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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
()92
إستدالل اليزدي على التفصيل بني األحكام الوضعية والتكليفية
مضى استدالل اليزدي على التفصيل بني التكليفية والوضعية بقولػه (فعلػى ققػدير القػول بتبػوت األحكػام الوضػعية وأ دن العقػد سػب ػرعي
حلصػػول ادللكيػػة والزوديػػة الدائمػػة سكػػم ببقػػال ادلسػػبد بعػػد العػػدول أين ػاب ،ألن السػػب قػػد أ ػدػر حػػني و ػػه سػػبباب ػػرعاب بفتػػو الفقي ػه ادللكيػػة
الدائمػػة ،و دأاػػا علػػى القػػول ابلعػػدم فػػال سكػػم ببقائػػه لردوعػػه إيف دػواز قصػػرؼ ادلتػػًتي يف ادلبيػػه وعػػدم دػواز قصػػرؼ البػػائه فيػػه ودػواز اسػػتمتاع
الػػزوج اػػن الزودػػة ،وهػػم األحكػػام التكليفيػػة الظاهريػػة ال عػػوز العمػػل جملػػا بعػػد قبػ ددل رأي ا تهػػد بػػل ال بػػد أن يعمػػل علػػى بػ الػرأي اجلديػػد،
فيكون ظري اا إذا افىت ادلفيت بودوب اجلمعة وعملنا عليه برهة ان الزاان مث قب ددل رأيه إيف ودوب الظهر فال بد ان فعل الظهػر بعػد ذلػك وال
عزي اجلمعة ،هما)(.)1
نطاقات أربع ذلذا ادلبحث
وقبل التعرض لوده التأال يف الاه قول ان هما البحث ينفه يف دوائر أربه
األويف دائرة الفتو وذلك هو زلل الكالم واصبده.
التا ية دائرة القنال ما لو حكم القاضي بكوهنا زودة أل ه ال ير ان ارقنعت اعه عتراب أختػاب ،مث اسػتأ القنػال عنػد آخػر ،بنػال علػى
زلراػة فهػل عػ عليػه ان يبطػل القنػال السػاب فػيحكم بعػدم وهنػػا
صػحة االسػتاناؼ ،أو قغ دػري رأيػه ،أو اػات ،ودػال قػاض يػر العتػر رضػػعات د
زودة؟ أو على العكس ان ذلك سرم عليه اإلبطال وإذا أبطل فليس بنافم؟
وال خيفى عدم التالزم بني البابني الختصاص القنال أبدلة خاصة به ،فقد يقال بعدم دواز إبطال الالح للساب يف القنال دون الفتو .
الدائرة التالتة دائرة ادلقننني يف رلالس األاة ،دلن ال يعتقد ابلترع أو يعتقد به لكنػه يػر انػا فػراغ فيػه ،فػان هػما البحػث األصػو يػنفعهم
يف قنقيح حجية ظر ادلقننني يف األحكام الوضعية ،حىت بعد عزذلم أو قغيريهم أو قغري ظرهم ،وعداها.
الدائرة الرابعة دائرة اا أو ل التارع للمكلفني أار التروط يف ضػمن العقػود ،فلػو ا ػًتط ادلالػك علػى ادلسػتأدر عػدم قصػرؼ خػاص فيهػا،
عػػدم دؽ اسػػمار يف احلػػائا ،أو ا ػػًتط قص ػرفاب اعين ػاب ،ػػأن يطليهػػا ػػل سػػنة أو يسػػقي أ ػػجارها نػػال الباػػر الكمائيػػة ،أو ان يػػزور عنػػه ،فمػػات
وور ه ان ال ير صحة ذلك الترط ،أو ان ال يتًت ه ،فهل الترط الساب انفم إال لو أسقطه؟ أو ال؟ أو ابلتفصيل؟ فتأال( )2هما.
