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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
()44
صور اختالف الفتويني يف املعامالت والعبادات وغريها

وصور اختالف الفتويني ،مبا قد يدعى ثبوت الثمرة من القول بوجود احلكم الوضعي ،وعدمها عند عدمه ،متعددة:

فمنها :الثمرة يف ادلعامالت من عقوود وإيقاعوات ،كموا سوب ( :الثمرة ااامةر  :بقوا احلكوم الوضوعي يف البيوري و وعد ،بعود ي وع رأد ادلقلود
أو مويه أو العدول إىل عد عك احلكم التكليفي ،كما سيت.ي فاتتظر ( 1وقد مضى بعض الكالم حول ذلك
ابدلرة مثالً يف التسبيحات األربري ،واكتفوى اوا ،أو قلّود
ومنها :الثمرة يف العبادات ،فمنها مثالً ما ذكرد يف العروة بقوله( :إذا قلّد من يكتفي ّ
التيمم بضربة واحدة ،مثّ مات ذلك اجملتهد فقلّد من يقول بوجوب التع ّدد ،ال جيب عليه إعوادة األعموال السوابقة ( 2وهو األمور
من يكتفي يف ّ
كذلك حىت مري قطري النظر عن قاعدة (ال يعاد ؟
ومنها :اختالف الفتويني يف ابب األحكام كالقضا واإلرث واحلدود والتعزيرات
ومنها :يف الطهارة والنجاسة قال( :وأما إذا قلّد من يقوول بطهوارة شوي كال سوالة مثّ موات وقلّود مون يقوول بنجاسوته ،فالصولوات واألعموال
(3
السابقة زلكومة ابلصحة ،وإن كاتت مري استعمال ذلك الشي  ،و ّأما تف ذلك الشي إذا كان ابقيا فال حيكم بعد ذلك بطهاريه
األول ل وواز الووذبد ب ووع احلديوود مووثالً ،فووذبد حي ووا ً
ومنهووا :يف احلليّووة واحلرمووة ،قووال يف العووروة( :وكووذا يف احلليّووة واحلرم وة ،فوواذا أفووىت اجملتهوود ّ
كذلك ،فمات اجملتهد وقلّد من يقوول ررمتوه ،فوان ابعوه أو أكلوه حكوم بصوحة البيوري وإابحوة األكو  ،وأموا إذا كوان احليووان ادلوذبوح موجووداً فوال
(4
جيوز بيعه وال أكله وهكذا
وتوضيحه :ان احلليّوة واحلرموة يف احليووان هوي وع جوواز األكو وحرمتوه ،بنوا علوى الثبووت احلكوم الوضوعي ،فوان احلليّوة الوضوعية يعون كوتوه
مذ ّكى واحلرمة الوضعية يعن كوته ميتة ،ويًتيّب على كوته مذكى جواز األك وعلى كوته ميتة حرمته وحتقي ذلك يف زلله
األقوال واألدل يف املةأل
مث ان األقوال يف ادلستلة اختلفت كما يعددت األدلة واختلفت ،فلنشور إىل آرا ثالثوة مون األعوالم ،إضوافة إىل موا سوب مون ازقو اليوزدد،
مث تذكر ادلختار ودليله

