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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
(633) 

 الملخص:
 أو ال، أقواال  ثالثة: ئية   أنن املعالالت إلاايف كون اإلطالقات الواردة يف أن   المبحث الثاني:)

 لا ينسب إىل املشهور، لن كوهنا إلاائية على إطالقها. القول األول:
تنسيسنية، وقند ّص نلنا ال نالم ّيهنا يف الندري املاضني، نعنم   نن  –لا اخرتناه لنن كوهننا إلانائية القول الثاني: 

 القول، ولعله ينيت بيانه. محل كالم املشهور أو بعاهم على األقل على هذا
وليسنن   للمماثننللننا بهننب إليننه بعننني األاننوليني يف األدلننة الشننرعية اإللاننائية لننن أهنننا  اعلننة  القووول الثالووث:

 .(1)إلااء كما يقتايه ظاهر لفظ اإللااء(
 معنى جعل المماثل

جلملنة أ  املماثنل لنن بعنني  عل املماثل تارة يراد به املماثل لن مجيع اجلهات وأخرى يراد به املماثل يف ا أقول:
اجلهات وإن كان خمالفا  لنن بعنني اجلهنات األخنرى، ّنين أريند األول كنان القنول الاالنل انث القنول الانا ، وإن أريند 

 الاا  كانا عبارتني عن لؤدى واحد ّتدبر.
 أننيء  ل يننراد  عننل ال يننراد لعننل املماثننل أن عنننوان املماثننل ععلننه الشننار  أو أن املماثننل بعنوانننه  عننول، بنن تنبيوو :

، يف املقام، أو طر  ( عننوان املماثلنة لناال   ز  لننه عنند لقارنتنه ب نثه )أ  بنااعول العنريفنتني  ، يف بناب احلجن ( يق  )ح م 
ْيعَ واملماثل ّن ، وحيل كان مماثال  جلعل العقالء  َأَحلَّ اهللُ اْلبوَ  البيع، مسي لعل املماثل.حلل ية  عل حل م 

 جعل المماثل اإلطالق بناًء على
املماثننل يف اجلملننة، ّننين اإلطننال  تننام  ةدإراسننواء أبهبنننا إىل القننول الاننا  الننذ  اخرتننناه أم الاالننل بننناء  علننى  تنبيوو :

لنعقد دون ريب، ألا لو قيل بنن ااعول هو املماثل لطلقا  ّال بد أن ي ون حاله حال لا كان مماثال  لنه وهنو لرت نزات 
ال إطال  هلا ّ ذا لا ّرض أنه  عول بنحنو مماثنل هلنا لطلقنا ، وحينل بند السنيد الروحنا  علنى  العقالء وحيل أهنا لب ية

 .، ّرا عهاألول )أ   عل املماثل يف اجلملة( التزم باإلطال ، كما ارح به ّيما نقلناه عنه يف الدري السابق
 الفرق بين القولين الثاني والثالث
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يلحننظ ّيننه  مل ولننه السننيد الروحننا  أنننه بهننب إىل )إنشنناء ح ننم لسننتقللننن الفننرو  بننني لننا نقننول ولننا يق تنبيوو :
 ،بننهمل يتقينند  ول نننأن نقننول: بنننن الشننار  الحننظ ح ننم العقننالء  لننناإيصننال ح ننم العقننالء وال األخبننار عنننه( بينمننا 

ننر   أن أاننال  وكننننه اننث لو ننود بنناملرة وبننني أن يالحظننه وععننل ح مننا  ممنناثال  لننن اننثح مهننم   بننني أن ال يالحننظ ّو
 يتقيد به. ّتنلل

 ال دليل على إمضائية المعامالت أبداً 
أن القننول بنننن املعننالالت إلاننائية، ممننا ال دليننل عليننه، لننن آيننة أو روايننة أو إمجننا ، ّننال و ننه  المبحووث الثالووث:

املعنالالت أبدا ؛ وبلك لبداهة اننه مل تنرد آينة وال رواينة تصنرح بننن  لهوان إلاائية العقود، وال حجية عن لدارللدوران 
، علننى أن هننمم لننن كاللوه  ت ننم لننا تنندإراعلننى بلننك اإلمجننا ، بننل اايننة األلننر الشننهرة علننى ّننرض  يقننمإلاننائية، ومل 

اإلمجننا  لننو كننان قائمننا  ّهننو دليننل لننل  يقتصننر ّيننه علننى لننا قننام اإلمجننا  علننى أنننه إلاننائي كمننا لننو قننام علننى أن البيننع 
لطلننق  دقننلعأو املزارعننة واملسنناقاة، نعننم لننو كننان ل مجننا   ية كننذلكإلاننائإلاننائي ّانننه ال ي فنني للقننول بنننن اإل ننارة 

، علننى أنننه لننو كننان لننه لعقنند ّهننو حمتمننل ال اننث وعلننى ّرضننه ّقنند سننبق أنننه لشننهور ،اننا التمسننك بننيطال  لعقننده
إلانائية وأهننا  –بل نقول كما سبق أن الربهان والو دان على أن املعالالت تنسيسنية  ّتنلل. االستناد ّليس حبجة،

