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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(223) 

 حكمٌ  احلكمِ  الدليل الرابع: عدمُ 
ان عرتَدَم احلكرتم يف كرتو  رتورٍا قالرتٍو للممكرتم، دمرّتن  رتن مرت حه احلكرتم، حكرتٌم، الددليل الرابدع: ) :كرتره   رتنولكن قد يعرتض  علرتى  رتا   

أو خاصرتًة علرترتى احلكرترتم ابلوورتوب أو احلر رترتة أو اكرترتوا ،  يكرترتون  ن قرينرترتًة عا رترتةً ع واملقرتنِّ قرتد ععلرترته امل رترترِّ  – رترتًاًل  –ن السرترتكوت إ توضرتيممه:
ال ترى احه لو قال اللنه كلما س لتين عرتن  عرتو  لرتم أوبرتن  احرته  برتاح لرتن أو حرترام عليرتن لنفسه إح اًء للممكم أو كامفاً عن إح ائه؛ أ

ن سكويت يدل على احين أحبته لن  ن قبو، أو على احين حر ته علين،  ان سكوته يكون واعاًل للممكم أو كامرتفاً عرتن هرت ا إأو قال 
أو ك رترترتفه عرترترتن  حرترترته اليرترترتو علرترترتى إح رترترتائه لسرترترتكوته اكرترترتوا َ احلكرترترتم ااح رترترتائي السرترترتالل، وكرترترت لن لرترترتو كرترترتان ارترترتاهر حالرترترته لسرترترتكوته، الرضرترترتى،  ا

  نهرتا:واالستدالل هبا  رتن وورتو :  (2)((َوَعَفا َلُكْم َعْن َأْشَياَء َرْْحًَة ِمْنُه لكم ِمْن َغْْيِ ِنْسَياٍن َفََل تَدَتَكلَُّفوَهاو ا  كره   ن ) (1)إح ائه(
ميء، لعبارة أخرى: العفرتو هرتو ا رتو وهرتو أ رتر إعرتا  ولرتي  مرتيااً عرتد ياً   (  ان ااهر العفو إح اؤ  ال اامهال وعدم قول أيَعَفاقوله )

  .(3)كما تقول حموت ابملممماة كلمًة  ن الكتاب(
 املناقشة: العفو له مصداقان وكذا السكوت

خصرتو   قرتلعلرتى ح ال يكرتون الرتياًل علرتى تبرتوت األخرت  أي واألعرتمّ  ،والرتض ُ  )العفو( لرته  صرتداقان )أو  قرتو لرته حوعرتان( الصرتف ُ  ابنّ 
ه قرترتد يسرترتكه ألحرته   رترترّع للدرتوا  وقرترتد يسرترتكه ألحرته   قكرترتم ل رترتيء أو  قرتو ان اكرترتوا  االقتضرترتائي  احرّت ه أيضرترتاً أعرترتمّ ن سرتكوتُ أحرتدمها، واملقرترتنِّ 

 ا.م ن وووب أو حر ة أو مبهه إقتضائي  احه يكفيه عدم ت ريع أ رٍ الال)الناتج  ن تزاحم املصلممة واملفسدة( هو ا تاج للت ريع اون 
 يخ: حكم الشارع ابلعدم إخبار عن العدم وليس إنشاًء لهالش

يف رسالة ال ضرر ترقى عن  لن   هب إىل ان ال ارع حىت لو قال  ا ااهر  احلكم ابكرتوا   رتان حقيقترته  قدس سر لو ان ال يخ 
 احه إخبار ابكوا  ولي  إح اًء له.

يف أّن القاعدة امل كورة تنفي األحكام الووواية  –كما عر ه   –إحّه ال إمكال  :)التنبيه الًاين :قال يف )رسالة يف قاعدة ال ضرر(
 – ًو عدم ضمان  ا يفوت على احلّر  ن عمله لسبب حبسرته  –كاحه أو وضعية، وأّ ا األحكام العد ية الضررية   الضررية، تكليفيةً 

  في حفيها هب   القاعدة،  يدب أن قكم ابلضمان، إمكال:
 رتا تبرته ابلعمو رتات  رتن األحكرتام ال رترعية،  معرتل حفرتي الضرترر يف ااسرتالم أّن األحكرتام ا عولرتة يف  ن أّن القاعدة هارة إىل حفي 
 ااسالم لي   يها حكم ضررّي.