النائيين :مع فعلي االبتالء ،املةجع رأي الالحق
فقوود ذهووب ادلووعزا النووائين إىل (لووو ّأدا التقليوود الالح و إىل فسوواد عقوود أو إيقووا  ،وكووذا صلاسووة شووي أو حرمتووه أو عوودم ملكيّووة مووال وضلووو
ذلوك ،فموري فعليّووة االبوتال مبوووردد يقووا لوزوم رعايتووه ( 5واألمور اذلووام يف مبنواد اتووه التوزم ابلتفكيوك يف معاليو األمور الواحوود وان اإليقوا أو العقوود
الواحد صحيد فذ فيما مضى على الفتوا اجلديد ،و ع فذ يف احلال واالستقبال يف موارد فعليّوة االبوتال  ،وذلوك مبون صوحة التفكيوك بوني
األحكووام الظاهريووة ،ومثالووه مووا لووو اشووًتا يف اليوووم ادلاضووي مووثالً كتووابني وأجوورا العقوود ابلفارسووية واب أحوود ا ،مث قلّوود اليوووم موون يوورا بطالتووه
ابلفارسية ،فان الكتاب ادلبيري قد تفذ شراؤد مث بيعه ،واما الكتاب الباقي بيدد فال ب عليه ان يرجعه لصاحبه أو ان جيرد عقداً جديداً
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كاشف الغطاء :التفصيل بني الفتوى ابلةبب أو املةبب
وامووا الشووي كاشووف ال طووا فقوود ذهووب يف احلليّووة واحلرمووة إىل (ال يبعوود اجل وواز( 1فاتّوه موون آار الفتوووا السووابقة ،فهووو كج وواز وط ادل ورأة
ادلعقووودة ابلفارسووية بفتوووا اجملتهوود السوواب  ،تعووم لووو أفووىت اجملتهوود الالحو ررمووة حلووم حيووان كووان حووالالً بفتوووا السوواب حوورم أكلووه فاتوّه تظووع مووا
(2
ال سالة الباقي إىل أن يب ّدلت الفتوا
واحلاصو  :اتوه يوورا ان الفتوووا لوواز الووذبد ب ووع احلديوود هووي علّووة زلدثووة ومبقيووة للجوواز ،ويشووبيهه لوواز وط ادلعقوودة ابلفارسووية ،للتقريووب
للذهن ولوي لالسوتدالل لزئ ّوي علوى افخور فاتوه ال ينقويد قطعيواً للمنواط كموا ال أولويوة ،تعوم قود يودعى إل وا اخلصوصوية ،وعلوى أد فوان وجوه
كالمووه هووو ان الووذبد سووبب للووذكاة واحلو ّ ،كمووا ان العقوود سووبب للزوجيووة وجوواز االسووتمتاعات ،والفتوووا بصووحة السووبب يووؤثر يف صووحته دائمواً
ابستظهار ان الزمان ظرف ولي قيداً لصحة الفتوا( 3كي يزول الصحة بت ع الزمان (بت ع الفتوا
مث اتووه فو ّور بووني فتوووا الالحو بعوودم جوواز الووذبد ابحلديوود ،خالفواً للسوواب  ،وبووني فتوواد بعوودم حليّووة هووذا اللحووم ،ابتووه فتوووا الثووا فووذة يف
الصوورة الثاتيوة إذ فتوواد عون أموور حواي ،واهنووا ليسوت فوذة يف الصووورة ادلاضوية ألهنووا فتووا عوون أمور ماضوود ،وادلاضووي ال ينقلوب عمووا وقوري عليووه،
والتفكيك يف األحكام الظاهرية شلكن فهذا يوجيه لكالمه وسيت.ي مناقشة كالمه وسائر الكلمات إبذن هللا يعاىل هذا
وقوود يفوور بووني فتووا الفقيووه بعوودم التذكيووة أو بعوودم حليّووة احليووان ،وبووني فت وواد بووبطالن فتوووا األول ،بعوودم تفوذهووا يف األول وتفوذهووا علووى
الثا فاته مث ان يعلم ان ادلفيت األول مل يكن عادالً مثالً فتتم
العةاقي :األمة الظاهةي ال يقتضي اإلجزاء
ويمم بضوربة واحودة (األقووا  -ابلنظور إىل قاعودة عودم اقتضوا األمور الظواهرد ل جوزا
وقال ازق العراقي يف مستلة التسبيحات األربري والت ّ
 كون ادلدار يف األعمال السابقة على فتوا الثا ّإال يف الصالة ابلنسبة إىل أجزائها وشرائطها ال ع الركنيّة ،و ّأموا ابلنسوبة إليهوا فويمكن ادلصوع(4
إىل اإلجزا من جهة عموم "ال يعاد" لو كان اإلخالل فيها زايد ًة وتقيصةً منتهية إىل سهود ولو يف مق ّدمات حفظه كما ال خيفى
واسووتدالله خوواص ابألموور واحلكووم التكليفووي إذ كووان دليلووه (اقتضووا األموور الظوواهرد ل ج وزا وعدمووه وال ديكوون يعميمووه للحكووم الوضووعي إذ
األمر يتعل ابلتكليف ال الوضري إال بتصرف يف الدلي أو بنق الكالم إىل األمر ابلسبب ولو كان إرشادايً فتتم ويدبر يعرف
رأي آخة :أدل احلجي تشمل الفتويني ب ِوزان واحد

وقوود يقووال :يف يعلي و حجيووة رأد الفقيووه السوواب حووىت بعوود يقليوود العووامي للمرجووري الالح و أو عدولووه إليووه ،مطلق واً يف األحكووام الوضووعية
والتكليفيووة ويف الصووور اخلمو السووابقة مجيعواً ،ابن أدلووة احلجيووة رلووت رأد الفقيووه السوواب والالحو بوووزان واحوود فووال وجووه لًتجوويد ادلتووتخر علووى
ادلتقدم ،وذلك ألن احلجية رلعولة أو شلضاة لك جوامري للشورائع علوى ضلوو القضوية احلقيقيوة فوان رلوت ادلتعارضوني رلتهموا فكوا حجوة فكوان
سلعاً بينهما ،وإال سقطا مجيعاً ،ولي التتخر من ادلرجحات
وبعبارة أخرا :ال فر يف التعارض بني كوهنما متعاصرين أو يف طول األزمان ،فوان الزموان ظورف الفتووا واحلجيوة ،وعلوى مودعي كوتوه قيوداً
إقامة الدلي
واحلاص  :ان أدلة احلجية يشم آرا الشي الطوسي والعالمة احللي والشهيدين وادلقدس األردبيلوي وصواحب اجلوواهر وادلكاسوب واليوزدد
والنووائين والعراقووي حووىت ادلعاصورين ،بوووزان واحوود ،وال دليو علووى الًتجوويد ابألحوودث إال يف الوورواايت ،علووى كووالم فيهووا وللبحو صوولة إبذن هللا
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهةين
يعاىل فاتتظر
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الة ِّة أعالم الدين :ص303
قال اإلمام اجلواد عليه السالم (( :اال تا ُك ْن اوليّاً هّلِل ِيف ال اْع االنيا اع ُد ّواً لاهُ ِيف ّ
( 1لو أفىت الساب لواز الذبد ب ع احلديد فيجوز األك افن
( 2ادلصدر تفسه :ص44
( 3أد مؤداها
( 4ادلصدر تفسه :ص42

