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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
(ٕٕٕ) 

 عدم احلكم يف املورد القابل، حكمٌ 
 ، توضيحه:للحكم، مّمن من شأنه احلكم، حكم   قابل   احلكم يف كل مورد   م  ان عد  الدليل الرابع: 
علكككى احلككككم ابلو كككوب أو احلرمكككة أو  عامكككة أو خا كككة  جيعلكككه املعكككرّن وامليكككنن قرينكككة  قكككد  –مككك ال   –ان السككككوت 

عككن كعككل كلككم البنككه كلمككا سككأل    قككالأال تككرا انككه لككو  ؛اجلككواز، كيكككون بنفسككه إنعككا   للحكككم أو كاشككفا  عككن إنعككائه
، أو علككى انكك  حرم ككه مككن قبككل علككى انكك  أل ككه لكك  كانككه مبككا  لكك  أو حككرام عليكك  أو قككال ان سكككو  يككدلأ بكك  

كاشفا  عن هذا احلكم اإلنعائي السكاب،، وككذل  لكو ككان  كاهر حالكه  اعال  للحكم أو  علي ، كان سكوته يكون 
 كعفه عن إنعائه.كانه دليل على إنعائه بسكوته اجلواز أو   ،بسكوته، الرضى

 لوجود القرينة العامة
ُِ اْ ِااا   )انكككه حيكككب  كككا  بعكككريعة  ديكككدة  رضكككها  الفكككرضواليرينكككة العامكككة يف العكككارن م حييكككة، ألن  َْْقااا ََ َوماااا 

ْعُبُدونِ  ْنَس ِإال  ِلياَ ََْقُهمْ )و (1)(َواْْلِ ََ اريَ  َومُ )أي للرمحة خليهم، وان الرسكل مهمك هم  (َوِلذِلَك  ًً ُمَب ِّ  (2)(ْناِذري َ ُرُسا
ْ ُهااْم َ ْااَذُرونَ )العلمككا  بككك مهمككةو  وان كككل مككا أو ككر أو حككرم أو أبككي  كهككو  (3)(َوِليُاْنااِذُروا ََاااْوَمُهْم ِإَا رََجُعااوا ِإلَااْيِهْم َلَع

وهكو كعكل  ،قابكل رض ان احملكلّ فكانكه مكن شكأنه ال عكريأل، وألن الرض فكملصلح هم ومن منطل، الرمحة واحلكمة، وألن ال
دلككيال  علككى انككه  حكككم  مككا يف هككذق الواقعككة،يككه، كيكككون سكككوته وعككدم إقام ككه دلككيال  علككى  عل  ور لككه املب لككى مالعبككد امليككد

( كانككه لككي  إال  هككور حالككه ال يريككراع كك ق  ككائأا  أو اع كك ق  ككغ وا ككر و ككغ كككرم، وآيككة ذلكك  مككا ال أمككه األعككالم يف )
ه تييكة أو شكبهها، علكى إمضكائه لكه أي علكى إنعكائه اجلكواز أو يف كضكرق، لكوال قرينكة علكى ان سككوت ل أمكر  فع كعنكدما ي  

عى ان سككوت العكارن تيرير، إذ املد   وازق شرعا ، وما نحن كيه نون  ساب، جبإخبارق بسكوته عن  وازق أي عن إنعا  
 ة،ان العكارن  علكه بكري  الذمك لعكدم الضكمان أيعن تعريأل الضمان ملكن حكب  حكّرا  مك ال  )لكو كبكه سككوته( تيريكر 
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َْاار الِرُسااِل ِإال  اْلااَبًُب اْلُ باا ُ )إذ  والفككرا ان ال يريككر املصككطل  م عل يككه كعككل  أئككي وهككذا ال يريككر م عليككه  (1)(فَاَهااْل َع
 حكم كلي. ك أمل
 ((َوَعَفا َلُكْم َعْ  َأْشَياَء َرْْحًَة ِمْنُه لكم)) عْيه السًمولقوله 

وقش كيمككا ذككر ق مككن ككون السكككوت امكارة  عككل وميككن االسكك دالل علكى مككا ذككر ق بككبع، الكرواايت، كانككه إن نك
حكككدكنا العكككيل اجلليكككل املفيكككد أبكككو عبكككد هللا دمحم بكككن دمحم بكككن  ))اجلكككواز، ككككان بعككك، الكككرواايت  كككر ة يف ذلككك ، ومنهكككا 

