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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
جااد  كاا   والبباار يفمنااه  اتلااوا الباالب الصاا ر" : )عليااه السااالم الرواياااك كلولااه  بااالقال كاااا الب اال حااول ال مساا  

مااان الناااوعني  الشاااموهالرواياااة  لااالل  باااالقال  بصااا ة ال مسااا وأكااادذا  لااا  ، وهااا"ل " علاااى حرماااة البااالب واا كااااا هااا"ال
ها هااو موضااوع   األحبااام  ذلااول باااا  أاآخاار يف امللااام وهااو  بوجااه كمااا نباان ال مساا ،  - لاا  صاار ة يف  باا  هااي ،الباالب

اذاه قاد لاوح   –أي الظاهر واللاعدة  – األص يلال البلب حرام فاا  بليد ذسب ها لفاعلها فعندما هي الالعناوين مبا هي 
لا  فهاو ماا   اا  اي  ليا  اع  جلهة ماا او ريار  اشرتاط قصد الف وأما، البلب مبا هو هو ورتبت عليه احلرمة ومحلت عليه

، للمصاااو واملفاسااد يف م عللا ااا األحبااامهاو تبعيااة  األولا الاادلي  كااا،  نا علياه بالالةااة ا لااةاساا دللمااا ا عينااا  و  هاالا، مسا ل 
  .الدلي  الالالل فباا حديل الرفع وأما، والالاين هو بناء العلالء يف ك  ملة وحنلة

 : مناقشة االدلة الثالثة
 مين مشهور قول األصوليين هو لدفع توه  : األولالدليل رد 

موضاو  احلبام هاو امل علا   أاللمصااو واملفاساد يف امل عللااك علاى  األحباامية وهو تبعاألول )ذناقش الدلي  ونبن اا 
عنااد العدليااة وهاالا  ااا ال  كاذاات ةاب ااةمااا  كاار ماان هاال  ال بعيااة واا  ا ا  باامبااا هااو هااو ال بشاارط اساا نا   لفاعلااه إال مااع الاادلي 

 : لدفعهما يف قبال تومهني  ل  قد قي  فاذه اإلضايفش  فيه ولبن احلصر فيها هو من النو  
  المصلحة او المفسدة قائمة بنفس االمر: األولالتوهم  -أ

وهناا مان اجا   فاع هالا ، مأمور باهاألمار واحلبام ال باملابانف   -كلاعدة عاماة   – واملفسدة قائمةااملصل ة  إافلد توهم 
اا و ، لااك بالبسارالف ح ال بامل عل  لااك باواملفاساد يف امل عل   تابعاة للمصااو األحباامبااا ر وا  لا  قاد  األصولينيال وهم فاا 

  .مع الدلي و االم  اذية إال النا ر  األوامرليست هي من قبي   -وماللها النواهي  – األوامر
  تعلل بالغايات والزمه العبث التعالى افعاله : التوهم الثاني -ب

 ك وال ايا باألريراض رير معللة أفعالهيفع  العبل واا  قد اا اهلل تعايكما توهم 
، ،ال اهناا عبالياة وريار حاملاة لل ارض عللااكفاساد يف املتابعة للمصاو وامل األحبامباا  األصوليوا كر  أيضا هلا ويف ر   

  دك حبم اه كرماهقي ا)واا ك  ما يفعله من تبوين أو تشريع فهو حلبمة وريرض ورياية وإا كاا قا راً علاى العبا  إال اذاه 
 .  رضأخل على ذفسه اا ال يفع  إال ل)وقد 

 هاو االذ سااب اي الفاعا و قياد  احلاما  للمصال ة أو املفسادة  االلاعدة مل تلكر بصد  ذفي كوا امل علا   ومنه يظهر اا
ولالا فااا  ،او الالااين األولالباالم هاو إماا لادفع ال اوهم  وإمناا، آخار أو ال أو ال واذه حاما  الحادمها بشارط اللصاد أو بشارط  

 أو بليااد خصوصااية فيااه، اا املصاال ة قائمااة بالفعاا  بلياد اذ سااابه لفاعلااه واهااو هااو  الفعاا  مبااواملفاسااد إمااا اا تلااوم باملصااو 
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  . 1)واجملمو  هو علة تشريع احلبم
  مبنائي هام: أنواع األحكامتوضيح 

 وي ضح  ل  أكالر ب  لي  املبىن العام يف أذوا  األحبام من حيل قيامها باملوضوعاك بمأذفساها أو بلياد اذ ساالا لفاعا 
  خاص أو قصد  خاص فنلول:

 : عند ال  بع على ذوعني األحبام إا
 األحكام القائمة بالموضوعات بنفسها -5

قصاد فاعلاه جلهاة  :األول: أمارينمباا هاو هاو ماع قطاع النظار عان  باملوضوعاكما كاذت املصاو واملفاسد فيها قائمة  -1
 ةابت يف صورتني: قد يشرتط يف الفاع  و ل   االبلوغ ورير  : والالاين، خاصة
شارب اخلمار  إرا ة عدم وقوعه يف اخلاار  فااا احلرماة قاد اذصابت علياه مباا هاو هاو و لا  مالا  ك  ما علم من الشار   -أ

قائمة به مع قطع النظر عن جهة اذ ساب شرب اخلمار للفاعا  فاذاه فالهنا لل  املفسدة وك، هوفاا احلرمة رتبت عليه مبا هو 
ب لالسابار فااا  لا  ال بقصد ال جربة ماالال او قصاد ر   ال ار كاي يفهام اا اخلمار سا ور اخلمر ومل يلصد السب لو شرب

 يف رفع احلبم أو ةبوته.له فاا اللصد ال مدخلية ، حرام هوجيوز و 
وكالل  لاو فعلات ، مع قطع النظر عن جهة قصاد  نفسهباخلمر احلرمة واملفسدة قائمة بامل عل  وهو شرب  واحلاص : اا

