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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
(632) 

 املقال يف ضمن املباحث التالية:وتحقيق 
 العقالء على خالفه وما لم يبنوا عليه الفرق بين ما بنى
، دون ما فال تشمله ان أدلة املعامالت ال ينعقد هلا إطالق ملا بىن العقالء على خالفه قد يقال: :هأن المبحث األول:

حيالث امالم عمالا عالدا مالا بنالوا علياله سالا تون فهالم  الو  بن الو  ؛طالالقمل يكن للعقالالء بنالاء علالى وفاقاله، فاناله ينعقالد حين ال   اإ
 لالبشرط، عكس األول حيث امم فيه على  و البشرط ال.ا

التمثيالالل للثالالاا، با الالشاط الشالالارز التنعيالال، يف العقالالود، فالالون العقالالالء ال يالالرون اال الالشاط، ال امالالم يالالرون العالالدم، أ   ويمكننن
، إال امم ال يرون ا شاط معترب  ما  قبي اً. عي،  التن امم ال يرون ا شاطه باطاًل وإن مل يكن لال شاط يف نظرهم داز 

و الال لا ا الالشاط الشالالارز التعيالالني يف املأالالاربة لالالرأر املالالال ومقالالدار  وأن يكالالون الالالرب  مشالالاعاً و الالبه  لالالا  الالا مأالالى و الال  ، 
اعتالالرب مثالالل تلالالا  تالالرب  مع أ   لكالالنهم ال يالالرون اال الالشاط قبي الالاً منكالالراً، فهالالم بن الالو الالبشالالرط  الالا   أياّلالاً منهالالا فالالامم ال يشالالشطون

 البشرط ال.. وهك ا. الشروط وليسوا بن و
ل بالاله لالال ول، مالن لالال ة البيالالل الهصالالا ول،وماله، فالالامم  الالو  علالى  الالو البشالالرط ال، إ  يرونالاله ثالأُ عكالالس مالالا أكالالن أن  وذلن 

العقالد النأاليدح فاناله مفالاد  الالم قبي اً منكراً، و ال لا لال،وم عقالد املكالر   افيمالا نالرصح أو لال ته وإن  انالة مت،ل،لالة افيمالا هالو 
ثبالوت فأالاًل عالن ان احلكم بص ة بيالل املكالر  ونفالو   ال يعالد حكمالاً عقالئيالاً، ا، وحبسب تعب اته: ءمنكر قبي  لدص العقال

االرتكاز يف خمالفتها مل قانون السلطنةح اومعلوٌم أّن  ل إطالق وارد على املرتكال، عنالد العقالالء يكالون حمالدوداً ومقيالداً  الا مل 
لسالفهي الهال  العقالئالي، وبنالاًء علياله يعالّد احلكالم بصال ة عقالد يقم ارتكاز العقالالء علالى بطالنالهح اواحلال ر عالن اتّبالاز الساللو  ا

املكر   خمالفاً ملقتأى الشارعية والتشريلح اوإر اداً لالبتعاد عما خيالفهاح
 .ح1ا
 انعقاد اإلطالق حتى بالنسبة لما بنى العقالء على خالفه

لا استناداً إىل أن ما بنوا على خالفه ما بىن العقالء على خالفه؛ و  بالنسبة إىلبانعقاد اإطالق حىت  قد يقال ولكن
سالالّلمنا لكالالنا بنالالاءهم علالالى بطالالالن عقالالد  إمنالالا هالالو بن الالو  الوجننه اللالننث:إمنالالا هالالو بن الالو املقتأالالي ال العلالالة التامالالة  مالالا سالالب : ا

املقتأي ال العلة التامة، فو ا  ان بن الو املقتأالي أمكالن للشالارز أن يأالل  الرطاً أو يقالرر مانعالاً أو  البه  لالا و لالا حبسالب 
ة األخرص فال يكون الشالارز بال لا خمالفالاً ملقتأالى الشالارعية والتشالريل،  مالا ادعالىامل ةِم وال  العقالد النأاليد صا ح واملفاسد امل،ا

 خمالفاً ل حكام العقالئية،  ما قاله أيأاً.
فياله فاناله واحلالل: ان األمر داخل يف باب الت،احم، فانعقاد اإطالق اوالشالمول للعقالد اإ راهالي حين ال  ح  الا ال حمال ور 

                                                           

 .نقاًل عن العقد النأيد.. فراجل ح036الدرر ا ح1ا
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 .ح1اعقالئيح
املفاسالالد ومالالا وأخالالرب بسالالب : أن العقالالالء إ ا الحظالالوا  الالون الشالالارز أ ثالالر مالالنهم إحاطالالة باملصالالا ح علالالى مالالا   ،يالالد   وإيضنناحه

