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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٕٕ1) 

 أصالة اإلابحة مسبوقٌة أبصالة احلظر رتبة  
 –رتبةًة وإن   يكةن زانةاً  –يف رتبة سابقة، لكن احلظر حلقتو اثبت احلظر  ، انحبسب القاعدة األولية العقلية ،ينسبق: )وذلك يع

فتةدبر إابحٌة عقلية نظراً للكرم واحلاجة ادلتأخرين رتبةًة عةن ادلملوةيةة وادلملكةة، وادلتةأخر اةا ُلعةه بلعاّهمةا عّمةا  بةت بلعةا  األو لةني، 
يت، الةدخول يف واري أو األةةه اةن فواةةو جنّة ،انةو إذا قةال ادلالةك: احبةت لل،مية ،  ةن ىةو اوجةوو و ةن سةيولدوتوضةيعو:  (1)جيداً(

 ،بكونةو رراةاً علةى الاةت التصةرل يف الكةو ونيرتبةةٍ  (2)فإن ذلك اسبوق بةالالث اراتةب بكونةو الكةاً لةو ونيةرتبتني بكونةو ذا سةلطنة عليةو
لكوهنةا اةن ابب السةالبة  (3)الالال ةة لكانةت اإلابحةة لاةواً أو ًصةياًل للعااةه، واألول أحدَ  دَ قَ فةَ  واإلابحة اتوقفة عليها مجيعاً حبيث لو

الزواةة للعراةة السةابقة، وحةال اةن سةيولد   التشةريعية فاإلابحةة ،والالةا  ةمةا يف ادلرتبةة الالالالةة ،ابنتفاء ادلوضوع ةمةا يف ادلةرتبتني األوليةني
 جووه عن اإلابحة لو إال اهنا اسبوقة رتبة ابألاور الالال ة.ةذلك فانو وإن   ينفك أول أزاان و 

 وةذلك حال الوقف على البطون وادلصاحلة على الكيتها.. وىكذا.
 وبذلك ّهر بوضوح ان القول أباالة اإلابحة الزوم للقول أباالة احلظر. 

عقةاًل وترةةو حةرام عقةاًل وانةو حةىت لةو شةكك يف به حىت لو قلنا ابن أاالة احلظر االةها حق الطاعة وشةكر الةةُمنِعم )وانةو واجةب 
وجوب شكر النعمة القليلة عقاًل فانو ال شك يف وجوب شكر النعمة اجلسيمة فكيف أبعظم النعم على اإلطالق وةيف بشكر ادلةنعم 

نظةراً دلسةلك  (4)اةه األو  احلظةروالراسةوون يف العلةم( فانةو عليهةا يكةون األتعةا  إال هللا  ِعّدًة واةدًة وشةدةً  علينا بِنِعم ال يدرك اداىا
 حق الطاعة واألاه الالانوي اإلابحة.

 الفروق بني أصاليت احلظر واإلابحة وأصاليت االشتغال والرباءة
 ينباي ان ال خيلط بني أاالة احلظر أو اإلابحة ان جهة وبني أاالة االشتاال )االحتياط( أو الرباءة، ان جهة أخرى، إذ:تنبيو: 

 :ويتفرع عليو ،ا الشك وأاالة الرباءة أو االشتاال اوضوعهما الشكمحلظر واإلابحة ّرفهأواًل: أاالة ا
 ان وائرة األاول العملية.فهما ومها قاعداتن ااا أاالة الرباءة أو االشتاال  (5)اثنيًا: ان أاالة احلظر واإلابحة ان وائرة االاارات

 أاالة الرباءة أو االشتاال فعكمان ّاىراين. احلظر أو اإلابحة حكمان واقعيان ااا أاالةواثلالًا: 
، وأاالة الرباءة أو االشتاال فيما بعد الشرع أي بعد إرسةال األنبيةاء وإبةال  (6)ورابعًا: ان أاالة احلظر أو اإلابحة فيما قبه الشرع

