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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
مناقشات مع ادلًنزا النائيين

()66

ولكن يرد عليو:

 -7ال تصويب بناء على ان احلجية ىي ادلنجزية وادلعذرية

مبن؛ ابن احلجية إذا كانت مبعن املنجزية واملعذرية ،كما ارأته اآلخوند ،فانهو ال يسهزلزم الزصهويب أًهداى
أوالً :ى
إذ الزنجيز واإلعذار ليسا حبكم ًل مها أمر الحق للحكمً ،ل مها من دائرة الكالم ال الفقو؛ إذ احلكم ىو مرتبزا
اإلنشههاو والفعليههة ،أو اإلنشههاو خامههة ،وامهها الزنجيههز فهههو الحههق ًههو إذ انههو يعهها اسههزحقاع العقههاب ابملإالفههة إن
طاًقت احلجة الواقع وعدم اسزحقاقو إن خالفت وىو املسمى ابالعذار واسزحقاع العقهاب وعدمهو لهيك حبكهم
كما ىو واضح ،وعليو :فيكهون احلكهم الهواقعي اًزهاى كمها ىهو ،غه مزريه مبطاًقهة رأجمل ادزههد لهو أو هالفزهوً ،هل
املزريه ه ى ههو الزنجي ههز واإلع ههذار ففز ههو األول إن طاًق ههت الواق ههع فه ههي منجه هز وفز ههو ال هها مع ههذر ،أو ابلعك ههك
فبالعكك ،وإن خالفزاه فكلزامها معذر.
وال تصويب بناء على اهنا الكاشفية
وكههذلإ إذا قلنهها ًكههون احلجيههة مبعههن الكاشههفية وان احلجههة يعهها الكاشههن فههان كههان ىلم هاى م ههز إ مههزمم
اجلعل والكشن وإال احزاج ،وىذا ىو مسلإ امل زا ،واألمر ىهنا كساًقو؛ إذ احلجة على ىذا املبن كاشفة عن
الواقع وليست مانعة لو ،عكهك مبهن لعهل املمااهل اآلع ،وعليهو :فهاحلكم الهواقعي ال يزريه أيلهاى ًهل املزريه ىهو
الكاشن ،فالفزو الساًقة إن طاًقت فكاشفة أو خالفت َ
فمزومهة الكاشفية ،وكذا حال الفزو الالحقة.
واحلامل :انو ال تصويب إذ ال بوت والواقع م يزري ًل الكاشن وما يف عام اإلابات.
وكذلإ احلال لو قلنا ابن احلجية تعا االنكشاف فزدًر.
وال تصويب بناء على اهنا لزوم اإلتباع
ًل وكذلإ إذا قلنا ابن احلجية تعا لهزوم اإلتبها  ،وذلهإ ألن احلكهم الهواقعي يبقهى علهى حالهو إ ها املزريه ىهو
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احلكم الظاىرجمل فانو يف مرتبة الظاىر يلزم إتبا ىذا وإن كانت احلرمة الواقعية على ما ىي عليو.
وحتقيقههو :ان الولههوب يعهها لههزوم فعلههو فولههوب الصههالة يعهها لههزوم اإلتيههان اهها ،امهها احلجيههة فزعهها لههزوم اإلتبهها
(أجمل لزوم إتبا ىذه احلجة) ومرتبزها الحقة إذ ىي مزفرعة على األو حبسب ذاهتا والطبع ،فألن احلجهة قامهت
على أمر والب ولب إتباعها ولذا لو قامت على أمر مسزحب ملا ولب.
جراين وجوه اجلمع بٌن احلكمٌن الواقعي والظاىري ،يف ادلقام
وًعبههارة أخههر  :مهها يقههال يف اجلمههع ًههني احلكههم الظههاىرجمل وال هواقعي ،يقههال يف املقههام ،وىههي ولههوه عديههدة فصههلها
األعالم يف موطنها وأولزان أمههها سهاًقاى ،ومنهها :ان يقهال :ابن احلكهم الهواقعي ً
ابع تبعهاى لبقهاو مصهلحزو أو مفسهدتو
ال بوتية واما لزوم اإلتبا فهو للمصلحة السلوكية يف إتبا رأجمل الفقيو م الى فهما من عاملني ولهزني ومصلحزني.
وعليههو :فمهها طههاًق منهمهها الواقههع فلمصههلحزو ال بوتيههة ومهها خههالن فلمصههلحزو السههلوكية ،وكههل منهمهها حجههة يف
ظرفو ،أو كالمها حجة يف الظرف الالحق ،ختي اى ،نظراى للمصلحزني.
ًل يظهر ابلزدًر ان ذلإ مصحح للجمع حىت على القول ابن احلجية تعا لعل املماال وىو ما ذىب إليو
احملقق االمفها  ،فزدًر.
ًههل نقههول :كمهها لزمههع األمههل العملههي مههع احلكههم ال هواقعي فانههو لههيك حكم هاى ًههل وظيفههة عمليههة فههان ال ه اوة
واالسزصههحاب – علههى ىههذا – وظههائن عمليههة وليسههت أحكام هاى شههرعية أجمل :حيههن انههو لهههل احلكههم ال هواقعي
فوظيفزههو االسزصههحاب فقههد أخههذ اجلهههل ابحلكههم ال هواقعي قيههداى للوظيفههة أو موضههوعاى هها امهها يف احلج ه فاجلهههل
ظرف ال قيد واحلجة كاشفة عنو اما الوظيفة فمبنيهة علهى اجلههل ًهو( ،)1فكهذلإ تزمهع احلجزهان املزعارضهزان مهع
احلكم الواقعي نظراى لكوهنما وظيفة عملية ً
حينئذ.

