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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
(698) 

تفصيل فيما كاا  اككاراج جاال السابي و ياي ما وّجه به بعضهم كالم الشيخ، مبا يفيد ال ثالثًا:)سبق: 
الاااانفء جااااال الساااابي، والتفصاااايل هااااو  ا  هنااااا نيااااوراا لاللااااة  الطااااال  يف نيااااور ني منهااااا با اااال  ويف نيااااورة  

 نيحيح ، وهو مبين على أ   يي النفء شرط لصحة العقد أو اككراج مانع 
لفاارا ا  لااه نصاا  فاا   قلنااا  يااي الاانفء شاارط، فااالطال  با اال، إف لاايء لااه  يااي نفااء كاماال إف ا

  يي النفء مثالا.
وإ  قلنا اككراج مانع، فهنا نيور ا  على احدامها الطال  با ل، وعلى األخرى الطال  نيحيح وعلاى 

بااا ف  اهلل هاا ا األخااح يصاااح كااالم الشاايخ فقاااّ حسااي هاا ا املفّصااال، وسااي    فصاايل ال اااالم عاان فلاا  
 .(1) عاىل، ه ا(

 يف ضمن أمور ومطالي  و فصيل ال الم مبىنا وبنالا 
 ؟(9)إطالقات الشارع ناظرة للمرتكزات العقالئيةهل 

( 572)ساورة البقارة  اةياة  َوَأَحلل  الل ل ا ال بَلي لعَ هل إ القاا  الشاارو وعموما اه كاا المطلب األول:
للا ل ( 1)سااورة املائاادة  اةيااة  َأو فالل ا بلللال عاقا دل و ناااةرة إىل املر  اااا   (3)الط للاَل ا بليَللدل َ للن  َأَخللََّ بلالس 

ياهتا، أم أ  الشااارو حااني  شااريعا ه ، أي ساالباا وإباباااا، وقااد نيااّبب علااى حسااي مقتض ااالعقالئيااة وأضاادا ها
 يقطع النظر عنها؟ أم نقول بالتفصيل؟

من  اخل وا  املر  ااا  العقالئياة مباا هاي مر  ااا  عقالئياة لايء ا اعال  وا ر  العقل ش   أ ّ  وج  األول:
 ه وهو عقال  و الشارو أح ام  شر  رية، فال يعقل أ  ي  هلا إال اهلل  عاىل، نظح املستقال  العقلية والقضايا الفط

من خارج، على خالف ما جعله هو وغرسه يف أنفء العقالل، بعبارة أخرى  املر  اا  العقالئياة، ععولاة 
                                                           

 (.757الدرس ) (1)
 ياهتا.حبسي مقتض   ني ّبب ضيقةا وقد  (5)
 .532ص 1قم، ج –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد الشهدال  (3)
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للشارو با عل الت ويين، وأح امه ععولة له با عل التشريعي، وال يعقل خمالفة ما بعله با عال التشاريعي 
 الت ويين.ملا قد جعله با عل 

بعبارة لالثة  عامل اكلبا  هاو عاامل التشاريع وعاامل الثباو  هاو عاامل بناالا  العقاالل، ومقتضاى احل ماة 
 مطابقة األول للثاين.
بعااال  قتضاااي احل ماااة أ  أ  املر  ااااا  العقالئياااة، لّبياااة، فاااال  فاااي بصاااورة الشااا ، فقاااد  وجللل  الثلللان :

  ااا ، وقااد فكرنااا يف حباا  اللفاام مطلقاااا أو عاماااا ليشاامل نيااورة الشاا ، ال ليالااال  مقتضااى االر الشااارو 
ساااابر أرباااع نااارا  النعقاااا  اك اااال  فيماااا ور  يف ماااوار  املساااتقال  العقلياااة واملر  ااااا  العقالئياااة وغحهاااا، 

 فراجع.
 ب ف  اهلل  عاىل.سي   فسوف يظهر مما وأما وجه التفصيل، 

 يخالف بناء العقالء باطل؟ أو ليس بعقد؟ أو ال؟ ا هل 
خيال  بنال  ها، ب   بعض رة من شىت أنيناف الناسيف املعامال  الصا أنه قد يفّصل المطلب الثان :