النعمان أيد هللا عأق قال أخ ين أبو بكر دمحم بن عمر اجلعايب قكال حكدكنا عبكد هللا بكن  عفكر بكن دمحم بكن أعكني البكأاز 
أخكك ين زكككراي بككن  ككح بككن  ككبي  قككال حككدكنا خلكك  بكن خليفككة عككن سككعيد بككن عبيككد الطككائي عككن علككي بككن ربيعككة قكال 

ِإن  اَّلل َ َحااد  َلُكااْم )):  ككلى هللا عليككه والكه وسككلمالكوال  عككن أمكغ املككلمنني علكي بككن أيب لالككر ن قكال قككال رسكول هللا 
ًَ ُتَضايِّعُ  َْْيُكْم فَاَراِئَض َف ًَ تَاْعَتُدوَها َوفَاَرَض َع ًَ ُحُدودًا َف َْاْيُكْم ُحُرَمااٍت فَا وَها َوَسا   َلُكاْم ُساَنناً َفات ِبُعوَهاا َوَحار َم َع

َتِهُكوَها َوَعَفا َلُكْم َعْ  َأْشَياَء َرْْحًَة ِمْنُه  ًَ تَاَتَكْ ُفوَهالكم تَاناْ    (2)((ِمْ  َغْْيِ ِنْسَياٍن َف
شكي ، بعبكارة أي ق ال اإلمهكال وعكدم قكول ( ككان  كاهر العفكو إنعكاؤ َعَفااواالس دالل هبا من و وق: احكدا قولكه )

من الك كاب، ويلككدق شك   ابملمحاة كلمة  أخرا: العفو هو احملو وهو أمر إجيايب ولي  شيئا  عدميا  كما تيول كوت 
ْ ُكاْم )املعكاين املكذكورة للعفكو وشك  اسكك عماالته كمك ال : قولكه تعكا :   (3)(َتْ ااُكُرونَ ُثُ  َعَفااْوع َعاْنُكْم ِماْ  بَاْعااِد َلِاَك َلَع

أي ك ككروا مككاال  وولككدا  كيولكك  )عفككا النبككات( أي ك ككر وزاد،  (4)(َحاا   َعَفااْوا)وقولككه تعككا :  ،أي كككو  عككنكم ذنككوبكم
 ك أمل. ،قرير من املعىن امليصود معىن إجيايب أيضا   وهو

ُْوَنَك ماااَا يُاْنِفُقااوَن َُااِل اْلَعْفااوَ )وقولككه تعككا :  ككوقككد ك   (5)(َوَيْسااََا  مااا هااو))بككك عليككه السككالمعككن اإلمككام البككاقر   الروايككةر يفسّ 
وكالمهكككا لكككي   (7)((الوسااا : هاهناااا العفاااو  أن )) عليكككه السكككالموروي عكككن اإلمكككام الصكككادا  (6)((السااانة َاااوت عااا  فضااال

 إبمهال وال سلر.
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إلال هكا ال  اليصكد إ  ككاملرادروهكا، أي وكّ  (1)((ُحِفوا ال  َواِرَب َوَأْعُفوا الَِّْحر))  لى هللا عليه واله وسلموقوله 
 إمهاهلا.

اااَرةِ ))الكككدعا  ومكككا ورد مكككن  َِ ْ ُهااام  ِإّ ِ َأْساااَ ُلَك اْلَعْفاااَو َواْلَعاِفَياااَة َواْلُ َعافَااااَة يف الاااِدنْاَيا َواْ  ككككان املكككراد ابلعفكككو  ((ال
 ال جاوز عن الذنوب وكوها.

