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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(292) 
 ورفعه شخصاً  الفرق بني عدم جعل احلكم اقتضاًء أو للمانع أو جعله نوعاً 

 رحلة اعجمعول يرتبطان مبرحلة اعجع  وان الوجهني األخيرين يتعلقان مبان الوجهني األولني  :وإمجال فرق الوجوه األربع
مبعهها انههه علههى  وإن كههان  عههوال  نوعهها   شخصهها   قههد ال ي،ههون  عههوال  وأنّههه يف الههوجهني األولههني ا كعهه  احل،ههم نوعهها ، ويف األخههيرين 

ولني ا كع  احل،م لل،لي الطبيعهي، ااها علهى األخهيرين فقهد جعه  احل،هم عليهه ول،نهه  هرض عنهه يف بعهل األفهرا  ابلهدلي ،  الوجهني األ
ان الوجهه األول ، كمها ال،لهي للعنهواناألفرا  فيخرض انه الضرر الفهر   بعهد وبهوحل احل،هم  اداركدلي  ال ضرر حيث ان ال ضرر يدور 

لعهدم وجهو  النهار وبهني  ة، ف،م فرق بني عدم احهااق الورقهواملنطلقل ول،نهما  تلفان ان حيث املبدأ والثاين ال  تلفان ان حيث املآ
 ( رغم وجو  النار والشرط )كاحملاذاة( عازلة عدم احااقها لوجو  املانع )ك،وهنا اطلية مبا ة كيماوية

 ثاين مي،ن تصويره بنحوين كما سبق:ان الوجه الكما 
قههال ابلشههمول اقتضههاد  وبعههدم الشههمول للتعههار  أ  يف ارحلههة املههانع، إذ املقتضههي اوجههو  ول،ههن املههانع حائهه ، الوجههه الثههاين: ان ي)

ول،نهه يف ارحلهة اعجعه ، حيهث الحهع التعهار ، ا كعه  أوهال ، فههو الحهق ابلصهورة األو ،  (1)واملانع هو التعار  نفسهه أو التهحاحم
  (2)فهو الصورة الثانية  فتأا (ح، أو جعله ول،نه ي،ون غير فعلي أو غير انجّ 

فااا اإلحلاق ابلصورة األو  فواضح وااا الصورة الثانية ففيها كالم وإمجاله أنه قد كع  احل،م الت،ليفهي أو الوضهعي بنحهو القضهية 
القهههول ااههها  (3)احلقيقيهههة علهههى ال،لهههي املنطبهههق علهههى كليهمههها )كهههال املتعارضهههني( ول،هههن حيهههث تعههه ر جعههه  ح،مهههني اتضههها ين، فهههالالزم

 ابلتساقط أو رفع اليد عن التعنّي أو عن الفعلية والتنجح 
 نيإمجال القول يف عدم مشول أدلة احلجية للمتعارض

انه قد يقال بعدم مشول أ لة وعداه، وإمجاله: كما فّصلناه يف حبث مشول أ لة احلجية للمتعارضني )كفتويي اعجمتهدين(   وذلك كله
 ؛عدم مشول أ لة احلجية هلما للمانع وهو التعار ، ول،ن الصحيح هو مشول أ لهة احلجيهة هلمها اقتضهاد  احلجية هلما اقتضاد  وقد يقال ب

وااها  ،غير قاورة يف حد ذاهتا عن مشول ك  انهما احلجيةلفر  وجو  املقتضي فيهما ل،وهنما  تهدين جااعي الشرائط ول،ون أ لة 
اإللهحام ابألخه  ب،ه  انهمها تعيينها   ما فان التعار  إمنا هو بلحها  احلهّد ال األوه  إذاملانع فانه ال يحيد على رفع تعنّي األخ  ب،  انه

التعار  إمنا نشأ ان قيد التعيينية وبرفع اليد عنه يرتفع التعار  وي،ون املهد   التخيهير بينهمها وي،هون و  ،لإللحام ابألخ  ابآلخر  ّ اضا
 ية للمخطئ ر حية للمصيب واملع ّ افا  أ لة احلجية حينئٍ  املنجّ 

  راسة فقهية اوولية( فراجع  -وقد حققنا تفصي  ذلك يف آخر )شور  الفقهاد والقيا احل اإلسالاية 
 أمثلة الوجوه األربع يف حرمي القرية وغريها

 املدن وغيرها:وتطبيقه على املقام يف اسألة احلرمي يف 
 مثال عدم املقتضي للحرمي

وحهرمي )يف الهدرو:: قهال  اهن حهرميالفقههاد للقريهة  فتصويره يظهر ابلتدبر فيمها ذكهره احلرميااا عدم املقتضي بنظر املشرع يف اسألة 
القرية اطرح القمااة والااب والرا  واناخ اإلب  وارت،ل اخلي  والنا   والعب الصبيان واسي  املياه وارعى املاشهية وحمتطهب أهلهها 

ال يضهر مهم اشهاركة غهيرهم  ملاال اقتضي عجع  احلرمي  هول،ن ،قتضي عجع  احلرميف لك كله مما فيه امل (4)مبا جرحل العا ة بوووهلم إليه(
                                                             

 حسب املبا  (1)

 ( 291الدر: ) (2)

 التمصدق االنطباق و يف ارحلة  (3)
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دها، كافيههة وافيههة حبههوائى القههر  احمليطههة كافههة إضههافة إ  ئههفيههه كمهها لههو كههان املرعههى أو احملتطههب أو الشابههة الههر يعتشههاون علههى  ارههها و را
وله لك  ،وفائهه حباجهاهتم وحاجهاحل غهيرهم مجيعها   سهبقوا إليهه إذ الفهر وإن حوائجهم فانه ال اقتضي عجع  ذلك املرعى كلهه حرميها  هلهم 

