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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
(063) 

فووّ م لوودلول حووديع الرفوو  هووو  عوو  عوودم : )فيمووا ل لووه عنووه الع وود الن وويد قووول اق ووص االنووفهايسببب  
احلكم، فاجملعول هو عدم احلكم برغم أ م العنوا  الوارد يف احلديع هو عنوا  الرف ، لكن اجلع  لتعلمص بعودم 

بعوودم الونووول ع لووي، واأللوور الع لووي غوو  قابوو  للوضوو  والرفوو ، فووّ   احلكووم، أل م عوودم فعليمووة احلكووم الووواقعي 
فعليمة احلكم الواقعي، ب  لدلوله اعتبوار عودم احلكوم و عو   لو  عنود ال و  لدلول حديع الرف  ليس عدم 

 .(1)يف الواق  بالنسبة إىل لا ال يعلمو  وكذل  بالنسبة إىل اخلطأ والنسيا (
فوووّ   لووودلول  ...م،اجلعووو  لتعلموووص بعووودم احلكوووهووذا الكوووالم لنووواقر فيوووه نووولر: وكووو :، يف قولووه: ) ولكبببن  

الوواقعي، بو  لدلولوه اعتبوار عوودم احلكوم و عو   لو  عنود ال وو ( ويف  حوديع الرفو  لويس عودم فعليموة احلكووم
 ع لي(. ،نولبعدم الو أل م عدم فعليمة احلكم الواقعي قوله: )

 مراتب الحكم أربعة أو ثالثة أو اثنتان؟
فتح ي ووه: ا  لرا ووف الفعوو  قسووف اق ووص اخلراسوواي أربعووة هووي: االقت ووا  وا ل ووا  والفعليووة أمببا النببا    

ز، وقيوو  با ووا اننتووا  ف ووت إ  االقت ووا  لوون لبووادم احلكووم ولوويس حكموواحل والتنجووز لوون لتووائ  احلكووم )إ  والتنجوو
 .التنجز يعين استح اق الع اب باملخالفة أي خمالفة حكم ال ارع وألره أو  يه(

ني بالغوه وإيصواله للمكلفواوعلوى أي ف ود فسورل الفعليوة ةر بوة اقركيوة فوا  احلكوم ةجورد إل وائه لون دو  
ليس فعلياحل أي ليس حمركاحل وباعثاحل إ  يستحي  كوله بو وده الثبويت الواقعي حمركاحل، أال  ر: ا  امل رِّع العادي إ ا 

امللوو  يف غرفتووه، حكموواحل فالووه ةووا هووو هووو إل ووا  لفظووي أو كتوو  إ ا شوورمع احلوواكم أو شوورمع يف سلووس األلووة، أو 
أي بووّبالا اجمللووس أو  بونوووله، وإمنووا يبعووع ويز وور وال يز ووره ال يبعووع أحووداحل وإجيوواد ملعنوواه يف عوواب االعتبووار، 

املل  أو الف يه أو رئيس ال ركة أو الويل،  ل ا ا ه للناس واملوظفني واأل باع؟ وكذل    ريعال ال ارع قبو  
ُروا بابب ا ا  يبللهووا للنوواس و صوو  إىل لر بووة  ِا وغلايُبنابب غ ِل لاسن ببا ُرُسببال  و (25)سووورة إبووراهيم: ا يووة  هبب ا بغببال

ببببرينغ وغُمنابببب ارينغ  )سووووورة األعوووورا : ا يووووة  أُببغسُِّغُكببببما راسبببباي ا رغبِّبببب ( و162)سووووورة النسووووا : ا يووووة  ُمبغشِّ
                                                           

 .024ص 5ال يخ حممد رضا األلصاري ال مي، الع د الن يد، دار التفس  و قم: ج (1)
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( وغ هووا، فمر بووة الفعليووة هووي لر بووة ا بووالا وهووي لر بووة اقركيووة، والووز  ع بهووا لر بووة التنجووز، قووال يف 66و65
ة ويف هذه املرحلة يبلغ احلكم در ة ح ي ة احلكميمة ويكو  حكماحل ح ي يمواحل  اية الدراية: )نالثتها: لر بة الفعليم 

