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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٕٕٓ) 

 َجْعُل احلكم العدمي
ق، قتضائية، وىي الناشئة ال عن وجود مصلحة وال عن وجود مفسدة يف املتعل َّإ اإلابحة الالوذلك كما يف ،احلكم العدمي ل  ع  ج   -2

انَّو عَّدمي ، وأما حكم فلفرض إنشاء الشارع لو أما انو :أي ان الشارع حكم ابجلواز ألنو ال مصلحة فيو وال مفسدة، فهي حكم عدمي
أو  عََّّدم الوجََّّوب أو قََّّال حكمََّّ  ابن ىََّّ ا العمََّّل ال إشََّّكال فيََّّو أو لفََّّرض ان املتعلََّّق ىََّّو العََّّدم كمََّّا لََّّو قََّّال حكمََّّ   عََّّدم احلرمََّّة ف

إذ احلكَّم وجَّودي ألنَّو فعَّل الشَّارع  ؛ضَّ  ابنَّو ال فافَّ  يف واَّك احلكَّم ابلعَّدميذلَّك يت  حكم  ابنو لَّي   واجَّو وال اَّرام، ومَّن 
 يف ذات الوق . ومل يكن حكما   كان حكما  وإال لو عدم ل  ع  ال ان احلكم مبا ىو حكم ويف مرتبة إنشائو وج   ،قو عدميومتعل   ،ألنو إنشاء

 كجعل عدم حرمة الزواج بزوجة االبن ابلتبّن 
ََىا ) كمَّا قَّال تعَّا : وميكن التمثيل لو اكم الشارع  عدم حرمة الزواج من زوجة اال ن ابلتبن   اا  زَيْاد  ِمْنااا َورَارَا َزوَّْجناَكااا   فَاَلمَّ

انَّو فان الشارع إذا قال مثال  ال حيرم الزواج منها فهَّو حكَّم عَّدمي أي  (1)(َأْزواِج َأْدِعياِئِاْم...  َرج  يفِلَكْي ال َيُكوَن َعَل  اْلُمْؤِمننَي حَ 
 .خبارا  إ، وسيأيت اجلواب عن احتمال كونو نفي تشريعي هلاانو جعٌل لعدم احلرمة الثا تة لديهم أي 

 عدم جعل احلكم
فيكََّّون مباحََّّا  جََّّائزا ، أي  ََّّ  عََّّل وجََّّواب  وال حرمََّّة وال كراىََّّة وال اسََّّتحبااب  ابن ال يكََّّون الشََّّارع قََّّد ج ،احلكََّّم ل  ع ََّّج   عََّّدم   -3

 جمعول احلرمة والوجوب.
إذ كالمهَّا حكَّم وكالمهَّا جمعَّول للشَّارع فَّ ذا   ؛ومشول ال ضرر للحكم العدمي الضرري كشمولو للحكم الوجودي الضَّرري، واضَّ ٌ 

، لالضَّرر  عَّد كَّون احلكَّم  َّو وجَّوداي   تون املتعلَّق عَّدميا   َّ  ضَّار مبشَّموليوكَّو  ، َّال ضَّرر كان ضرراي  أو انشَّئا  منَّو الضَّرر فانَّو منفَّي  
 الكالم يف مشول ال ضرر لعدم احلكم.. فيقع البحث يف مقامني:وذلك واض  وإمنا 

 األول: انو ىل توجد موارد مل حيكم فيها الشارع اكم؟
وجَّوداي  ضَّرري، وال ضَّرر وال ضَّرار، فالشَّارع قَّد جعَّل حكمَّا  فيقال مثال : عَّدم احلكَّم  الثاين: انو على فرضو فهل ىو مشمول لالضرر

 حتما ؟
 ال توجد واَعة إال وللشارع فياا حكم

امََّّا املقََّّام األول: فقََّّد يقََّّال ابنََّّو ال توجََّّد واقعََّّة إال وللشََّّارع فيهََّّا حكََّّم، وميكََّّن االسََّّتدالل علََّّى ذلََّّك  طََّّريقني: األول: اسََّّتقراء  
 م وإثبات وجوده والدليل عليو. كافة املوارد اليت ادعي انو لي  للشارع فيها حك

