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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
()13

وادلكره و ...على ادلشهور ،دون الشيخ
 -1األحكام الوضعية تلزم الصيب
َ

الثمػػرة الثالثػػة :ان األحكااام الوضااعية ،علااى الاااول غبواااا ،ل ا م ا املكلفااني و تعلاام اام ،ولل ا الصااي
املكره واملضطر ومن ال يعلم قصوراً ،اما على الاول عدم ثبواا فال شيء يتعلم م :ال حكام كليفاي
واجملنون و َ
ا
َ
ْ و َع ػ ا الَم َُِيػ ا
ا
ػون َحػػي ِياِيػ َػَ َو َعػ ا الص ػ ا ا َحػػي
َ
إل الفاار (( َرفَػ َ الَ َللَػ َػم َع ػ َ َلََثَلَػػةَ :ع ػ ا الِػػاى ام َحػػي َِ ََ ػتَػ َيل َ َ
َِ َكبَػ َر )1())...و(( يرفا َ َع َ أيم اِت تا ََ ٌَ :
اخلَطَاءي َوالِا ََيَا ين َوَما أي َك اريهوا َعلََي اػِ َوَمػا َال َِػ َعلَ يمػو َن َوَمػا َال ِي اطي يلػو َن َوَمػا
ضػطيوروا ِالََي اػِ )2())...وال حكام وضاعي ،إل حيا ال حكام كليفيااً علاايهم فاال حكام وضاعياً ألناو اماا منتا ن ماان
اَ
يكان الوضاعي ألناو اسام
احلكم التكليفي فإلا انتفى انتفاى أو ىاو عيناو واأل اان اتلفاان فاإلا يكان التكليا
آخر لو.
ق ااال يف حباار الفوائااد (:لغه ااا  :أنّااو علااى الاااول ابمع ااو هكاام واويفىااا و ّااهااا يف ح ا ّام ا الكامااو ام ااام
الصااي والنّااائم والنافااو واجملنااون واماىااو يف امملااة ،جلااال الاااول عاادم امعااو ،فااإ ّن واويفىااا
لشااروا التّكلي ا
ّ
املنفي ابلفر )(.)3
ات للتّكلي
ّ
رد الشيخ ذلذه الثمرة :حني البلوغ ِِتزع الوض

لك ّان الشايخ رّيف ىا ه الغمارة وأثبااا ان علاى الصاي إلا ساار لاااج النا ماغالً ،شايء اادعوا ان مراا ضاامان
الصاي إ انت اعااو (أل الضاامان) مان الطاااب التعلياااي املوااو إليااو حااال البلاو  ،واأليفق – حساار رأيااو – انااو إلا
لغ خوطر ابلتكلي (فانت ن منو الوض والضمان)(.)4
( )1نعمان ن دمحم التميمي املنريب ،يفعائم اإلسالم ،يفار املعار – مصر ،ج 2ص.456
العاول ،مسسسة النشر اإلسالمي – قم1444 ،ىا ،ص.54
( )2احلسن ن شعبة احلرا،ي،
( )3دمحم حساان االشااتيا،ي ال ارالل ،حباار الفوائااد يف شاارح الفرائااد ،منااة إحياااء ال ا اث العااريب – مسسسااة التاااريخ العااريب – ا وت ،ج7
ص.68
( )4حسر ايانا السا م يف حاياة رأيو :انو ال يرا حىت االنت ان فراا .
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قااال( :أن الطاااب الوضاعي مراعااو إ الطاااب الشاارعي ،وأن ااون الشاايء سااببا لواااار ىااو احلكاام واااوب
لل الواار عند حصول لل الشيء ،فمعىن قولنا" :إ ال الصي سبر لضامانو" ،أناو ار علياو راماة املغاو

أو الايمااة إلا ااتما فيااو شارائف التكليا ماان البلااو والعاااو واليسااار و ىااا ،فااإلا خاطاار الشااارن البااالغ العاقااو
املوسر اولو" :إ رم ما أ لفتاو يف حاال رانر " ،انتا ن مان ىا ا الطااب معاىن يعاب عناو ساببية اإل اال للضامان،
()1
وياال :إنو ضامن ،مبعىن أنو ر عليو النرامة عند ااتمان شرائف التكلي )
وقااد أشااكو علااى الشاايخ ابن احلكاام الوضااعي منت ا ن – علااى ااادير الاااول ااو – ماان احلك ام التكليفااي املن ا
ولاي علااى الصااي كليا من ا فكيا ينتا ن منااو احلكاام الوضااعي ،فأااااب :ابناو منتا ن ماان التكليا األعاام ماان
املعلام واملن ّ ا أو( )2منتا ن ماان التكليا حااني ن ا ه يف وقتااو ولا ا قااال( :و يااد ِن أحااد إراااان احلكاام الوضااعي إ
التكلي الفعلي املن حال استنايف احلكام الوضاعي إ الشا ، ،حاىت يادف للا مباا ل اره عان مان فاو عان
مرايف النافني :من أنو قد يتحام احلكم الوضعي يف موريف قا و للحكم التكليفي ،الصي والنائم وشبههما).

