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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
(637) 

ال إطالق له وال يعم ماا ااالا املرزاا ا   ْيعَ َأَحلَّ اللَُّه اْلب َ سبق البحث عن دعوى أن مثل الملخص: 
العقالئية بل حىت ماا ال يواققهاا، وكلاد بادعوى أن أدلاة املعاامال  إم اائية، قاال زااون إال مرمادة للمعاامال  

 املعاملة اإلكراهية؛ نظراً لاوهنا باطلة عند العرف. اإلطالقا  العرقية قال ينعقد هلا اإلطالق، وعليه: ال زشمل
 والملكية ممضاة بزيادة ،التأسيسي واإلمضائي النائيني:

زأسيساية، ومان املفياد  –شة يف كلد صغرى، وكربى وم ات برهناة أن املعاامال  إم اائية سبقت املناق وقد
حاول االعتباارا  العرقياة كامللاياة الاه اماتهر كوهناا إم اائية، )قاد  سار   أن نستعرض هنا كالم احملقق النائيين 

ي الااه ال قااال: )األماار الرابااب: ااعااوال  الشاارعية: إمااا أن زاااون زأسيسااية وهاا ،مااب بعااي اإلي ااا  وبعااي النقااد
زاون هلا عني وال أثر عند العارف والعقاال ، كاألحااام اةمساة التاليفياة، وإماا أن زااون إم اائية وهاي األماور 
االعتبارياة العرقيااة الااه يعتربهااا العاارف والعقااال ، كامللايااة وال واياة والرقيااة واحلريااة وعااو كلااد ماان منشاا   العقااود 

لها ثابتة عناد عاماة الناا  قبال الشارش والشاريعة، وعليهاا يادور نظاامهم وااليقاعا ، قان هذ  األمور االعتبارية ك
ْي عَ ومعاماهم، والشاارش قاد أم ااها قثال قولاه ا زعاا   ُُ َج ائاز  و َأْوفُ اا با اْلُعُوادا و َأَح لَّ اللَّ ُه اْلب َ َوالصُّ ْل

يساات امللايااة املنشااأة بااالبيب وال وايااة وعااو كلااد ماان األدلااة الااواردة يف الاتاااب والساانة، ول  (1 بَ   ْيَن اْلُمْس  لاماينَ 
ماان املعاعااا  الشاارعية، باال هااي ماان األمااور االعتباريااة العرقيااة الااه  ،املنشااأة بالناااا  والتساااأ املنشااأ بالصاال 

 . 2)أم اها الشارش ب يادة بعي القيود واةصوصيا ، وليست من األمور االنت اعية 
 تأسيسية -أمار في العواد، إمضائية أربعة 
نشاااأة باااالبيب وال واياااة املنشاااأة بالنااااا  والتسااااأ املنشاااأ قولاااه يف كيااال كالماااه )وليسااات امللاياااة امل أم   ا أق   ا :

ون ايا لاه: أن   3)بالصل  من املعاعا  الشرعية، بل هي من األمور االعتبارية العرقياة  قهاو ماا زبناا  املشاهور
األمور األربعة السابقة كلها زساق بعصا واحادة وهاي )الصايغة واإلنشاا ، التسابيا، مبادلاة ماال قاال، وامللاياة  

                                                           

 .32ص 3الشيخ الصدوق، من ال حي ر  الفقيه، منشورا  مجاعة املدرسني ا قم: ج  1)
 .383ص 4الشيخ حممد علي الااظمي اةراساين، قوائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم: ج  2)
 ما قيه.وسيأيت   3)
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من املعاعا  الشرعية بل هي من األمور االعتبارية العرقية، أقهال زارى أن  ،، على املبىن املشهورأّي منها ليسق
 ؟الشارش اخاش صيغة بعت وامايت أو آار  أو صاحلت؟ أو اخاش التسبيا هبا إ  النقل واالنتقال وأماباهه

 ؟ أو اخاش امللاية؟مال قال مبادلةأو اخاش 
العتباريااة العرقيااة الااه أم اااها الشااارش ب يااادة بعااي القيااود واةصوصاايا ، )باال هااي ماان األمااور ا وأم  ا قال  ه:

