(االصول :مباحث التزاحم)  ...............................................................................األربعاء  5رجب ٔ11ٓ /ه(ٕٔٓٔ)

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
(ٔ)ٔ9
تتمة وخامتة :ابب اإلطاعة واملعصية وما يرتبط هبما
ان ال عناااوين ادلقعلبااة إلباااب اعصاعااة وادلعصااية وشااا ياار به :مااا ،عواارة إل ا أ اار وىااي احل اام وشوضااوعو ،وشصااداحل احل اام
وشصداحل ادلوضوع ،وشفهوم احل م وشفهوم ادلوضاوع ،والطرياإ إلياو أو ال اعاه عناو ،و يفياة اعصاعاة ،وشصاداقها ،وادل لاه :اا،
وادل لَّه :ا.
وأمهية البحث عن ذلك من يف حتديد ادلرجع يف وخيص أي شنها ،فانو خيقله ،وقد طرحل األعالم لابع لاك العنااوين
ابلبحث فصيالً إلينما مل يفصلوا البحث عن إلعضها اآلخر شلا ينبغي ان يعبد ذلا حبث خاص ضمن (ادلبادئ القصورية والقصديبية
لألصول أو للفبو) حسبما إليناه شن ضاإلطها يف (رساالة يف ادلباادئ ال قصاورية والقصاديبية للفباو واألصاول) فراجعاو ،وإمجاال الباول
فيها
احلكم واملرجع فيو
أوالً :احلكممم :وادلرجااع فيااو ىااو الواارع دون عااك ،ول اان ىا العبا شرجااع أيضااًج وىا إلنااا العبااال شرجااع أيضااًج وقااد فصا
األعااالم ال ااالم عاان شرجعيااة العبا يف ادلسااقبالت العبليااة ،وخاااله يف لااي شرجعياة العبا إلعا االخباريااة ،مااا فصا األعااالم
ال الم عن عدم حجيقو يف شال ات األح ام ،ول ن ىا ىاو حجاة يف ابب القا؟احمج وىا إلناا العباال علاى وجاوب أشار حجاة
عرعاً أي ى انو اعه عن إشضا الوارع أو شسقغن عنو إل ىو حجة قائمة إلذاهتاج ،فصلنا ال الم عن ذلك ساإلباً.
ويف ادلبام لو ان إلنا العبال على وجوب دفع ادلن ر فه ىو حجة عرعاً شع قطع النظر عان وجاود أدلاة أخار يج ويف ابب
الق؟احم لو ؟احم ش الً أدا دين الفبري ودين الغين ابن ح دينان عليو أحدمها لغين شسقغين واآلخر لفباري شفقبار و اا قاد اقرضااه
شاااالً ،ومل ي اان ميلااك ادلاادين إال ديناااراً يساادد إلااو أحااد الاادينني( )1فه ا ادلرجااع ىهنااا ،شااع فاار ،فبااد الاانص ،إلنااا العبااال والعاار
العام( )2أو الج وعلى العدم ي ون ادلرجع القخيري أو الرتجيح ابحقمال األمهية ،أو غري ذلك(.)3
موضوع احلكم وأقسامو واملرجع فيها
اثنياً :موضوع احلكم :وادلوضوع ينبسم إىل شوضوع صر  ،وشسقنبه اشا عريف أو لغوي أو عرعي ،وسلرتع عرعي.
فاألول ادلا واخلمر وادلرجع فيو العر العام ال اخلاص.
وال اين الغنا  ،وادلرجع فيو شا سبإ.
وال الث الصعيد وادلرجع فيو اللغوي أو العر أو اللغوي إال لد ي القعار ،فالعر .
والراإلع الوصن ،إلنا على انو شسقنبه عرعي ال عريف.
واخلاشس الصالة شلا ان سلرتعاً شن أصلو أي ان شاىية سلرتعة.
( )1إلدون ان مي نو نصيفو ش الً.
( )2إلنا على اعفيقو عنو.
( )3البرعة ش الً.
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ويف ادلبام ى (دفع ادلن ر) شوضوع صر أو شسقنبه عرعي أو عريف أو لغويج
مث ان الضاإله يف ادلسقنبه سلقله فيو ،وقد فصلناه يف (فبو القعاون) فراجع.
