
 (7ٕٕ)هٓٗٗٔ/ رجب  ٔٔالثالاثء  ....................................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

1 

 

 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
(ٖ79) 

 جيب ان يكون ِبقّوهتا السريةالرادع عن ) :مضى
أي اهنا مل تكن على ضمان  ،ن األدلة السابقة، ابن سرية ادلتشرعة مل تكن على ضمان األكثر من الدية أو االرشوقد غلاب ع

خسارتو فرصة عملو، ضمان على ضمان اطلفاض القيمة السوقية أو  وليستاجلاين ألجرة الطبيب حىت لو كانت أكثر من الدية، 
منشئة للحكم ومن حرمة مالو كحرمةة دمةو وهريىةاىت حةىت لةو نةت يف نظةر الفقيةو  وما ذُكر من األدلة )من ال ضرر بناء على كوهنا

 فاهنا ال تكفي رادعاً عن ىذه السرية، فيكون اإلطالق ادلقامي النايف لضمان الثالثة زلكماً.
 وإال كان سكوته أو ردعه الضعيف نقضاً للغرض

أي مةةن القةةوة عنةةو وجةةب ان يكةةون الةةدليد الةرادا بقةةوة ادلةةردوا توضةيحو: انةةو إذا اسةةتقرت سةةرية العقةةالء أو ادلتشةرعة علةةى أمةةر  
مبكةةان  ثيةةل يصةةلً نوعةةاً للرادعيةةة عةةن السةةرية، كمةةا صلةةد ذلةة  جليةةاً يف القيةةاس حيةةل ان الةةروا ت الرادعةةة كثةةرية واضةةحة صةةرػلة 

مةن الوضةو ، علةى األقةد يف نظةر فصلحت للردا عن سريهتم ادلستقرة على القياس، اما ادلقةام فةالإ إذ األدلةة الةن سةقناىا مل تكةن 
 .ىت1)ىت...عامة الفقهاء على مّر التاريخ، ثيل تصلً للردا عن تل  السرية وبعبارة أخرى

 جعل األدلة يف املَعرضية ال فعلية التفهيم عليهم السالمالواجب عليهم 
ُُبا ُ َوماا َعلَاا الر ُسا)ولكن قد يورد عليو: ابنو ال دليد على ذل ، بد ال غلب علةى الرسةول إال الةبال   ُُ اْل  ىت2)ىتوِل ِإال  الْاَبال

راً َونَاييراً )واإلنذار والتبشري  علةيهم والواجةب علةيهم  ىت4)ىتَوماا َأْرَساْلناَك ِإال  َكاف اًة لِلن ااِس َبشارياً َونَاييراً )و ىت3)ىتَوما َأْرَسْلناَك ِإال  ُمَبشِّ
ثيةل تكةون نوعةاً وعرفةاً  إىل النةاسحكام اإللاامية األدلة على األ يوصلواالرادعية الشأنية دون الفعلية ونقصد ابلشأنية ان  السالم

 .وال دليد على وجوب ان تكون ثيل يستنبط منها فعالً  ،يف معرض الفهم واالستنباط
نوعةةاً، فلةةو فةةرض ان  ادلةةرادالطريقةةة العقالئيةةة ةةةاىرة الداللةةة علةةى  حسةةب عليةةو السةةالم واحلاصةةد: انةةو يكفةةي ان تكةةون عباراتةةو

بقيةةامهم ذلة  عليهةا أو االسةتنباط منهةةا أو انطباقهةا علةى ادلقةام دلةةا اضةّر  التفريةة تةوا فعةالً إىل وجةو الفقهةاء علةى مةر التةةاريخ مل يلتف
 ابلقدر الثابت من واجب اإلبال  عليهم. عليهم السالم

 أللف سنةالدليل: عدم التفات الفقهاء لرواايت االستصحاب 
 روا ت االستصةحاب ورجعةوا إىل حكةم العقةد ألة  سةنة مل يلتفتةوا إىل ما لعلو يقارب ويوضحو ويدل عليو: ان الفقهاء طوال

                                                             

 ىت.278الدرس ) ىت1)
 .54سورة النور: آية  ىت2)
 .105سورة اإلسراء: آية  ىت3)
 .28سورة سبأ: آية  ىت4)
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واختلفةوا يف )دليةةد العقةدىت الةةذي اراد بةو قسةةم مةنهم )االستصةةحاب والةضاءةىت فحكةةم بعضةهم ابالستصةةحاب عقةالً وحكةةم آخةةرون 
اً ال حكةم بةو حلكةم عقلةو بةو أيضة هةريهومن ارأتى االستصحاب ارآته حلكم عقلو بو ال للةروا ت ومةن رأى أو االحتياط، ابلضاءة 

 .ىت1)ألنو شاىد روا ت االستصحاب وتدبر يف داللتها فنفاىا )على انو لو كان كذل  لصلً شاىداً لناىت
االسةةتناد اكتشةة  روا ت االستصةةحاب )كصةةحا  زرارة وىةةي أربةة ىت والةةد الشةةيخ البهةةائي، مث بةة  الفقهةةاء علةةى بعةةد ذلةة  مث 

