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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
(ٕ)9
رّد دعوى ان الفتوى كاشفة عن الوضعي وصانعة للتكليفي
واما دعوى التفصيل وان الفتوى كاشفة عن احلكم الوضعي والواقعي ،بينما هيي اياةعة للمكيم التكليفيي واةيه كلميا قاميع ىتيوى عليى حكيم
تكليفي ىهو ظاهري وهي ااةعة له أو على حكم وضعي ىهيو واقعيي وهيي كاشيفة عنيه ،ىهيي دعيوى بيال دلييل ،بيل اليدليل عليى عيدمها؛ وذلي
ألن أدلة حجية ىتوى الفقيه يف األحكام التكليفية والوضعية واحدة ىتشيمل النيوعني بي نوزان واحيد ىمين أيين التفصييلأ أال تيرى ان م يل (لِّيَوتَو َف َّق ُهوواْ
نذرواْ قَووومهم ِ ََا رجعوواْ ِلَوي ِهم لَعلَّهوم ََْو َذرو َن)( )1و(( ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ويع ِ
واس فَوِِّ أ ُِح ن
ْ
وب أَ ْن يُو َويى ِِف ش َ
ِِف ال ّدي ِن َوليُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ
وْ ِِف َم ْْودد ال َْددينَوة َو أَفْوِ النَّ َ
اجل ْ
ِمثْولُو َ ))( )2تييدل علييى حجييية رأي الفقيييه مطلق ياً أعييم ميين ىت يواب ابسييتمباب أو ورتييوب ك ي ا (كجلسيية االس يعاحة) وميين شيير ية اللف ي يف العقييد
وبطالةه بدوةه وعدمها وسببية احليازة للملي أو حلي ا االختصيا وعيدمها أو شيبه ذلي  ،ىمين أيين ان ىتيواب بصيمة هي ا العقيد أو بطالةيه حجية
غري مؤقتة حبني تقليدب بل انى ة مطلقاً وان ىتواب ابلورتوب وشبهه حجة مؤقتة حبني تقليدبأ
ةعم لو اختلفع ألسنة األدلة على احلكمني كان ييرد (ىتيوى الفقييه يف ايمة العقيود وشيبهها انىي ة) وييرد (بيإ إتبيال الفقييه ىيميا اىيى بورتوبيه)
م الً ،لكان للتفري والتفصيل ورته بدعوى ان ظاهر النفوذ م الً النفوذ أبداً وظاهر ورتوب اإلتبال هو ورتوبه مادام الدليل قائماً .ىتأمل.
رّد التفصيل بتعليل ان التكليفي احناليل والوضعي واحد ممتد
وبي ل ظهيير أيف ياً ىسيياد التورتيييه الخيير للتفصيييل بييني احلكييم الوضييعي والتكليفييي ،وهييو ان األحكييام التكليفييية ا اللييية كييا الل ورتييوب
االة اجلمعة بعدد الوات اجلمعيات ىورتيوب الفيرد السياب مين الصيالة فبيع بفتيوى استهيد السياب وحرمية الفيرد الالحي فبتية بفتيوى الالحي ،
()5
()4
()3
اما األحكام الوضعية ىهي غري ا اللية بل هي من مقولة (اجلندب) أو الكيف ادلتصل القار أو مين االعتبيار الواحيد  ،ىيذذا ببتيع ببتيع أبيداً
إال براىع ومزيل.
وذل لورتوب بالث
مصب الفتوى اجلعل ال اجملعول
ٔ -ألن
ّ
األول :ان ذل ي إن اييمن ىذصييا يصييمن ىيمييا لييو كاةييع الفتييوى عيين اسعييول ابن كييان مصييباها احلكييم ةفسييه (علييى اةييه ال يصييمن كمييا سيييأ يف
الورته ال اين) ال ما إذا كاةع الفتوى عن اجلعل ،وتوضيمه ان الفقيه اترة يفيت ابن الشارل رتعيل احلييازة سيبباً للملي أو رتعيل رتلسية االسيعاحة
ودياً
س َش َ
وارتبة ،كما لو اىى ا
بنص الرواية أو مفموهنا كقوله م الً (وردت اليرواتت ابن بورتيوب رتلسية االسيعاحة أو اسيتمبانا وابن (( َم (ْونَ ََ)6وي َ
ِ
ِ
واء ِمو َون ا َِّ َو َر ُسووولِ َِ صوولهللا ع عليووَ والووَ وسوولم )) و(ميين حيياز
َح و َد َو أ ْ
أ َْو َح َفو َوي َواد ً بَو ْدءاً َيْ يَ ْْ وبِ ْقَُ ِلَْيووَ أ َ
َحيَووا أ َْرض واً َم ْيوتَ وةً فَ ِهو َوي لَووَُ قَ َ و ً
مل )( )7واترة يفيت ابسعول ابن يقول رتلسة االسعاحة وارتبة واإلحياء سبإ ادلل .