التأسيسااية لانااه )قااد  ساار   حااام هبااا علااى  –وليساات ماان األمااور االنت اعيااة  قهااو مااا ككرنااا  ماان االم ااائية 
ل األربب كلها على املرازا األربب كلها حيث م ى إثبا  أن املراح أاريناهااملرزبة الرابعة )امللاية  وقد سبق أن 

اإلطاالق هاو احلادود قاال يبقاى  زأسيساية يف حادودها قراااب ماا م اى، وحياث أن مصااّ  –إم ائية يف أصلها 
كاي ال ينعقاد لاالماه إطاالق   يف احلدود ولايس جمارد  اي  الشارش مؤسِّساً جمال للشد يف انعقاد اإلطالق مادام 
 على خالف مرزا ا  العقال  قيها.

 مقاباال كااالم الشاايخ )قااد  ساار   حيااث ارزااأى أن مثاال امللايااة يقااب يف )قااد  ساار   كالمااه  وبعب  ارة أى  ر :
، لاناه رأى أهناا جبعال منشاأ انت اعاه انت اعية، منت عة من األحاام التاليفياة قهاي علاى هاذا مان جمعاوال  الشاارش

لاابعي القيااود  جمعااوال  الشااارش باال هااي إم ااائية ألصاال املاهيااة مااب زصاارف واعاال  هااي ماان ليساات منت عااة وال 
 .ل األربعة كلها، وهو ما الت منا به من اإلم ائية والتأسيسية يف املراحواحلدود

 األحكام الخمسة، ماجادة لد  العرف مناقشة:
الشاارعية: إمااا أن زاااون زأسيسااية وهااي الااه ال زاااون هلااا عااني وال أثاار عنااد العاارف )ااعااوال   وأم  ا قال  ه:

الااربى الالياة، أي ياهتاا و عناوينها أو مفاهيمهاا وماه والعقال ، كاألحاام اةمسة التاليفية  قريد عليه: انه أراد
مااب األحاااام  مقابلتااه هلااانفااس الواااوب واحلرمااة وسااائر العناااوين اةمسااة، كمااا هااو ظاااهر كالمااه خاصااة بقرينااة 

بداهة واود هذ  العناوين يف كاقاة امللال والنحال،  :وال واية املراد هبا كربياهتا الالية، ورد عليه الوضعية، كامللاية
يواااااد لااااديهم واااااوب وإراااااب وحرمااااة و اااار .. إ .. وإن أراد إك واااااد هلاااام ملايااااة و.وايااااة وحريااااة... زكمااااا 

عاادم  :عليااه د  ر  ف والعقااال ، و  صااغرياهتا، أي أن صااغريا  الواابااا  واحملرمااا  لاايس منهااا عااني وال أثاار عنااد العاار 
متامية هذا الاالم إك املوابة اجل ئية نقيي السالبة الالية، لبداهاة أن العدياد مان الوااباا  الشارعية، ثابتاة لادى 

يف بعااااي القيااااود واةصوصاااايا  كمااااا أن املعااااامال  ثابتااااة لاااادى العقااااال   باااااختالف  كلااااد وإن كااااان العقااااال ، 
ال ااريبة لاادى العقااال ، واةمااس نااوش ضااريبة وإن  دباااختالف عاان الشاارش يف بعااي اةصوصاايا ؛ أال زاارى واااو 

ر وواااوب األماا ؟اختلفات املقااادير أو الشااروال؟ وأال زاارى واااوب اجلهاااد لاادى كاال األماام إكا د هاام عاادو  اماام
وااوب الصاالة أال زارى ا؟ بال م، وإن اختلفاوا عان الشارش يف بعاي مصااديقهلاديهم باملعروف والنهي عن املنار
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 وهاذا. ؟يف اجلملةلديهم 
 ات ثابتة قبل الشرعياالعتبار  انّ  :ا  المشهاردعرّد 

