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

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(55) 
 )الحكم( في اللغةمعاني 

فاهنم ذكروا  (1)مث ان الظاهر ان االستقراء شبه التام يف كلمات اللغويني يؤكد ما ذكرناه من ان احلكم ال يطلق على الفتوى
هلوا  قود وضو ومل يذكروا الفتوى من بينها وذلك سوواء أذهبنوا إا ان كلوك املعواين  –وفيها البعيد أيضاً  –معاين عديدة للحكم 

 لفظ احلكم بنحو االشرتاك اللفظي أم قلنا بانه موضوع للجام  بينها كما سيأيت.
َْعوَا اْبُن اأَلثو:: يف  َأاواء اللِوه  قال يف لسان العرب: ) وي، َفهوو فع يو   ْ  َْعوَا احلواك م، َوُهوَو اْلَقاض  كَوَعواَا احَلَكوُم واحَلك ويُم َوُاَوا ْ 

، َوق يووَ : احَلك وويُم ُذو احل كمووة َْعووَا ُمْفع وو   ُُْك ووُم اأَلشووياَء َويُوْتق نُوَهووا، فَوُهووَو َفع يوو   ْ  ، أَْو ُهووَو الِووذ ِ  فَووة  ، واحل ْكَمووُة ع بَوواَرة  َعووْن َمْعر  فاع وو  
)  واملعرفة غ: الفتوى فاهنا قد كلحقها، كما ان االكقان غ: الفتوى. أَْفَض   اأَلشياء ب أَْفَض   اْلُعُلوم 

 أَِ ع ْلًما َوف ْقًها، َهَذا ل َيْحََي ْبن  زََكر يِا(. َوآتـَْيناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا)قَاَل الِلُه كَوَعاَا: و
َُُْكوُم، َويوُوْرَوى)واحُلْكُم: الع ْلُم و ، َوُهوَو َمْصوَدُر َحَكوَم  َْعوَا احُلكوم(. :َواْلف ْقُه َواْلَقَضاُء ب اْلَعوْدل  وْعر  حل ْكَموًة، َوُهوَو ْ  وَن الِّع  إ ن م 

 ومن الواضح سبق العلم والفقه على الفتوى ركبة ووجوداً وقد ال كلحقهما.
ووَفة  اْلُقووْرآن   ْحَكووُم الِووذ ِ اَل اْخووت اَلَ  ف يووه  َواَل  :)َويف  احْلَوود ي   يف  ف 

ُ
ِ  احلوواك ُم َلُكووْم َوَعلَووْيُكْم، أَْو ُهووَو امل َوُهووَو الووذعْكُر احَلك وويُم َأ

، أُْحك َم فَوُهَو حُمَْكم ( َْعَا ُمْفَع    اْضط َراَب، َفع ي   ْ 
َْعَا َمنَوْعوتُ ) ِ  حواك م ، أَلنوه َ ْنَوُ   َواْلَعَرُب كَوُقوُل: َحَكْمُت وَأْحَكْمُت وَحِكْمُت ْ  وْن َهوَذا ق يوَ  ل ْلَحواك م  بَوونْيَ النِوا َوَرَدْدُت، َوم 

) َن الظُّْلم  َ م   واملن  والرد هو اجلام  الذِ ادعاه ابن فاِر كما سيأيت. الظِامل 
ْنوُه اُعيَوتْ  ، قَواَل: َوم  واألفو  ُتمو   َحَكَموُة اللعَجوام  أَلهنوا كَووُردُّ الِدابِوَة ( )قَاَل اأَلفمعي: َأف  احلُُْكوَمة  َردُّ الِرُج   َعن  الظُّْلوم 

تم  فيه إرادة اجلام  واألخ: أقرب.فيه الداعي إا ال  وض  ُو
 وقد سبق. )احُلْكُم الَقضاء، َومَجُْعُه َأْحكام (

 وهو أخص من سابقه والظاهر انه كفس: باملصداق. )احلكم القضاء بالعدل(
َكم: دعواه. ويف احلودي : وبوك حاَكْموُت أِ رفعوت احُلكم، واجلم  ُحك ام ، وهو احلَكُم. وحاكمُه إا احلَ  ذُ )واحلاك م: منف  

(  يف طلو  احلكوم وإبطوال مون نوازع  يف إليك وال حكم إال لوك وقيو  بوك خافومت احلكم الودين، وهوي مفاعلوة مون احُلْكوم 
 والية وقوله )احلاكم منف ذ احلكم( يصلح دلياًل على األخ:. فتأم  أو اعمالُ  أو اعتبار   طل    وقد سبق منا ان احلكم إنِّاءُ 