رد آخر لثشتياين :الول هو ادلكلف
(ويتواو عليو ما أشران إلياو ساا ااً :مان أنّاو علاى الااول عادم امعاو
وقد أضا لمي ه احملام االشتيا،ي اولو:
ّ
املتواااو إ الكامااو أو املتح ّااام يف حالااة الكمااال ،فه ا ه
هكاام ااا يف حا ّام ا الكامااو أيضااا ماان اهااة الطاااب ّ
الغّمرة أيضا منتفية)(.)3
واحلارو انو ميكن امواب أحد واهني:
موااو للصاي حاني لو او
إما الاول ابن خطاب التكلي واوب يففا العاو ملان سار الص ي
لااااوُّ ،
اي ماغالً َ
وحالااة مالااو ،فحينااو ينت ا ن منااو الضاامان( ،ونضااي مااا ساابم :انااو قااد ياااال ابنااو مضاامون عليااو انن منت ع ااً ماان
كليفو التعلياي مستابالً ،لكن ى ا يريف علياو اساتحالة ان يكاون منشاأ االنتا ان اساتابالياً واملنتاَن مناو حاليااً للاتاللم
ني املنت ن واملنت ن منو قوًة وفعالً ،عك االعتبارل ومنشأ االعتبار ،فتد ر).
وإما الاول ابن خطاب التكلي مواو لويل الصي واجملنون ،ابن يدف الويل من ماهلما عو ما سراه.

( )1الشيخ مر ضى االنصارل ،فرائد األرول ،إعدايف :منة ايم راث الشيخ األعظم ،جمم الفكر اإلسالمي  -قم ج 3ص.126
( )2وى ا الغا،ي ىو ظاىر ماصويف الشيخ ،وأضفنا األول احتمال ادير ابلبح .
( )3دمحم حساان االشااتيا،ي ال ارالل ،حباار الفوائااد يف شاارح الفرائااد ،منااة إحياااء ال ا اث العااريب – مسسسااة التاااريخ العااريب – ا وت ،ج7
ص.68
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عدم َ
جواب اليزدي ع رد الشيخ :فر ُ ا
مال للصيب مطللا
وقااد أااااب احملااام اليا يفل عاان ىا ا اماواب( )1اولااو( :و مااا يتكلّا يف يففا ىا ه الغماارة ماان أ ّن معااىن ضاامان
الصي و اجملنون مغال على قول النايف واوب يفف البدل عد البلو و االفاقة أو واوب يفف الاويل مان ماال الصاي

أو اجملنون دل التال  ،و لاي ىناا أثار ي ّار علاى قاول املغباا عناد عادم حادوث التكليا امل اور و ال ي ّار
علااى قااول النااايف ،ماادفون أب ّان نفاار عاادم ّااام لمااان علاام التكلي ا أبن مااات الصااي أو اجملنااون قبااو البلااو أو
االفاقة و يكن هلما مال يتعلّم كلي الويل ابأليفاء منو ،و و لو فار لو او أو إفاقتاو و يكان لاو ماال حاىت
()2

يصح كليفو أبيفاء البدل)

ادلِاقشة :الثمرة نظرِة ال عملية

لكن ى ا املاادار ا اا إل للشايخ ان يار ابن للا وإن راح لكناو فارق نظارل ولاي عمليااً أل ال ارة
عملية لاو وللا ألناو إلا ماات الصاي ولاي لاو ماال أو لاغ وال ماال لاو ،فساواء أقلناا غباوت احلكام الوضاعي واناو
ضامن أم قلنا عدمو ألنو ال خطاب كليفياً مواهاً لو ،فالنتي ة واحادة وىاي اناو علاى اال الااولني ال شايء علاى
ى ا الصي وال على وليّو..
ال ياال :ناء على ثبوت احلكم الوضعي يكون على حا م الشرن أو يا املال؟
إل ياال :لو فر الاول ابن الاديون الوضاعية املتعلااة ماة الاارار ،ااجملنون والصاي ،علياو ،ولاو فار الااول
واو خطاب (إ ل) لو مباشرة حني ع ا الصاي حاني الكسار و عاد البلاو  ،فانناا
– يف االجتاه املعا – عدم ّ
نفرضو يف رورة عدم واويف احلا م الشرعي و يا املال أو عدم واويف مال فيو.
اجلواب إبَلبات كوهنا عملية

وعلااى أل فحااني أمكاان للشاايخ أن ياااول ان الغماارة العمليااة منتفيااة ،أااااب احملااام الي ا يفل اا(فعلى قااول املغبااا
يكون الضامن امل ور مشنول ال مة يصح إ راؤه و االحتساب عليو من مخ أو ل اة أو مظاا  ،و هصاو التهاا ر
لو اشتنو لمة مال التال مبغو ماا اشاتنو او لماة املتلا  ،إ ا للا مان ان:ر ،و علاى قاول الناايف ال ميكان
ر ير ى ه ان:ر أرال)( )3وسيأيت م يد يان لو.

