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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
()87
()3
دفاعاً عن اليزدي :العقود اعتبارية فللمعترب اكحمم ببقاهاا
وميكن الدفاع عن احملقق اليزدي يف تفصيلو بني العقود وااليقاعات وأن فتوى السابق انفذة فيها حىت بعد موتو ،وبني التذكية وأنو ال
جيوز أكل حلم ما ذكاه بفتوى السابق ،أبن العقود وااليقاعات من األمور االعتبارية واالعتبار أمره بيد ادلعترب فلو أن حيكم ببقا الزويية
اليت حصلت بعقد كان يراه اجملتهد السابق صحيحاً ،حىت بعد موتو وفتوى اجملتهد الثاين ببطالنو.
()4
واما حلية اللحم فتموينية ،فليس أمرىا بيده
وأما حلية احليوان ادلذبوح فإهنا أمر تكويين وليست ابعتبار ادلعتربين ،فإنو إذا ذكي ،حسب الشروط الشرعية ،أثر ذلك يف حليتو
واقعاً فكان ذا منفعة ومصلحة فحكم الشارع جبواز أكلو وإذا مل َّ
يذك كان ميتة وأثر ذلك يف حرمتو واقعاً فكان ذا مفسدة ومضرة
فحكم الشارع حبرمة أكلو.
والفتوى ليست إال كاشفة عن الواقع وحيث كانت اجملتهد حياً كانت فتواه حجة وكاشفاً وحيث مات سقطت ،بنا على اشًتاط
احلياة يف ادلقلَّد ،عن احلجية والكاشفية فيما إذا قلد الثاين (ال فيما إذا بقي على تقليد األول فإن لو العمل بفتاواه فيما كان قد عمل بو
من قبل( ))3فكيف جيوز لو أكل حلم ىذا احليوان؟
املناقشة
فهذا ىو ويو تفريقو بينهما ،لكنو غري اتم؛ إذ يورد عليو:
 -3السبب التمويين كالشرعي ،يؤثر داهماً
أوالً :مبا التزمو يف حاشيتو على الفرائد إذ مل يفصلل بلني أنلواع األحكلام الوضلعية بلل سلاقها كلهلا بعصلى واحلدة واملا دليللو فانلو ينطلق
بعللدم الفصللل بللني الوضللعية والتكوينيللة ،إذ قللال( :فعلللى تقللدير القللول بثبللوت األحكللام الوضللعية وأن العقللد سللبب شللرعي حلصللول ادللكيللة
والزويية الدائمة حيكم ببقا ادلسبب بعد العدول أيضاً ،ألن السبب قد أثر حني كونو سبباً شرعاً بفتوى الفقيو ادللكية الدائمة)(.)4
أقول :كما انو إذا كان العقد سبباً شرعياً أثر يف حدوث ادللكيلة الدائملة ،فلان التذكيلة سلبب تكلويين وقلد أثلر حلني كونلو سلبباً تكوينلاً
بفتوى الفقيو ،يف حصول احللية الدائمة .فما الفرق؟
مث ان غاية ما ذكره اإلمكان( )5فأين دليل الوقوع؟
واحلاصل :ان ملا أيبنلا عنلو ب ل(لكنلو قلال بعلد ذللك( :وكلذا يف احلليلة واحلرملة ،فلإذا أفلىت اجملتهلد األول جبلواز اللذبم بًلري احلديلد ملثالً،
( )1بعد موت اجملتهد األول.
( )2ليحكم بعد موت اجملتهد األول ،ببقائها.
( )3ولذا كان تعبري صلاحب العلروة دقيقلاً إذ قلال( :وكلذا يف احلليلة واحلرملة ،فلإذا أفلىت اجملتهلد األول جبلواز اللذبم بًلري احلديلد ملثالً ،فلذبم حيلواانًكلذلك ،فملات اجملتهلد
وقلد من يقول حبرمتو ،فإن ابعو )...فالحظ تقييده بل(وقلد من يقول حبرمتو) ،العروة الوثقى ،ج 1ص.44
( )4الشلليدمحم دمحم إب لراىيم اليللزدي النجفللي ،تقري لراً ألحبللاث السلليد دمحم كللايم الطبا،بللائي اليللزدي ،حاشللية فرائللد األصللول ،الناشللر :دار اذلللدى – قللم1427 ،ى لل ،ط 2ج3
ص.142-141
( )5إمكان حكمو ببقا االعتبار حىت بعد زوال الرأي.
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فللذبم حيلواانًكللذلك ،فمللات اجملتهللد وقلللد مللن يقللول حبرمتللو ،فللإن ابعللو أو أكلللو حكللم بصللحة البيللع وإابحللة األكللل ،وأمللا إذا كللان احليلوان
ادلللذبوح مويللوداً فللال جيللوز بيعللو وال أكلللو وىكللذا)( )1وىللذا خللالت مقتضللى مبنللاه إذ التذكيللة كللالعقود واإليقاعللات يفللا حللدوثها كللات يف
بقائهللا وعلتهللا احملدثللة مبقيللة أيض لاً ألنللو كمللا (ان السللبب قللد أثللر حللني كونللو سللبباً بفتللوى الفقيللو ادللكيللة الدائمللة) فكللذلك حللال (احلليللة
الدائمة) فالتفريق بني األسباب بال ويو( ))2جيري يف السبب التكويين أبدىن تًيري .فتأمل
وجو آخر :التنزيل يف التموينيات بيد الشارع ،كدميومة االعتباري
وميكن اوجواب بويو آخلر وىلو :سللمنا ان االعتبلاري أملره بيلد ادلعتلرب وان للو ان حيكلم ببقلا اعتبلاره مبجلرد قيلام الفتلوى الكاشلفة عنلو ،أي
ببقا اعتباره حىت إذا زاللت ،لكلن نقلول :ان التكلويين يكلون ابلتنزيلل كلذلك ،فلان التكلويين وإن كلان يفلا ال ميكلن للشلارع مبلا ىلو شلارع إبقلاؤه
بعللد زوال الكاشللف عنللو إال انللو ميكنللو تنزيلللو بعللد زوال الكاشللف منزلللة ادلويللود فلليحكم حبجيللة الفتللوى (أو ميضلليها) ابحلليللة التكوينيللة ابعتبارىللا
كاشللفة عللن الواقللع ،كمللا انللو بعللد زوال الفتللوى الكاشللفة ينللزل مللا بعللد زواذلللا منزلللة مللا سللبق حالللة زواذلللا ،ابن ينللزل مللا ال حجللة علللى حليتللو
التكوينية منزلة ما كانت عليو احلجة ،بعبارة أخرى يقول :كلما كان اثبتاً تكويناً بكشف الفتوى عنو ،أنزلو منزلة الثابت بعد زواذلا وعدمها.