ىعليى األول ال ىيرب بييني احلكيم الوضيعي والتكليفييي ىيان اجلعيل واحييد ىيهميا وقيد رتعييل ورتيوب رتلسية االسيعاحة لكيل الصيلوات كمييا رتعيل ادللكييية
( )1سورة التوبة آية .122
( )2أمحد بن علي النجاشي ،ررتال النجاشي ،مؤسسة النشر اإلسالمي – قم1447 ،هي.14 ،
التقمص ،وقد قيل ان ادللكية ك ل .
بنقله لنقله مقيدة) وذل
( )3يف م ل ادللكية .واجلندة هي (هيئة ما حييط ابلشيء نرتدب
كالتعمم و ا
ا
( )4رترتً على نوزان (الكم ادلتصل القار) مقابل احلكم ادلنفصل .ىتأمل
( )5وهو األامن.
( )6بقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتإ اإلسالمية – هران ،ج.284 5
( )7مل أرتد ه ب العبارة يف الرواتت ،ولكن ورد ما مبعناها م ل كالم أمري ادلؤمنني عليه السيالم ((للعيني ميا رأت وللييد ميا أخي ت)) .الوسيائل ج  391 23ابب  38مين أبيواب الصييد ح
.1
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ممتدة ابمتداد األزمان ،واستهد األول ي بع ذل (اجلعل) وال اين ينفيه ،أو ابلعكس ىذذا ببع( )1ببتع رلعوالته أىراداً كاةع أم حقائ ذات امتداد.
وِن كان مصبّها اجملعول فدآذلا ِىل اجلعل
واميا علييى ال يياين ىقيد يتجييه ان اسعييول يف احلكييم التكليفيي ا ييالا ىفتييوى كييل منهميا يف ظرىهييا هييي احلجيية ،واميا الوضييعي ىاسييتمراري ىفتييوى
األول حجة حدوفً وبقاءً أو ىقل حيث كاةع حجة حدوفً كاةع حجة بقاءً ىال زلل للفتوى ال اةية كما ورتهنا به كالمه قدس سرب.
ولكنه أيفاً قد يناقش ابن ىتواب وإن كان مصباها اسعول إال ان مآذلا إىل اجلعل بل ال حجيية ذليا إال بيه؛ ىاةيه إذا اىيى ابن رتلسية االسيعاحة
وارتبة ىذصا ذل ألةه رأى متامية الرواية الدالة عليه سنداً وداللة ،م الً ،ىقد عاد اال الا إىل الالا الا ،وال اين ينفيه ك ل .
ٕ -سلّدنا ،لكنها عن اجملعول بنحو (احلقيقية) فتت ادان
الثا  :سلامنا ان الفتوى هيي عين اسعيول ال عين اجلعيل ،لكين كالميه إصيا يصيمن إذا كاةيع الفتيوى بنميو القفيية اخلاررتيية ال احلقيقيية ،ولكين
يإ ىتيواب الكلييي الطبيعييي ذلييا والي ي ينفييي ىفتيواب
ىتييوى الفقهيياء إصييا هييي بنمييو القفييية احلقيقييية ىال ي ي يفيييت بورتييوب رتلسيية االسيعاحة ىييان مصي ا
ك ل ةفس الكلي الطبيعي ىهما متعاةداتن مطلقاً كتعاةد من يفيت ابدللكية ومن يفيت ابلعدم ىاهنا أيفاً بنمو احلقيقية.
ةعم لو كاةع ىتوى كل منها بنمو القفية اخلاررتية أو الشخصيية ابن اىيى األول بورتيوب اجلمعية األسيبول ادلاضيي واىيى الخير بورتونيا هي ا
األسبول ،ىههنا قد يقال ابهنما ليستا متفادتني( )2ل ا عليه ان يتبع يف كل مجعة مقلَّدب.