والفتوى لدى التعارض ،وظيفة كاألصل
توضيحو :ان احلجة ،كالفزو م الى ،ليست وظيفة عملية ًل ىهي كاشهن نهوعي عهن احلكهم الشهرعي ،لكنهها
إذا عارضههزها حجههة أخههر فليسههت هها كاشههفية نوعيههة حينئه ًهذ يف فههر الزكههاف ًههل كاشههفية كههل منهم ها تكههون
 %55وعليو :فال تكشن لنا ً
حينئذ احلكم الشرعي ،وحينئ ًذ فإن م نقل ابلزسهاق – كمها ىهو املإزهار – وقلنها
ابلزإي – م الى – فليست إال وظيفة عملية.
واحلامل :ان م َد األدلة ىي األحكام الشرعية ،إال لهو تعارضهت فهال تكهون ،وىهي مزعارضهة ،م ديهة (ولهذا
( )1ويزمم ًزعدد مرتبزهما حسب املراتب األرًع املعروفة.
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قالوا ابلزساق  ،واما على الزإي ) :فيكون العمل علهى طبهق أحهدامها وظيفهة شهرعية إذ سهقطت حجيزهمها علهى
امل د ابلزعار  ،فزدًر وأتمل.
 -2كالم ادلًنزا يؤكد التفصيل بٌن الوضعي والتكليفي

