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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(848) 

 مرجعية الشارع، بداللة االقتضاء
د نوعاً معّيناً صَ أو قَ منها نوع معنّي  عن قصدِ ىو ادلعامالت، إذا جهل قصد أحد ادلتعاملني أو غفل  وقد يّدعى ابن ادلرجع يف

دون ان يلتفتتإ إا الصتتميه منتتو كتترعاً لتتي يبتت، العاتتد عليتتو، ىتتو الشتتارع أىن متتا تتتممو الشتتارع،  عتت  ان ار متتاز ادلملتت  عنتتد 
 ىو ماصوده. ذلك إذا قال مجلة ال  فسري ذلا كرعاً إال لذا لانانو إجراء العاد على إجرائو العاد الذىن يابلو الشارع، بل 

وقد يستدل على ذلك بداللة االقتضاء وىي )ما يتوق  تدق المالم أو تمتو عااًل أو كرعاً عليو متع لتون ذلتك ماصتوداً 
 للمتملم(.

ر ا ))وديثتل لتوقت  تتدق المتالم عليتو  ثتل قولتو  سس رراارا  ر اِسر فتان تتدقو موقتول علتى  اتدير أمتر لتت)ال  (1)((مالا ضاررارا واالا ضر
إذ إباتاؤه علتتى رتاىره يستتتلهم لذبتو لبداىتتة وجتتود  ؛حمتم ضتترريفً يف امستالم( أو )ال ضتترر غتري متتتدار( يف امستالم( أو كتتبو ذلتتك

 ضترر امضرار يف امسالم إذ ما ألثر إضترار كت آب رختر ومتا ألثتر  ضترر مستلم بشتيء أو بشت آب، واحلاتتل  ان الاأَلضرار و 
الاتول بداللتة االقتضتاء، ولتذا  ؛نفتي الضترر التشتريعي دون التمتوي،إرادة حيمل علتى  ،أىن نفي وجوده الظاىر يف نفي ذات الضرر

لبداىة انو كا(  مويناً بل ىو لثري الشك فيتوق  تدق المتالم علتى  اتدير احلمتم أىن لتيه حممتو  (2))ال كك لمثري الشك(بت
 حمم الشا(.

أالر السقارسياةا )المالم عليو عااًل بت وديّثل لتوق  تمة  إذ يستميل سؤاذلا فياّدر أىل الارية. (3)(وااسس
حستبما  وديّثل لتوق  تمة المالم كرعاً عليو بت)اعتق عبد( ع، بمذا( حيث يتدل علتى بلتل كليمتو لتو ه عتاتو عنتو ولالتةً 

 ضاء.لو الشيخ يف ادلماسل ابنو لداللة االقتاستند إليو يف التذلرة وعلّ 
 تمليكه لهل )اعتق عبدك عين بكذا( طلب  

قال الشيخ  )فيمون إنشاء كليك لو، ويمون بيع ادل ابتل  نهلتة قبولتو، لمتا تترّح يف التتذلرة  لّن قتول الرجتل دلالتك العبتد  
ل هبذا االستدعاء استدعاٌء لتمليمو، وإعتاق ادلوا عنو جواب لذلك االستدعاء، فيمصل النال واالنتاا« أعتق عبد( عّ، بمذا»

 .(4)(وط ادلاّررة لعاد البيعواجلواب، وياّدر وقوعو قبل العتق آانً ما، فيمون ىذا بيعاً ضمنياً ال حيتاج إا الشر 
؛ ولذا عّد العاّمة واخلاّتة من اأُلتوليني «أعتق عبد( عّ، »ماصوداً ولو إمجااًل يف مسألة  (5)لو الشيخ باولو  )لما لانه علّ 
المالم على التمليك من داللة االقتضاء اليت عّرفوىا  لّّنا داللة ماصودة للمتمّلم يتوّق  تّمة المالم عااًل أو كترعاً  داللة ىذا

                                                           

 .224ص 1ىت، ج1445قم،  – عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (1)
عت  وإمنتا ىتو مستت رج متن مضتمون ب  -وإن جتاء علتى لستان لثتري متن األعتالم علتى ىتذا  النمتو  -ىذا الاول ليه حديثاً عن ادلعصوم تلوات هللا عليو  (2)

 الروايفت؛ فأتبه اآلن لااعدة فاهية مسلمة بينهم.
 .82سورة يوس   آية  (3)
 .84-83ص 3الشيخ مر ضى االنصارىن، لتاب ادلماسل ط /  راث الشيخ األعظم، ج (4)
 أىن التمليك. (5)
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أالر السقارسياةا )عليو، فمثّلوا للعالّي باولو  عاا   (1)، وللشرعي هبذا ادلثال((وااسس
 رعاملناقشة: ال إط ق ِحالة املكلف معام ته على مرتكزات الشا

