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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(66) 
 يةما واقعإما انتزاعية و إالشيخ: امللكية و.. 

كسػػببية البيػػم للمل يػػة، والن ػػاح للاوعيػػة، والع ػػ  لل ريػػة،   -سػػببا أل ػػر آخػػر  (1 وقػػاؿ الخػػيوإ  وإف لوحظػػ 
فهػهه األ ػػور سنفسػها ليسػ  أح ا ػػا نػرعيةحل معػػم، احل ػم س بوقػا نػػرعيحل وح ائ هػا إ ػػا  -وسػببية السسػل للطهػػارة 

 يػػة كػػوف الخػػيجي زيػػن فػػوب االم فػػاع سػػو وسعوضػػو، كمػػا ي ػػاؿإ املل  -أ ػػور اع باريػػة  ن اعػػة  ػػن األح ػػاـ ال  ليفيػػة 
وإ ا أ ور واقعية كخػ   -والطهارة كوف الخيجي زين فوب اس عمالو يف األكل والخرب والصالة، م يض النجاسة 

 عنها الخارعحل
 أسباب لل  ػالي ، ف صػس سػببية  لػس األسػباب كمسػبباقا أ ػورا ام ااعيػةحل -يف احل ي ة  -فأسباهبا على األوؿ 

 وعلى ال اين، ي وف أسباهبا كنفس املسببات أ ورا واقعية   خوفا عنها سبياف الخارعحل
 حل(2 وعلى ال  ديرين فال ععل يف سببية ىهه األسباب(

 األمور األربع يف كل معاملة
 وحاصل كال و ىها و ا سب و سعبارة أخرىإ امو  وعد يف كل  عا لة أ ور أرسعةإ

 و حلية ال صرؼ سو( و املل ية( ملل ية(  لفظ الع د( و سببي و للن ل وا
ىػػو أ ػػر   ػػويم ألمػػو  ػػن   ولػػة الفعػػل فػػال ي ػػوىم امػػو ح ػػم و  – قػػدس سػػره ومل يػػهكره –لفػػظ الع ػػد فػػاألوؿإ 

 وضعي جمعوؿ للخارعحل
عنهػػا وا ػػا ام ااعيػػة سػػل   ػػى م لنػػا ل لما ػػو الػػ   صػػرح سعينيػػة  قػػدس سػػرهوقػػد   ػػى كال ػػو  ،ال ػػاينإ السػػببية

 حل(3 يالسببية لل  م ال  ليف
                                                           

  لةحلأي املعا (1 
 3قػمإ جممػم الف ػر امسػال ي، ج -الخيو  ر  ى االمصاري، فرائد األصوؿ، إعدادإ وحت يػ  ننػة حت يػ   ػراث الخػيو األعظػم  (2 

 حل131ص
و نها قولػو  أف اططػاب الوضػعي  رععػو إط اططػاب الخػرعي، وأف كػوف الخػو سػببا لواعػب ىػو احل ػم سوعػوب  لػس الواعػب  (3 

قولنػػاإ إ إ ػػالؼ الصػػل سػػبب ل ػػمامو إ، أمػػو فػػب عليػػو قرا ػػة امل ػػل أو ال يمػػة إ ا اع مػػم فيػػو  عنػػد حصػػوؿ  لػػس الخػػو، فمعػػى
 (حل121ص 3نرائط ال  لي   ن البلوغ والع ل واليسار(  فرائد األصوؿإ ج
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 قػدس سػػرهحدي ػػو أي ػاً ال الػنإ حليػة ال صػػرفات الناقلػة يف البيػػم وحليػة االسػ م اعات يف الػػاواج وى ػها، وقػػد   ػى 
 عنوحل

ح ائ هػػا إ ػػا أ ػػور اع باريػػة  ن اعػػة ف  إ إالراسػػمإ املل يػػة والاوعيػػة وقسىػػا، وىػػهه الػػ  يناقخػػها الخػػيو ىنػػا في ػػوؿ
ف الخػػيجي زيػػن فػػوب االم فػػاع سػػو وسعوضػػو، والطهػػارة كػػوف الخػػيجي كمػػا ي ػػاؿإ املل يػػة كػػو   - ػن األح ػػاـ ال  ليفيػػة 