، إ   ككغ دككن كالمكة سككرا  وعفكا علكى ق هكا أي  طككاق ابلكياب لككي ال يظهككر لكه أككر عليكه السككالمكمكا ورد ان عليكا 
وسككيأ  نيككاش حككول مككا ذكككر  لسككان العككرب و غهككا.معجككم ميككايي  الل كة و  أيضككا  ورا ككأل جممككأل البحككرين، ذلك  ممككا ذكككرق 

 كأن ظر.
 وال تنايف ب  رواية )سكِ( ورواية )عفا(

: عليكه السككالمإذ  كا  يف جككل البال كة قككول اإلمكام علككي  ؛ورد يف بعكك، الكرواايت السكككوت بكدل العفككوال يقاال: 
َْاااْيُكمْ )) اااَرَض َع تاَ ًَ  ِإن  اَّلل َ افاْ ًَ تَاْعَتاااُدوَها َونَاَهااااُ ْم َعاااْ  َأْشاااَياَء فَااا ًَ ُتَضااايُِّعوَها َوَحاااد  َلُكاااْم ُحاااُدوداً فَااا فَااااَراِئَض فَااا

ًَ تَاَتَكْ ُفوَها َِ َلُكْم َعْ  َأْشَياَء َوََلْ َيَدْعَها ِنْسَياًع َف َتِهُكوَها َوَسَك  .(2)((تَاناْ
( الظكاهر َلُكامْ دليل الرضا وانه إنعكا  أو كاشك  عنكه ويليكدق قولكه )  ما سب، من ان )السكوت( إَ يقال: أواًل:

، وعلكككى أي كانكككه إن يف النفكككأل، كالسككككوت لكككي  اإلمهكككال وعكككدم كعكككل شكككي  كانكككه ال ي ناسكككر مكككأل النفكككأل وإن أمككككن
لهكا كمكا ان ( انكه أنعكأ عكدمها ال انكه أمهَوََلْ يَاَدْعَها ِنْساَياعً و كاهر ) كهكو تعكريأل للعكدم، سكه، لنفع ، عكن تعكريأل  

ًَ تَاَتَكْ ُفوَها اهر ) يف موضكأل  عكل املكو  اإلابحكة واجلكواز ال يف مكورد أمهلكه،   كاهرق كونكهان )ال كلك ( كك ؛( ذل َف
 ولكن ال ختفى املناقعة يف هذق املليدات كاجا أعم ك دبر.

 دعوى حس  االحتياط مطْقا والرواية تردّ 
عككى حسككن االح يككاط مطليككا  وقككال ابن االح يككاط حسككن علككى كككل وعلككى أي كالروايككة مككن األدلككة يف قبككال مككن اد

ًَ تَاَتَكْ ُفوَهاا))حال إذ تصر  بك ، واالح يكاط ((َعَفا َلُكْم َعْ  َأْشَياَء َرْْحًَة ِمْنُه لكم ِمْ  َغْْيِ ِنْسَياٍن َف ، عكادة ، تكلفك  
ُ ِبُكاُم اْلُيْساَر َوال يُ )كالرواية تواك، اآلية العريفة    كغ حسكنتعكا  مكا يريكدق هللا  وخمالفكة (3)(رياُد ِبُكاُم اْلُعْسارَ يُريُد اَّلل 

وقككد ورد يف قصككر  ككالة املسككاكر اجككا هديككة هللا وايكككم   ككر ان تككرك، هدي ككه،  وإن كككان أل ككل اللطكك  والعككفية،
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ْكرَِماًة ِماَ  يُاْهاِدَها ِإََل َأَحاٍد ِماَ  اأْلَُماِم تَ  تَاَعاََل َأْهَدى ِإََل ُأم ِِت َهِدي اًة َلَْ ِإن  اَّلل َ تَاَباَرَك وَ ))ان رسول هللا قكال:  :ونّصه
َااااَّللِ  َعاز  وَ  ََ ََاكَ ، ََاااُلوا َ  َرُسااوَل اَّللِ  وَ َجاال   ْفطَااُر وَ ََااالَ  ؟َمااا  ََلِااَك : اْْلِ ااَفِر َفَ ااْ  ََلْ يَاْفَعااْل  ِة يف الس  ًَ تَاْقِصااُْي الص اا

 (1)((فَاَقْد َرد  َعَْر اَّللِ  َهِديا َتهُ 
علكى حسكر مكا  –( حاكمة على رواية )سكه( كاجا ت طرا ملا ال ت طرا له مكن احلي يكات عفامنا، لكن رواية )سلّ 