الا عرتسررقا إرالب براعسرردا ))وةرة يبمتتث عتتن انتتو غتتري تتتميه كتترعاً لتتورود  ،حمتتال عاتتالً  وأقتتول  ةرة يبمتتث يف ان العتتتق يف غتتري ملمتت
امنسان عبده عن غريه لااء  ال يستميل ان يعتق ، على انووليه مب  لالم التذلرة والشيخ اآلن على االستمالة عاالً  (2)((مرلسك  
ىم استتتمالتو، ولتتو فتتر  حمتتااًل عاتتاًل لصتتمإ دعتتوق ان قولتتو )اعتتتق عبتتد( عتت، بمتتذا( ياصتتد هبتتا استتتدعاء يستتتلمو وإن  تتو  مثتتن
الصتتمة كتترعاً ولتتذا تتترح الشتتيخ بتتت)ولذا عتتّد إذ ال ديمتتن ان يطلتتل متتا ىتتو حمتتال ولتتو ار متتازاً لديتتو، إمنتتا المتتالم يف عتتدم  (3)كليمتتو

العاّمتتة واخلاّتتتة متتن اأُلتتتوليني داللتتة ىتتذا المتتالم علتتى التمليتتك متتن داللتتة االقتضتتاء التتيت عّرفوىتتا  لّّنتتا داللتتة ماصتتودة للمتتتمّلم 
أالر السقارسياةا )يتوّق  تّمة المالم عااًل أو كرعاً عليو، فمثّلوا للعالّي باولو  عاا  شرعي هبذا ادلثال( إذاً فمفرو  لالمهم ، ولل(وااسس

متت، عبتتد( )ىبتتًة أو ان قولتتو )اعتتتق عبتتد( عتت، بمتتذا( ال يصتته كتترعاً إال ابن ياصتتد استتتدعاء كليمتتو أىن ان معتت  اجلملتتة ىتتو ملِّ 
 تلماً بمذا( ه اعتاو ع، أىن أنإ وليل ع، يف ذلك.

 وذلك خاص   امللتفت للحكم الشرعي القاصد له
ري ذلذا المالم واالستدالل عليتو بداللتة االقتضتاء كترعاً، غتري تتميه فيمتا نترق أىن ان إبالقتو غتري ةم أتتاًل ولمن ىذا التفس

م منهم وىتم قليتل دون عامتة ، وىم الفاهاء فاط ومن  علّ لذلك من ذلكوإمنا يصه يف خصوص ادللتفإ للممم الشرعي الااتد 
 .الناس

ويمون ذلك ماصوداً ذلك  اع على حسل كروط الشارع ومر مها و، ته  وقصد ان و وضيمو  ان العامي لو أجرق معاملةً 
فانتتو ال كمتتن دعتتوق ان  ،أمتتراً  تتتمتو إمجاليتتاً لتتو، ولمنتتو لتتو أجتترق عاتتداً أو بلتتل إجتتراء عاتتد وىتتو غافتتل عتتن اكتت اط الشتتارع يف

متن دون  مل يطتابق كتروط الشتارعبتل يمتون عاتده اببتاًل لتو  لي رّج على قصده واجد الشرط الشرعي ار مازه على إحالتو للشارع
 .يّل عناو ليطابق الشرع

الا عرتسرقا ))وادلاام من ىذا الابيل فان الاائل )اعتق عبد( ع، بمذا( لتو لتان فايهتاً ملتفتتاً للااعتدة الشترعية والروايتة ادلصترحة بتت
متن أغلتل النتاس جتاىلني هبتذا الشترط الشترعي محل لالمو على إراد و استدعاء كليمتو ه  وليلتو يف عتاتو عنتو، ل ((إرالب براعسدا مرلسك  
فميت   ،هبتو وعليتو قصتدُ لِ بمتذا، فهتذا ىتو بَ  ملمتكيتومهون تمة ان  طلل من غري( ان يعتق عبده عنتك وىتو ابٍق يف بل اّنم 

 !لو قصده إمجااًل ىو إرادة الصميه كرعاً فاد قصد استدعاء كليمو ابن عىد  ستند إا داللة االقتضاء ويُ يُ 
قطع النظر عن إكمال آخر وىو  ان الظاىر ان العرل ياصدون من مثل ىتذه الملمتة انتو اعتتق عبتد( عت، )ابدلعت  ىذا مع 

ال خيطتتر غتتري ىتتذا يف ذىتتنهم( ومتتراده قتتد احلاياتتي الظتتاىر متتن الملمتتة أىن اعتتتق عبتتد( وىتتو عبتتد( وابق علتتى ملمتتك عتت،، بتتل 
 ماابل لذا. وللبمث تلة إبذن هللا  عاا. ع،جعل ثوابو أاعتاو و أىن  بمذا ليمون ثوابو يل بمذا، فاعتق عبد( ع،

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
امااناةر ))  تلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال  ُقُكمس لرلسحادريثر واآدااُكمس لرْلس إرنب أاقرسراباُكمس مرينِر غاداً واأاوسجاباُكمس عالايب شافااعاًة، أاصسدا

 .(548األمايل للصدوق، ص) ((مس مرنا النباسر واأاحسساُنُكمس ُخُلقاً واأاقرسراُبكُ 
                                                           

 .84ص 3الشيخ مر ضى االنصارىن، لتاب ادلماسل ط /  راث الشيخ األعظم، ج (1)
 .179ص 6بهران، ج –المايف، دار المتل امسالمية  ثاة امسالم الملي،، (2)
 أو كبو ذلك، لما سيأيت. (3)