 وإ ا أ ور واقعية كخ  عنها الخارع(  -زين فوب اس عمالو يف األكل والخرب والصالة، م يض النجاسة 
 ما اعتبارية أو واقعية اقتضائيةإاملناقشة: شقان آخران: و 

 ول ن قد يورد عليوإ
 سعة اح ماالت وليس اح ماالفإأواًلإ اف احمل مل يف ح ائ ها أر 
 أوهلاإ اف   وف أ وراً اع باريةحل
 اثميهاإ اف   وف أ وراً ام ااعيةحل

 اثل هاإ اف   وف أ وراً واقعية  علولة للع ود  كبعُ  وام   ( سن و املعلولية والعّلية ال ا ةحل
ية هلا ال ع ّلة ات ػة ل    هػا  ود       أي   وف الع ،اة للع ود ال  علولة هلاوراسعهاإ اف   وف أ وراً واقعية       

كجعل احلجيػة للظػواىر علػى   و لس م انعل ل    ها، ف  وف على ىها جمعولة نرعاً ابالس  الؿلها حت اج إط   مّ  
الخػػػارع عهػػػة كخػػػفها وفعػػػل حجي هػػػا ل انػػػفي ها الظنيّػػػة فيػػػ ّمم  سػػػلس   مميػػػة انعػػػل إ  فيهػػػا اق  ػػػاجي لل جيػػػة 

ففيهػػا ع ػػود وا ػػا ال ،ىإ هلػػا احلجيػػة الخػػأمية   وينػػاً ف جعػػل هلػػا احلجيػػة الفعليػػة  خػػريعاً واع بػػاراً وسعبػػارة أخػػر الفعليػػةحل 
 فعلية الناقلية وال مليس  خريعاحل خرّع مبا ىو  اق  اجي الن ل وال مليس   ويناً فيجعل هلا

 واملس ظهر ىو الراسم الهي اقفلو الخيو وإال فاألوؿ الهي أقفلو أي احل
 ارتو بني االنتزاعية واالعتباريةاخللط يف عب

خلط يف ظػاىر عبار ػو سػني األ ػور االع باريػة واأل ػور االم ااعيػة إ  قػاؿإ  وح ائ هػا إ ػا  قدس سرهوم ي إ امو 
 معػم لالع بػارات وعػوُ  ،أ ور اع بارية  ن اعة  ن األح اـ ال  ليفية( فاف االع بارية ال  ن اع  ن نيجي سل  ع ػ  ف ػط

كمػا اف لحح ػاـ الخػرعية  ػن وعػوب وحر ػة،   و لػس و ليس  نخأ ام ػااع سػل  نخػأ اع بػارح مٍة لدى الع الجي ل ن
 لػػها أ  ػػن   ػػات ل نهػػا ليسػػ   نخػػأ ام ػػااع األح ػػاـوىػػي اع بػػاروت، وعػػو ح مػػة وىػػو املصػػا  ال بو يػػة يف امل عل  

 هلاحلىي     يات  نخأ اع بارىا أي امف اكها عنها( سل ىي 
 اعية أو اعتباريةاألمور اما متأصلة أو انتز 

م و  سّ  ، ا هلا  ا إبباجي  س  ل يف اطارج فامل أصالتوسعبارة أوضحإ األ ور ا ا   أصلة أو ام ااعية أو اع بارية، 
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 ات الخػػيجي  ػػن دوف اف ي ػػوف هلػػا  ػػا   ػػا  ن ػػاع  ػػن حػػاؽّ  ىػػي إط اجملػػرد واملػػادي وإط انػػوىر والعػػرز، واالم ااعيػػة
سعػض املصػا   ا جتعل و وعد سل اظ ىي واالع بارية  ،م ن والاوعية لحرسعةماف للإبباجي  س  ل يف اطارج كام  

  وىو عامل الهىن لدى ال   ي (حل الل اظات يف عامل االع بار أو
 فرق االعتباري عن االنتزاعي