من مصا ح الفرد واجملتمل والدنيا واآلخرة واحلال واالستقبال والظاهر  والباطين  :عهاحيصل من الكسر واالنكسار بني جممو 
،  الالا هالالم هالالم، بن الالو البشالالرط ال فانالاله ينقلالالب إىل الالبشالالرط، بالالل ال فالالون بنالالاءهم حالالىت إ ا  الالان ... إخل،واملالالاد  وامليتالالافي،يقي

حالىت  مأعلى مالحظتهم  لا، بل يكفي إحاطالة املشالر ز بال لا، فالان املشالر ز، سالواء أ الان الشالارز األقالدر  ح2ااألمريتوقف 
حين ال   بتشالريعات مالن يالراهم  ، بل ال ينبهالي أن يتقيالد، يتقيداملشر ز العاد ، إ ا رأص انه أعلم وأ ثر خربوية من     فانه ال

فو ا رآهم خيالفون ا شاط  رط أو اعتبار مانل ويعارضونه بن و البشرط ال، و ان املصا ح واملفاسد ببعض جهات  لنيهجا
اال الالشاط ومفسالالدة عالالدم وال يقيالالد  قصالالورهم عالالن إدرا  مصالالل ة ز  مالالا يالالرص يشالالر  لالاله أن  انّ فالال ،رباً ُخالالحميطالالاً  الالا مل حييطالالوا بالاله 

فالالو ا  الان هالال ا حالالال الثبالوت فعلالالى حسالالبه يكالون حالالال اإثبالالات أ  فتكالالون  علالالى حسالالب مالا يالالرا ، اعتبالار املالالانل، عالالن تشالريعه
 رتك،امهم.بعدم خمالفتها ملإطالقاته    مقيدة 

 شواهد على حكم الشارع على خالف مرتكزات العقالء
 طن  ث ة:على  لا أن الشارز قد فعل  لا يف موا ناويدل  

 انقالب الطالق ثالثاً، إلى واحدة
مالن  املشالهورانقالب الطالق ثالثاً، إىل واحدة أ  وقوعه واحدة، على ما لرحة به روايالات وأفالىت علالى طبقاله  فمنها:
على  و بشرط ال، إ  انه قصد الثالثة م  اهه فام، فون العقود تتبل القصود، واالنقالب خالف مرتك، العقالء ح3االفقهاء
طية دون واحدة ال بشرط عن اختيها، لكنهم إ ا الحظوا أخربيالة الشالارز مالنهم باتهالات انقلالب حكمهالم مالن بشالرط االرتبا

 .ال، إىل ال بشرط
، فون العقالء، مل قطل النظالر تبعاً لروايات أخرص و  لا حال الرأ  اآلخر ال   يرص بطالن طالق الثالث نقول: بل

  فون العقود تتبل القصود وخالف  لا  ا هم له منكرون. فتلمل.عن علمهم حبكم الشارز، يرونه رأياً باطالً 
 قاعدة الولد للفراش، على سعتها

الكالالايف والتهالال يب عالالن أا عبالالد اهلل عليالاله السالالالم يف حبسالالب سالالند  قاعالالدة الولالالد للفالالرايف  مالالا يف لالال ي ة احللالالا ومنهننا:
                                                           

 ح.036الدرر ا ح1ا
 ل ة التشريل  ا خيالف بناءهم. ح2ا
 يف العالمالة عالن بالل ،اخلالالف عالن و ال ا ،علياله باإمجالاز يشالعر مالا النالالريات يف املرتأالى عالن بالل ،املشالهور والقائالل وقيالليف اتواهر: اقال  ح3ا

 املقتأالالية الصالاليهة نفالالس علالالى الوحالالدة ترتالالب ينالالايف فالالال ،بالالالثالث التفسالال  ويلهالالو "طالالال " :بقولالاله واحالالدة طلقالالة يقالالل :لالالرحياً   لالالا احلالال  مالال 
 .ل لا

 عالن سالللته منهمالا لال ول واللفال  ،اعليهمالا السالالمح أحالداا عالن زرارة لال ي ي  ففالي ؛وروايالةً  :قيل بل ،عرفة  ما عمالً  الروايتني أ هر وهو
 ح.141-140ص 33ح اجواهر الكالم: ج *واحدة هي: قال ؟طاهر وهي واحد جملس يف ثالثاً  امرأته  طلّ  رجل