 الثاين: إقامة أدلة كلية على ذلك.
 الدليل اخلاص: استقراء كافة ادلوارد

ان الَّ ي كَّان منَّو و  د مَّن الشَّارع فيهَّا حكَّمٌ ر  عى انو مل ي  اما الطريق األول: ف مجال  عض القول فيو إبجياز شديد: ان كافة املوارد املد  
 وجود دليل على احلكم فيها.خالف ذلك أي إ  جلواز أو اإلابحة...( فان التتبع يقود إ  جمرد عدم احلكم  شيء )دون احلكم اب

 عدم الىمان يف موارد
عَّي انَّو مَّن مَّوارد عَّدم ، فقَّد إد  فمثال : عدم الضمان يف مثال ما إذا حب  الشاة فمَّات ولَّدىا أو فَّت  ابب القفَّا فطَّار الطَّائر

، أي ان ى ا املَّورد وىَّ ه الواقعَّة وأشَّباىها مل حيكَّم الشَّارع فيهَّا ابلضَّمان )ال انَّو تومهو ضرر( احلكم، ولعل عبارة امل زا النائين يف )ال
 اَّلى هللا عليَّو والَّو وسَّلموال انو حكم ابلضَّمان كاليَّد العاديَّة واملتلفَّة كقولَّو  (نيإال اليم األمنيلي  على )حكم  عدم الضمان نظ  
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  .((1)((َعَل  اْلَيِد َما َأَخَذْت َحَّتَّ تُاَؤدِّيَ ))
يف موثقََّّة أب  صَََّّّ   عليََّّو السَََّّّالمانََّّو ميكَََّّّن االسََّّتناد إ  أدلَََّّّة عديََّّدة تَََّّّدل علََّّى الضََّّمان يف ىَََّّّ ا املََّّورد كقولَََّّّو : ولكََّّن يََّّرد عليَََّّّو

اَية  َوُحْرَماُة َمالِاِه َكُمْرَماِة َدِماهِ )) ِِ فانَّو يسَّتفاد منَّو ان مالَّو  َّر م وانَّو مضَّمون  (2)((ِسَباُب اْلُمْؤِمِن ُفُسوق  َوََِتاُلُه ُكْفر  َوَأْكُل حَلِْماِه َمْع
فَّان تفويتَّو  (3)(َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئة  ِمثْاُلااا)والط  وولد الشاة املفروض كوهنما ماال  لو، وكقولو تعا :  ،فاىم عرفا  من حرمة مالوفانو املت

 (4)سيئة فجزاؤىا سيئة وىي ضمانو لثمنها. فتأمل ،ولد الشاةوك ا  والط  على ااحب
 عدم النجاسة يف الشباات احلكمية

َّومثال : عدم حكَّم الشَّارع  طهَّارة احلديَّد والفلَّزات، إذ جيَّاب ابنَّو ح   م ابلطهَّارة ال انَّو مل حيكَّم ابلنجاسَّة وال ابلطهَّارة، وميكَّن ك 
 نََّّاء علََّّى مََّّا ىََّّو املسََّّتظهر مََّّن مشولََّّو ملََّّوارد الشََّّبهات  (5)((ٍء َنِظياا   َحااَّتَّ تَاْعلَااَم أَنَّااُه ََااِذر   ُكاالش َشاايْ ))االسََّّتدالل عليََّّو مبوثقََّّة عمََّّار 

مية واملوضوعية وانو كلما شَّك يف ان حكمَّو الطهَّارة أو النجاسَّة، فهَّو وَّاىر وكلمَّا شَّك مصَّداقا  انَّو  َّ  أو وَّاىر )كمَّا لَّو احلك
كَّل شَّيء نظيَّك ثبَّوإ  وإثبَّاإ  حَّ  تعلَّم  َّدليل يَّزي  الشَّبهة احلكميَّة   :الق  يده يف الظالم سائال  شك انَّو دم أو مَّاء(  عبَّارة أخَّر 