حمو،، وبوني   وا   إل ابم وإجيو ريم وبعثاحل وز راحل  دمياحل باحلم  ال ائ  الصوناعي، وإالم فمجورمد اخلطواب لون دو   و
ن ال وي  باحلمو  الو ود ا ل وائي الوذي هوو اوو اسوتعمال اللفوع يف املعول وبوني الو وود احل ي وي لباينوة  بواي

 .هذا (1)األوىل وباحلم  ال ائ (
 ايصفها  : الفعسية مسحقة إما باإل شاء أو بالتنجز

اق ووص االنووفهاي رفوو،  ربيوو  املرا ووف وار ووأ: ا ووا نالنووة بّللووا  لر بووة الفعليووة، إ  الووه و وود ا ووا إلووا  ولكببن  
إ  شا  اهلل  عاىل لا عندلا لون أ   (5))وسيجي  ةر بة ا ل ا  )الثالية( أو ةر بة التنجز )الرابعة( قال: ةح لل

املراد بالفعلي لوا هوو الفعلوي لون قبو  املووىل ال الفعلوي ب وول لطلوص، فمثلوه ينفو م عون املر بوة الرابعوة لكنوه عوني 
آخووور غووو   عووو  الوووداعي لووويس لووون لرا وووف احلكوووم  داعم وبووو ،الحمووو اعم لر بوووة ا ل وووا  حيوووع إ  ا ل وووا  بوووال د

لداعي عني الفعلوي لون قبو  املووىل، وإ  أريود لون الفعلوي لوا هوو فعلويم ب وول لطلوص، احل ي ي، وبداعي  ع  ا
 .(3)(فهو لت ومم بالونول وهو لساوق للتمنجمز، فاملرا ف على أي حال نالث

وبداع آخر غ ...( كا ل وا  بوداعي االسوتهزا  أو األدا  التمثيلوي )املسورحية( أو حوح االلتحوا  وقوله: )
 لية.يف األوالر االلتحا

 الوالد: فعسيتان: بالوصول النوع  ثم الشخص 
ار وووأ:   وووص املرا وووف األربووو ، وو وووود لر بوووة نالثوووة هوووي الفعليوووة لسوووتنداحل إىل أ   السووويد الوالووود  ولكبببن  

لووثالحل الونووول ونوووال : ونووول لوووعي وبووه  تح ووص املر بووة الثالثووة )الفعليووة( وعليووه  ن ووف ا نووار الوضووعية ولنهووا 
 ، وونول شخصي وبه  تح ص لر بة التنجز واستح اق الع اب باملخالفة.بعدم فيما لزوم ال  ا  لو عل

وأوضحه: با  امل ورِّع العوادي، كمجلوس األلوة أو رئويس ال وركة أو احلواكم وامللو  وويل األلور بعود لرحلوة 
  كتيوف وللمووظفني عو ،(0)بعو، وسوائ  ا عوالم أ احلكم، مث يبللوه لعالوة النواس عو ن   ي   ،هااالقت ا  وإحراز 

                                                           

 3الدمرايوة يف شورا الكفايوة، لةسسوة آل البيوه علويهم السوالم  حيوا  الوناث و قوم، جال يخ حممد حسني اللروي ا نفهاي،  ايوة  (1)
 .56-52ص

 .05و  34يف التعلي ة  (5)
 .52ص 3ال يخ حممد حسني اللروي ا نفهاي،  اية الدمراية يف شرا الكفاية، لةسسة آل البيه عليهم السالم  حيا  الناث و قم، ج (3)
 ية.كا عال  يف اجلريدة الرمس (0)
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إ ا ب  هذا ا بالا على لوحة ا عاللال، فحينئذم يبلغ لر بة الفعلية والبعع واقركية، لكن ةاباألوالر أو الكت
وإ    عليووهيصوو  إىل هووذا املوظوومل أو املووواكن أو املكلوومل، ل صووور لنووهف ملوور  أو غوو ه، فالووه ال يتنجووز احلكووم 

