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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()62

حكمة عدم جعل الحكم للكل ،توهم عدم حرجية الحكم عليه

()2

رابعاً :احلل أيضاً بان وجه احلكمة يف عددم جعدل احلكدم علدى ا،ميدم ،ر دم ان احلدرع فدا يملدم يده املعظدم ال
الكل ،هو انه لو أوجبه على الكل ولكن ر عه عمن يملم يف حرع منه ،ان كثدااً فدن يملدم يف حدرع منده قدد يل د م
بدداحلكم إمددا ألندده يفددم يف مفهددوم احلددرع وسددع ه وحدددو ف ددا نفسدده مل م داً بالعددام الفوقدداه بعددد ددكه يف سددعة
وضيق املخصص أو احلاكم املنفصل ،أو ألنه يفم يف مصداقه وانه فن يملم يف حرع منه يس صحب العدم أو
يل د م بدده ألندده حم ددا أو ددكا  ،لدداا ير ددم اهلل احلكددم عددن ا،ميددم ر دةً هبددمأ أمددا أولئددم الدداين يملعددون يف حددرع،
عمدن يملدم
واضح ،وأما اهم فن ال يملم يف حدرع ،للجهدا املاضدية ،واصال:دةأ انده لدو أوجدب مطلملداً ور عده ّ
يف حددرع مندده ،أوقددم كث دااً فددن احلكددم عليدده حرجددي ،يف حددرع االل د ام بددال كلي  ،ل ومهدده اندده لددي احلكددم عليدده
حرجياً .أمل.
في اإلرشاد امتنانان ،وفي المولوية امتنان واحد

عمن ال يملم يف حرع ال يس ل م هو تفويت املصلحة مدن دا تدداركها بال سدهيل كمدا
خامساً :ان ر م احلكم ّ
قددال  ،وذلددم ألن الدداف يفد ّدو املصددلحة هددو عدددم إر ددا الفددارم إليهددا مددم جهددل املكل د هبددا ،ال عدددم
إجياب احلكم عليه ،ان له مم إر ا ف إليها ان ال يوجب على املكل وذلم مجعداً بدني ام نداننيأ االم ندان عليده
بإر ددا ف للمصددلحة يف هدداا الفعددل أو املفسدددة يف ذا  ،واالم نددان عليدده بعدددم إجيابدده مولوي داً عليدده كددي ال يس د حق
العملاب بالرت  ،بينما يف اإلجياب ام نان واحد ملط.
بعبارة أخر أ يكفي يف االم نان أحد األمرينأ األمر اإلر ا ف ،أو األمر املولوف ،واألخا يه ام ندان اإللد ام
مبددا يدده مصددلحة مل مددة ولكددن يدده ىيددا ة عسددر علددى املكل د بعملوب دده عنددد الددرت إذ ي يددد علددى خسددارته املصددلحة
الدنيوية بالرت انه يعاقب عملوبة أخرويدة دو ذلدم ،أمدا األول (األمدر اإلر دا ف فيده ام ندان اإلر دا  ،والعاقدل
عا ة ينبعث عنه ولدو در ّ بده خسدر مصدلح ه املل مدة ولكدن مدن دا ان ي ضدمن األول مفسددة عملوب ده إذ تكفدي
( 1على من احلكم عليه حرجي.
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عملوب ه الدنيوية خبسران املصلحة املل مة لم ي يد املوىل عليه عملوبة أخر ؟

ال يقال :لم أوجب اهلل الواجبا  ،بل كان األ ضل على هاا ان ير د إليها ملط؟.

إذ يقال :الوجه يه ان مصلح ها بالغة جداً لاا ىا على اإلر ا  ،املولوية ،كي ال يرتكها املكل ح مداً ،أمدا
ما عدا ذلم انه يكفي يه اإلر ا إذ لي الداعي ب لم الفدة وال املصلحة ب لم الملوة واحلدة.
أال تددر ان الطبيددب ،لددو كددان مددوىل أيض داً ككوندده أب داً ،يكفددي إر ددا ف للم دري إىل املضددر الدده والنددا م مددم
ال أكيد بل وم ال داوف مبا و:فه ،وانه ،ر ةً به ،ال يوجبه عليه مولوياً كي ال يملم يف حماور عملوب ه باملخالفة؟
واحلا:لأ ان يف األمر اإلر ا ف مجعاً بني احلملني .أمل وتدبر.