مصداق احلكم
اثلثاً :مصداق احلكم :وىو شلا قد خيقله فيو فم الً ى احل م اعرعادي ح م عرعيج أم انو رلرد إرعاد إىل ح م عبلي أو
ابلقفصي ج فصلنا ذلك يف قاب (األواشر ادلولوية واعرعادية).
مفهوم املوضوع
رابعاً :مفهوم املوضوع :فانو قد خيقله فيو ولنم لو مب الني
مشول امليت للميت السريري
األول :ىا شفهااوم ادليا يواام ادليا ساريروًج مااا لااو وقااه قلبااو عاان العما دون سلاو أو الع ااسج فها ادلرجااع يف شفهااوم
ادليا األصبااا ج أم العاار العااامج فااملذا ااان ادلرجاع األصبااا فاااوم يعدونااو شيقااً وإذا ااان ادلرجاع العاار العااام فاااوم ال يعدونااو شيقااً،
ويبقين على الرأيني بسيم إرثو وإلينونة زوجقو وغري ذلك.
للمستأجر رحُها ولغريىا
مشول األم
َ
الثاين :شفهوم (األم) وى ىو شنحصر ابلي ي ون الطف حاص لبيح إلويضقها شع حومين زوجها (أو شطلإ الرج ) أو ىي
الي حتم الولد و لده وإن ان رمحهاا شساق جراً ابن أخاذت البويضاة ادللبحاة شان اشارأة أخار ي فوضاع يف رحام ادلارأة ادلساق جرةج،
ذىب إىل األخري السيد اخلاوئي شساقنداً إىل (إِ ْن أ َُّمهماتُم ُه ْم إِالَّ الََّّيم َولَم ْدنَم ُه ْم)( )1وذىاب ادلواهور إىل األول وان اآلياة ليسا يف
شبام البيان شن ىذه اجلهة.
واألع شن ذلك شا لو صنعوا شان خلياة ادلارأة صفاالً ،أو شان خلياة إشارأة شاع إشارأة أخار ي أو شان خلياة رجا شاع رجا آخار
فايهما األبج أو األمج أو ىم مجيعاً أم أو أبج
واألع شا ادعي حدي اً شن والدة الطف شن ثالثة آاب وأشهات(.)2
مفهوم احلكم
خامساً :مفهوم احلكم :وقد حبث األصوليون ش الً ان الوجوب ى ىو الطلب األ ياد وادلر باة الواديدة شان الطلابج أو ىاو
األشر ابلوي شع النهي عن ضدهج فهو أشر إلسيه على األول وشر ب على ال اين أي انو حبيبة و ي ية أعالىاا أعاال درجاات
الوجوب وأد ىاا أد درجاات االساقحباب أو اناو ىاو واالساقحباب حبيبقاان شقفصالقان إلفصالنيج وىا ادلرجاع يف شفهاوم احل ام
الورع أو العر العام أو األصوليون أو الفالسفةج وللبحث صلة إبذن هللا عاىل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
اف :ج ِ
قال اعشام الصادحل عليو السالم ((النَّاس َعلَى أَربمع ِة أَصنَ ٍ
اى ٌل ُمتَم َر ِّدي ُم َعانِ ٌق ِِلََواهُ
َْ َ ْ
َ
ُ
اد كِ ْْباً
اد ًة ا ْز َد َ
اد ِعبَ َ
َو َعابِ ٌد ُمتَم َق ِّوي ُكلَّ َما ا ْز َد َ
ب ََمْ ِم َدةَ الن ِ
َّاس
َو َع ِاِلٌ يُ ِري ُد أَ ْن يُوطَأَ َع ِقبَاهُ َوُُِي ُّ
ب ال ِْقيام بِ ِو فَم ُهو َع ِ
ِ
ف َعلَى طَ ِر ِ
ع ْق ًَّ)) (اخلصال ج 1ص.)262
َو َعا ِر ٌ
وب فَم َه َذا أ َْمثَ ُل أ َْى ِل َزَمانِ َ
ك َوأَ ْر َج ُح ُه ْم َ
اج ٌز أ َْو َم ْغلُ ٌ
يق ا ْحلَ ِّق ُُي ُّ َ َ
َ
( )1سورة اجملادلة آية .2
( )2على فصي يف شدعى اخلربا  ،ليس ىهنا زل حب و.

