا
َع ْن بَ ْع ِ
ات
ر فِي ِه َّ
الر ْج َع ةَ ثُ َّم َم َ
َح ِ ِه َما (عليهم ا الس َلم) فِ ي َر ُج ل قَلَّ َر ْام َرأَتَ هُ قَ ََلْ اُ يَ ْملِ ُ
أأ ْ
َص َحابِنَا َع ْن أ َ
ي1
ي2
ي3
ي4

على قا قالوا ،وناقشناه يف حمله.
ارنا عشر قعاين لوياحلجة يف اتاب ياحلجة قعانيها وقصاثيقها فراجا.
ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،ثار سيد الشهداء  - قم1441 ،هو 2 ،ص.161
الشي الصدوق ،قن ال حيةره الفقيه ،قؤسسة النشر اإلسالقي – قم1413 ،هو 3 ،ص.133
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ِ
َجلَ ْي ِن أ َْربَ َع ِة أَ ْ ُهر َو َع ْش راُ
َع ْن َه ا َْ َ
ال تَ ْعتَ بِأَبْ َع ْاأل َ
َح ُ
جو وواط االس ووتمتاعا انتف ووى التنزي ووب قنزلته ووا ب ووالتبا قهو ورا ،وا ووذلل – عل ووى وج ووه – قول ووه ن التَّ يَم َم أ َ
وريْ ِني 3بناء على انه قنزل قنزلة الطهور وهو املاء.
الطَّ ُه َ
ي 1ي2

فانووه إ ا نفينووا الزوجيووة احاوم وضووعي وانووه لوويش إال

وقنهان تعريحل البيا فانه ال يصح ،بنواء علوى نفوي احلاوم الوضوعي ،تعريفوه بوويقباثلة قوال (وال أو يمتليول عوني
(ال أو ينقب امللاية أو هبه لل إ ال قلاية على هذا الرأ ح تنقب أو جير قباثلتها ،بوب جيوب امل يعورف
بويقباثلة جواط التصرف جبواط التصرف وهو غريب إمل ن نقب بانه باطب إ ليسو األحاوام بأيودينا لنقووم بتبوديب
بعةها ببعض ،فتأقب.
وعلووى أيووة حووال فانووه اووامل علووى الشووي إ هووب إىل لوول املبووىن إ جيوور عليووه يف اووب الفقووه واألاووول ،لانووه
قشى علوى ضووء قوول املشوهور يف ببوو احلاوم الوضوعي ،فقوال باملشوا  ،وعورف البيوا (باثلوة قوال (وال إ ارتةوى

تعري ووحل املص ووبا  ،واحلج ووة بإلغ وواء اخل ووالفي 4أو ه ووبهه ،والت ووزم بالتنزي ووب يف األقثل ووة الس ووابقة إىل غ ووري ل وول ،ولع ووب
ارتااطه الفطور قواثه إىل الورفض العملوي إلسوراء قبنواه األاوويل يف احلاوم الوضوعي إىل قباحثوه األاوولية والفقهيوة،
فتدبر.
تطوير الكثير من مباحث األصول

واما الثم رة الثاني ة :فتوضويحهان انوه بنواء علوى ببوو احلاوم الوضوعي اوامل ينبغوي تطووير قباحوم األاوول بنواء
علووى اإل عووامل بوجوثهووا (ووا اووامل يثريهووا ويشوواب تقوودقا وتطووورا فيهووا ،ولنمث وب لووذلل بووبعض األقثلووة قوون املسووائب
األاوليةن

اْتضا الحكم بأمر وضعي قرد ْسيمه

فمنهوان قبحووم اقتةواء األقوور بالشويء للنهووي عون ضووده اخلواص أو العووام ،فوا م اقتصووروا علوى احلاووم التاليفووي
اما ترع ،ولاون البحوم ،بوبعض التطووير ،جيور يف األحاوام الوضوعية بوامل يقوال قوثالن هوب يقتةوي احلاوم جبزئيوة
أقر ملراب طرث جزئية األقر اآلخر القسيم له أو املةاث؟ وقثاله قن التاوينيا ن األثوية اليت تتةواث بعوض قراباهتوا
ي1
ي2
ي3
ي4

بقة اإلسالم الالين ،الاايف ،ثار الاتب اإلسالقية – طهرامل 6 ،ص.124
وفيه انه ليش بتنزيب وإمل اامل حاما وضعيا.
بقة اإلسالم الالين ،الاايف ،ثار الاتب اإلسالقية – طهرامل 3 ،ص.63
فتأقب.
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قا البعض اآلخر (عىن انه إقا امل جيعب هذا الدواء جزء قن هذا املراب أو اه وإال أفسدا الدواء وأضورا بواملريض،
واقا قثاله قن الشرعيا فسيأيت بإ مل اهلل تعاىل.