 .11-16ص 0* الشيخ الكليين، الكايف، ج
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اْلَولَند  للْلفلنَراشل ون رسول اهلل للى اهلل عليه وآلاله قالال: من ما تر  ال،اا قال: ا ف ،ناال،  ونه ولد عدم ارث الولد املشكو   
 .ح2اح1اَوللْلَعاهلرل اْلَحَجر  

ٍد، للَمْن  ي ة سعيد األعرج عن أا عبد اهلل عليه السالم قال: ول َسأَْلت ه  َعْن رَج َلْينل َوقَنَعا َعَلى َجارليٍَة فلي ط ْهٍر َواحل
 .ح3اللْلَعاهلرل اْلَحَجر  اْلَوَلد  للْلفلَراشل وَ  ْنَده  للَقْولل َرس ولل اللَّهل َيك ون  اْلَوَلد ؟ قَاَل: لللَّذلي عل 

يبنون على أن الولد للفرايف مادام حمتماًل وإن  ان احتمااًل ضعيفاً جداً،  ما يف ال،انية وزوجها عقاليم، فاناله  العقالء فان
 .يل   به الولد إال لو قطل باخلالف، لكن ه   السعة خالف مرتك، العقالء. فتلمل

 قاعدتا الفراغ والصحة، على سعتهما
دة واحالالدة تبعالاً للم قال  النالالائيينح فقالد  هالب بعالالض الفقهالاء إىل  ومالالا قاعالدة الفالالراق وقاعالدة الصال ة اونراهالالا قاعال ومنهنا:

اسالالتناداً إىل التعليالالل الالالوارد يف  ح4اقاعالالدة تعبديالالة بينمالالا لالالار بعالالض آخالالر إىل  ومالالا تعقليالالة وأمالالا إمأالالاء ملالالا اسالالتقر عليالاله العقالالالء
هو حين عليل يف قوله وبعموم الت ح5اكلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوبعض الروايات  موثقة بن بك  
فالالال مالالانل مالالن  ح1اوكننان حننين انصننرف كقننرب إلننى الحننق  منننه بعنند ذلنن وبعمالالوم قولالاله  ح0ايتوضننأ كذكننر منننه حننين يشنن 

يف الطالالواف و الال  ، بالالل ال مالالانل مالالن جريامالالا يف العقالالود وااليقاعالالات، فتعالالر  قاعالالدة الفالالراق يف اتميالالل  قاعالالدة الفالالراق جريالالان
 .ح8ا قتأى عموم الدليل

، قالالد لقاعالالدة الفالالراق والتعالالاوز الالال   التالال،م بالاله الفقهالالاء الواسالاللح فالالون اإطالالالق والتعقليالالة الالال الالالرأيني االتعبديالالة علالالى   كقننول:
خمالف لالرتكاز العقالئي فهالم  الو هال   السالعة بن الو بشالرط ال، ال البشالرط اإال علالى مالحظالتهم أخربيالة الشالارز  يقال انه

، لمالالي  بعةم إ  العقالالالء ال حيكمالالون بالقاعالالدتني إال فالاليمن أحالالرز، ولالالو  فينقلالالب حالالاهلم مالالن البشالالرط ال إىل الالبشالالرط،  مالالا سالالب ح
 الالرود الالال هن وعالالدم االلتفالالات، فكيالالف بالالالكث   الالن مالالثاًل التفاتالة حالالني العمالالل، أمالالا اإنسالالان الالال   يهلالالب عليالاله حالالال الصالالالة 

الشالالالارز  لالالاليس أ  الالالر حالالالني يتوضالالالل أو يصالالاللي، ومالالالل  لالالالا حكالالالمفانالالاله  لهالالالا،   أو الوضالالالوء يسالالالتهرق  الالالرود  هنالالاله حالالالال الصالالالالة
 بالقاعدتني. فتلمل.

 األقوال اللالثة في إمضائية المعامالت كو تأسيسيتها
 أن يف  ون اإطالقات الواردة يف  لن املعامالت إمأائية أو ال، أقوااًل ثالثة: المبحث اللاني:

                                                           

 .103ص 1الشيخ الكليين، الكايف، دار الكتب اإسالمية ال طهران، ج ح1ا
 . 4ح من أبواب م اث املالعنة وما أ بهه  8باب  500ص  11الوسائل : ج  ح2ا
 .492-491ص 5الشيخ الكليين، الكايف، دار الكتب اإسالمية ال طهران، ج ح3ا
 .369ص 0يراجل مثاًل مستند العروة الوثقى ج ح4ا
 .344ص 2 يخ الطائفة، مه يب األحكام، دار الكتب اإسالمية ال طهران، ج ح5ا
 .161ص 1املصدر: ج ح0ا
 .352ص 1مي ال قم، جالشيخ الصدوق، من ال حيأر  الفقيه، مؤسسة النشر اإسال ح1ا
 . 208ص  3مصباح االلول : ج يراجل:  ح8ا
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 ما ينسب إىل املشهور، من  وما إمأائية على إطالقها. القول األول:
تلسيسالية، وقالد فّصاللنا الكالالم فيهالا يف الالدرر املاضالي، نعالم أكالن ِالل   –مالن  ومالا إمأالائية مالا اخشنالا  القول اللناني: 