 .فقهيةالو األصولية  ةإليها يف حجية االستصحاب بفروعو الكثري 
يعلةم واحلاصد: انو مل يكن من الالزم على الشةارا أكثةر مةن إيصةال الةروا ت الدالةة علةى االستصةحاب الظةاىرة فيةو وإن كةان 

ال يلتفةةت إليهةةا الفقهةةاء، لأفلةةة  أو هريىةةا علةةى امتةةداد ألةة  سةةنة ، فكةةذل  حةةال اى ت والةةروا ت الدالةةة علةةى الضةةمان  ابنةةو قةةد
لةو فةرض ان الفقيةو رأىةا ةةاىرة يف ادلةدعى فانةو ال يشةكد عليةو ابنةو كةان علةى الشةارا ، وعليةو: فبعضةهالألمور الثالثة والةن سةب  

إذا كان وإال لكان مأر ً ابجلهد  ةاىر تل  األدلةعلى انو مل يُرِد  عامة الفقهاء وحيل مل يلتفتوا دلّ  إىل ذل البيان ثيل يلتفت 
 وقهراً التفات الفقهاء إليو. م  ذل  مل غلعلو ثيل ينتج حتماً و اراده  قد

 اإلشكال: ابن رواايت االستصحاب كانت علا وفق حكم العقل
علةةى وفةة  احلكةةم العقلةةي، فلةةم يكةةن وصةةولو إىل الفقهةةاء متوقفةةاً علةةى إيصةةالو عةةض  إظلةةا ىةةو )االستصةةحابىت الروائةةي ال يقااال:

 إبيصالو عض العقد الذي ىو حجة من ابطن؟الشارا الروا ت، فاكتفى 
 بة ثالثةأجو 
 .ابن العقد ػلكم بضمان اجلاين ألنو السبب. فتأمد ،أواًل: قد يقال مبثد ذل  يف ضمان اجلاين أجرة الطبيب ونظائره إذ يقال:

عدمةةو، فلةةم يكةةن حكةةم فةةذىب بعضةةهم إىل العقالئةةيىت  أواثنيةةاً: ان العلمةةاء قةةدؽلاً اختلفةةوا يف حجيةةة االستصةةحاب )العقلةةي 
 اللة فلم يكن البال  فعلياً عقالً وال شرعاً.العقد أو العقالء ةاىر الد

اثلثاً: سّلمنا بلوهو ابلعقد، لكن االستصحاب العقالئي دليد لّّب يقتصر فيو على القدر ادلتيقن، اما االستصحاب النقلي فانو 
ُقَي اْلَيِقااَ  اِبلش اا ِّ أِلَن ااَ  ُكْنااَت َعلَااا يَِقااٍ  ِمااْن َطَهارَتِااَ   ُ  َشااَكْكَت فَالَااْيَ  ))دليةةد لفظةةي كصةةحيً زرارة  َبِغاال لَااَ  َأْن تَاااناْ يَاناْ

وحجيتةو فيتمس  إبطالقو ليعّم الكثري من الفروا أمثال الش  يف ادلقتضي )خالفاً للشيخىت وأمثال مشولو لألصد ادلثبت  ىت2)ىتىتأََبداً 
مةن الفةرد الطويةد والقصةري،  نةواا االستصةحاب الكلةيومشولةو أل ،علةى ادلتتةار جليةةخفيةة أو حةىت لةو كانةت كانت الواسطة   فيما

وذلة  مة  ان االستصةحاب قةد يفيةد احلرمةة أو الوجةوب أو عكسةهما  أو بعضةها، وزوال فرد واحتمال وجود آخر ماامنةاً لةو و...
 خالفاً لألصد اىخر اجلاري يف ادلقام كأصد الضاءة أو االحتياط أو التتيري.

 قاتتنقيح كربى حدود حجية السرية املعارضة لالطاللزوم 
مث ان كضى البحل وىي تعارض السرية م  بعض اإلطالقات، شلا كان ينبأةي ان تةنقً أصةولياً بشةكد مسةتوعب فةان ذلةا 

ية ضِ عر  م  ةاألدلة النقلية يف ال عليهم السالمصوراً وفيها تفصيالت ومنها ما سب  من دعواان التفصيد وان الالزم ان غلعد ادلعصومون 
                                                             

 إذ كان البال  حينئذ  شأنياً ال فعليًا. ىت1)
 .421ص 1طهران، ج –ر الكتب اإلسالمية الشيخ الطوسي، التهذيب، دا ىت2)
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وإن اسةةتقرت السةةرية علةةى اخلةةالمم، فهةةذا شلةةا ينبأةةي ان يةةنّقً حةةىت لةةيهم فعليةةة التفهةةيم ثيةةل تكةةون ذلةةا شةةأنية الوصةةول وال يلةةام ع
 ىذا.سلباً أو إغلاابً، 