فواْحَتَكَم: جواز  وَحِكُموه بينهم: أمروه أن ُكم. ويقال َحِكمنا فالنواً فيموا بيننوا أِ أج نوا ُحكموُه بيننوا. وَحِكَموُه يف األمور
 م اأُلْحُكوَمُة واحُلُكوَمُة(.فيه ُحْكُمه، جاء فيه املطاوع على غ: بابه والقياِ فَتَحِكَم، واالس

                                                             

 إال بلحاظ ما قد كستتبعه من الفص  كما سبق يف الوجه الثال . (1)
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 ُُ  م يف نفسه(.ك  )والوُمَحِكُم: الذِ 
َُُْكُم ُحْكماً إ ذا بلغ النهاية يف معناه مدحاً  الزماً( ولع  وففه بانه حكم إذا بلغ النهاية يف املدح انه إذا )و َحَكَم الرجُ  

أو الونق  أو الطعون أو حول مور ومل يورتك اوااًل للورد مدحه مودحاً شوديداً حول بلوغ غايتوه فانوه يكوون بوذلك قود )فصو ( يف األ
 للرتاج .

 من الفتوى  –مفهوماً  –وأين هذا  ( ء فاْسَتْحَكَم: فار حُمَْكماً. و اْحَتَكَم اأَلمُر و اْسَتْحَكَم: وُثق )و َأْحَكْمُت الِّي
وم الَيتويم   .ء و َأْحَكَمُه، كالاا: منعه من الفسواد )و َحَكَم الِّي : و روينوا عون إ بوراهيم النَعوي أَنوه قوال: َحكع قوال اأَلزهوِر
ء  أَِ امنعه من الفساد و َأفلحه كما كصلح ولدك و كما متنعه من الفساد، قوال: و كو  مون منعتوه مون شوي  كما ُُتكعُم ولدك

وهوذا التفسو:  ( أَلهنوا متنو  الدابوة مون كثو: مون اجَلْهو فقد َحِكْمَته و أْحَكْمَتُه، قال: و نرى َأن َحَكَمة الدابة ايوت ذوذا املعوا 
 أخص مما سبق قب  أسطر لوجود قيد ههنا )منعه من الفساد( وظاهر ما سبق مطلق املن .

 ( ء أَِ رج ، و َأْحَكْمُته أَنا أَِ َرَجْعُته، و َأْحَكمه هو عنه َرَجَعه ابن اأَلعرايب: َحَكَم فالن  عن اأَلمر و الِّي)
 ( َمُة َحْلَقة  ككون يف فم الفِر)احَلكَ 

: ويف احلدي : يف أَْرش اجل راحات احُلكوَمُة؛ ومعا احُلكومة يف أَرش اجلراحات اليت ليس فيها د يَة  معلومة(  (1) )اأَلزهِر

التبواين وبوني فالنسبة بني بعضها والفتووى هوي وكما كرى فان هذه املعاين ال كتطابق مفهوماً م  مفهوم الفتوى واما مصداقاً 
 بعضها اآلخر والفتوى هي من وجه.

 دعوى ان الحكم موضوع للجامع وهو المنع والفتوى صنف
 فيكون أعم منها مطلقاً  ولكن وم  ذلك قد يقال بإمكان التمسك بأحد كلك املعاين السابقة إلدخال الفتوى يف احلكومة

مووت واحكمووت وحك مووت ْعووا منعووت ورددت( وهووو مووا مضووى موون ان )حكووم الِّوويء وأحكمووه، منعووه موون الفسوواد( و)حك
 والوجه ان الفتوى متن  عن احملرمات فيصدق عليها احلكم بلحاظ هذا املعا.

ْنو  وهوو احُلكووم، ذلوك وأو ل. املْنو  وهووو واحود، أفو    واملوويم والكوا  احلواءوقوال ابون فوواِر )
َ
 َحَكمووة وا يَوتْ . الظُّْلوم موون امل

 .يديه على أخذتَ  إذا وأحكمُته، الِسفيهَ  حَكمت: ويقال. وأْحَكمتها الد ابةَ  َحَكْمت يقال متنُعها ألهنا الداب ة
 :جرير قال

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــة أبَِن ــــــــــــــــوا َحنيف ــــــــــــــــفهاءَ م أْحِكُم  ُس
 

 أْغَضـــــــــــــــــَبا أن علـــــــــــــــــيكم أخـــــــــــــــــا  إنّـــــــــــــــــ  
 

وا قياُسوها، هذا واحل كمة  وم. يريود عم وا منعتُوه ُتكيمواً  فالنواً  حِكموت: وكقوول. اجلهو  مون متنو  ألهن   إذا كوذا، ىف فوالن   وُحكع
 (2)( إليه أمرُه ُجع 