و)عفككا( أخككرا: ال تعككارض بككني )سكككه( و)عفككا( ، بعبككارة (احلكومككة والككورود)ك ككاب ضككابا احلكومككة يف  كّصككلناق يف 
ان )سككه( إن   تكدل علكى العفكو تضي  امرا   ديدا  على )سكه( وضمهما يفيد )سكه بل عفكا( وعلكى أي كك

 ك دبر. ،م به   و)عفا( دليل ،ه    تنف  
 ((ٍء َح   َأْرُش اْْلَْدشِ  ِفيَها ُ ِل َشيْ ))روا ت: 

 هلكو مو كود الكرواايت املس فيضكة بكل ولعلهكا امل كواترة الدالكة علكى ان ككل شكي    كاج إليكه النكاسالدليل اْلاامس: 
نا عْاي با  احلسا  با  احلسا  الساحائي عا  إاول با  إباراهيم عا  أ  حاد ))ومنها:  ،يف ك اب علي أو شبهه

رَاعااً ِفيَهاا ُ اِل َشايْ عْيه السًممرمي َال َال يل أبو جعفر  َِ ُعوَن  ٍء َحا   َأْرُش اْْلَاْدِش  : ِعْنَدَع اْ َاِمَعاُة َوِهاَي َساباْ
ُء َرُسوِل اَّللِ   ًَ ِ  َعِْيٍّ  صْر هللا عْيه واله وسْمِإْم ََ ِِي  ََاْد ُ ِتاَ   َوِعْناَدَع اْ َْفاُر َوُهاوَ  عْيه الساًمَو َأِدمٌي ُعَكاا

ِْ َأَ اِرُعُه ِفيِه َما َ اَن َوَما ُهَو َ اِئٌ  ِإََل يَاْوِم اْلِقَياَمةِ  ََِْ  و غها رواايت أخرا ك غة كرا أل. (2)((ِفيِه َح   ُم
ُِ َعْ  ُإَ  ٍد َعْ  يُوُنَس َعْ  َأََبٍن َعْ  أَ ))كما روا يف الكايف العري  رواايت عديدة منها:  ْعا َبَة ََااَل مَِ ِ  َشياْ

ِء َرُساوِل اَّللِ   عْيه السًمَأََب َعْبِد اَّللِ   ًَ ُرَمَة ِعْناَد اْ َاِمَعاِة ِإْما ُْْم ابْاِ  ُشاباْ  صاْر هللا عْياه والاه وساْميَاُقوُل َضل  ِع
ََ ِّ َعِْايٍّ  ِل َواحْلَاَراِم ِإن   ،بَِياِد ِ  عْياه الساًمَو ًَ ْْاُم احْلَا مااً ِفيَهاا ِع ًَ َأْصاَحاَب اْلِقَيااِس  ِإن  اْ َاِمَعاَة ََلْ تَادَْ  أِلََحاٍد َ 

َْْم يَاْزَداُدوا ِمَ  احْلَقِّ ِإال  بُاْعداً ِإن  ِديَ  اَّللِ  اَل ُيَصاُب َِبْلِقَياسِ  َْْم َِبْلِقَياِس فَا َُْبوا اْلِع  و غها و غها. (3)((َط
 كويل يف وس أ  ال مرة من نفي حتي، اليسم ال الكب يف العكريعة وهكو )عكدم إنعكا  حككم(، وان مبكىن البحكب األ
العديككد مككن )ال ضككرر( وانككه هككل يعككمل األحكككام العدميككة إن أريككد هبككا )عككدم  عككل األحكككام( ينهككدم، وذلكك  ي مككر 
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 . 57ص 1( الكايف: ج3)



 (1ٕٓٔه)11ٓٔ/ شوال  1ٔاألربعاء ......... ............................................. (التزاحم)االصول: مباحث 
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َرةِ  )): عليه السالماإلمام الصادا قال  َِ ٌث ُه   َفْخُر اْلُ ْؤِمِ  َوزَيْاُنُه يف الِدنْاَيا َواْ  ًَ ْ ْيِل َ  ِر ال َِ ُة يف آ ًَ : الص 

َماَم ِمْ  آِل ُإَ  ٍد   ((  عْيهم السًمَوَيَُْسُه ِم ا يف َأْيِدي الن اِس َوَواَليَاُتُه اْْلِ
 (.234ص 8)الكايف: ج