 انو ق ر، واألخ  والرد يف موضعو. أو امارة   ح  تعلم اجة    عبارة أخر : ،هة املوضوعية انو ق رأو  دليل يزي  الشب ،انو ق ر
 الدليل العام: أدلة كلية عل  ادلدع 

 واما الطريق الثاين: فنقول انو ميكن االستدالل عليو  وجوه:
 ((ٍء يُاَقّرُِبُكْم ِمَن اْْلَنَِّة... َما ِمْن َشيْ ))

ٍء يُاَقّرُِبُكْم ِمَن اْْلَنَِّة َويُاَباِعادُُكْم  ََي أَياشَاا النَّاُس َواَّللَِّ َما ِمْن َشيْ ))عض األعالم من احيحة أب محزة الثمَّا  األول: ما استدل  و  
اُتُكْم َعْناُه... ٍء يُاَقاّرُِبُكْم ِماَن النَّااِر َويُاَباِعادُُكْم ِماَن اْْلَنَّاةِ  ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوََْد َأَمْرُتُكْم ِبِه َوَما ِمْن َشايْ  ولكَّن االسَّتدالل  (6)((ِإالَّ َوََاْد نَاَاياْ

هبََّّ ه الروايََّّة  ََّّ  إم ألهنََّّا أعََّّم مََّّن املََّّدعى إذ تفيََّّد وجََّّود األحكََّّام يف االلزاميََّّات فقََّّد، وعلََّّى فََّّرض التوسََّّعة فتفيََّّد وجََّّود أحكََّّام 
د، ب وال تبع  َّ)الهنَّا ال تقَّر    املباحَّات للشارع يف مطلق االقتضائيات األعم من املستحبات واملكروىات وال تفيد وجود حكم لَّو يف كَّل

 فلعلو مل حيكم ال انو حكم ابإلابحة واجلواز. من النار أو اجلنة(
 (اْليَاْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكمْ )

ْساااوَ   ْمااُت َعلَااْيُكْم نِْعَماايَأتَْ َأْكَمْلااُت َلُكااْم ديااَنُكْم وَ  اْليَاااْومَ )الثَّاين: قولََّّو تعََّّا :  ِْْ فََّّان هاىرىََّّا ان الََّّدين مل  (7)(َم ديناااَ َرضاايُت َلُكااُم ا
قََّّد أكمَّل هللا تعََّّا  لنََّّا الََّّدين وال  عليََّّو السََّّالمعلَّي   نصََّّو  اليََّّوم  :يكَّن ينقصََّّو شََّّيء إال نصََّّو الَّو  وقََّّد كمََّّل  ََّّ لك،  عبَّارة أخََّّر 

، و)عَّدم احلكَّم( أي ابحلكَّم ابإلابحَّة مَّثال   (احلكم ابلوجود أو ابلعدم َّ)يكون الدين كامال   َّ)عدم احلكم يف موارد(  ل إمنا يكون كامال  
 إال ان يرجع إ  احلكم ابإلابحة أو   ىا فهو خلك وإقرار ابنو ال يوجد )عدم حكم( حقيقة، وسيتض  ذلك من الوجو اآليت: انق

 الثالث: ان يقال: ابن عدم احلكم يف واقعة  ىو حكم ابلعدم.
 هللا عل  دمحم وآله الطاهرين وصل  .إبذن هللا تعا  وسيأيت لؤلخ ين مزيد توضي ، إضافة إ  أدلة أخر 

َِيَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ )): الى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال  َفاِن ِمْن ُأمَِّي ِإَذا َصَلَما َصَلَمْت ُأمَِّي َوِإَذا َفَسَدا َفَسَدْت ُأمَِّي  ِصناْ
ََاَل: اْلُفَقَااُء َواْْلَُمَراءُ   (.55صحتك العقول: ) ((َوَمْن ُهْم؟ 
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