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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(616) 
 كية الذاتيةحق المملو  -4

واململدو  ال  ،هلل تعداى حددواا  وبادا    فاضنا مملوكون بتمام ذاتنا –ا ضييفه مموهو  –)حق اململوكية الذاتية( الدليل الرابع: 
 فإذا كدان هدذا (1)َعْبداً َمْمُلوكاً ال يَ ْقِدُر َعَلى َشْيء  قال تعاى:  جيوز له أي حتر  وتصرف، مبا اضه مملو ، إال بإذن مواله

 .فاألصل إذا  احلظر ؟حال اململو  االعتباري فكيف باململو  احلاياي
  وأخدر  عدن املت درف  فيده، والكدالم يف العالد  عدن إذ الكدالم تدارة عدن املت در   ؛وفرق هذا عن ساباه اضه متادم رتبة  عليه

رمتهددا متادددم علددى الب دد  عددن مكددان والب دد  عددن  ددواز حركتدده يف حددد ذاتدده وح ،  ضفسدده  فيدده ويف الرابدد  عددن املت ددر  املت ددرف 
ذاته مالك ألمره معال  فهل له أن يت ر  يف ملك غريه أو ال، واحلاصدل: ان  حركته واملت ر  فيه إذ بعد الفراغ عن اضه يف حد  

 احلظر على الراب  ذايت وعلى العال  غريي.
 فقاعدة الحظر واردة على أصل البراءة، بل خارجة تخصصاً 

إى قاعدة )قدب  العاداب بدال  ماضسبته فانتند قاعدة احلظر هو حق اململكة أو حق اململوكية الذاتية وعليه: فإذا كان مس
 .بيان حاياة ال بعناية التعبد مافاهن التخصص كما سبق النسبة بل ،ألهنما بيانهي الورود؛  بيان(

بدا  وادا مدن عداإل العبدو  السداري لعداإل وبعبارة أخر : هذان ساباان رتبة  على قب  العااب بال بيان ألضده مدن عداإل ا ا
 . إذ حكم العال هبما أو ادركهما ا ابا 

مفادادا  وأنا عدن الادب  الدذايت لل ركدة )بل داح املت در  أو املت در  فيده(، مداالعة: اا ساباان رتبة إذ الكالم فيهوبعبارة 
النظددر عددن العاوبددة بددل حدد  مدد  إحددراز عدددم مدد  قطدد  و ددوب االحتيدداال عاددال  فيمددا ىتددك فيدده حدد  و هددو حرمددة التصددرف ابوتددا  

 .(2)ترتبها
 والخطراحتمال الضرر  -5

وممددا اسددتدل بدده علددى أصددالة احلظددر ان يف كددل م ددكو  احلرمددة )أو الو ددوب( احتمدداال  لليددرر البددال  ال  دليل الخ  ام : 
 الحتياال وا ب عاال .حمتمل الو وب( ودفعه وا ب عاال  فا عنباملخالفة )باالقت ام يف حمتمل احلرمة أو ا حجام 

 :منهما حكم   بو هني لكل   تصويرههذا الدليل ميكن  ولكن
 في االحتياط رفع الضرر االخروي -3
أو  اخلطددددرفددددان كددددان مسددددتند  ،ان يف االحتيدددداال دفعددددا  لليددددرر ا تمددددل األخددددروي، واليددددرر االخددددروي هددددو العادددداباألول: 

                                                           

 .57سورة الن ل: آية  (1)
 لتوبة الحاة أو ىتفاعة فاهنا ال ترف  احلرمة العابتة حني صدور العمل. (2)
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ردة عليده إذ مد  ابو دا فاضده يادب  العاداب فينتفدي قطعدا  إذ ال يصددر هو هذا فان قاعددة )قدب  العاداب بدال بيدان( وا االحتياال
 الورود ألضه بعناية التعبد وإن اضتفى االحتمال و داضا .، وهو منه  ل وعال الابي  قطعا  