يصااح غااح نيااا   عليااه، و  نظائرهاااي أ  عنااوا  العقااد والبيااع والطااال  و ال يصااد  عليااه العقااد، أو العقااالل 
يصااد  عليااه و خيااال  بنااالهم  هااخلااروج املوضااوعي، وبعضاا بنحااوساالبه عنااه وال يصااح يلااه عليااه، فاا ل  

وبعضااها عقااد نيااحيح لااديهم وقااد اسااتقر بنااا هم  ،ل نااه با اال لااديهمعناادهم حقيقااة العقااد ويطلاار عليااه 
 وبعضها مما هم فيه مرت  و   ،عليه

 األربعةاألن اع 
يء عقاااداا موضاااوعاا، بااال هاااو نياااورة عقاااد، إف العقاااد إنشاااال عقاااد انناااو  والناااائم، فاناااه لااا فملللن األول:

 واكنشال موقوف على القصد وال قصد للمجنو  والنائم واهلا ل واملمث ل وأشباههم.
و)البياع( و)الطاال ( ال يشامله صّصصااا إف لايء  القااا وال  َأو فال ا بللال عاقا دل ومن الواضاح حينذا   أ  

 .عرفاا وموضوعا  الشارو يف املعامال  عرفيةبيعاا وال إجارة وال... 
أو ينصرف عناه  َأو فا ا بلال عاقا دل ايل، فانه با ل عندهم، فهل يشمله عقد السفيه األمو  :الثان و ن 

 بدعوى أ  املرا  أوفوا بالعقو  العقالئية.
عقد املمّيا، فانه عقد عند العقالل، وهو نيحيح عندهم، غاية األمر أ  الشارو، حسي  :الثالث ن و 
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أو ينصاارف عنااه باادعوى أ  املاارا  أوفااوا  َأو فالل ا بلللال عاقا دل مشااهور املتقاادمني اعتااالج بااا الا، فهاال يشاامله 
 .الصحيحة لبو اا وإ   وهم العقالل الع ءأو الواقعية أو الصحيحة لديه  بالعقو  الشرعية

الااي ياارى املشااهور وهااي  الصااا رة ماان غااح الساافيهعقااد امل اار ج وأيضاااا املعاملااة الساافهائية و للن الرابللع: 
ح سااافهائية والاااي يااارى املشاااهور يف حاااد فاهتاااا غاااوإ  كاناااب الصاااا رة مناااه السااافيه  معاملاااةنياااحتها ع اااء 

 .بطالهنا
 و هم فيه خمتلفو .أ  العقالل فيه مرت  و  أفهنا قد يقال  

 .والعقد السفهائيأ  العقالل يرو  بطال  عقد امل رج يقال  وقد 
مان غاح الصاا ر  يئوال العقاد السافها) امل ارج عقاد وقد يقال  وهو األةهر، أ  العقالل ال يرو  بطال 

 ج أو ، باال ياارو  اخليااار لااه فيااه نظااح الفضااويل، ف مااا أ  املالاا  لااو علاام بعقااد الفضااويل فلااه إمضاااالساافيه(
للمالاا  فااا  العقااالل ياارو  أّ  ف اا ل  عقااد امل اارج  ،با اال ماان رأس (الفضااويل)عقااد هاا ا ال أ ّ ال الفسااخ، 

ليء اسوأ حاالا  فانهامل رج على إجرال عقد أو إيقاو، إفا ار فع اككراج، اخليار فله أ  يفسخ وله أ  ميضي 
 عقدج با ل من رأس. ال أ ّ من الفضويل غح املال ، 

انااه عقااد ل نااه غااح نافاا ، غااح ماا لر وغااح أي ال  عقااد امل اارج، العقااالل ياارو  بطاا   وهااو أ ّ الثاااينفعلااى 
الط اَل ا بلَيدل َ لن  و َأو فا ا بلال عاقا دل و َوَأَحل  الل  ا ال بَلي عَ أ  الشارو يف قوله   نيحيح، بري البح 

للا ل  ع  شاريعه علااى حسااي االر  اا  العقالئااي، ف انااب إ القا اه ضااّيقة حااني التشااري نياايّ هاال  َأَخلََّ بلالس 
 اككراهية، بنحو املقتضي. العقو    من قبيل ضّير فم الرِكّية، وعليه  ال  شمل اك القا   