، أو اىريةةةن نظةةةراً حلةةديث الرفةةة الشةةرائ  فةةإذا شةةةك يف شةةيء انهةةا لفقةةةد الةةنا أو إمجالةةو أو تعةةةارا النصةةني فةةا رى  ةةةرى الةةرباءة الظ
 .(7)((َأُخوَك ِديُنَك َفاْحَتْط ِلِديِنَك ِبَا ِشْئتَ ))االشتاال نظراً ألاالال 

ا حكم واقعي أو  لذا فان الشارع إذا حكم ابجلواز يف وانو ّهر ان أاالة احلظر أو اإلابحة اليت أشكلنا هبما على الشيخ افاومه
يف وقةت سةابق اجلةواز انةو انشةأ  يتضةمنلو رافعاً بو ذلك احلكم الواقعي، ولو فرا انو أخرب جبوازه فانةو  أً نشِ ادلباحات ةان، ال رالة، اُ 

                                                             

 ( بتصرل بسيط.223الدرس ) (1)
 ين.َفٍو أو وَ أو سَ  ارٍ تو، او العقالء، ةما يف احمل،ور عليو، لصِ إذ قد يكون االكاً بدون سلطنةن إلعمال الشارع والي (2)
 ةوهنا لاواً.  (3)
 ز. فتأاه، ان،ِّ اهما َضُعفَ لوجهني: ألنو ينباي ارل ةه وقتو يف العباوة، فاته حرام، وألن احتمال احلظر حينئٍذ  (4)
 األعم  ا يورث العلم.( 5)
 ا بتو. وإن استمرات دلا بعده إال اا رفعو أو (6)
 .283األاا  للمفيد: ص (7)
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 وانو اآلن خمرب عنو.
 يلزماإلنشاء بعد اإلنشاء أو ال  إشكال يفوال 

إلنشةاء بعةد اإلنشةاءن ابدلةرة السةتعالة ا ةٍ أَ نَشةقةد يعةًتا علةى اةا ذةةر ابن الزاةو ان تكةون ًرديةات الشةارع  ةت اُ إشككال ودفك : 
 ألنو ًصيه حااه. نئاً وون اا إذا حّرمنشِ ةان اُ   بَ أو أوجَ  ّوزَ ألنو إذا فرا ةه شيء ررااً أباالة احلظر العااة فانو إذا جَ 

وانةةو ال يلةةزم رةةذور ًصةةيه  (1)واجلةةواب: أواًل: سةةبق يف بعةةث اباحالنةةا إ بةةات إاكةةان اإلنشةةاء بعةةد اإلنشةةاء بةةه وقوعةةو بةةه فطريتةةو
 ببيان افّصه فراج . سبقت اه وال  تهن لوجوه عديدةحا

دلةالك آخةر، فانةو  كةنن أال تةرى انةو لةو حةّرم عليةو اثنياً: انو لو فرا ااتناعو فليس إال فيما ةان اإلنشاء لةنفس ادلةالك، ااةا لةو ةةان 
ألنةو علةم انةو سيشةرب  واثلالةً  أيضاً، فان لو ان ينشأ ًرديو عليو ارة أخرى ألنو علم انو ستتشي ،الذىاب للمت،ر ألنو علم ابنو سيسرق

يكةةون  (2)فيةةو الةةزمٍ  دلةةالكٍ  ة احلراةةة ةةةالوجوب، فةةان ةةةه ًةةر ٍ كيّ اةة  التسةةليم نيشةكّ و ، واإلنشةةاء اعتبةةاري وىةةو خفيةةف ادل ونةةة ىنالةةك اخلمةر
 .، به وال بدوهنا، ةما فّصلناه سابقاً فال وجو لتوىم ًصيه احلااه ا  حلا  ادلشككية سبباً دلرتبة ان احلراة فوق الرتبة السابقة

انشةةئة اةةن اةةالك ةونةةو تصةةرفاً يف الةةك الاةةت، وحراتةةو التشةةريعية يف الشةةريعة  ،ألاةةالة احلظةةرويف ادلقةام فةةان حراةةة أي تصةةرل نظةةراً 
 انشئة ان االك ادلفسدة اخلااة فيو )ةاخلمر واخلنزير و...(