 الجواب: الظاهر ان المراد بالمنع التكويني أو المولوي
ومن البعيود إرادة الفتووى منوه  ،ولكن قد جياب بان )املن ( هنا الظاهر ان املراد به املن  الفعلي اِ التكوي  أو املن  املولِو

للمنو  ولويس مانعواً  مبونيع وال مولويواً فوان املفويت لويس ناهيواً مولويواً بو  هوو موا عون حكوم الِّورع فعليواً ككوينيواً  اليت ليست منعاً 
                                                             

 .161-161ص 12لسان العرب ج (1)
 .251معجم مقاييس اللغة ص (2)
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 .من  مولويا فقد انتق  من الفتوى إا احلكومة فانه إنمولوياً 
كم ليكون وففه باحلوا يف الفتاوى احملرمات هي األكثر  تإضافة إا ان شأن املفيت ليس املن  فقط ب  احل  والبع  وليس

إذ احملرمووات لعلهووا  ىبلحوواظ ان أكثوور مووا يفوويت بووه هووو احملرمووات فقوود غلوو  عليووه املنوو  بوو  األكثوور هووي األحكووام األربعووة األخوور 
إضووافة إا ان كثوو:اً موون  كقووارب األربعمائووة امووا الواجبووات واملسووتحبات واملكروهووات واملباحووات فبوواأللو  بوو  بعِّوورات األلووو 

 مسة ب  بالوضعيات فقط كما يف املعامالت واألج اء والِّرائط وغ:ها.الفتاوى مما ال كركبط باألحكام اخل
ب  حل لو قصرنا النظر على االقتضائيات فانه ليست احملرمات أكثر من الواجبات ليكون األنس  وفف املفيت باحلواكم 

 ألن شأنه غالباً التحرمي واملن .
والوورد موون الفتوووى بوجووه  أبووداً بوو  معناهووا بيووان احلكووم )وأيضوواً:  وبعبووارة أخوورى: اننووا ال نوود يف انفسوونا انسووباق معووا املنوو 

 استنباطه يف مركبة سابقة( واما املن  فأمر خارج  
ب  قد يقال بان دعوى ان األف  يف احلكم هو املن ، ال دلي  عليه واستظهاره بال وجه ب  املستفاد منه حس  املركوز يف 

 واما املن  فقد يكون من التواب  فتأم  جيداً. الذهن هو البت والفص  أو التحكم والسيطرة
 الثالث: المراد باألفضلية اإلضافية ال الحقيقيةالوجه مناقشة 

ان املراد باالفضلية االفضلية اإلضافية ال احلقيقية واملطلوب إثبات كعني كقليود األفضو  األعلوم بقوول  الوجه الثالث:سبق )
ََ َرِعيتتِـ َ ) وذلوك لصوريح قولوه  - أو على التسرية من باب القضاء لبواب الفتووى بناء على األعمية –مطلق  ( مو  َأْفَضـ

انووه لووو وجوو  كعيووني األفضوو  )وكووذا كقليووده( لوجوو  القووول: )أفضوو  رعايووا بووالد اإلسووالم أو أفضوو  رعايوواِ أِ رعايووا اإلمووام 
 الِّام  لرعية مصر والكوفة وغ:ها(.

املود عى كقليود االعلوم علوى االطوالق، وهوذا العهود يودل  علوى االعلوم و علوى الفور  و مون رعيوة  وقال يف بيان الفقوه )وثانيواً:
 (1)مالك ال مطلقاً(

 وأجاب السيد العم )دام ظله( عن ذلك بو)لعدم التمكن من األعلم املطلق عادة، مضافاً إا داللته على األعلم إمجااًل(.
 هَ القيد قيد التشريع أو قيد االمتثال؟

وانووه قيوود التِّوري  واحلكووم أو قيوود  ،القيوود، ومنوه املقووام إذ قووال عليوه السووالم )أفضوو  رعيتوك( مطلوق ُتقيووق احلووال يفأقـول: 
غ: قادر على  –أِ مالك وغ:ه  –ظاهر السيد العم إذ عل  التقييد باألفض  من الرعية بكونه  (2)الذِ هوالعم  واالمتثال 

األعلم املطلق عادة الظاهر يف انه ارجعه إا مرحلة العم  واالمتثوال لعودم القودرة، يقتضوي بيوان فوور العالقوة بوني املصولحة او 
 من الت احم والتعار ، فنقول:املفسدة وبني التِّري  وجوداً وعدماً مث ُتديد موارد ك  

ان الصور املتصورة يف العالقة بني املالكوات الثبوكيوة وبوني كِّوري  املووا واحلكوم علوى طبقهوا هوي سوبعة، وذلوك موا سونبحثه 
 غداً بإذن اهلل كعاا.

