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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمأمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(44) 
 : المراد بالحكم فصل الخصومةتتمة االستدالل للوجه الثاني
 فوارق الحكم عن الفتوى

 :ليس أعم مطلقاً، مبا مضى، واما سائر األدلةو احلكم غري الفتوى وانه مباين هلا  ان سبق االستدالل على
 الحكم إنشاء والفتوى إخبار

أو إعمبال واليبة، ألباألول شانشباء االحكبام الوضبعية والنباء شانشباء  -واإلنشباء إاباد  – أو طلب    اعتبار   احلكم إنشاء  ان الظاهر هو ان  -ج
 لني. ألتأمليف أحد األو   لكن الظاهر َدْرجهوالنالث شما يف حكم القاضي باجراء احلد أو حكم الوايل بعقد صلح أو إعالن حرب  واحلرمة الوجوب

 ولذا ال يقال ملن أخرب عن حس شما لو مسع أو رأى انه أألىت بل أخرب. ،إخبار عن حكم شرعي على ان يكون عن حدساما الفتوى ألهي 
 .باذن اهلل تعاىل االرتكاز والتبادر، شما تشهد له شلمات اللغويني، ولنشر إىل بعضها اآلن موشلني بقيتها للدرس القادم (1)ويدل على ذلك

  ...واآلخر على تبيني حكم (3)ةد  الفاء والتاء وحرف املعتل أصالن أحدمها يدل على طراوة وج  ) (2)قال يف معجم مقاييس اللغة
ْفتنوَنَ  لنــْل الل ــهن واألصببل اآلخببر الفتيببا يقببال أألببىت الفقيببه يف املسببألة إذا بببني حكمهببا واسببتفتيا إذا سببألا عببن احلكببم قببال اهلل تعبباىل:  َيْســتـَ

 )(4)يـنْفِتيكنْم ِفي اْلَكاللَةِ 
ويدل عليه صبةة  –شما سبق   – ةتفسريه الفتوى بتبيني احلكم تفسري باألعم إذ ليس مطلق تبيينه ألتوى بل إذا شان عن حدس خاصألول: 

 الوشيل الناقل لفتوى املرجع ألانه خمرب عنها وليس مفتياً. العامي أو سل  الفتوى عن
 الفتوى خاصة بدائرة األحكام الشرعية

ه عمال املهندس أو الطبي  أو احملبامي نظبره ألبال يقبال عبن املهنبدس انبإة بدائرة األحكام الشرعية ولذا ال تطلق على والظاهر ان الفتوى خاص
تتبع  ين وإن شان ذلك حباجة إىلبن ألارس )تبيني حكم( ولعله بأصل الوضع ال بالوضع التعي  إرأيه شذا، ويؤشده قول  أألىت وان ألتواه شذا بل يقال ان

 تأمل أشنر.و 
  قال يف جممع البيان )أي يسألونك الفتوى وهو تبيني املشكل من األحكام( يعين يستخربونك، َوَيْستـَْفتنوَن َ وقوله تعاىل: 

ــيكنمْ وامببا إطببالف الفتببوى عليببه تعبباىل:  خبببار اهلل تعبباىل عببن حببدس أبببداً شمببا هببو واضببح ألهببو شبباطالف إألللمشبباشلة إذ لببيس  لنــْل الل ــهن يـنْفِت
غريها أو أو إضاألة أو انفعال  شيفية نفسيةوعلومنا   ،عامل لكن علمه عني ذاته اما علم غريه ألغري ذاته ألانه جل امسهالصفات أو األألعال عليه مقام 

 وانتقامه إذ يراد هبا غاياهتا. غضبهوشذلك  ،ألليس بشيء منها إذ هو عني ذاته تعاىل على األقوال اما علمه
 واحلاصل ان يفتيكم يراد هبا )يبني لكم ما سألتم يف شأهنا( شما يف جممع البيان.

 . ألتدبرمن احلكم على طبقها أو اإللزام هبا مث انه ان أطلق احلكم على الفتوى ألهو جماز بلةاظ ما قد يستتبعها
 النسبة بين الفتوى والحكم هي من وجه

وبعالقبة التقاببل ببني النسب   ،امبء عن عبدم ترادألهان النسبة بني الفتوى واحلكم هي العموم واخلصوص من وجه مما يكشف بالربهان اإل -د
                                                             

ق يه. (1)  بكال ش 
 .474-473ص 4معجم مقاييس اللغة ج (2)
 ويقال للفىت ألىت هبذا اللةاظ. (3)
 (.ىويف املنجد )األىت األتاءاً ألالنا يف املسألة، أبان له احلكم أليها وأخرج له أليها ألتو  (4)
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 األربعة عن عدم شون احلكم أعم مطلقاً من الفتوى.
ه حاشم وليس مبفيت وذلك واضح بناًء على عدم ألكما لو حكم العامي بأمر  استناداً إىل ألتوى مرجعه، ألان :اما مادة األرتاف احلكم عن الفتوى