و ن املعلوم أّن حكم ال رع يف حظائر املس لة امل كورة لي   ن األحكام ا عولة يف ااسالم، وحكمه ابلعدم لي   ن قبيرتو احلكرتم 
لعدم حكمه ابلضمان، إ  ال قتاج العرتدم إىل حكرتم لرته. حظرتم حكمرته لعرتدم الوورتوب أو احلر رتة أو نممهرتا.   حرته ا عول، لو هو إخبار 

 .(4)(حقيقةً  لي  إح اء  نه لو هو إخبار
و وضرتع ال رترتاهد قولرته )وحكمرترته ابلعرتدم....( وحقلنرترتا العبرتارة لطوورترتا ليتضرت   وضرترتع أخرت   ورا ، و رترتا قالرته ترترترذٍّ عرتن  رترتا أمرتكلنا لرترته إ  

، وإمرترتكاله  رترتوذ  لرترتن إ  يقرترتال احرترته حرترتىت لرترتو حكرترتم، أي يف ارترتاهر  ال رترتارع ل رترتيء لرترتي  حكمرترتاً ابلعرترتدم ان عرترتدم حكرترتم :ال كرترتاناامرترتك
كما ترى يقع يف  قالو  ا ااعينا    –لو هو إخبار عن عدم تبوت احلكم، وكال ه كال ه، ابلعدم  احه، يف واقعه، لي  حكماً ابلعدم 

 إح ائي ابلعدم. سالقاً  ن ان عدم حكمه هو يف واقعه حكم
                                                             

 (.222الدرس ) (1)
 .151قم:   –ال يخ املفيد، األ ايل، املؤمتر لل يخ املفيد  (2)
 ( لتصرف لسيط.222الدرس ) (3)
 .111  23ال يخ  رتضى االحصاري، رسائو  قهية، إعداا كنة حقيل تراث ال يخ األعظم: ج (4)
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 اجلواب عن كَلم الشيخ:
 لووو : قدس سر  وميكن اكواب عن كالم ال يخ

 شأن الشارع التشريع ال اإلخبار  -8
حيرترتا  قرترتدس سرترتر والنرترتائيين ، يف حبرترتا الرترت،اءة، ورترتواابً علرترتى كرترتالم املرترتم ا النرترتائيين قرترتال: )قرترتدس سرترتر   رترتا أورترتاب لرترته السرترتيد الوالرترتداألول: 

 لية قبو وروا ال رع وال ريعة،  هي أونبية عن ااابحة الظاهرية.هو الالحروية العقلية األص (1) كر: ان  فااها
إال  – اضرترترترتياً وحرترترترتااًل و سرترترترتتقباًل  –و يرترترترته: ان الظرترترترتاهر  رترترترتنهم علرترترترتيهم السرترترترتالم الت رترترترتريع، ال ليرترترترتان العقليرترترترتات واملوضرترترترتوعات والترترترترتاريخ 

ه التقنني ال ااخبار، لرتو لرتو ن م حُ أي  قنِّ  ن  انوتوضيممه: ان م ن ال ارع الت ريع ولي  ااخبار، كما احه م ن كو  قنِّ  (2)ابلقرينة(
إ  الكرتالم عرتن  سرت لة  قهيرتة ترترتبط لفعرتو  تقنيرتينٌ  لرته، و رتا  رتن  يرته مرت نٌ  سرتالل أو إ ضرتاءٍ  تقنيين  احه كامرت  عرتن تقنرتنيٍ  أخ، عن م نٍ 

خمرت، للممرتاح حيًياترته األخرترى، ككوحرته واعظرتاً هصرتمماً ال  رتا هرتو   هرتواملكل  وتكليفه واحه ضا ن أو ال، ولو ان ال رتارع أخرت، عرتن أ رتر 
 ابكواب الًاين وهو: قدس سر مارع.  ت  و وعلى أي  يمكن لرهنة  ا قاله 

 حىت اإلخبار ابلعدم، إنشاء، لسبق أصالة احلظر -2
ة ال  رتة كامرت  عرتن ت رتريعه لرتراء  لظرتاهر عبارترته،  احرته له مَ كَ حَ  أي ،ان ال ارع حىت لو أخ، ابلعدم،  كي   ا لو حكم لهالثاين: 

 (  ن قبو، و لن ابلبيان اآليت ال ي يظهر له ان العدم يف  ًو املقام قتاج إىل حكم.. وهو:)وااابحة أو احلِلّية
إخبرترتار  عرترتن عرترتدم   رترتانّ اختلرت  األعرترتالم يف ان األصرترتو يف األمرترتياء احلظرترتر أو ااابحرترتة، وسرترتنًبه ه ن هللا تعرترتاىل احرترته علرترتى كرترتال املبنيرترتني 

 سالل: الضمان ومبهه هو إخبار عن إح اءٍ  وعو
وحرترتل  ،حرتل اململوكيرتة ال اتيرتة : ّصرتلناها يف حبرتا سرتالل وهرتيالوورتو  اممرترت  الرت   احرتدى)  رتا علرتى القرتول ابن األصرتو يف األمرتياء احلظرترأ