البحث في غير المحصورة عن الشبهة الموضوعية أو الحكمية
إذا عر ت ذلم نملولأ
البحددث يملددم تددارة يف الفددبهة املوضددوعية ددا ا صددورة وأخددر يف الفددبهة احلكميددة ددا ا صدورة ،وقددد اسد دل
الفيخ بعدم إجياب االح يا يف األخاة إس ل ام إجيابه العسدر واحلدرع( ، 1أ دكل عليده اليد ف بدنف مدا أ دكل
به الفيخ على الملائلني بلد وم االح يدا يف الصدورة األوىل مسد ندين إىل اسد ل ام إجيداب االح يدا العسدر واحلدرع،
رّ الفيخ اس دالهلم بان الفبهة ا ا صورة ليست واقعة واحدة وليست عنواناً وار اً يف لسان الفارم ليفمله
ال َعلَا فاي يك فم فِّااي ال اد ِّ
حين ِّما فان َح ا َرج 3( 2(أو مددا ل علددى وران األحكددام الكليددة مدددار السددهولة علددى
مااا َج َعا َ

األ لب بدل هدو عندوان درتم للفملهداج ومرجعده إىل عنداوين كثداة كدل عندوان منهدا جيدب ان يالحدل حالده مسد ملالً
وانه موجب للعسر على املكل أو ال إن أوجب (أف االح يا يف الفبهة املوضدوعية دا ا صدورة العسدر يف
عنو ٍان (كالغصب ،لو تر املغصوب بني م ام أل تاجر وهاا املكل يريد الفراج من أحدهم ر دعه ال حرع،
( 1قددال أ (أمددا االح يددا  ،ه دو وإن كددان ممل ضددى األ:ددل والملاعدددة العملليددة والنملليددة عنددد ابددو العلددم اإلمجددا بوجددو الواجبددا
وا رما  ،إال أنه يف اململام  -أعين :ورة انسدا باب العلم يف معظم املسائل الفملهية  -ا واجب ،لوجهنيأ
أحدمهاأ اإلمجام الملطعي ( رائد األ:ولأ ع 1ص303
و(الثاهأ ل وم العسر الفديد واحلرع األكيد يف ال امه ،لكثرة ما حي مل موهوما وجوبه خصو:دا يف أبدواب الطهدارة والصدالة ،مراعاتده فدا
يوجب احلرع ،واملثال ال حي اع إليه ،لو بىن العامل اصبا مبوار االح يا يما مل ينعملد عليده إمجدام قطعدي أو خدو م دواتر علدى االل د ام
باالح يا يف مجيم أمورف يوما وليلة ،لوجد :د ما ا عيناف ( رائد األ:ولأ ع 1ص. 303
( 2الكايف ( روم أ ع  3ص  13ح  ، 7وسائل الفيعة أ ع  1ص  212ب  9ح .333
( 3أوضح  وجه عدم مشول اآلية ونظائرها با ّن ر م احلرع النوعي خالف االم نان ،وقد أجبنا عنه يف الدرسني السابملني.
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ومددا ام ال يوجبدده يف عن دوان آخددر كجلددد املي ددة ،لددو تددر بددني أل د ملددب وم جددر للملمددا اندده ال يرتفددم ل د وم
االح يا باج ناهبا مجيعاً؛ ألن الفرض انده لدي حرجيداً يف خصدوص هداا العندوان ،إذاً ال يصدح االسد دالل علدى
ر م وجوب االح يا الكلي يف أطراف الفبهة املوضوعية ا ا صورة ،بل وم العسر واحلرع منه.
فرق بين الشبهتين من غير فارق
اليزدي :الشيخ ّ
أ ددكل ا ملددق الي د ف عليدده بددان عددني مددا ذكددرف  ،جيددرف يف إجيدداب االح يددا يف الفددبهة احلكميددة ددا
ا صددورة ،كمددا هددو مددور كددالم الفدديخ هنددا حيددث اسد دل(  1علددى ر ددم وجددوب االح يددا يهدا بددان إجيدداب
االح يا يف الفبها الكلية احلكمية يس ل م احلرع واحلرع ،أور الي ف عليه بان الفدبهة الكليدة احلكميدة دا
ا صورة ليست واقعة واحدة (كمدا ان الفدبهة املوضدوعية دا ا صدورة ليسدت واقعدة واحددة كدي يفدملها ماا
َج َع َل َعلَفي يك فم فِّي الد ِّ
حين ِّم فن َح َرج وىان هاا وىان ذا متامداً ،كيد ج ّدر البداج هندا (ور دم ال حدرع وجدوب