لووا عوودا  ا النوووعي والووذي اكوون ا   ن ووف عليووه كوو  ا نووارلر بووة الفعليووة واقركيووة بووا بالونوو  إىل كووا  قوود 
 .(1)الع وبة املصطلحة
ة )ولنفرضووووووها حكولووووووة شوووووورعية  تلوووووو  لوووووودم ا  احلكولووووووة لووووووو لنعووووووه اسووووووت اد السوووووويارال إىل  :ويوضببببببح 

احلكولوووة الوووز ير  وووو ا( وإال حجوووزل أو يف احلكولوووال املدليوووة نوووادراحل لووون الصوووالحيال، أو لنفووور  األلووور 
كوا    ،وردلد املصدِّر هلا، فّ  املواكن لو ب يكن علوى علوم بوذل  رغوم إعاللوه بالصوحمل فاسوتأر عه إىل الب

ممووا كوا  ل وورراحل علوى العوواب  بوواملن   بههتوه، أي بسووجن وشوللحكولوة حجووز سويارا ه، لوون دو  ا  يصوا هلووا لعاقب
 .العالد يف االست اد
اسوووتح اق الع وبوووة  دو ا  كووو  ا نوووار الوضوووعية  ن وووف علوووى لر بوووة الفعليوووة والونوووول النووووعي  والحاصببب :

وكذل  اكن ا  حيكم على هوذا املكلومل غو   ،خصيباملعل املصطلا، واستح اقها إمنا يكو  بالونول ال 
 يكون قود ألوا إ ا ب ،صو لو علوم بعود الوقوه لوادام الونوول النووعي قود ح (5)ال  ا العاب باحلكم، بو وب 

 حص  فال لعل  جياب ال  ا  إ  حاله حال زلن  درج األحكام. فتدبر.
بلغ وبذل  كله ظهر و ود لر بة لتوسطة بني )الفعلية لد: املوىل( و)الفعلية ب ول لطلص( وهي فعلية لا أ  

 لوعاحل وب يص  شخصاحل.
 يصووا علووى لبوول ا خولوود ا  قولووه )أل  عوودم فعليووة احلكووم الووواقعي بعوودم الونووول، ع لووي( ال النتيجببة:

  قسف شورا السويد الوالود  لوه، إ ا أريود عودم الونوول ال خصوي فوا  احلكوم الوواقعي رغوم عودم
( لنصور  إىل الونوول ال خصوي رفع مبا ي يعسمبونالونول ال خصي فعلي ب كة ونوله النوعي، لو  ا  )

 لعم هو نحيا إ ا أريد عدم الونول النوعي. ه،يعمم سلممنا لكنه 
، فووا  )عوودم فعليووة احلكووم الووواقعي بعوودم الونووول( إمنووا يصووا لووو أريوود  حسووف لبوول االنووفهاي اوأمبب

 إ  فيهلي لدعف  )الفعلي ب ول لطلص( ألا لو أريد )الفعلي لن قب  املوىل( فاله رغم عدم ونوله )حح النوعي( 
 ا ل ا  بداعي  ع  الداعي، فتدبر. الفعلية لن قب  املوىل  ساوي لديه 

                                                           

 والز  عد ع اباحل على  راة ار كبه عمداحل. (1)
 الا كوله بألر  ديد أو بنفس األلر السابص، فله قع و فصي  ينك قله. (5)
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 الة تعس  الجع  بعدم الحكماستح
قولووه: )اجلعوو  لتعلمووص بعوودم احلكووم( فوو د عليووه: ا   لوو  حمووال إ  كوو  ألوور كووا  علمووة أللوور  وهووو األول وأمببا

دم املعلووول )حكموواحل كووا  أو عوويآخوور كووا  عدلووه علمووة لعدلووه، فعوودم العلمووة علمووة عوودم املعلووول، فبمجوورد عوودلها 
إ ا كوا   عو  احلكوم  فالهسعول وا  اجلع   علص به غ ه( فال يع   ا  ي ال با  عدم املعلول )عدم احلكم( 

