(االصول :مباحث التزاحم)  .........................................................................الثالاثء  9رجب 3419ه()931

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،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
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تغي التتوى وون التكليتي
 -5بقاء احلكم الوضعي بعد ّ
سببب ( :الثم ب ة اخلام :ب  :بقااا احلكاام الوضااعي يف البياا ،وعااتغ ،بعااد قلاات رأي املقل اد أو موقااه أو العاادول إه عااتغ عكا احلكاام
التكليفي ،كما سيأيت .فانتظر)(.)1
وقفصيله :انه لو أجرى عقد البي ،مثالً معاطاةً أو بلت العربية أو بال مواالة أو م ،ققدمي القبول على اإلجياب أو بال قنجيز فرضاً،
على حسب فتوى من يقول ابجلواز والصحة مث مات املقلد فقلد عتغ أو عدل إه عتغ أو قبدل رأي اجملتهد إه عادم الصاحة با ل
(فعلى ققدير القول بثبوت األحكام الوضعية وأ ّن العقد سبب شرعي حلصول امللكية والزوجية الدائمة حيكم ببقا املسبّب بعد العدول
أيضاً ،ألن السبب قد أثّر حاني كوناه سابباً شارعاً بفتاوى الفقياه امللكياة الدائماة ،و ّأماا علاى القاول ابلعادم فاال حيكام ببقائاه لرجوعاه إه
جواز قصرف املشرتي يف املبي ،وعدم جواز قصرف البائ ،فيه وجواز استمتاع الزوج من الزوجاة ،وها غ األحكاام التكليفياة الظاهرياة ال
جيااوز العما عااا بعااد قبا ّدل رأي اجملتهااد با ال بااد أن يعما علااى طبااظ الارأي اجلديااد ،فيكااون نظاات مااا إ ا افا املفا بوجااوب اجلمعااة
()2
وعملنا عليه برهة من الزمان مث قب ّدل رأيه إه وجوب الظهر فال بد من فع الظهر بعد ل وال جيزي اجلمعة ،ه ا)

ألن الوضعي مما إذا ثبت وام وون التكليف ألنه ظاه ي
وقوضيحه م ،ققويته إبضافات وبعبارة أخرى :ان احلكم الوضعي ،كامللكية والزوجية ،خيتلا عان احلكام التكليفاي يف ان الوضاعي
مما إ ا ثبت دام أي ان اقتضا غ كا ل ما ثبات هاو الادوام ،عكا احلكام التكليفاي الا ي حيتااج يف حدوثاه وبقائاه إه إنشاائه ،فاال
ينقض على قولاه( :ألن السابب قاد أثّار حاني كوناه سابباً شارعاً بفتاوى الفقياه ،امللكياة الدائماة) باا(ألن السابب قاد أثار حاني كوناه سابباً
شاارعاً بفتااوى الفقيااه ،اجلاواز الاادائم) و لا ألن املتفاااهم عرفااً ماان جعا امللكيااة هااو ان علتهااا ا دثااة هااي علّااة مبقيااة أيضااً فااا م ياارون
للملكية خاصية الثبات م حدثت وا ا ال قرقف ،إال براف ،فاناه حباجاة إه دليا  ،وال يعلام ان فتاوى الثااا رافعاة سا ة ،فامللكياة يف
بقائها نظات الشا يف البقاا مان جهاة الشا يف الرافا ،حياى اناه حارى االستصاحاب فهاي كوضا ،شاي يف فا فاناه يبقاى فياه وإن
مات الواض ،،و ل على عك املتفاهم من جع الوجوب مثالً فان املتفاهم منه اساتمرارغ حبادود جعلاه وحبسابه واناه كحركاة املفتااح
 مثالً حبركة اليد ،وان خاصيته التعلظ واالرقباط واالرهتان ابإلنشا وان الش يف بقائه هو من قبي الش يف املقتضاي الا ي اختاارالشيخ يف مبحى االستصحاب عدم جراينه حينئ ٍ.
اإلشكال :ابن ادلعلول متوقف على متامي أجزاء ِ
العلّ فالت ق غي اتم
ال يقال :ان املعلول متوق حدواثً وبقا ً على اكتمال متام أجزا العلّة من املقتضي والشارط وارقفااع املاان ،وعات لا فهاو فتااج
حدواثً وبقا ً إه سد أبواب العدم من ك اجلهات أي إه كون العِلّة اتمة كي يق ،،وال فار يف لا باني احلكام التكليفاي والوضاعي
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وعتمهااا ،وعليااه :فااك ا كفااى حاادوث البياا ،يف بقااا امللكيااة كفااى يف بقااا اجلاواز وإ ا مل يكا ِ يف بقااا اجلاواز مل يكا ِ يف بقااا امللكيااة،
فكالمها سيّان.
اجلواب :نتي الت ق بني أجزاء ِ
العلّ وقي وليس ع فياً