)قاااان هاااذ  األماااور االعتبارياااة كلهاااا ثابتاااة عناااد عاماااة الناااا  قبااال الشااارش والشاااريعة، وعليهاااا يااادور  وأم   ا قال   ه:
 نظامهم ومعامهم  قريد عليه:

أناه أعام مان املادعى إك ثباو  هاذ  قبال مارعنا كماا قاد  :علياه د  ر  و   ،وماريعتناه إن أراد اهنا ثابتة قبال مارعنا انّ 
قاااد يااااون لاوهناااا مااان جمعاااوال  الشااارائب الساااابقة قتااااون ا ياااا  قاناااه  يااااون لاوهناااا مااان االعتبارياااا  العرقياااة

 والروايا    ية ملا ورد يف الشرائب السابقة ال لألعراف السابقة.
نس أي مطلاااق الشااارائب، أي أن هاااذ  االعتباااارا  ثابتاااة قبااال كاقاااة وإن أراد مااان )قبااال الشااارش والشاااريعة  اجلااا

لبشار من واد مان اأول  بل الدليل على عدمها، لبداهة ان األديان، ورد عليه: أواًل: اهنا دعوى بال دليل، ثانياً:
أن وبااأي دلياال ياادعى قايااا ماان قباال اهلل زعااا  وهااو آدم )عليااه السااالم   اً مرسااالً نبياااألرض كااان سااط  علااى 
َوإان مِّ ْن أُمَّ ةإ إاالَّ َى َف فايَه ا ، قأم ااها هاو؟ بوااه آخار: قاال زعاا : قبال ماريعته خاعوا هذ  العنااويناالبشر 
  قال زوااد أماة علاى وااه األرض إال ومعهاا ناذير، قمان أيان أن املعاامال  كاان 24)سورة قاطر: ا ية  َنذاير  

أي اناااه هاااو اخاعهاااا أو  ؟ ويافاااي احتماااال العااااس 1)منشاااأها بعاااي الناااا  قأم ااااها الناااذير ولااايس العااااس
أّسساااها؟ بعباااارة أخااارى: مااان أيااان أن قابيااال وهابيااال أو بعاااي كريتهماااا هااام الاااذين اخاعاااوا البياااب واإلااااارة و... 

هااو ، إك لعاال الااذي حاادل هااو العاااس؟ وإكا اااا  االحتمااال، وهااو عقالئااي باال )عليااه السااالم  قأم اااها آدم
إرماااادية لألعاااراف الساااابقة علاااى أن إطالقاااا  الشاااارش زصااا  دعاااوى كماااا سااايأيت، بطااال االساااتدالل قاااال   برهااااين

 .من دون إقامة دليل على سبقها عليها الشرائب كلها
 َوَعلَّ َم دَدَم اأَلْس َماك ُللََّه االظااهر أن األحااام واملوضاوعا  ةاعاة للشاارش، إك يقاول زعاا :  بل نوا 

 اْلَخْل   ا  َم عَ وَ  اْلَخْل  ا  قَ ْب  لَ  اْلُحجَّ ةُ هاا، وقاد ورد ق  ومان األااا  أاااا  املعاامال  وحقائ31)ساورة البقارة: ا ياة 
  (2)(3اْلَخْل ا  بَ ْعدَ وَ 

                                                           

 انه )عليه السالم  اعلها قتعلموا منه وعملوا هبا.أي   1)
 .111ص 1اإلسالم الاليين، الاايف، دار الاتا اإلسالمية ا طهران، جثقة   2)
 لاْلَمفئاَك ةا  رَبُّ  َ  ق ا َ  إاذْ وَ   كتاباه حمام يف يقول زعا و  زبارك اهلل قإن بعد أماالشيخ الصدوق يف كمال الدين ومتام النعمة: )وقال   3)

 اةليفاة يف احلاماة أن علاى كلاد قادل اةليقاة قبال باةليفاة االو  عا  قبادأ  33)سورة البقرة: ا ية  َىلايَفة   اأْلَْرضا  فاي جاعال   إانِّي
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 المطابوي يسب  اإلمضاك االلتزامياإلمضاك 
ْي  عَ والشااارش قااد أم اااها قثاال قولااه ا زعااا  ياارد علااى قولااه: ) لم  ا  َأْوفُ  اا با  اْلُعُوادا و َأَح  لَّ اللَّ  ُه اْلب َ