ةعييم قييد يرشييد الفقيييه إىل القفييية اخلاررتييية ،لكنييه خييارج حينئ ي و عيين مقييام الفتييوى ،ومزيييد التوضيييمن ان ههنييا بييالث مقامييات مقييام الفتييوى
ومقام القفاء ومقام اإلرشاد وادلفيت مقامه مقام بيان األحكام الشرعية مبا هي هي أي مبا هي كليات بيعية وميع قطيع النظير عين التطبيي عليى
خصييو ه ي ا ادلكلييف أو ذام ،امييا القاضييي ىمقامييه مقييام احلكييم والبييع يف القفييات الشخصييية أي يف ه ي ب القفييية وتل ي وعلييى ه ي ا ادلكلييف
وذام ،اما ادلرشد ىهو دليل ال غري ىيان الفقييه قيد يرشيد ادلكليف إىل كوةيه مصيداب أيية كي ى واةيه هيو ابخلصيو ميا حكميه لقصيور ادلكليف عين
التطبي أو دلا احا ع به من ادلكتنفات ،وذل ةظري اخبار الوكيل عن ىتوى مررتعه ىاةه مرشد وليس مفتياً.
(ٖ)
سلّدنا انَ بنحو اخلارجية ،لكنهدا متالزمان أو منفكان ،معاً
الثالث :سلامنا ان الفتوى هي عين اسعيول ال عين اجلعيل ،وسيلامنا اهنيا بنميو القفيية اخلاررتيية أو الشخصيية ،لكين ميع ذلي ال يصيمن كالميه
وتفصيله بني الوضعي والتكليفي؛ وذل ألةه اما ان ةقول ابلتالزم بني األحكام الظاهرية واما ان ةقول ابلتفكي بينها
ىييذن قلنييا ابلييتالزم ىييان ىتييويي استهييدين (أحييد ا بورتييوب هي ب الصييالة يف هي ب اجلمعيية علييى هي ا الشييخص واألخييرى حبرميية اييالة اجلمعيية يف
األس ييبول الق ييادم) وإن مل تك ييوان متن يياىيتني مطابق يةً لكنهم يا متناىيت ييان التزام ياً دلف ييادة ادل ييدلول ادلط ييابقي للقائ يل بورت ييوب ه ي ب اجلمع يية م ييع ادل ييدلول
االلتزامي للقائل حبرمة تل اجلمعة( )4ىال يكيون ىيرب بيني احلكيم التكليفيي والوضيعي مين هي ب اجلهية أيفياً لكيون كيل منهميا ينفيي ميا اببتيه الخير
مطابقة أو التزاماً.
وإن قلنا ابلتفكي ىكما أمكن التفكي بني أىراد احلكيم التكليفيي (ورتيوب هي ب اجلمعية وحرمية تلي ) ميع اهنيا ىيردا حكيم كليي واحيد؛ ألةيه
حكييم ظياهري ،ىاةييه نكيين التفكيي بييني أزمييان احلكييم الوضييعي ابلقييول ابةييه وإن كييان حقيقيية واحييدة ممتييدة ابمتييداد األزمييان لكنييه نكيين التفكيي
ابلقول ابةه مل له مادامع ىتوى األول عليه وليسع ملكه من حلظة عدوله إىل من ال يراب ملكه.
فادليجع األدلة من عاي اإلثبات
والناتج عن ذل ان الالزم الررتول إىل األدلة من عامل اإلببات إلببات التفري بني الفردين مين كليي واحيد أو بيني اليزمنني مين حقيقية واحيدة
متصييلة ممتييدة ،وهييو ال ي ي ةصييري إليييه ،ال القييول ابن هنييام خصيصيية ذاتييية للمكييم الوضييعي (وهييي اسييتمرارب وامتييدادب) نييا اختلييف عيين احلكييم
التكليفي (وهو ا الليته) مث االعتماد على ذل بنفسه يف التفصيل بني احلكمني ،ىتدبر.
مث اةييه اختلييف يف تعريييف القفييية احلقيقييية اخلاررتييية ،ومييا ذكيرانب هييو ادلختييار ،وسييتأ اإلشييارة إليييه ،كمييا سيييأ بيييان ان هنييام أميراً متوسييطاً
( )1اجلعل.
( )2على اةه سيأ ما ىيه.
( )3أي احلكم التكليفي والوضعي.
( )4لفرض عود ا إىل ىتويني كليتني.
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ادلعني ،ىاةتظر .وصلهللا ع علهللا دمحم وآلَ الطاهيين
بينهما وهو القفية احلقيقية – اخلاررتية ىاهنا ةظري الكلي يف ا
ان ََتنوبوها م َقارنَةُ ْاألَ ْشيا ِر و ُزلَادثَةُ النِ ِ
ث ََِيب َعلَهللا ُك ِل ِنْ ٍ
َه ِل الْبِ َد ِِ)) حتف العقول
ْةُ أ ْ
ْ َ َُ ُ َ
قال اإلمام الصادب عليه السالم ((ثََال َ ُ
ْاء َو ُرلَالَ َ
َ َ َ َّ
ّ َ
.319