ادلناقشةِ :وزان الوضعية والتكليفية واحد ،على كاشفية الفتوى وسببيتها
ولكن قد يناقش قفصيل احملق اليزدي
ابن وزان األحكام الوضعية ادللكية و ظائرها هػو وزان األحكػام التكليفيػة ػالودوب وحنػو اػن حيػث اهنػا قودػد أبسػباجملا وقنعػدم اب عػدااها،
وان الفتو ليسػت هػي السػب حلػدو ها ،بػل هػي الكا ػ عنهػاا لوضػوح ان سػب ودػوب الصػالة هػو إ تػال التػارع وحكمػه ودعلػه إههػا يف
عهدة ادلكل وان سب ادللكية عند احليازة هو اعتبار التارع سببيتها ذلا (أتسيساب أو إانالب).
وعليػػه فػػال يعقػػل ان قػػدور األحكػػام وضػػعيةب ا ػػت أو قكليفيػةب اػػدار الفتػػو حػػدو ب وال بقػػالبا وإال ا ػػت سػػببابا هػػما خلػ ا بػػل الفتػػو رلػػرد
( )1التيخ دمحم إبراهيم اليزدي النجفي ،ققريراب ألحباث السيد دمحم اظم الطبا بائي اليػزدي ،حا ػية فرائػد األصػول ،النا ػر دار اذلػد – قػم1421 ،هػػ ،ط 2ج 3ص-141
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( )2لعودة الت األول إيف الدائرة األويف.
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ا عن حتق السب أو ادلسب فال قكون على الكا فية ،اؤ رةب ،بل هي رلرد اػرآة ا ػفة عػن دعػل احلكػم أبحػد قسػميه أو عػن حتقػ سػببه
رعاب ،أتسيساب أو إانال ،فإذا زالت حجية الفتو  ،نوت أو عدول أو غريمها ،فكي يلتزم بتبوت احلكػم وضػعياب ػان أو قكليفيػاب رغػم زوال الػدليل
واحلجة عليه؟ وإذا مل قػزل نوت و بهه ،بقيت دالة على قسمي احلكم وحجة عليه ،فما الفارؽ؟
اما احلكم الظاهري فالفتوى ِعلته ،تكليفياً كان أو وضعياً
لكن هما له إذا ان احلديث عن احلكم الواقعي ،ااػا احلكػم الظػاهري فػان الفتػو صػا عة لػه وهػو وليػدها ،وذلػك عبػارة أخػر عػن السػببية
أو ادلصلحة السلو ية ،ودعػل ادلما ػل جملػا وعليػه فػال فػرؽ أينػاب بػني احلكمػني يف اهنػا إذا زالػت زاال بػوزان واحػد أينػاب ،فكيػ يػ ددعى بقػال احلكػم
الوضعي رغم زوال الفتو (السب له) وعدم بقال احلكم التكليفي؟
اخللط بني السبب والكاشف
وبملك يظهر اا يف لماقه قدس سر ان اخللا بني الكا ػ والسػب فقولػه (ألن السػب قػد أ دػر حػني و ػه سػبباب ػرعاب ،بفتػو الفقيػه،
ادللكية الدائمة) يرد عليه ان السب هو العقد ،والفتو رلرد ا  ،فػال قكػون سػببية العقػد حػدو ب وبقػالب ارفنػة ابلفتػو إال نقػدار ا ػفيتها
عن حدوث السب نا هو سب فإذا زالت الفتو فإن ان السب سبباب واقعاب بقي أ ر  ،وإال فلم يكن ان البداية فال أ ر للفتو أبداب.
وبعبارة أخر ان انتأ اخللا هو اعٌت البال يف قوله (بفتو الفقيه) وهل هي سببية أو نعٌت (اه) اتالب
فإن ا ت سببية ،ما هو األصل يف البال ،أفادت ان الفتو هي علدة اعدة لتأ ري السب (العقود يف قل ادللك) فكا ت سب السب .