إ يقال :ل وإن صح لكنه قفريظ دقي فلسافي ،وألفااظ الشاارع ملقااة إه العارف وافهاامهم العرفياة هاي املرجا ،إ ( َوَمبا أ َْر َسبلْاَا
ول إِالَّ بِلِِ :
ِمن َّر ُس ٍ
ان قَب ْوِم ِه)( )1والعرف يرى الفر بني الش يف املقتضي والش يف الراف ،كما يرى الفار باني ساببية البيا ،للملكياة
َ
وسببيته للجواز وان األول من قبي ما إ ا ثبت دام عك الثاا أو فق األول من قبي ما يعادون حدوثاه سابباً لبقاا معلولاه أباداً إال
بدلي قاهر عك الثاا إ يرون حدوثه سبب حلدوث احلكم وبقائه سبباً لبقا احلكم.
عّب عن ل ا قظ اليزدي بعبارة أخرى بقوله – كما مضى –( :و ّأما على القول ابلعدم فال حيكم ببقائاه لرجوعاه إه جاواز
وقد ّ
قصرف املشرتي يف املبي ،وعدم جواز قصرف البائ ،فيه وجواز استمتاع الازوج مان الزوجاة ،وها غ األحكاام التكليفياة الظاهرياة ال جياوز
العم عا بعد قب ّدل رأي اجملتهد ب ال بد أن يعم على طبظ الرأي اجلديد).
وبعبارة أخرى :ان احلكم التكليفي هو وليد الفتوى ألنه حكم شرعي ظاهري ولي هاو احلكام الاواقعي ،واحلكام الظااهري معلاول
للفتوى فك ا قلتت الفتوى قلت احلكم التكليفي الظاهري قطعاً.
اتم كالماه ،ان يلتازم بعادم كوناه حكمااً ظااهرايً وابناه لاي ولياد الفتاوى؛ وإال
واما احلكم الوضعي ،فينبلي للمحقظ اليزدي ،لكاي ي ّ
لورد عليه نف ما أوردغ على احلكم التكليفي الظاهري .فتدبر
التتصيل بااء على ثبوت حكم وضعي واحد أو حكمني
وقاد يقاال :هنالا حكماان وضاعيان ،ولاي حكام واحاد ،وحكام قكليفاي واحاد اماا األخات فهاو جاواز التصارف ،واماا احلكمااان
فهما :امللكية وساببية البيا ،اا ،فاك ا انكار الشايخ أو عاتغ كاال احلكماني الوضاعيني (وقاد سابظ نا كالماه يف إنكاار الساببية)( )2صاح
الفاار والثماارة ابنااه علااى ها ا فانااه (عنااد البياا )،ولااي (ابلبياا )،حياادث جاواز التصاارف الظاااهري بفتااوى اجملتهااد فااك ا مااات أو قلاات رأيااه
ادال علاى حدوثاه
انتفى اجلواز ألنه مل حيدث (ابلبي )،ليقال ابنه سبب أثّر يف حصول امللكية حدواثً وبقا ً ،ب حدث عنادغ فقا ،،وال ّ
عندغ هو فتوى اجملتهد وقد زالت فال وجه لبقا احلكم التكليفي إ الفتوى اجلديادة خبالفاه ،ولاي لاه سابب ساابظ (إ الفارض انكاار
السببية).
واما إ ا انكر األصويل امللكية كحكم وضعي وقبِ ساببية البيا ،جلاواز التصارف ،وهاي حكام وضاعي آخار ،فحينئا ٍ يتسااو القاول
بثبوت احلكم الوضعي والقول بعدمه م ،ثباوت التكليفاي فقا ،،مان حياى بقائهماا :اماا الوضاعي فلماا سابظ مان اناه إ ا ثبات دام وان
سببه يقتضي احلدوث والبقا مجيعاً ،واما التكليفي فلفرض قسليم ان البي ،سابب لاه فيصاح القاول باا(ألن السابب – وهاو البيا – ،قاد
أثاّار ،حااني كونااه ساابباً شاارعياً بفتااوى الفقيااه ،اجلاواز الاادائم) نظاات مااا قيا ماان مثااتغ يف امللكيااة الدائمااة .فتأما وللبحااى صاالة إب ن هللا
وصلى هللا على دمحم وآله الطاه ين
قعاه.
اَّللَ ََلْ ََيْ ُخ ْذ َعلَى ا ْجلُه ِ
َّال َع ْهداً بِطَلَ ِ
قال اإلمام الصاد عليه السالم(( :إِ َّن َّ
ب ال ِْعل ِْم َح ََّّت أَ َخ َذ َعلَى الْعُلَ َم ِاء َع ْهداً بِبَ ْذ ِل الْ ِعل ِْم
ِ
َّال ِأل َّ ِ
ْجه ِ
ْم َكا َن قَب ْب َل ا ْجلَ ْه ِل)) الكايف :ج 1ص.41
لل ُ
َن الْعل َ
( )1سورة إبراهيم :آية .4
( )2نعم حيتم انه يرى امللكية أمراً واقعياً وسيأيت ما يرتقّب على ل .