االح يددا يف الفددبها احلكميددة ددا ا صددورة ومل دّر هنددا (مل تر ددم ال حددرع وجددوب االح يددا يف الفددبها
املوضدوعية ددا ا صدورة مددم ان ا،ددامم يف البدابني واحددد وهددو ان (ال حدرع حكددم ددرعي ال ير دم إال مددا وضددعه
الفددارم وهددو عندداوين أحكامدده واحددد ًة ،واحددد ًة ،ون مددا مل جيعلدده الفددارم وهددو عن دوان (الفددبهة املوضددوعية أو
احلكمية ا ا صورة؟ .
كالم الشيخ 
ق ددال الف دديخ يف الف ددبهة املوض ددوعية ددا ا ص ددورةأ (و ّأم ددا م ددا ور أ م ددن وران األحك ددام م دددار الس ددهولة عل ددى
األ لب ،ال ينفم يما حنن يه؛ أل ّن الفدبهة الغدا ا صدورة ليسدت واقعدةً واحددةً حكدم يهدا كد ٍم حد يد ّدعى
أن احلكم باالح يدا يف أ لدب موار هدا عس ىدر علدى أ لدب النداع ،اتفدم حكدم االح يدا يهدا مطلملداً ،بدل هدي
عن دوا ىن ملوض ددوعا ٍ م ع د ّد ة ألحك ددام م ع د ّد ة ،واململ ض ددي لالح ي ددا يف ك ددل موض ددوم ه ددو نف د ال دددليل اص دداص
ال حرميي املوجدو يف ذلدم املوضدوم ،واملفدروض أ ّن ابدو ال حدرل لدالم املوضدوم مسدلّم ،وال يدر منده حدرع علدى
األ لددب( ، 2وأ ّن االج ندداب يف :ددورة ا د باهه أيضداً يف ايددة اليسددر؛ ددأف مد ٍ
ددخل لألخبددار الدوار ة يف أ ّن احلكددم
الفرعي ي بم األ لب يف اليسر والعسر؟.
دل بدالم ،جعدل الفدبهة الغدا ا صدورة واقعدةً واحدد ًة ممل ضدى الددليل يهدا وجدوب االح يدا لدوال
وكأ ّن املس ّ
( 1أف الفيخ.
( 2أقولأ األوىل ان يملولأ وقد ور ذلم احلكم مور احلرع.
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العسر ،لكن لد ّما تعسر االح يا يف أ لب املوار على أ لب الناع حكم بعدم وجوب االح يا كلّيةً.
و يهأ أ ّن ليل االح يا يف كل رٍ من الفبهة لي ّإال ليل حرمة ذلم املوضوم.
نعم ،لو ل م احلرع مدن جريدان حكدم العندوان ا ّدرم الدواقعي يف خصدوص مفد بهاته الغدا ا صدورة علدى أ لدب
املكلّفددني يف أ لددب األوقددا  -كددأن يد ّدعىأ أ ّن احلكددم بوجددوب االج ندداب عددن الددنج الدواقعي مددم ا د باهه يف
أموٍر ا حمصورة ،يوجب احلرع الغاليب  -أمكن ال ام ارتفام وجوب االح يا يف خصوص النجاسة املف بهة.
دوهم مددن ذلددمأ اطّدرا احلكددم بارتفددام ال حددرل يف اصمددر املف د به بددني مائعددا ٍ ددا حمصددورة ،وامل درأة
لكددن ال ي د ّ
ا رمة املف بهة يف ٍ
ناحية صو:ة ،إىل ا ذلم من ا ّرما (. 1
ّ
كالم اليزدي  وإشكاله على الشيخ 
وأ كل عليه الي ف بد(واانياًأ ير على ال مسم باحلرع يف ر دم االح يدا هندا مدا أور ف املصدن يف ال مسدم
بدداحلرع يف ر ددم االح يددا يف الفددبهة ددا ا صددورة ،إندّده بعددد إي درا ف ّأوالً بددأ ّن اآليددا واألخبددار نددا رة إىل احلددرع
الفخصي ال النوعي قالأ
وأما ما ور من وران األحكام مددار السدهولة علدى األ لدب دال ينفدم يمدا حندن يده ( 2وأ( يملدال يمدا حندن
يدده أيضداًأ إ ّن االح يددا الكلددي لددي واقعددة واحدددة و عنوانداً واحددداً بالنسددبة إىل تكليد واحددد حد يرتفددم بدددليل
ر م العسر واحلرع ،بل ال ب ّد من مالحظة كل باب من الطهدارة والصدالة والصدوم والكداة إىل دا ذلدم مسد ملالً،
كددل بدداب يكددون االح يددا يدده حرج داً حيكددم بر عدده ،وك دل بدداب ال يل د م مددن االح يددا يدده حددرع حيكددم بل د وم
االح يا  ،يثبت من ذلم الملول ب بعي االح يا  ،وال ميكن اس ن اع حجية الظن املطلق مطلملاً (. 3
ولكن إ كال الي ف  على الفيخ  ميكن ا،واب عنه بأكثر من وجه أن ظر.
وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

يسر مالحظة نص الدرع على املوقم ال ا أ m-alshirazi.com
ت ّ

ب َوبي َّ
ك ،فَِّإ فن ِّم َّ
يك فَِّإنَّهي يَأفتِّي َعلَى
ت فَأ فَوِّر ف
ك بَنِّ َ
ث يكتيبَ َ
ك فِّي إِّ فخ َوانِّ َ
ث ِّعل َفم َ
قال اإلمام الصا أ ا فكتي ف
الن ِّ
سو َن فِّ ِّيه إَِّّال بِّ يكتيبِّ ِّه فم( الكايفأ ع 1ص. 32
َّاس َزَما ين َه فرج َال يَأفنَ ي
( 1الفيخ مرتضى األنصارف ،رائد األ:ول ،جممم الفكر اإلسالمي د قمأ ع 2ص.260-232
( 2الفيخ حممد إبراهيم الي ف النجفي تملرير أ اث السديد حممدد كدا م الطباطبدائي اليد ف ،حا دية رائدد األ:دول ،ار اهلدد د قدمأ
ع 1ص.329-322
( 3املصدرأ ع 1ص.330-329
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