 كووا  عوودم  علووه )وهووو الن ووي،( علمووة لعوودم و وووده، وال يع وو   علووص  عوو  آخوور بووه  (كووماحل)أي  هودعلمووة لو وو
إ ا  علووص اجلعو  بالعوودم ففيموا وإال لوزم إلووا  صوي  احلانو  أو ا تموواع املثلوني أو اخللوومل: ألوا األول:  )العودم(

إ ا ب  : ففيموواالثالووعوألووا ممانوو ،  دمم إ ا  علووص اجلعوو  بعووففيمووا  :الثووايوألووا لعوودم علتووه،  بعوود ا  كووا  لعوودولاحل 
 كن علمة الو ود علمة الو ود )هذا خلمل( إ  إ ا ب  كن علمة الو ود علمة الو ود لكا  لن املمكن ا  يكو  

 .و أل  علمة الو ود فتدبرلا مسي بعلمة عدم الو ود غ  
 بالعدام سبف احلكم. قهراحل م للو بعد العداله وبو ه أبست:  ع  عدم احلك

 ع ما ي يعسمونفا ع عن الصب  عسى رُ فا بطالن قياِ رُ 
عنوه احلكوم( قوديع الرفو  )وا  لون ال يعلوم لرفووع  هعنويرد عليه ا  قياس امل ام )عمد الص  لرفوع  كما

 يع وو  فوويمن ال يعلووم قيوواس ال و ووه لووه إكالقوواحل إ  ال ،احلكووم( وا  األخوو  لوون  عوو  عوودم احلكووم فوواألول لثلووه
فعليووه احلكووم يف ح ووه، أي باعثيتووه لووه )إ  عوودم فعليووة احلكووم الووواقعي بعوودم الونووول ع لووي قطعووي قهووري( ألووا 

ونوول األحكوام لوه   فور الص  املميز فاله يع   ب  لن الع الئي فعليه كافة األحكوام يف ح وه )أللوه مميوز وال
عليوه فلوم جيعو   الو م ال وارع   م أونوول إليوه( غايوة األلور )إ   هة كولوه نوبياحل  هوة لسوت لة غو   هوة عودم ال

 فعدم فعلية األحكام يف ح ه )ب  عدم إل ائها( التناي شرعي وليس ع لياحل قهرياحل. عليه،األحكام الواقعية 
يف  املتعونيم ن ال يعلوم عودم  علوه )إ  واحلان : اله يع و  يف الصو  عودم  عو  احلكوم، وإ  ب يع و  يف ل و

 وصسى اهلل عسى محمد وآل  الطاهرين        عدم(.األخ   ع  ال
ناينغ قال:  عن أيب عبد اهلل  إان  الس  غ عغز  وغجغ   جغعغ غ لامغنا جغعغ غ لغُ  ُسساطغا ا  أغجغال  وغُمد ة  مانا لغيغاٍل وغأغي اٍم وغسا

ِا أغمغرغ الس ُ  عغز  وغجغ    ُلوا فا  الن ا بغ الافغسغكا أغنا يُبباطائغ باإادغارغتا ا  فغطغالغتا أغي اُمُهما  وغُشُهوٍر  فغإانا عغدغ صغاحا
ِا وغلغما يبغعاداُلوا أغمغرغ الس ُ  تبغبغارغكغ وغتبغعغالغى ناينُبُهما وغُشُهورُُهما  وغإانا جغاُروا فا  الن ا بغ الافغسغكا  وغلغيغالايهاما وغسا صغاحا

رغعغ باإادغارغتا ا  فبغقغُصرغ ا لغيغ  ناينُبُهما وغُشُهورُُهما وغقغدا وغفغى لغُهما عغز  وغجغ   باعغدغدا الس يغالا  فغأغسا الايهاما وغأغي اُمُهما وغسا
 (521ص 6الكايف: ج)  وغالشُُّهورا 
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