  الم املشهور أو بعأهم على األقل على ه ا القول، ولعله يليت بيانه.
 مالا ما  هب إليه بعض األلوليني يف األدلة الشرعية اإمأائية من أما جاعلالة للمائالل وليسالة إمأالاء   القول اللالث:

 ، قال:و لا هو ال    هب إليه السيد الروحاا اقدر سر ح يف املنتقىظاهر لف  اإمأاء،  هيقتأي
يف إثبالات حليالة بعالض البيالوز  ال  املعتالربة عرفالاً، ألن لسالانه  َكَحنََّّ اهلل  اْلبَنْينعَ اومن هنا يتمسا بوطالق قوله تعالاىل: 

عنالاله.  ايالالالة األمالالالر أنالالاله يفيالالالد حكمالالالاً  الالالاثاًل ملالالالا عليالالاله  إنشالالاء حكالالالم مسالالالتقل مل يل الالال  فيالالاله إيصالالالال حكالالالم العقالالالالء وال االخبالالالار
وحين ال  فالال وجاله ملنالل التمسالا بالوطالق االخبالار الالواردة يف اعتبالار اليالد حعالة  العقالء، وه ا ال يأالر يف التمسالا بوطالقاله.

 على امللكية.
 ان مل وظاً فياله حكالم   ودعوص: ان مثل ه ا الدليل ال ينت،ز عنه عنوان اإمأاء، ألن الظاهر من الدليل اإمأائي ما

الهالال ، واملفالالروم عالالدم حلالالاغ حكالالم الهالال  يف هالال ا الالالدليل، فالالال يكالالون دلالاليال إمأالالائياً، مالالل ان األدلالالة الشالالرعية يصالالطل  عليهالالا 
 بلما إمأائية واردة يف مقام تقرير أحكام اله ، فال بد أن ال تكون على ه ا الن و.

ية املال  ورة لاليس باعتبالار حلالاغ حكالم الهال  فيهالا، فالان لسالاما يالل  عالن مندفعة: باللن إطالالق لفال  اإمأالاء علالى األدلالة الشالرع
  لا، بل باعتبار  ون احلكم املنشل هبا  اثاًل ملا عليه العقالء ال أ ثر. فهي يف واقعها تلسيسية وإن  ان عنواما إمأائية.

يتالالوهم لالال،وم مالحظالالة  لالالا يف املوضالالوز. أو  فالالاملراد باإمأالالاء مالالا يسالالاوق عالالدم الالالردز واملوافقالالة ال إنفالالا  مالالا عليالاله اآلخالالرون حالالىت
 .ح1افقل: ان اإمأاء هنا بل اغ مقام الثبوت ال اإثبات، وما يأر بالتمسا باإطالق هو الثاا ال األول ، فتلمل تعرفح

عنهالالا  اإنشالالاء لل ليالالة ال اإخبالالار َكَحننََّّ اهلل  اْلبَنْيننعَ أقالول: قولالاله افالالون لسالالاما يالالل  عالالن  لالالاح تالالام، أال تالالرص أن لسالالان 
 .إىل     لا َكْوف وا بلاْلع ق ودل واإر اد إىل بناء العقالء عليها؟ و  ا قوله: 
*  *  * 

 هل أكن القول بلن مرجل القول الثالث إىل القول األول؟ أو العكس؟ أم اا قوالن متقابالن؟ سؤال:
 بقاعدة األ  رية؟ التمساأ  حد أكن إلى  -
 رايف؟ مثاًل لو خالف  لا الت ليالت الطبية؟أ  حد أكن التمسا بقاعدة الولد للفإلى  -

 حبثاً عن املوضوعني األخ ين اقاعدة الفراق وقاعدة الفرايفح على ضوء ما   رنا  يف حدود املسللة. اكتب
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

َع َكاَلملهل ملْن َعَمللهل َقََّّ َكاَلم ه  إلّلَّ  :قال رسول اهلل   ح.110ص 2: الكايفا  فليَما يَنْعنليهل  َمْن رََكى َمْوضل

                                                           

 .20-25ص 1السيد عبد الصاحب احلكيم، منتقى األلول، مطبعة األم ، ج  ح1ا
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