اثنيااً :سههلمنا ،لكنههو موكههد لزفصههيل احملقههق اليههزدجمل وىههو ان األحكههام الوضههعية يكههون رأجمل السههاًق فيههها حجههة
وانفههذاى حههىت ًعههد الزريه أو العههدول أو املههوت ألنههو ذهها إذا ابههت دام وذهها حدواههو مسههاوع ل باتههو فاحلجههة ىههو الهرأجمل
السههاًق دون الالحههق فههال تصههويب يف األحكههام الوضههعية حينئه ًهذ ،وامهها الزكليفيههة فحيههن اهنهها وحههدات اسههزقاللية،
كمها فيمها سهبق مهن م هال مههالة اجلمعهة ،فهان رأجمل ال ها ىهو احلجهة ويكشههن ًهو عهن ًطهالن الصهلوات السههاًقة
ألن ىذا ىو احلجة الفعلية ،إذ لو قيل حبجيزهما معاى ،وإن كاان يف ظرفني ،للزوم الزصويب ،على ما قالو.
واحلامههل :انههو إن سههلمنا ابن حجيزهمهها معهاى يسههزلزم الزصههويب وان الههالزم حينئه ًهذ امهها حجيههة فزههو السههاًق أو
الالحق نفذ – كما ىو مآل كالم امل زا – فاألرلحً ،دواى ،ان يفصل ابلقهول ابن احلكهم الوضهعي الهذجمل ىهو ذها
علزهو احملداهة مبقيهة أيلهاى ،رأجمل السهاًق فيههو حجهة مطلقهاى فيمها عمهل ًهو ،حههىت ًعهد العهدول واملهوت والزريه والقههول
ابن احلكم الزكليفي حين انو ليك ذا إذا ابت دام وانهو ذها كهل فهرد منهو زهاج إ علهة وحجهة( )1فهرأجمل الالحهق
حجههة مطلقهاى حهىت علههى املاضههي إذ ًههو – وىههو احلجههة الفعليههة – يكزشههن ان السههاًق كههان مزههوىم احلجيههة ولههيك
حبجههة ..وسههيسع اسههزداللنا علههى ىههذا املههدعى( )2إذ جمههرد مهها ذكههر ال يعههد دلههيالى ًههل كههان دههرد ًيههان ولههو تفريههق
عقالئي أو مبدئي ًني الوضعي والزكليفي حبجية الفزو الساًقة يف الوضهعي مطلقهاى وحبجيهة الفزهو الالحقهة يف
الزكليفي مطلقاى.
اختالف مبىن اليزدي يف األصول عن فتواه يف العروة
مث ان احملق ههق الي ههزدجمل ذى ههب يف حاش ههيزو عل ههى الرس ههائل – وكم هها س ههبق – إ الزفص ههيل ً ههني احلك ههم الوض ههعي
والزكليفي فقال( :فعلى تقدير القول ً بوت األحكام الوضعية وأن العقد سبب شهرعي حلصهول امللكيهة والزوليهة
الدائمة كم ًبقاو املسبب ًعهد العهدول أيلهاى ،ألن السهبب قهد أاهر حهني كونهو سهبباى شهرعاى ًفزهو الفقيهو امللكيهة
الدائمة)(.)3
( )1ولو ًعموم أو إطالع.
( )2مع أخذ ورد فيو.
( )3الشيخ دمحم إًراىيم اليزدجمل النجفي ،تقريراى ألحباث السيد دمحم كاظم الطباطبائي اليزدجمل ،حاشية فرائد األمول ،الناشر :دار ا د – قم،
1421ىه ،ط 2ج 3ص.142-141
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فصل بٌن األحكام الوضعية
يف العروة ّ
لكنو يف العروة اما غفل عن مبناه األمويل ىذا أو عدل عنو أو ابلعكك ومهل إليهو الحقهاى لهذلإ فصهل ًهني
أنهوا األحكههام الوضههعية فقههال( :وكههذا لههو أوقههع عقههدا أو إيقاعهها ًزقليههد جمزهههد كههم ابلصههحة مث مههات وقلهد مههن
()1
يقول ابلبطالن ،لوز لو البناو على الصهحة ،نعهم فيمها سهيسع لهب عليهو العمهل مبقزلهى فزهو ادزههد ال ها )
وىذا ىو مقزلى القاعدة ًناو على مبناه ،لكنو قال ًعد ذلإ( :وكذا يف احللية واحلرمة ،فهإذا أفهىت ادزههد األول
جبهواز الههذًح ًريه احلديههد مه الى ،فههذًح حيهواانى كههذلإ ،فمههات ادزهههد وقلهد مههن يقههول حبرمزههو ،فههإن ابعههو أو أكلههو
حكم ًصحة البيع وإابحة األكل ،وأما إذا كان احليوان املذًوح مولوداى فال لوز ًيعو وال أكلهو وىكهذا)( )2وىهذا
خالف مقزلى مبناه إذ الزذكية كالعقود واإليقاعات ذا حدواها كاف يف ًقائها وعلزها احملداة مبقية أيلاى ألنهو
كما (ان السبب قد أار حهني كونهو سهبباى ًفزهو الفقيهو امللكيهة الدائمهة) فكهذلإ حهال (احلليهة الدائمهة) فهالزفريق
ًني األسباب ًال ولو(.)3
ولذا علق عليو مبا يفيد ما ذكرانه الشيخ كاشن الريطاو قال( :ال يبعد اجلهواز فإنهو مهن آار الفزهو السهاًقة،
فهو كجهواز وطو املهرأة املعقهودة ابلفارسهية ًفزهو ادزههد السهاًق ،نعهم لهو أفهىت ادزههد الالحهق حبرمهة حلهم حيهوان
()4
كههان حههالالى ًفزههو السههاًق حههرم أكلههو فإنههو نظ ه مههاو الريسههالة البههاقي إ أن تبههدلت الفزههو )  .فزههدًر ليههداى
وسيسع مقزلى الزحقيق إبذن هللا تعا .
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
اخلُصومةَ ِيف ال ِّدي ِن فَِإنااها تَ ْشغَل الْ َقلْب عن ِذ ْك ِر اِ
اَّلل َع از َو َج ال
َ
قال اإلمام الصادع عليو السالم(( :إِ ااي ُك ْم َو ْ ُ َ
َ َْ
ُ
ِ
ِ
ث النِّ َفا َق وتَ ْك ِسب ال ا ِ
ب))
َوتُوِر ُ
ضغَائ َن َوتَ ْستَجًنُ الْ َكذ َ
َ
ُ
األمايل للصدوع :ص.414

( )1السيد دمحم كاظم الطباطبائي اليزدجمل ،العروة الواقى ،م سسة النشر اإلسالمي – قم1411 ،ىه ،ج 1ص.42-41
( )2املصدر نفسو :ص.44
( )3إال أن يدعي االنصراف أو غ ه  -وسيسع.
( )4السيد دمحم كاظم الطباطبائي اليزدجمل ،العروة الواقى ،م سسة النشر اإلسالمي – قم1411 ،ىه ،ج 1ص.44
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