 ليس  إلاائية حماة بالبداهة الفقهية ّرا ع لا سبق.
 هل المعامالت إمضائية ألنها وجدت قبل الشارع؟

أن البشننر يف بنندء  بنندعوىقننال بعننني بنننن املعننالالت إلاننائية نظننرا  ألهنننا و نندت قبننل الشننار ، المبحووث الرابووع: 
ا عرضن  ألحندهم حا نة ألن يبنادل مس تنه ، وحينمنواملراعنيأو ال ابات  الصحارى والفيايفاخلليقة كانوا يعيشون يف 

ّ ننان هننذا هنو أول لنشننن للبيننع..  ابن اادهلننالن  ال تتا هننا بنالامرة النن  حاحهننا اناحبه وهننو ال تتا هننا، طلنب أن يب
 كان  اإل ارة.  ،مثنأو بالعصا املدب بة ال  انعها، لقابل  اآلخر وه ذا عندلا احتاج إىل االنتفا  ب وخ

بال دليل، إال االستحسان، وهي ك اث لن دعاوى العلمانيني مبا  نرى يف أانل اخلليقنة،  ل ن: هذه  رد دعوى
ر  شنب  العدم أ  على أن املعالالت و دت بعد الشنار  ّنين أول الدليل على  :ولّعليهم عهدة إقالة الدليل، بل نق

ِإن مِّوْن أُمَّوةإ ِإالَّ ََلواَل ِهيَهوا وَ حواء وقد نزل  لعه الشنريعة، وقند قنال تعناىل: ولعه آدم  و د على سطا األرض هو
ََ اأْلَْسوَماَء ُللََّهوا( وقنال: 62)سنورة ّناطر: اآلينة  َنِذير   ( ّمقتانى القاعندة 31)سنورة البقنرة: اآلينة  َوَعلَّوَم دَد

نعنننم الشنننريعة اخلاسنننة، توسنننع   ،(1)الرسنننلوأح نننام( كالعبنننادات ممنننا  ننناءت بنننه  عات  أن ت نننون املعنننالالت )كموضنننو 
 ا مل تتعرض له الشرائع السابقة.لتشمل ل

واحلاانننل: أن دعنننوى إلانننائية املعنننالالت ألهننننا و ننندت قبنننل الشنننار  حمنننل تنلنننل، ألنننا دعنننوى كوهننننا لو نننودة لنننع 
                                                           

 أو مما ألاوه. (1)
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 نوكله ملظانه. ورد  ّتنلل. وهلذا املبحل تتمة وكالم وأخذ  الشار  وقد حظي  بتقريره ّلها و ه.
 رى مماثالً فل بجعل ما يُ تكمهي الدليل الاالحتماالت 

ى ممناثال  بعند  علنه ولقارنتنه ب نثه(، فتمنل ّينه ر ي ن  ملنا أالندليل املتانمن جلعنل املمائنل ) أن   المبحث الخامس:
 احتماالت ثالثة:
 َلباراً إأن يكون 

 رأاد إىل أح ام العقالء.اإلّواقعه وألا ، إنشاء   اورة  أن ي ون إخبارا  حماا ، ّي ون  األول:
 شاءًا طولياً أن يكون إن

ي أ  املنبعننل عننن إرادة املننوىل، وبلننك نظننث ألننر ل ننالظ  أن ي ننون إنشننائيا  ول ننن بنحننو اإلنشنناء الطننو  أو  الثوواني:
 للفننر  بننني قولننه البنننه )الصننالة وا بننة( وقولننه )اننل ( ّهننو إنشنناء ؛داهننةابنننه بالصننالة، ّينننه إنشنناء ال إخبننار بالباألب 

 .دون ريب
تعلننق اجلعننل للننزم إلننا فصننيل احلااننل أو الل ننو أو كننون األب لشننر عا ، واألول ّيمننا لننو  شنناء  لننو كننان إن ال يقووال:

، والاالل لو انشن و وب الصنالة ؟ماثلّائدة يف  عل امل ةأيلو  عل مماثال  له إب ّيما نفس ااعول السابق، والاا  ب
 عليه.

ر يف ل ينفننع أن خنتننار الاننا ، وال ل ويننة، ّننين  عننل املماثننأوال  لنننا  إذ يقووال: أنندة البعننل، نظننرا  ملشنن  يته، وتننّو
اسننتحقاقه عقابننا  آخننر، ولننذا ونند أن للوالنند أن يقننول لولننده اننل  وإال ضننربتك، ّننين ضننربه لننه  النندواعي، وينندل عليننه:

 واألخث ّر  إعابه تعاىل واألول ّر  إعابه هو. ،اىلعقوبة اهلل تععقاب آخر اث 
ينبعنل عنن بعنل أبينه أو بينمنا ة ّين الولد قد ال ينبعنل عنن بعنل الشنار  بالتش ي يتنتفي الل وية واحلاال: ان 