واووذللن يقووالن هووب يقتةووي احلاووم (لاي وة احلووائز يأو ال ووارث طوورث احلاووم بالقسوويم ،وهووو قلايووة قوون أخووذ
الطووائر قووثال قوون يوود احلووائز قهورا؟ فووإ ا قلنووا بووذلل اقاعوودة عاقووة افووى لنفيووه نفووش احلاووم بثبووو القسوويم قوون غووري
حاجة إىل ثليب خاص اأثلة الغصب ،واذلل اقتةاء احلام بزوجيتها لزيد نفي طوجيتها لعمرو وإمل أجرع عليهوا
الصيغة قثال.
اجتماع حكمين وضعيين متضادين
وقنهووان عووم اجتمووا األقوور والنهووي ،االصووالة يف املغصوووب ،فانووه يقووال علووى غ وراره يف األحاووام الوضووعيةن انووه
هوب لاون امل جيتمووا اونوه جوزءا قووا اونوه قغصوووبا اموا لوو اووامل قسوجد جبهتووه أرضوا قغصووبة فهووب جيتموا يف هووذه
السووجدة او ووا جووزء قوون الصووالة وغصووبا؟ فووذلل علووى اإلقاووامل وتعوودث املعنووومل بتعوودث العنووامل ،وأقووا علووى االقتنووا
فاقا يرجح جانب اجلزئية فهذا الران يالسجدتامل احيح وإمل اامل غاابا عاايا وإال فال.
فروع تمرينية
 يالتقواص فهووب هوو قوون تةواث األحاووام الوضوعية بووني قلايتوه لووه وبوني حو الغوري يف متلاووه ،أو ال؟ وهوب هوووقن قصاثي اجتما املتةاثين؟
 يح املارة فهب يتةاث قلاوه لوه قوا حو املوارة يف اقتطواف الثمورة بشوروطها يااونوه قوارا ال قااودا وامل الحيمب قعه ..اخل أو ال هبذه الشروط ،أو ببعةها حسب اآلراء؟.
 واومل البار اقوىل عليها قن قبب أبيها وجدها على القول به ،فإ ا توارث عقدامها هلوا علوى هخصوني يف وقو
واحوود ،فهووب األب ققوودم أو اجلوود أو يتسوواقطامل أو هووي باخليووار؟ فهووب هووو قوون قبيووب اجتمووا احلامووني الوضووعيني
املتةاثين؟ وللبحم الة بإ مل اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محم وآله الطاهرين
ِ
َّ ِ
ط لَهُ فِي ِرْزِْ ِه ،فَ لْي ِ
الرِح َم لَ َها
سَ
ص ْل َرِح َمهُ فَِإ َّن َّ
َ
قال رسول اهلل ن َ م ْن َس َّرهُ أَ ْن يَ ُم َّ اللهُ في عُ ُم ِره َوأَ ْن يَ ْب ُ
ِ
ِ ِ
ول يا ر ِّ ِ
صلَنِي َواْْطَ ْع َم ْن َْطَ َعنِي
ب ص ْل َم ْن َو َ
سان يَ ْوَم الْقيَ َامة ذَلْر تَ ُق ُ َ َ
لَ
يل َخير إِذَا أَتَ ْته َّ ِ
ِ
ِ
َس َف ِل َْ ْعر فِي النَّا ِر
فَ َّ
ُ
سبِ ِ ْ
الرح ُم الَّتِي َْطَ َع َها فَتَ ْه ِوي بِه إِلَى أ ْ
الر ُج ُل لَيُ َرى ب َ
الاايفن  2ص.116
املوقا التاىلن m-alshirazi.com
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