كاع بػار و لس   ،أ ره سيد املع   فلو اف يع   ولو اف ال يع   ن االم ااعية واضح فاف االع باريوفرؽ االع بارية ع
ال يمة هلهه العملة مث إس اطها عن االع بار، وكها اع بار املل ية، سناجي على  ا أوض ناه فامو سيد املع   إ  للخارع، 

كما لو اف يع ػ ه   ، اً أو ال اً ولو اف ال يع  ه ممل اً أو لو اف يع   الع د مملّ أو سائر املع  ين، أف يع   امحياجي مملّ 
 سخروط وقيودحل اً مملّ 

 ػ الً ا ا االم ااعي فأ ره لػيس سيػد املع ػ  سػل لػو امجػم املع ػ وف علػى عػدـ بوعيػة األرسعػة وعػدـ إ  ػاف امل لػوؽ 
 ع  نو وا ا االع باري ف ائم ابملع    أو املع  ينحلىها إضافة إط اف االم ااعي قائم ابملن ا     ن الواقم نيااحلفامو ال يسّس 

ل يػػة والاوعيػػة ليسػػ  ام ااعيػػة سػػل ىػػي اع باريػػة ألف اع بارىػػا سيػػد  ػػن لػػو االع بػػار، ويوضػػ و و ػػن الواضػػح اف امل
 هحلأك ر اف االم ااعي الـب الهات ا ا االع باري فع رز   فارؽ أو  الـب ل ن ال سها و سل حسب  خياة  ع    

وعلػػى ( اسػػ ن ب س ولػػو  يػػةحيػػن حصػػر يف االح مػػالني  االم ااعيػػة، وال  وينيػػة العلّ  قػػدس سػػرهوسػػهلس ظهػػر امػػو 
 لوعود اح مالني آخرين ال يػ م كال ػو إال سنفيهمػا  ال  ديرين فال ععل يف سببية ىهه األسباب( وظهر وعو سطالمو

إ  إ ا كام  اع بارية صرفة أو   وينية اق  ائية فا ا   وف جمعولة أي   وف سػببي ها جمعولػة فامػو إ ا كامػ  املل يػة 
فيجعػػل  ،، سػػبباً حلصػػوهلا، سيػػدهلفػػظ دوف  اؾ أو  طلػػ  األلفػػاظ أو حػػم الفعػػل  عاطػػاةً اع باريػػة كػػاف ععػػل ىػػها ال

ع  دوف   ػل  ل  ػس مفسػي سػبباً حلصػوؿ سببية خصوص لفظ  أم  طال ( للفرقة والبينومة، ولفظ ام    وبوّ 
يػػة فػػاف ععػػل السػػببية الاوعيػػة، وكػػها احلػػاؿ لػػو قلنػػا ابلسػػببية االق  ػػائية أللفػػاظ الع ػػد حلصػػوؿ املل يػػة والاوع عل ػػة

 الفعلية ي وف سيد املع  حل
كما يرد على قولوإ  فههه األ ور سنفسها ليس  أح ا ا نرعيةحل معم، احل م س بوقا نػرعي( امػو إ ا ال ػـا اب ػا 
 املل ية والاوعيةحلحل اخل( ليس  أح ا اً نرعية وال ـا اب ا ا ا  ن اعػة أو   وينيػة، ف يػ  ي ػوؿ ابف  احل ػم س بوقػا 

نػرعي أو اف ال انػ  عنهػا امرناد إط ثبوقػا اف عن امرناد ابف يريد  ابحل منرعي( فامو  ناقض إال اف ي جّوب 
، واحلاصػل امػو كػاف األوط اف ي ػوؿ  امخبػار هبػا نػرعي أي اف الخػارع ىػو وىو خالؼ ظاىر املصػطلح ىو الخرع

 حلامل   عنها(
 ا على اآلخرصدر كالمو لذيلو فال بد من محل أحدمهمناقضة 
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كما قد يورد على الخيو اف صدر كال و يف املب ن  ناقض آلخره إ  أطل  يف صدر كال و ال وؿ سػ سل الهي 
إ أف اططػاب الوضػػعي  رععػػو إط اططػػاب -كمػا يف نػػرح الوافيػػة للسػيد صػػدر الػػدين   -اسػ  ر عليػػو رأي احمل  ػػني 