خاار فاااا باا  بلصااد  صااي  املااال او باامأي قصااد ا ،ولباان ال بلصااد ال لاال  الشااهوي –والعيااا  باااهلل أي ال"ذااا  –اللباايح  أالماارأة
فاحلرمااة ةاب ااة مااع قطااع النظاار عاان الفاعاا  وقصااد ومعااه ، ال يف ق اا  الاانف  ا رتمااة وهباالاوكاالل  احلاا  وا شاا   لاا  حاارام
  .فعلى وليه ر عه ومنعه املمي"رير  وأما، ر ويع"ر عليهشرب اخلم ننع مناذه حىت رير البالغ  سب اجلهة وللا 

  واءقصد او مل يلصد كمن وضاع أو ةابت ك بم وضعي سواء ه  فكما هو احلال يف ال نج     الوضعية األحبام) -ب
ال  وسااواء قصااد الشاافاء أو ال اانج  أوةاباات سااواء كاااا املااريا بال ااا او ال  األةاار وال اانج فاااا  لعالجهاااعلااى يااد  م نجساااً 

 املخ لفة. الفلهأبواب يف ومنبالة جندها كالرة  األحباممن  األولهلاا اللسماا من النو  و  ،وكلل  احلال يف اخلم  ورير 
 األحكام القائمة بالموضوعات بقيد انتسابها لفاعل خاص -2

املصااال ة  فاااا نااو يف هاالا ال هوهااو مااا اذيطاات احلرمااة بلصااد الفاعاا  او اهاااة اخاار  ماان اجلهاااك فاذاا: النااو  الالاااين -2
 و ل  ةابت يف صورتني أيضاً:، والوجوب او املفسدة واحلرمة ت عل  بامل عل  بل اظ اذ سابه للفاع 

  صد اللربةق قائمة لا ولبن بليدفاا املصل ة  )العبا اك  -أ
اااا املصاال ة مل تلاام ب   حياال، فاااا العلااو  ت بااع اللصااو )املعااامالك   -ب تااب الصاا ة او كيمااا ترت   واإلجااارةرف البيااع ص 
 ه للفاعاا  وهااو اا يلصااد  لاا  اي ذساابمااالاًل مضااافاً ربويااا  قاماات علااى الفعاا  باااا ال يبااواباا  اهنااا رتباات و ، بالوفاااء اإللاا"ام
  2)الفع 

                                                           

ا هو هو أو قائماة باه مباا وحبم العل  هو اا املوي العريف وسيد  ال  بموا عا ة إال ملصل ة يف املمأمور به ولبن ه  هل  املصل ة مس للة قائمة بنف  العنواا مب  1)
 وهلاا أمراا كالمها  بن وواقع. ؟ة فيههو من سب إي فاعله وخبصوصي

 باإلضافة اي البلوغ فيمن يشرط  ل   2)
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 س بوا شخصية الفاع  وقصد  ها  خالة يف هبلا أحبام: وعليه
كاي   األصا  واللاعادة العاماةلاي  ا منها األولالناو  و ، هما عارض عاريا األحباممن  هلين اللسمنيباا : والمتحصل

 وذظراا  قسيمااللمصاو واملفاسد يف امل عللاك مع قطع النظر عن قصد الفاع  ب  مها  األحبامهو تبعية  األص ذلول اا 
 : صور مشكوكة

 ةليص فاا ال يبة يف هلا املور  حمرمنلو كاذت بلصد ال  ألهناال يبة  كما هو احلال يف أخر  وتوجد صور مشبوكة
واملفسادة  ،وقاد تادخ  يف احلبماني وعلياه فاللصاد لاه مدخلياة، لو كاذت بلصد ذصح املس شر فهي جاائ"ة وحاالل وأما

أو  الوضاااعية األحباااموكمااا هااو واضاااح فاااا ال يبااة ليسااات ماان املعااامالك والعلاااو  او ماان  ليساات قائمااة بالفعااا  مبااا هااو هاااو
  وهي قابلة للوجهني أخر وامنا من  ائرة   1)العبا اك

 وما حنن فيه أي البلب م"احا من هلا اللبي  ، ال يبة م"احا فهو مور  ال مأم  والش  وهنا قد يوجد مور  ش  وهو
  رمي البلب بلول مطل  بدعو  اا االحبام تابعة للمصاو واملفاسد يف امل عللاك لال نبن اا ذ مس   إذا: والنتيجة

 ما  كر من  لي  ووجه لبوا العناواا مباا هاو هاو موضاوعا لل بام لاي والن يجة اا  مع قطع النظر عن قصد الفاع  وعدمه
 بص يح الذه من االس دالل باألعم.

كالب   ومناه، فاعله البلب جدا وإال فال قصد مبا لو –ةبوتاً  –خاصاً ومن هنا قد يبوا الر   امل وجه للبلب واحلرمة 
 وال مفسدة فيه وال ماذع منه  س بهفاذه ال بمأ متاليله مبا ال يطاب  الواقع كمالال،أي يف املعلم 

  حديث الرفع دليل الوضع :الثاني الدليلنقاش 
املادعى حيال قلناا اا الرفاع هاو فار  الوضاع والشاار  قاد  إلةباك حبديل الرفعالوجه الالاين اللي  كرذا  فلد متسبنا  وأما

 وللبالم ت مة  .أيضاولبن هلا الوجه لي  ب ام ، على حرم هاملور  ى لوعليه فيب، رفع تسعة عناوين ولي  منها امل"اح واه"ل
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 وال  ا علم من الشار  إرا ة عدم وقوعه يف اخلار  مطللا.  1)