ُُ َجائاز  بَ ْيَن اْلُمْسلاماينَ و وعو كلد مان األدلاة الاواردة يف الاتااب والسانة  اناه وإن صا  إال أن األو     َوالصُّْل
ْي عَ  مل وم قانه )قد  سر   استدل بالال.م على املل وم؛ إك ،بةً كان االستدالل باألسبق رز  هاو َأَح لَّ اللَّ ُه اْلب َ

َىَل  َ   قااق امللايااة إك البيااب يقااب علااى امللااد، وكااان األو  االسااتدالل قااا دل مطابقااة علااى زلااد العناااوين كااا
َوأَنكاُح اا وهاي للملاد دون كاالم و  (1ااأْلَْرَض لالَّها َولاَمْن َعَمَرهَ وقتأمل  ،بنا  على أن الالم للملد َلُكمْ 

يَن ماْن عاَباداُلْم َوإاَمائاُكْم إان َيُكانُاا فُ َوَراَك يُ ْغناهاُم اللَُّه مان َفْضلاها  النكاح سّنتي و  (2اأْلَيَاَمٰى مانُكْم َوالصَّالاحا
مان صاغريازه باعتباار  النااا   علاى َأْوفُ اا با اْلُعُوادا بادل االساتدالل باا  (3فمن رغب عن س ّنتي فل يم منّ ي

 وهاذا. وللبحث زتمة بإكن اهلل زعا .
*  *  * 

املؤسساااني حاااىت ملاااا يسااامى  هااام أدلاااة أخااارى نقلياااة واعتبارياااة علاااى أن األنبياااا  )علااايهم الساااالم  كاااانوااذل   ر 
 .، أو ناقش أدلتنا السابقةباالعتباريا  العرقية

 وصلى اهلل على محمد ودله الطاهرين
 

 نََّما تُ ْرزَُقاَن َوتُ ْنَصُروَن باُضَعَفائاُكمْ َأْلراُماا ُضَعَفاكَُلْم َفإا  :قال رسول اهلل 
  .32ص 1إرماد القلوب، ج)

                                                                                                                                                                                                                       

 الصَّاااد ق   قا ااو ل    زصااديق كلاادو  األعام دون باااألهم يباادأ ماان احلااايمو  حاايم ساابحانه ألنااه بااه ابتاادأ قلاذلد اةليقااة يف احلامااة ماان أبلا 
 .. اْلَخْل ا  بَ ْعدَ وَ  اْلَخْل ا  َمعَ وَ  اْلَخْل ا  قَ ْبلَ  اْلُحجَّةُ  : يا قحولح  ح ي ثح  )عليه السالم  حمح مَّد   ب ن   ا ع ف ر  

 ماان حامتااه زواااا الااذي بااالنوش ساافهه عاان الساافيه يااردش أو  للتلااا عرضااهم قااد لاااان اةليفااة ماان خلااوا اةليقااة ااالو  عاا  اهلل خلااق لااوو 
 أن .عام مان و زعامّ  الطاعاة أن كماا زعمّ  احلامة إن عنها صف  ضرب احلامة زسوغ ال الواحدة اللحظةو  املفسد زقو و  احلدود إقامة
دار    )الشاايخ الصاادوق، كمااال الاادين ومتااام النعمااة،الرسااالة إبطاااهلم يف الربا ااة مااذها يصااحِّ  أن ل مااه إمااام ماان ساااعة ختلااو الاادنيا

  .4ص 1ج الاتا اإلسالمية ا طهران،
 .212ص 5الاايف، دار الاتا اإلسالمية ا طهران: ج ثقة اإلسالم الاليين،  1)
 .32سورة النور: ا ية   2)
 . 15   1كتاب الناا  ، أبواب مقدما  الناا  ، ب   14املستدرك ، ج   3)
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