ال  نبيهدا عدن  قد ي كل باألار الوضعي االخروي بنا  على جتسم األعمال إذ ال ترفعه قاعدة قب  العااب بال بيان نعم
 .اآلاار الوضعية

ْم َحَس َنا   ضوع عااب فهو مرفوع بتدخله  ال وعال قال تعاى:  اضهوفيه:  ِِ ُل اللَُّه َس يَِّئاِت  ل يدة  إذ ال ع   (1)فَُأْولَِئَك يُ َبدِّ
 .. فتدبربل هو االقتيا   
 في االحتياط دفع الضرر الدنيوي -6
ضيوي ا تمل؛ لبداهدة أن األحكدام تابعدة ملصداف ومفاسدد يف املتعلادا  فدا رم ذو ان يف االحتياال دفعا  لليرر الدالثاني: 

فدإذا احتمدل يف ىتدي  اضده حدرام فادد احتملدة املفسددة البالغدة، ودفد   ،مفسدة بالغدة قطعدا  والوا دب ذو مصدل ة ملقمدة قطعدا  
 اليرر البال  ا تمل وا ب عاال .

اعدددة )قددب  العادداب بددال بيددان( أ نبيددة عنهددا إذ أصددالة احلظددر تسددتند إى فددان كددان مسددتند أصددالة احلظددر هددو ذلددك، فددان ق
بدددف  أصددالة  تفدديالعادداب االخددروي فددال  تتكفددل ضفددياحتمددال اليددرر الدددضيوي والااعدددة ال تتكفددل حددال اليددرر الدددضيوي بددل 

 لكنه غري تام. (2)اللهم إال على و ه ذكره ال يخ ،احلظر أبدا  
 هذا كله من  هة، ومن  هة أخر :

 معاني الحظر الثالثة ونسبتِا مع أصل البراءة
 :قد سبق ان احلظر له معاين االاة فلنذكر حاهلا وضسبتها م  قاعدة )قب  العااب بال بيان(

 الحظر الواقعي أجنبي عن البراءة -أ
الة احلظدددر مددن عددداإل أوال : إذا أريددد بدداحلظر الدددواقعي فددان قاعدددة الدددها ة أ نبيددة عندده حينادددذت إذ اهنددا مددن عددداإل ا ابددا  وأصدد

 ،فال ددك (3)املندد ، بددل الددها ة متدداخرة عددن احلظددر مبددرتبتني: )العبددو  أمالاددب   أمسددوا  أريددد بدداحلظر املفسدددة  ، وذلددكالعبددو 
 فالها ة(.

لكدل وبعبارة أخر : احلظر الواقعي يراد به مرتبة ا ض ا  والفعلية وأمدا الدها ة فدرياد هبدا مرتبدة التنجدق فدال تصدادم بينهمدا إذ 
 ضعم لو أريد من أصالة احلظر الواقعي ترتيب العاوبة كاضة قاعدة الاب  حاكمة أو واردة. فتامل ،منها موضوع أو مرتبة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
يَماِن َأاَل َوَمْن أَ  :رسول اهلل  قال َحبَّ ِفي اللَِّه َوَأبْ َغَض ِفي اللَِّه ُودُّ اْلُمْؤِمِن لِْلُمْؤِمِن ِفي اللَِّه ِمْن َأْعَظِم ُشَعِب اْْلِ

َو ِمْن َأْصِفَياِء اللَّهِ  ُِ  .127ص 2الكايف: ج َوَأْعَطى ِفي اللَِّه َوَمَنَع ِفي اللَِّه فَ 
                                                           

 .57سورة الفرقان: آية  (1)
لعاداب بدال بيدان( وهو أن األدلة ال رعية مؤم نة من اليرر الدضيوي أييا ، لكنه باطل يف ضفسه إضافة إى اضه أ نيب عن الب   إذ الكالم عن عالقة )قدب  ا (2)

 باصالة احلظر ال عن عالقة سائر األدلة هبا.
 أي لل ظر الواقعي. (3)