تَكُة َوالكدوُم َوحَلْكُم اْزِْنزيكِر َومكا ُأِىكرو ِلغَكْبِ ا ِو بِكوِ )الًا: سلمنا لكن اا احملذور يف ان يكةون االةه قولةو تعةا  اثل ََلَكْيُكُم اْلَييكْ  (3)(ُحرَِّمكْت 
فاايةة األاةر  (5)(َفال تَكُقكْر َهُيكا ُأ ّ  )و (4)( ال تَكْقَرُبوا الصوالَة َوأَنْكُتْم ُسكارى)إخبارات ا  االحية اللفظ لإلخبار واإلنشاء؟ وااا االةه 

ىةذا لةو   نقةه نيقالةة اآلخونةد للقرينة العقلية العااة، فتأاةه. اإلخبار اإلرشاو أو األار ان نلتزم اب ازية فيها واهنا اياة إنشاء أريد هبا 
 االستعمال. وواعيان أجنبية اإلنشاء واإلخبار عن الوض  وادلوضوع لو، وإمنا ىي ان 

 ال حيتاج العدم إىل احلكم بوالشيخ: 
وحكمةو ابلعةدم لةيس اةن قبيةه احلكةم ا عةول، بةه ىةو إخبةار بعةدم حكمةو ابلضةمان، إذ ال علةى الشةيخ يف قولةو: ) قد يورومث انو 

 :بوجوه (6)فإنّو ليس إنشاء انو به ىو إخبار حقيقًة( ،حيتاج العدم إ  حكم بو. نظت حكمو بعدم الوجوب أو احلراة أو  تمها
 املناقشات: َدم احلكم املسبوق بوجوده ال بد من إنشائو

ااةا عةدم احلكةم ادلسةبوق  ،وبيانو بعبارة أخةرى: ان العةدم  ةت احملتةاج إ  احلكةم بةو إمنةا ىةو العةدم األز  ،األول: اا ّهر  ا اضى
 –نةةو لةةو   يكةةن انةةذ األزل حكةةم   حيةةت  أال تةةرى ا إذا أراو اجلةةواز والت،ةةويزن رفعةةو أو إنشةةاء ضةةده اةةن إنشةةاءبوجةةووه فانةةو ال انةةاص 

احلكم بو يف ارحلة علتو ادلبقية، لكنو لو ةان ررااً )أو واجبًا( فانو ال ديكةن ان  عدميف استمراره إ  احلكم بعداو به ةفى  –تسليمًا 
اثبتاً لالبوت سببو حسةب الفةرا إذ لو   حيكم وسكت ةان احلكم ابحلراة  بنيكون جائزاً، إال ابحلكم ابجلواز أو احلكم بعدم الوجو 

 وىو أاالة احلظر العااة نظراً حلق ادلملكة وحق ادلملوةية الذاتية. وللبعث الة إبذن هللا تعا .
 وصلى هللا َلى دمحم وآلو الطاىرين

قْكَباُل بِ )): عليو السالم أات ادل اننيقال  َََلى اْلَباِقَياِت َوَخْلُ  اْلِكرْبِ السُُّجوُد النكوْفَساِنُّ فَكَراُغ اْلَقْلِب ِمَن اْلَفانَِياِت َواإْلِ ُكْنِو اهِْيوِة 
نْكَيِويوِة َوالتوَحلِّي اِبأْلَْخاَلِق النكوَبِويوةِ   (.175 رر احلكم: ص) ((َواحْلَِييوِة َوَقْطُ  اْلَعاَلِئِق الدُّ

                                                             

 يف ادلرة األو  وخمرباً يف تواليها. وليس انشأً  ،ةمن يكرر أار عبده أو ابنو، فانو يف ةه ارة ُانِشأٌ   (1)
 ا  فرا ةون ةه االك الزااً ولو أنفرو. (2)
 .3سورة ادلائدة: آية  (3)
 .43سورة النساء: آية  (4)
 .23سورة اإلسراء: آية  (5)
 .119ص 23الشيخ ارتضى االنصاري، رسائه فقهية، إعداو جلنة ًقيق تراث الشيخ األعظم: ج (6)