م كَ يقال حَ إذ اشرتاط االجتهاد يف القاضي واما بناء على اشرتاطه أليه ألكذلك إذ اجلواز شرعاً وعدمه ال مدخلية له يف صدف عناوين املوضوعات 
يف صببدف  –وهببو يف رتبببة احملمببول  –ة للةكببم وبعبببارة أخببرى ال مدخليبب ،الفاسببق بكببذا أو حكببم ذام العببامي بكببذا وقببد ألعببل حرامبباً القاضببي هبذا 

 أسبق رتبة. ألانه – (1)املوضوع أو املتعلق
برألاً ومل  كبم شمبا لبو أخبرب عبن اهلبالل دون ان  كبم ببه والفبرف، مبن حيبث  ،واما مادة األبرتاف الفتبوى عبن احلكبم ألكمبا لبو أخبرب عبن نظبره ص 

 .(2)األثر، نفوذ حكمه على سائر اجملتهدين دون ألتواه
 واالنفكام من الطرألني دليل التباين. ،وبعبارة أخرى: االنفكام بني احلكم والفتوى دليل التغاير

واألدف ان مبا سببق  ،هبذا عببارة أخبرى عمبا سببق ببل انشما يصح سل  احلكم عبن الفتبوى والفتبوى عبن احلكبم، ويظهبر ذلبك ممبا سببق   -و
 .يصلح برهانا هلذا

 اختالف معانيها لدى تصريفها
ألانببه مبعبببخ اسبببتخرب وسبببأل عبببن احلكبببم الشبببرعي ولبببيس مبعبببخ استقضبببى أو  (سبببتفىت)إوقبببد يسبببتفاد مبببن التصبببريفات التغببباير شمبببا يف قولبببك  -هببب

 ، وذلك يكشف بالربهان اإلء عرألاً عن تغاير املوضوع له ملصادرها اجملردة.(3)استةكم )اي طل  احلكومة أو احلكم(
 التعالب يفيد التغاير

شمبا لبو شبان احلكبم أعبم   (األبىت ألباألىت)ولو شان عينها ملا صبح إذ ال يصبح  (األىت ألةكم)يقال  إذ التغاير من الرتت  والتعاق شما يستفاد   -و
 –ألانبه غبري صبةيح إذ الفتبوى  (حكبم ألبأألىت)ال يقبال ال يصبح ألبشمبا ان عكسبه ممبا   ،ملا صح ذلك إذ بتةققه يتةقق ألبال يعقبل التعاقب  والرتتب 

 على احلكم. رتبةً  مقدمة   –منه أو من غريه 
 التقابل يفيد التباين

ِد اْلَمِديَنـِة َو الببان ببن تغلب  مبنالً  شما يستفاد التباين من التقابل العريف بني الفتوى واحلكم؛ أال تبرى ان قولبه   -ز ِِ ْْ ِفـي َمْسـ اْجِلـ
لنـ َ  َأْفِت الن ـاَس فَـِنن ي أنِحـب   ـْم بـَـْيَن الن ـاِس بِـاْلَح يغباير قولبه  (4)َأْن يـنـَرى ِفـي ِيـيَعِتي ِمثـْ ـْر لِْلحنْكـِم بـَـْيَن الن ـاِس َأْفَ ـَل أو ) (5) َواْحكن ثـنم  اْختـَ

 (؟ َرِعي ِت َ 
 وال خيفى املناقشة يف بعض ما سبق إال ان بعضها تام ويف اجملموع الكفاية. وللةديث صلة
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 

 )الحكمة(:
ْْ َخْيـراً :  احلسن العسكريقَاَل اإلمام  َر ْْ قنوَصٍة َوأَي اٍم َمْعدنوَدٍة َواْلَمْوتن يَْأِتي بـَْغَتًة َمْن يـَـ ْْ  ِإن كنْم ِفي آَجاٍل َمنـْ َر ْْ ِِْبطَـًة َوَمـْن يـَـ َيْحصنـْد 
َْ  ،َيّراً َيْحصنْد نََداَمةً    .ِلكنل  زَاِرٍْ َما َزَر
ْر لَهن  اَل ينْسَب ن َبِطي   .ٌء ِبَحظ ِه َواَل ينْدِركن َحرِيٌص َما َلْم يـنَقد 

 (944)حتف العقول ص َمْن أنْعِطَي َخْيراً فَالل هن َأْعطَاهن َوَمْن ونِلَي َيّراً فَالل هن َولَاهن 

                                                             

 شما ال مدخلية له يف حتققه. (1)
 وقد ذشرنا يف العام املاضي ألوارف ستة بني احلكم والفتوى. (2)
 آخر ألتدبر.إال مبعخ  –من باب التفاعل  –ويف عكسه يقال: تقاضيا وتراألعا، وال يقال تفاتيا  (3)
 .315ص 17مستدرم الوسائل ج (4)
 .321ص 2إرشاد القلوب إىل الصواب ج (5)