وفّصػػل  (1 الواعػػب عنػػد حصػػوؿ  لػػس الخػػيجي( الخػػرعي، وأف كػػوف الخػػيجي سػػببا لواعػػب ىػػو احل ػػم سوعػػوب  لػػس
 (2 وإ ا أ ور واقعية كخ  عنها الخػارع( رية  ن اعة  ن األح اـ ال  ليفيةحلحلحلىهنا س ولوإ  وح ائ ها إ ا أ ور اع با

 فامو على  بناه  ن امطالؽ ال  عى للرتديد  م الخ  ال اينحل
حيمل على  فصيلو يف الهيل، وإف كاف ال يناسبو   ا اف إطالؽ كال و يف الصدرإومي ن انواب أبحد وعهنيإ 

 ػػػػا اف حيمػػػػل الػػػػهيل علػػػػى الصػػػػدر ابف ي ػػػػاؿ ابف  بنػػػػاه إيف طػػػػوؿ املب ػػػػن، و و  خػػػػديده علػػػػى امطػػػػالؽ يف الصػػػػدر 
 ػا سػب   –لديػو  –وا ا الرتديد يف الهيل فهو جملػرد سيػاف اف ىنالػس الػ مالف  ػم اف احلػ   ،امطالؽ و ا يف الصدر

 ل اين  أ ور واقعية(  ن ٍ  لديوحل ف دسر وأت ل ن اف االح ماؿ ا
 جواز التصرفاتإىل فو يف إرجاع امللكية تكلّ 

كما ي اؿإ املل ية كوف الخيجي زين فوب االم فاع سو وسعوضو، والطهارة كوف الخػيجي زيػن كما يرد على قولوإ  
ال جنػػد  اً نػػديد اً فػػىػػها امرعػػاع   لّ يف فػػوب اسػػ عمالو يف األكػػل والخػػرب والصػػالة، م ػػيض النجاسػػة(  ػػا سػػب   ػػن اف 

ولعػل  ، ػ الً املل يػة ىػو  لو  م ع الئيػة ثبػوت  عػى اع بػاريوعلى اي فهو إرعاع ال وعو  ،يس سيسوأحداً  ن الع الجي 
 ا أوقعو يف  لس  ا سب   ن امصراؼ  ىنو إط االم ااعية أو ال  وينية ف ط وحين مل ي ن ام ااعيػاً وال   وينيػاً اضػطر 

 وللب ن صلة إب ف هللا  عاطحل ،ظاىراً  قدس سرهوالهي اق بسو  ن الخهيد ال اين  (3 ويلو سهلس الن وإط أت
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َواْكَرْه َلُو َما َتْكَرُه  ،َأْحِبْب َأَخاَك اْلُمْسِلَم َوَأْحِبْب َلُو َما ُتُِبُّ لِنَ ْفِسكَ   امو قاؿإ  عليو السالـعن ام اـ الباقر 

ِخُرُه َعْنكَ  ،ِإَذا اْحَتْجَت َفَسْلُو َوِإَذا َسأََلَك فََأْعِطوِ  ،كَ لِنَ ْفسِ  ِخْر َعْنُو َخْْياً فَِإنَُّو اَل َيدَّ ُكْن َلُو َظْهراً فَِإنَُّو   ،َواَل َتدَّ
َبِتِو َوِإْن َشِهَد فَ ُزْرهُ   َلَك َظْهٌر ِإْن َغاَب فَاْحَفْظُو يف َغي ْ

َذا ُو ِمْنَك َوأَْنَت ِمْنُو َوِإْن َكاَن َعَلْيَك َعاتِباً َفاَل تُ َفارِْقُو َحَّتَّ َتُسلَّ َسِخيَمَتُو َوَما يف نَ ْفِسِو َوإِ َوَأِجلَُّو َوَأْكرِْمُو فَِإنَّ 
                                                           

 3 ي، جقػمإ جممػم الف ػر امسػال -الخيو  ر  ى االمصاري، فرائد األصوؿ، إعدادإ وحت يػ  ننػة حت يػ   ػراث الخػيو األعظػم  (1 
 حل121ص

 حل131املصدر مفسوإ ص (2 
  املل ية كوف الخيجيحلحلحلحل(حل (3 
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