 .، وحيل أل ن أن ي ون بنحو الداعي على الداعي اح  االتهإىل بعل الشار  ضم هعن 
أن خنتار الاالنل، وال يلنزم كوننه لشنر عا ، إب التشنريع  عنل األح نام ال لينة، وألنا  عنل األح نام اجلزئينة ولنا ثانيًا 

ن ؤو ينشنننتشنننريعا ، أال تنننرى أن القننني م والنننو  وحننناكم الشنننر  والقاضننني  ّلنننيسوالينننة لسنننتمدة لنننن الشنننار  ادا  إىل اسنننتن
أح الا   زئية وليسوا مبشرعني؟ ّين تشريعهم للجزئي ليس يف عرض تشريع الشار  بنل يف طولنه أ  بوالينة لسنتمدة 

 لننهم ععنل ال  ك نوحن  البقنال والعطنار واخلبناح ّنين  لنه لتفرعة على تشريعه.. بنل وكنذا حنال الشنركات والنوحارات بنل 
ارات بنل هني إنشناءات ل نهنا ال تسنمى يخبنبليسن  لنع اهننا أح الا  وأوالر ونواهي وحدودا  يف أنركته وحمنل عملنه، 

 على حسب حدود الوالية املمنوحة هلم لن الشار  أو لن العقالء.  عولة يةو  ل  و  تشريعا  بل أح ام 
 نبعثاً عن إرادة مستقلةأن يكون إنشاًء م

كنذلك هنو و ، كمنا هنو واضنا  أن ي ون إنشائيا  لنبعل عن إرادة لستقلة، وهذا حال األح نام الت ليفينة الثالث:
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 اإللاائيات بتعبث املشهور.حال 
الاالثني لنن عبنارة املنتقنى اآلتينة، لنع بعنني الت ينث واإلضناّات، قنال: )وفقينق بلنك :  يمسالتقوقد استفدنا هذا 

 الدليل املت فل لبيان ح م مماثل حل م لو ود لتحقق االعتبار،   ن أن ي ون على أحد أحناء ثالثة:أن 
 ألنه تارة ي ون إخباريا . وأخرى ي ون إنشائيا .

ّاألخبار : لا ت ون اورته إنشاء احل م، ول ن ي ون املقصود لنه هو االخبنار عنن فقنق لتعلقنه وهنو احل نم، 
 ة ال  تتصور بصورة اإلنشاء ول ن ي ون واقعها االخبار عن فقق لتعلقها يف اخلارج.نظث األوالر اإلرأادي

واإلنشنائي: تنارة: ي ننون لنبعانا  عنن إرادة إيصننال ح نم ال ننث العنام ال نذ  ي ننون هنو علنى اننفته، وبلنك كنناألوالر 
بنار يف أنيء، ول نن ال نرض خاإلالتبلي ينة، ّنان ألنر األب ابننه بالصنالة ألنر حقيقني املقصنود لننه البعنل، ولنيس لنن 

لننه إيصننال ألنر اهلل تعنناىل لولنده، وامللحننور ّينه األلننر علننى طبنق بلننك األلنر العننام املننلور بننه كلني امل لنن . وهننذا يف 
يات كاث.  العّر

وأخرى: ال ي ون كذلك، بان مل يلحظ ّينه إيصنال احل نم اآلخنر وال االخبنار عننه، بنل لنوحظ ّينه إنشناء احل نم 
ا . ااية األل  ر أن هذا احل م مماثل لذلك ال ذ  اعتربه ال ث ال أكار.اّر

 .(1)ولن هذا الدليل بنحنائه الاالثة ينتز  عنوان اإللااء والتقرير حل م ال ث، وهو واضا الو ه(
لرت ننزات العقننالء( ويف أن لقننام  عمننا لننال ال ننالم عننن الو ننه يف دعننوى االنصننراا )انصننراا اإلطالقننات  بقووي

ويف كننالم اققننق النننائيف يف الفوائنند عننن ااعننوالت الشننرعية، ويف  ته ال ليننة،اعخننر اننث لقننام تشننريألننر آواليننة الشننار  
ْيعَ النسبة بني دليل السلطنة ودليل   .َأَحلَّ اهللُ اْلبوَ

*  *  * 
 هو الفر  بني القول لعل املماثل يف الطر  واأللارات والقول لعل املماثل يف املعالالت؟ما 

 ل املماثل نظث لدى العقالء؟للقول لعوهل 
 دليال  على احة نظرية  عل املماثل أو دليال  على بطالهنا.أقم 

 وصلى اهلل على محمد ودل  الطاهرين
 

نْوَيا أَثْوَبَت اللَُّ  اْلِحْكَمَة ِهي قَوْلِبِ  َوأَْنَطَق ِبَها ِلَسانَُ ، وَ : قال اإللام الصاد  )عليه السالم( َبصََّرُه َمْن زَِهَد ِهي الدُّ
 َِ نْوَيا َساِلماً ِإَلى َداِر السَّاَل نْوَيا َداَءَها َوَدَواَءَها، َوَأَْلَرَجُ  ِمَن الدُّ  (.161ص 6ج: ال ايف) ُعُيوَب الدُّ
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