                                                             

 .31ص 2بيان الفقه ج (1)
 أِ قيد العم  واالمتثال. (2)
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 : )الحكم في الروايات((1)* ملحق بالدرس السابق
َوَمـْن لَـْم َيْحُكـْم  َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللتُه فَُأْولَِئَ  ُهْم اْلَكاِفُرونَ َوَمْن سبق ان املراد من احلكم يف اآليات الِّريفة 

واحلكوموة هوو الفصو   (2)َوَمـْن لَـْم َيْحُكـْم ِبَمـا َأنـَزَل اللتـُه فَُأْولَئِـَ  ُهـْم اْلَفاِسـُقونَ  ِبَما َأنَزَل اللتُه فَُأْولَِئَ  ُهـْم الظـتاِلُمونَ 
 من الروايات. (1)الفتوى، وسبقت مؤيدات وأدلة لذلك، وبقيت اإلشارة إا بع  املؤيداتخافة ال 

)حممد بن يعقوب: عن عد ة من أفحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سوعيد، عون بعو  أفوحابه، عون عبود اهلل 
من حكم يف دراني حبكم جور، مث جا عليه كان من  :بن كث:، عن عبد اهلل بن ُمْسكان، رفَعه، قال: قال رسول اهلل 

يكوون لوه سوو  ». فقلت: وكيف جيوا عليوه  فقوال: َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأنـَْزَل اللتُه فَُأولِئَ  ُهُم اْلكاِفُرونَ وَ أه  هذه اآلية 
 .(3)«(وسجن، فيحكم عليه، فإن رضي حبكومته، و إال ضربه بسوطه، و حبسه يف سجنه

قال علي )عليه السالم(: من قضى يف »)عن أيب بص:، عن أيب جعفر )عليه السالم(، قال: فقد روى يف كفس: الاهان: 
 «(دراني بغ: ما أن ل اهلل فقد كفر

قضوى أمو: املوؤمنني )عليوه السوالم( يف ديوة األنوف إذا استؤفو ، »)عن ابن سنان، عن أيب عبود اهلل )عليوه السوالم(، قوال: 
َو َمووْن مَلْ  -قوال -و موا كوان مون ذلوك مون جوروح أو كنكيوو ، فويحكم بوه ذوا عودل مونكم، يعو  بوه اإلموام»...  اإلبو  مائوة مون

ا أَنْوَ َل الِلُه َفُأولئ َك ُهُم اْلكاف ُرونَ   («.َُُْكْم ْ 
يف قول اهلل ع  و )الِّيخ: بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحداا )عليهما السالم( 

ووجوه عودم كوهنوا دلوياًل اهنوا قود  (6()5)«.(هوي حمكموة»اآليوة. قوال:  اْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأْلَْنَف بِـاأْلَْنفِ النـتْفَس بِالنـتْفِس وَ ج : 
 ككون كفس:اً باملصداق كما لعله الظاهر فتأم .

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 

 )الحكمة(:
ِع َعْن َأيب  َعْبد  الِله   رَت  َْ ِإنت اْلُعَلَماَء َورَثَُة اأْلَنِْبَياِء َو َذاَك َأنت اأْلَنِْبَياَء َلْم يُورِثُـوا ِدْرَهمـاو َو اَل ِدينَـاراو قَاَل:  َعْن َأيب  اْلَب

َها فَـَقْد َأَخَذ َحظّاو َواِفراو فَاْنظُُروا ِعْلَمُكْم هَ  َو ِإنتَما َأْورَثُوا َأَحاِديَث ِمْن َأَحاِديِثِهْم َفَمْن َأَخَذ ِبَشيْ  َذا َعمتْن تَْأُخُذونَـُه فَـِننت ٍء ِمنـْ
ُفوَن َعْنُه َتْحرِيَف اْلغَالِيَن َو انِْتَحاَل اْلُمْبِطِليَن َو تَأْ  َِّ َخَلٍف ُعُدوالو يـَنـْ ََ اْلبَـْيِت ِفي ُ  ََ اْلَجاِهِلينَ ِفيَنا َأْه  ِوي

                                                             

 (  34الدِر ) (1)
 .34-36-35املائدة:  (2)
كفسوو:اً التعبوو: باملؤيوود ألهنووا كفيوود شووأن النوو ول، ولكوون قوود كرقووى إا مسووتوى الوودلي  بلحوواظ اموووع لسوواهنا وقوود كتنوو ل عوون املؤيوود اسووتظهاراً بكوهنووا  (1)

 باملصداق فتأم .
 .365ص 2الاهان يف كفس: القرآن الد  (3)
 .364ص 2ج الاهان يف كفس: القرآن (5)
 وقد سبق وجه االستدالل ذذه اآلية. (6)