لكنه يرد عليه أوالب ا ه ال ك يف عدم سببية الفتو لتأ ري ألفاظ العقود يف افادافا بل ا ه هو قدس سر أيناب ال يقول بملك.
و يػاب ا ػػه لػػو فػػرض ذلػػك للػػزم قسػػاوي احلكػػم التكليفػػي اػػه الوضػػعي ،و وهنمػػا اعػاب اسػػببني عػػن الفتػػو فػػإذا زالػػت زاال أو إذا ا ػػت علتهػػا
احملد ة ابقية أيناب نجرد حدو ها ان حال التكليفي الوضعي انها يف ذلك أيناب.
وإن ا ػػت البػػال نعػػٌت (اػػه) أو ػػبه ذلػػك( ،)1ابن قكػػون الفتػػو ا ػػفة فػػاألار مػػا انػػى اػػن ان ادلنكتػ ال يبقػػى بعػػد زوال الكا ػ ،
وا ه لو بقي لبقي فيهما على حد سوال.
وقوله (وهم األحكام التكليفية الظاهرية )...ظهر ا ه ما ان األحكام التكليفية قكون ظاهريػة ػملك األحكػام الوضػعية فمػن أيػن التفريػ
جبعل اا دلت عليه الفتو ان األحكام التكليفية حكماب ظاهرهب وان األحكام الوضعية حكماب واقعياب؟
الطريق إىل السببية ،الفتوى ،فإذا زالت زالت
واحلاصػػل ا ػػه ال ري ػ لنػػا إيف ػػون هػػما العقػػد اػػؤ راب أو اػػؤ راب دوا ػاب أو غػػري اػػؤ ر ،إال الفتػػو  ،فػػإذا زال ػت أو زالػػت حجيتهػػا علػػى الفػػرض،
فكي يقال ابن العقد قد أ ر ادللكية الدائمة؟ فال بد ان التماس دليل آخر السرية أو بنػال العقػالل يف احلجػغ وغػري ذلػك أػا سػيأ فا ػه ال بػد
ان إ بات ان دليل حجية احلجغ يدل على حجيتها حىت بعد زواذلا وفنائها أو ا قالجملا إيف الند ان ذلك.
وبعبػػارة أخ ػر ال فػػرؽ بػػني األحكػػام الوضػػعية والتكليفيػػة ،فا ػػه ال يصػػح التفري ػ بػػدعو حتق ػ خصيصػػة اعينػػة يف الوضػػعية ققتنػػي جملػػا ان
قبقى الوضعية نجرد الفتو جملا ،حىت بعد زوال الفتو  ،عكس التكليفية فال قبقى ،على اا هػو( )2اقتنػى الاػه قػدس سػر  ،بػل الػالزم الردػوع
إيف األدلػػة يف عػػامل اإل بػػات اػػن بنػػال العقػػالل أو سػػريفم لػػدعو التفري ػ والتفصػػيل ،أو اػػن ظ ػواهر أدلػػة األحكػػام الوضػػعية والتكليفيػػة اػػن اقتنػػال
األويف بقائها نجرد حدو ها ابلفتو حىت بعد عداها( ،)3دون التا ية( .)4وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ادةِ َم ْن تَ ْع ِرفو َن))
قال أاري ادلؤانني عليه السالم (( َس ِكنوا ِِف أَنْف ِسك ْم َم ْع ِرفَ َة َما تَ ْعبدو َن َح ىَّت يَ ْن َف َعك ْم َما ُتَ ِركو َن ِم َن ا ْْلََوار ِ
ِح بِ ِعبَ َ
حت العقول ص.223
( )1االستعا ة لكن يف عامل اإل بات.
( )2ودود اخلصيصة الماقية يف الوضعية عكس التكليفية أو فقل الفرؽ بني الوضعية والتكوينية بمافما.
( )3الفتو .
( )4أي اقتنال التا ية بافا ااداات الفتو قائمة فقا.