لا  كر  لعض أعرتالم املعاصرترين يف العدة والًاالًاين ال يخ الطوسي  وقد  كرواالستممقاذ ال ايت،  ،وحل الطاعة وحل الغر  امللزم ،اململكة
و عرتٍو حمر رتاً حمظرتوراً  يممترتاج  وقرتولٍ  وسرتكونٍ  وكرتو حركرتةٍ  فٍ تصرتر   إ  يكرتون كرتو   ؛واألول والرالع واما   دما خطر ابلبرتال القاصرتر(  رتاأل ر واضرت 

 ا كان خم،اً عن إح اء سالل.ال يكون اكوا  إال لر ٍع إح ائي للممر ة،    ا أخ، عنه :احلر ة، أو  قو عُ تُر َ وله اكوا  إىل وعٍو 
 بل األمر كذلك حىت على أصالة اإلابحة

وا رترتا علرترتى القرترترتول إلصرترتالة ااابحرترتة،  قرترترتد يترترتوهم ان اكرترتوا  يف كرترترتو ورترتائز هرترترتو علرترتى األصرترتو  رترترتال قترترتاج إىل وعرترتو وإح رترترتاء  رترت  ا قرترترتال: 
 إخبار  عن أصالة اكوا   يه..حكمه جبوا   كان، كما قال ال يخ، إخباراً عن ووا   على  ا هو  قتضى األصو  يه أي كان 

عقرتاًل يسرتتبطن القرتول  ااابحرتةا وهرتي ان االلترتزام إلصرتالة هرتلطيفة اقيقة   أود  رتن  كر اصولية  –لكن التدلر يقواه إىل حكتة كال ية 
صرترتالة احلظرترتر  رترتًاًل،  هرترتي ولعبرترتارة أاذ: ان أصرترتالة ااابحرترتة عقرترتاًل  ضتبرترتة علرترتى اإلصرترتالة احلظرترتر عقرترتاًل يف رتبرترتة سرترتالقة )سرترتبقاً رتبيرترتاً ال   نيرترتاً( 

العقرتو  رتع حلرتاح كرترم  قرتّرم  لعبرتارة أخرترى: يسرتتقوّ  مَ و لن ألن وورته أصرتالة الرت،اءة العقليرتة: ان املرتوىل كرترا وان العبرتد حمترتاج  لرت وضوعها؛ 
القرتول ابن املرتوىل   إ  املوىل وحاوة العبد حبّلية كو ميء إال لرتو ورا اليرتو  رتن ال رتارع، لكرتن حفرت  هرت ا إ عرتان إلصرتالة احلظرتر السرتالقة رتبرتةً 

ه )لكنرته حمترترتاج  يبرتي  لرته( و لرتن يعرتين احرته حبسرترتب دملوُكرت )لكنرته كرترا  يبرتي ( وان العبرتدَ  ترترتهدملك كرترا والعبرتد حمترتاج يسرتتبطن ان هرت   اململكرتةَ 
م واحلاوة املت خرين رتبًة حظراً للكر  يةعقل إابحةٌ  –رتبًة وإن   يكن   ناً  – حلقتهالقاعدة األولية العقلية احلظر يف رتبة سالقة، لكن احلظر 

  تدلر ويداً. وللبمما صلة ه ن هللا تعاىل. ،لنيتبه للمماح األو   عّماا معو للممااهواملت خر  ا عُ  ،واململكةعن اململوكية 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ُ تَدَعاََل: َلْو اَل أَنَِِّن َأْسَتْحِيي ِمنْ )): عليه السالماا ام الصااذ قال  َعْبِدَي اْلُمْؤِمِن َما تَدرَْكُت َلُه ِخْرَقًة يَدتَدَواَرى ِِبَا ِإالَّ َأنَّ  َقاَل اَّللَّ
ُتُه ِف ُقوِتِه، َفِإْن َجزََع َرَدْدُت َعَلْيِه ُقوَتُه َوِإْن َصبَدَر  ميَاُن ابْدتَدَليدْ ِإَلْيِه  اَبَهْيُت ِبِه َمََلِئَكِِت َفَذاَك الَِّذي ُتِشْيُ اْلَعْبَد ِإَذا َتَكاَمَل ِفيِه اإْلِ

 (.45التمممي :  ) ((اْلَمََلِئَكُة اِبأْلََصاِبعِ 

                                                             

 (.313  1) ن ال قضر  الفقيه: ج ((ٍء ُمْطَلٌق َحىتَّ يَرَِد ِفيِه نَدْهيٌ  ُكلُّ َشيْ ))اية أي رو  (1)
 .143  3جلموت،  –السيد دمحم احلسيين ال ما ي، األصول، اار العلوم  (2)