الشاااارو مل يالحااام حاااني  شاااريعه االر  اااا ا  العقالئياااة، بااال أ لااار التشاااريع فشااامل، يف مرحلاااة  أو أ ّ 
 .؟ص منفصل، )رفع ما است رهوا عليه( رفعهاملقتضي، العقد اككراهي، مث إف ور ، مبالص  

 ص إلى العام؟يسري إجمال المخص  هل 
د املتصااال، يساااري إىل العاااام أو املطلااار، ع اااء إمجاااال ص واملقي اااأ  إمجاااال املالص ااا الثاللللث:المطللللب 

 على املشهور املنصور. ،املنفصلاملالصص أو املقيد 
ام، وأ  للمت لم أ  يلحر ب الماه ماا شاال يف السراية يف األول  أ  ال الم ال يتم إال بعد االمت وال ج 

اكرا ة االستعمالية فياه مارآة  ال   و  كالمهمل يقطع   ال الم الصا ر من املت لم ما امما ام مت لماا، وا  
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 ا كالم واحاد، في او  عماالا ملإلرا ة ا دية، وعليه ف مجال املالصص يسري للعام أل  انموو املركي منه
 فال يصح التمس  هب ا العام يف موار  الشبهة املصداقية للمالصص. ب مجال بعض أركانه

تعمالية مرآة للجدياة فانعقاد عدم السراية يف الثاين  أ  املت لم إفا أهنى كالمه، كانب إرا  ه االس ووج 
ص منفصال فاال وجاه أل  يساري د بعاد فلا  خمص اِجا، فا فا و  واكتمل حينذ   ال الم  العموم واك ال  إف تّ 

 للعام ةهور، فال ينقلي عما وقع عليه. كا  قد انعقدإمجاله إليه، إف  
وم مفهافيماا لاو كاا  مبا إفا قال )أكرم العلمال( مث قال  )ال   ارم فساا  العلماال(  هلماالتمثيل  ويمكن
من ار  ي ال بحة أو أنير على ال باحة فقاّ، وباني هولاه بني  األقل واألكثر أيبني عمالا مر  اا الفاسر 

عاا   الفاسار نو  ميتها للعدالاة وأ ّ إىل مقوّ  ملن ار  ي منافيا  املروة وإ  مل   ن حمرمة حي  فهي بعض  
قلي شاتعلاى الصاةحة( ومان ير  اي منافيااا مان منافياا  املارولة كا   ي أو يصارّ من ير  ي احملارم )ال باحة( 

 رجل الوجيه يف الشارو أمام الناس عبثاا  و  وجه ملام أو مصحح.ال
وحينذاا    إفا كااا  هاا ا املالصااص منفصااالا و اار  بااني األقاال )مر  ااي احلاارام( واألكثاار )مر  ااي خااالف 

فيشامل عماا يار  علياه سااملاا سابقاا،  املنعقد ،املرولة أيضاا( فانه ليء حجة فيه، فيبقى ةهور العام املنفصل
 من ار  بها.

)وأنش ( عمالا  و ِلد  كما لو قال  )أكرم العلمال إال فساقهم( فا  ال الم وأما إفا كا  املالصص متصالا  
هله فوجي إكرامه )إ   هل وأ  ه ا الدليل  وعدمه من حي  الشمول للعامل ال ي ار  ي منافياا للمرولة

 كا  مر  بها غح فاسر( أو ال )إ  كا  فاسقاا(.
 ولل الم  تمة وسي    طبيقه على مبح  العقد اككراهي فانتظر.

*  *  * 
فاااّر  الفقهاااال باااني املعاملاااة السااافهائية ومعاملاااة السااافيه؟ أفكااار الوجاااه علاااى ضاااول هااا ا الااادرس لملللا ا  -

 وأض  له ما مي ن أ  يقوي التفرير أو يضعفه.
 آرال عشرة من عامة الناس واهنم يرو ، بار  ا هم، أ  عقد امل رج با ل أو ال؟قم باستطالع  -

 ينوصلى اهلل على  حمد وآل  الطاهر 
 

 (.275األمايل للصدو ، ص) َواليَت  وَواليَةا أهلل بَيت  أ اٌن  لَن الّنارل   قال رسول اهلل 
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