( )1ال ل ختل و الشيخ عن اإلشكال ضمان الصي.
( )2دمحم إ راىيم الي يفل الن في ،حاشية فرائد األرول ،الناشر :يفار اهلدا – قم ،ا1427 2ىا ،ج 3ص.139
( )3املصدر نفسو :ص.144
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ادلكره على عدم البذل غ مكلف فث ضمان عليِ
َ
دف ي َ
وهم :األمر يف الصي والعاا واجملنون واضح إل ال كلي مواهااً إلايهم ( االتكلي با ل العاو عناد
ساار لااااج النا ) امااا املكا َاره واملضااطر فاااد ياااال :ابن املكا َاره علااى ساار لااااج النا ايااة األماار ان ر فا حرمااة

سره لو لكن للا ال ينفاي كليفاو با ل املاال ملان سار لااااو وعلياو :فينتا ن مناو احلكام الوضاعي ،فاال فارق يف
املكره واملضطر ني قول النايف معو األحكام الوضعية وقولو من يرا اعلها استاالالً.
َ
واو الدف  :ان لل لاي ىاو ماوريف الانان علاى الشايخ ،ماا رمباا و او عباارة احملاام اليا يفل ولعلاو مان قصاور
التعب و موريف النان عليو مبا لو سر لااج الن (مكرىااً – اادر متايان) أ أ اره علاى عادم ا ل العاو ملان
سر ُل َاااو أو اضطر إ عدم يففعاو لاو ،فاناو ،علاى انتا ان الوضاعي عان التكليفاي ،حيا أ اره علاى عادم البا ل

لاو سااف واو ااو فسااف احلكاام الوضاعي ألناو منتا ن مناو علااى رأل الشايخ ،اماا ناااء علاى اجملعوليااة ابالساتاالل فانااو
يساااف عنااو واااوب الاادف لكاان الضاامان  :ااا و ر ااو انااو (يصااح إ اراؤه واالحتساااب عليااو ماان مخ ا أو ل اااة أو
مظا  ،وهصو التها ر لو اشتنو لمة مال التال مبغو ما اشتنو و لمة املتل  ،إ ا للا مان ان:ر ،وعلاى
قول النايف ال ميكن ر ير ى ه ان:ر أرال) فتد ر ايداً.
وادلكره و ...ال ِيعمم احلكم خطااب لكِِ ِعمم مثكا
الصيب
َ

يعمهاا الطااب فاال أمار وال
املكره واملضطر) وإن ّ
ال ياال :ل األرنا المسة (الصي واجملنون والعاا و َ
هني مواهني هلم ،لكن يعمهم املال والنر املل م فينت ن منو الوض ؟.
اجلواب :ال تكليف عليهم على كل التلادِر
إل ياااال :ااال ،إل الناار املل ا م الط ااب واألماار ال ااا ممااا ال ميكاان ان يتعلاام سااببهما كلي ا ابألراانا
المسااة ،إل مااا يسااتحيو كلاايفهم ابألماار والنهااي يسااتحيو ان يكااون املااال ساابباً لتكلاايفهم ،وحيا ال كلي ا
فانو ال حكم وضعياً – حسر مبىن الشيخ – خارة وان احلكم الوضعي حسر مبناه منت ن من التكليا ال مان
التكوين والنر املل م أو شبهو فتد ر عر .
وصلى هللا على دمحم وآلِ الطاهرِ
ا
َ
ا
ام ولالَمتَ َكلا ا
ث
ف َلََث ي
َم َؤام ا َلََث ي
ث َع َث َمات الص َثةي َوالزَكاةي َوالصيَ ي َ ي
قال رسول هللا رلى هللا عليو والو وسلم(( :لل ي
ا ا ا
ث َع َثم َ
َع َثم َ
ات َِػتَ َمل يَ ِاذَا َح َ
اب َوَِ َش َم ي
ات َِػ َل َه ير َم َ يدونَِي
اب ِاذَا غَ َ
ض َر َوَِػ َتَ ي
ت اابل يَمصيبَةَ ،وللظ ااِ َلََث ي َ
َ
صي اة وِظَ ا
ا
ا
اه ير الظلَ َمةَ ))...من ال هضره الفايو :ج 4ص.358
اابلَ َلَبَة َوَم َ فَػ َوقَِي اابل ََم َع َ َ ي
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