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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالـ على دمحم وآله الطيةني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()82

ومزيد حتقيقه :انه بناء على ثةوت األحكاـ الوضعية ،فاف الصيب ضامن إذا كسر زجػاج اليػر مػلالً ،وكػاا اننػوف والعػاجا وادلكػر
وادلضطر على ما سةق بيانه وعليه :فمن اللمرات:
أ -حصوؿ التهاتر القهري( )1إذا كسر ادلتلف عليه( )2زجاج الصيب ملالً.
ب -صػةة التقػػا منػػه ،بعػػد قةػػوؿ كلػػي التقػػا منػػه يف ملػػا هػاا ادلػػور بػال إذف مػػن حػػاكم الأػػرع أو معػػه ،ابف يكػػوف للمتلػػف
عليه إف مل يكن له طريق إىل أخػا العػوم مػن الصػيب ،كمػا لػو عصػى وليػه مػن الػدف مػن مالػه ،اف خػا مػن مالػه ،خلسػةً ،بقػدر مػا
أتلفه الصيب ،نظر ما إذا سرؽ منه شخص ومل يكن له طريق السرتجاعه منه إال التقا .
ج -صةة تسديد ما عليه من الدين ،من اخلمس والاكاة إف كػاف مسػتةقاً ألحػداا ابف يػدف لػه مػن عليػه اخلمػس ،مػن سػهم السػا ة
إف كػػاف الصػػيب أو العػػاجا مػػنهم ،ليسػػد بػػه ينػػه أو مػػن سػػهم ا مػػاـ بعػػد ا ذف ،أو اف يسػػد عنػػه مةاشػػرًة ،عكػػس مػػا لػػو مل نقػػا ابحلكػػم
الوضعي فانه ال شيء بامة الصيب ٍ
حينئا أي انه ليس مديناً فال وجه لدف اخلمس عنه أو له ،وكالك حاؿ الةاؿ عنه من ر ادلظامل.
 انه – بناء على احلكم الوضعي – يتعلق به اخلمس كما افىت به ادلأػهور نعػم رػر بػني أف يػدف عنػه الػو حػاالً أو يػدف هػوحني الةلوغ ،أما على نفي احلكم الوضعي فال ملكية له لألربعة أمخػاس كمػا ال يصػل القػوؿ ابف اخلمػس مل يػدخا يف ملكػه ،بػا رلػر
جواز التصرؼ وعدمه.
ال يقاؿ :اف للأيخ اف يتفصى عن ما سةق ابلقوؿ ابف احلكم الوضعي اثبت حاالً (يف ملػاؿ الصػيب) منتاعػاً مػن احلكػم التكليفػي
الالحق حاؿ الةلوغ.
صيرى ابف الأيخ ال يرى االنتااع كما سػةق ققيقػه وإف عػع عنػه بػالك ضػمناً بػا يػرى رلػر تعػد االسػم فراجػ ،
إذ يقاؿ :أوالً:
ً
فإذا كاف التكليفي الحقاً (حني الةلوغ) كاف الوضعي حينه أيضاً ألنه عينه أو هو اسم آخر له جُتوز به عنه.
ػعى ابنػػه ال يعقػػا اف يكػػوف األمػػر االنتااعػػي حالي ػاً وادلنتػػاع منػػه اسػػتقةالياً؛ لتالزمهم ػا قػػوًة وفع ػالً كعامػػة ادلتضػػايفني فا مػػا
اثني ػاً :كػ ً
متكافئاف قوة وفعالً ،وذلك لةداهػة انػه ال يعقػا اف تكػوف الاوجيػة مػلالً موجػو ة حاليػاً مػ كػوف منأػ انتااعهػا وهػو الكتػاابف مػلالً ممػا
يوجداف غداً.

الثمرة الرابعة :اف األحكاـ الوضعية تجورث ويصل نقلها وإسقاطها ،يف اجلملة ،عكس األحكاـ التكليفية ،ولالك أمللة كلرة:
فمنها :حق اخليار ،فانػه يػورث ألنػه (مػا تػرؾ ادليػت فلورثتػه) وهػو الضػابيف يف ا رث وهػو يعمػه ،ويصػل نقلػه بصػلل وشػةهه ،كمػا
يصػػل إسػػقاطه ،وال يصػػل شػػيء منهػػا بنػػاء علػػى انت ػااع األحكػػاـ الوضػػعية مػػن التكليفيػػة؛ إذ احلكػػم التكليفػػي ال يػػورث وال يجنقػػا وال
يجسقيف ألف أمر بيد الأارع ،وألنه ليس (مما ترؾ) عكس احلكم الوضعي الػاي سػلطه الأػارع عليػه أو فقػا انػه أوكػا أمػر  ،يف اجلملػة
( )1وهو سقوط الدينني ابلتقابا.
الصيب زجاجه.