اللهم إال أن يرى حلية حلم احليوان وحرمتو حكماً تكليفياً ال وضعياً وقلد سلبق اوجلواب عنلو ،ونضليف :لظهلور (إِالَّ َماا ََ َّك تيااتُ تم) و(ملا
مللات حتللف انفللو)( )3يف ان الللذكاة حكللم وضللعي وكللذا ادلللوت حتللف األنللف ،وتفسللري الللذكاة حبليللة األكللل وادلللوت حتللف األنللف حبرمللة
األكل خالت الظاىر يداً ،بل ىو تكلف شديد..
وعليو :فيكون الًتتيب ىكذا( :الذبم ابلطريقة اخلاصة) ىو سبب لل(الذكاة) أو حلية اللحم الثبوتية وىذه ىي سبب لل(يواز األكل) فتدبر.
شف هبا
 -4الفتوى كاشفة يف الوضعية والتموينية فإَا زالت زال املنم َ
اثنيلاً :إن الفتللوى ،يف األحكللام الوضللعية(( )4واالعتبللار ت العرفيللة والشللرعية) حاذلللا حللال الفتللوى يف األمللور التكوينيللة ،لللي دورىللا إال
الكاشللفية ،إذ ليسللت صللانعة للواقللع وال ياعلللة للماثللل حسللب مبنللاه ،وعليللو فللإن الزوييللة ،وىللي اعتبللار عقالئللي ،للدث أبسللبا ا اللليت
اعتربىا العقال أسباابً (والليت أمضلاىا الشلارع ،بلل حلىت للو فلر سسيسلو ألسلباب خاصلة العتباراتلو أو العتبلارات العلرت نفسلو ابعتبلاره
منهم بل سيدىم) وكذلك (احللية) ،وىي أمر تكويين على الفر  ،دث أبسبا ا التكوينية.
والفتللوى لللي دورىللا إال الكشللف عللن الواقللع ،فكمللا أهنللا إذا عللدمت مبللوت الفقيللو (عللدمت ذااتً( )5أو حجي لةً علللى ال لرأيني) عللدمت
كاش للفيتها ووي للب – حس للبما رأى ق للدس س للره – إتب للاع رأي الفقي للو الث للاين يف اللح للم ادلوي للود ح للاالً (ادل للذكى حس للب رأي الس للابق ،دن
الالحق إذ يراه ميتة منذ حدوثو) ألنو الطريق الوحيد اآلن إىل الواقع الثبويت التكويين ،فكذلك إذا عدمت مبوت الفقيلو اللذي كانلت فتلواه
كاشفة عن حصول اعتبار الزويية ابلعقد ابلفارسلية ،علدمت كاشلفيتها وويلب اتبلاع رأي الفقيلو الثلاين يف ادللرأة ادلويلودة حلاالً (الليت ىلي
زويلة حسللب رأي السلابق دن الالحللق إذ راىللا أينبيللة منللذ حللدوث ملا يللدعي األول أنللو سللبب الزوييللة إذ يللرى الثللاين مللثالً أن ادلعا،للاة ال
دث العلقة الزويية االعتبارية اليت يعل الشارع ذلا أسباابً خاصة) ألنو الطريق الوحيد اآلن إىل الواقع الثبويت لألمر االعتباري.
فهذا الويو إذاً غري و ٍ
ات ابلتفريق فالبد للمحقق اليزدي من اللجو إىل ويو آخر ،وذلك كدعوى االنصرات مثالً ،كملا سليأيت نذن
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
هللا تعاىل.
آدم أَ تشبوُ َشي ٍء ِِبل ِتم تعيا ِر إِ َّما ََنقِص ِِبَ تا ٍل أَو ر ِ
اج ٌح بِ ِعل ٍتم)) ف العقول .212
ٌ
َ
ت َ
قال اإلمام علي عليو السالم(( :ابت ُن َ َ َ ت
( )1ادلصدر نفسو :ص.44
( )2إال أن يدعي االنصرات أو غريه  -وسيأيت.
( )3العالمة اجمللسي ،حبار األنوار ،مؤسسة الوفا – بريوت ،ج 62ص.107
( )6بل مطلقاً حسب ادلنصور كما سيأيت لكن قيدان ذا القيد يفاشا ًة لو يف حاشيتو على الرسائل إذ رأي التكليف حكماً ياىر ً دون الوضعي فرايع الدرس 83
( )5بدعوى انو إذا مات عدم رأيو ،وفيو :ان الرأي قائم ابلروح ال ابوجسد.