يضهّر  قال يف الدرو: يف تتمة ال،الم السابق: )وليس هلم املنع مما بعد ان املرعى واحملتطهب حبيهث ال يطرقونهه إاّل ا را ، وال املنهع ممها ال
ل انحلهة العهدم اها ال يطرقونهه إال ا را  انهحّ  و  فلما سبق وااا الثانية فه نااا األفانه ال اقتضي للحرمي يف الصورتني  (1)مم مما يطرقونه(

  فال اقتضي فيه عجع  احلرمي عرفا  
 مثال وجود املانع له

ممها ضهرره أكثهر اهن الشهديد وااا وجو  املانع: ف،ما لو كان املقتضي عجع  احلرمي اثبتا  ول،ن املشهرّع رأ  انهه إن جعلهه أورل النهحاع 
اآلخههرين ولعلههه له ا أجههاز الشهارع، وكهه  ح،هيم اشههرّع، تصهر   ؛أو ممها لههو كهان ضههرره علهى اعجممههوع أكثهر اههن نفعهه علههى اآلحها نفعهه، 

وارجع ه ا إ  انه ليس حرميا  ان ه ه اعجهة وإن كان حرميها  اهن جههة أخهر    ،ابلعبور واملرور ان أاام  ور النا: وإن كانت حرميا  هلم
، ابلقهدر املتعهار ،  حهرمي أاالكههماملهال  يف  ااهام  ور النها:، وذلهك كع،سهه فهان الشهارع أجهاز تصهر  كعدم جواز إيقها  سهياراهتم

فوائهد اإلابحهة أكهرب، واثهال ان كإيقا  الدابة أو السيارة أاام الدار وإن أضر، إ  حد اا، ابملارة، ل،نه الحع ان ضرر املنع أكرب أو 
  إبذن هللا تعا ه ا يف غير احلرمي سيأيت 

 أمثلة الوجوه األربع يف حق الطبع واالخرتاع
 :وااا تطبيق الوجوه األربع على حق االخااع أو الطبع

 عدم املقتضي جلعل حق االخرتاع والطبع
 كان مما ال ينتفع به هو أو النوع بوجه   ابنمما ال ينفع  ،لالخااع أو غيره احلقااا عدم وجو  املقتضي، ف،ما لو رأ  املشرّع ان جع  ف

 مثال وجود املانع
بتقدم الهبال  وههي يف  هور النمهو والنههو ،  ضرّ مما ي   –اطلقا  أو يف اعجملة  –وااا وجو  املانع، ف،ما لو رأ  ان جع  ه ا احلق 

حصر احلق به )مما ههو عبهارة أخهر  أو رأ  فيه ظلما  هلم وضررا  أكرب، كما لو تفشى ار  خطير، فصنع بعضهم اصال  اضا ا  وكان 
ه ا احلق، وذلك كله إن عّد حقا  عرفها   للح،واة الشرعية أو املنتخبة إسقاط، مما يضر ابأللو  أو املاليني، فان (لصنعهحت،اره اعن 

  وإال فال وجه للمنع
نعم قد ي،ون اعتبار جهٍة اا، كاحل،واة املنتخبة ان النا:، جاعال  للحهق عرفها  وع،سهه ع،سهه، كمها ال يبعهد يف بعهل األعهرا  

، )أ  لتحققهه اوضهوعا ( انشأ لصدق احلق عرفها  وسهلبه ،ااّ  املل  وبعل العشائر حيث ي،ون اعتبار كبيرهم وعدم اعتباره ألارٍ  لبعل
 واثاله الواضح اعتبار األوراق النقدية فانه، عرفا ، اتبع العتبار السلطان او احلاكم  فتأا 

علهوا حلهق بعهل املخاعهاحل وبعهل األ ويهة )أ  حلصهر وهنعه واالنتفهاع ويديد ذلك ان عقالد العاا جعلوا للحقهوق حهدا ، فمهثال  ج
وبه لك يعهر   ،ويبيعهه كمها جعلهوا حلهق التهألي  اهدة وه،ه ا ،ببيعه( سبعة عشر سنة، وبعدها يسقط حقه وي،ون ملن شهاد ان يصهنعه

 ديد  وهللا العاامديد والتحانه حق قاب  للجع  والرفع أيضا  كما كان قابال  للت
 تباين على تساقط احلقوقمثال ال

 هخااعاتههإسههقط ههه ا الشههعب كافههة حقوقههه يف يفني وه،هه ا، ابن وااهها التبههاين، فقههد ي،ههون بههني  ولتههني أو شههعبني أو جهتههني أو اههدلّ 
، في،ون ل،  اهن أفهرا  الشهعبني استنسهاخ اخهااع ذلهك إخااعاته وإكتشافاتهاقاب  إسقاط ذلك الشعب كافة حقوقه يف  اتهكتشافإو 

اآلخهر، وإمنها يقواههون به لك لهو رأوا ان ذلههك ممها ي،هون لصهاث الشههعبني اهدورا  يف از ههار بلههدهم أو فيمها إذا توحهد الشههعبان يف  الشهعب
 ورل املطبعتني أو املدلفني شخص واحد  فتدبر وأتا  وهللا العاا ح،واة واحدة، أو فيما لو 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
َها)) :عليه السالم الباقراإلاام  قال ْنِب َوِرَضاَك ِِبحْلَاَلِة الَِِّت أَْنَت َعَلي ْ  ( 286حت  العقول: ص) ((َواَل ُمِصيَبَة َكاْسِتَهانَِتَك ِِبلذَّ
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