( )2أي الاي كسر ُّ
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أي يف بعػػا األحكػػاـ الوضػػعية ،للمكلػػف ،وعليػػه فػػإذا مل يػػورث احلكػػم التكليفػػي وكػػاف الوضػػعي منتاعػاً منػػه فكيػػف يػػورث وهػػو قػػائم
ابلتكليف؟
ومنها :حق الرهانة ،فانه يورث ويسقيف وقد يقاؿ ابنه ينقا أيضاً على كالـ فصلنا يف (الةي ).
ومنها :حق الأرط.
ومنها :حق التةجر بناء على إفا ته احلق وف ادللػك ،فانػه بنػاءً علػى وجػو احلكػم الوضػعي فةػق التةجػر حكػم وضػعي اثبػت
فيجورث ويجنقا ويجسقيف ،واما على عدمه فال إذ ليس إال اجلواز (جواز التصرؼ فيما حجر ) وقد سةق اف احلكم التكليفي ال يورث وال
ينقا.
ومنها :حق الأفعة بأروطها اخلمسة (ككو ا بني شريكني ،بنةو االشاعة ...اخل) قاؿ احملقق اليا ي (ومنها :ما ينتقا ابدلػوت،
()1
وجيوز إسقاطه ،وال يصل نقله كةق الأفعة على وجه)
ومنه ػا :حػػق القصػػا  ،فانػػه يػػورث بنػػاء علػػى ثةػػوت احلكػػم الوضػػعي وانػػه منػػه ألنػػه (ممػػا تػػرؾ) ،وامػػا علػػى نفيػػه وكونػػه مػػن احلكػػم
التكليفػػي فػػال يػػورث بػػا ال بػػد مػػن االسػػتنا إىل ليػػا مسػػتقا يػػدؿ علػػى جػواز قصػػا احلفيػػد مػػن قاتػػا جػػد إذا مػػات أبػػو قةػػا اف
يقتص ملالً.
ومنها :حق القسم ،فاف للاوجة نقله ،بصػلل أو هةػة معوضػة أو جعالػة وف الةيػ علػى ادلأػهور ،إىل ضػراا (ال إىل األجنةيػة كمػا
هو واضل) كما ذلا إسقاطه ،وواضل انه ال يورث ،فهاا على احلكم الوضعي وف التكليفي.
تنبيه :افىت بكوف األمور ادلاضية (حق اخليار ،حق القصا  ،حق الرهانة ،حػق الأػرط ،حػق التةجػر) ممػا تػورث وتنقػا وتسػقيف
اب سقاط ،مج من األعالـ مػنهم صػاحا العػروة يف حاشػيته علػى ادلكاسػا قػاؿ( :ومنهػا :مػا يصػل نقلػه وإسػقاطه ،وينتقػا ابدلػوت
أيضا كةق اخليار ،وحق القصا  ،وحق الرهانة ،وحق التةجر ،وحق الأرط وحنو ذلك)( ،)2ومنهم السيد الوالد ،وهو ادلختار وقد
نقةنا الكالـ عن ذلك يف حبث ادلكاسا ،كما فصلنا الكالـ عن صةة نقلها ابلصلل واذلةة ادلعوضػة وغرهػا ،وامػا بيعهػا ففيػه كػالـ
مطوؿ وادلختار الصةة ،فراج .
ومنهػػا :كافػػة احلقػػوؽ ادلسػػتةدثة كةػػق الت ػ ليف والطة ػ وب ػراءة االخ ػرتاع وحػػق اخللػػو (علػػى وجػػه) وغرهػػا فا ػػا بنػػاء علػػى ثةػػوت
األحكاـ الوضعية هي حق وحكم وضعي فتورث اما على نفيها فػال معػإل رثهػا فػال يكػوف للورثػة حػق يف كتػاب والػدهم مػلالً وال يف
ما حصا عليه من براءة االخرتاع ..إىل غر ذلك.
الثمرة اخلامسة :واـ احلكم الوضعي يف الةيػ وغػر  ،بعػد تيػر رأي ادلقلػد أو موتػه أو العػدوؿ إىل غػر عكػس احلكػم التكليفػي،
كما سي يت .فانتظر.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ِ
قاؿ ا ماـ الرضا عليه السالـَ (( :رِح َم ه
هاس فَِإ هن
ف ُُْييِي أ َْم َرُك ْم؟ قَ َ
ْتَ :ك ْي َ
َحيَا أ َْم َرَن ،قُل ُ
اَّللُ َع ْبداً أ ْ
ال :يَتَ َعله ُم عُلُ َ
ومنَا َويُ َعلّ ُم َها الن َ
النهاس لَو َعلِموا ََمَ ِ
ون)) عيوف أخةار الرضا عليه السالـ :ج.303 1
اس َن َك ََل ِمنَا َالتهبَ عُ َ
َ ْ ُ
( )1السيد دمحم كاظم الطةاطةائي اليا ي ،حاشية كتاب ادلكاسا ،مؤسسة طيةة حياء الرتاث – قم ادلقدسة ،ج1
( )2ادلصدر نفسه.
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