وؽلكن االستعانة مبا طرحو الفقهاء يف مسائد فقهيةة متشةتتة عنةد التعةارض بةني السةرية وبعةض اإلطالقةات، وزلةد الكةالم اىن 
ئيةىت سلصصة لطإطالقات أو ان اإلطالقات رادعة عن السرية يف مثد ضمان أجرة ىو: ىد ان السرية الراستة )ادلتشرعية أو العقال

 نفل حرمة املشل يف األراضل الكبار، ابإلطالق املقامل) :الطبيب، ومن الفروا النافعة يف تنقيً ثثنا ما طرحنا عنوانو بقولنا
ادلملوكة للأري، فةان سةرية النةاس جةرت علةى ادلشةي فيهةا ادلشي يف األراضي الكبار جداً ادلعرتضة طري  الناس،  املسألة الثانية:

اَل َيَِال  )))لصعوبة االلتفامم حوذلاىت فهد يكش  سكوت الشارا عن التصريً ابحلرمة عن جةواز ذلة  وكونةو مسةتث  مةن عمةوم 
استناداً إىل ان عمومات النهي عن التصرمم يف مال الأري هري كافية للرادعية عن ىذه  ىت1)ىتىتَماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإال  ِبِطيَبِة نَاْفٍ  ِمْنهُ 

السرية ادلستقرة؟ وان ركين اإلطالق ادلقامي اتمان: هفلة عامة الناس عن احلرمة م  بنائهم العملي على الضاءة أي االقتحام وادلشي 
 .ىت2)ىتالضاءة بعنواهناوليس ادلراد 

 ر الكبار املُلوكة للغري، للسريةصحة الوضوء من األهنا
ان البحل جرى قبد ذل  يف صةحة الوضةوء مةن األهنةار الكبةار ادلملوكةة للأةري ويف صةحة النةوم فيهةا بةد ويف صةحة  ونضيف:

 الصالة فيها أيضاً فلننقد بعض كلماهتم مث بعد ذل  نستتلص النتائج إبذن هللا تعاىل.
والشرب من األهنار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن مل يعلم رضى ىت: غلوز الوضوء 7قال يف العروة: ))مسألة 

ادلالكني، بد وإن كان فيهم الصأار واجملانني، نعم م  هنيهم يشكد اجلواز، وإذا هصبها هاصب أيضا يبقةى جةواز التصةرمم لأةريه مةا 
وز، وكةذا ألتباعةو مةن زوجتةو وأوالده وضةيوفو، وكةد مةن دامت جارية يف رلراىا األول، بةد ؽلكةن بقةاؤه مطلقةا، وأمةا للأاصةب فةال غلة

يتصرمم فيها بتبعيتو، وكذل  األراضي الوسيعة غلوز الوضوء فيها كأريه من بعض التصرفات، كاجللوس والنوم وضلوعلا ما مل ينو ادلال  
 .ىت3)للمال  النهي أيضاىت ومل يعلم كراىتو، بد م  الظن أيضا األحوط الرتك، ولكن يف بعض أقسامها ؽلكن أن يقال: ليس

 آراء العلُاء
سةةواء كانةةت قنةةوات أو منشةةقة مةةن  ىت6)مةةن األهنةةار الكبةةار ىت5)والشةةرب ىت4)ىت: غلةةوز الوضةةوء7))مسةةألة  :وىةةذه بعةةض التعليقةةات

                                                             

 .572ص 14قم، ج -دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائد الشيعة، مؤسسة آل البيت عليو السالم  ىت1)
 ىت.378الدرس ) ىت2)
 .282ص 3قم، ج –السيد دمحم كاةم الطباطبائي اليادي، العروة الوثقى، إعداد: مؤسسة السبطني عليهما السالم العادلية  ىت3)
 اجلواز ؼلتص مبورد جر ن السرية ادلتشرعية. )تقي القّميىت. ىت4)
حةوط الظاىر أنو يعتض يف اجلواز عدم العلم بكراىةة ادلالة ، وعةدم كونةو مةن اجملةانني أو الصةأار، وأن ال تكةون األهنةار لةت تصةرمم الأاصةب، واأل ىت5)

 عدم التصرمم م  الظن ابلكراىة. )اخلوئيىت.
صية حىت نتكلم يف تبينهما وتشتيصهما، وليسا علا ادلالك يف اجلواز وعدمو بد ادلالك يف اجلواز ىو ثبوت سرية ادلتشرعة ليس للكض والصأر خصو  ىت6)

ان على التوّضؤ والشرب منو بدون اإلذن من مالكو، وال الفحص عن وجةود صةّب أو رلنةون يف ادلةالك وإن كةان مةا ىةو ادلشةهور عنةدىم معنةوانً بعنةو 
 البجنورديىت.األهنار الكبار. )
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 .ىت2)ىت...، بد وإن كان فيهم الصأار واجملانني، نعم م  هنيهم يشكد اجلوازىت1)شط، وإن مل يعلم رضى ادلالكني
 لفقه(استدالالت )ا

 .عليو السالموقال السيد الوالد يف الفقو )الثاين: السرية القطعية من السل  واخلل ، الكاش  من رضاية ادلعصوم 
وال يرد عليها: أهنا تكةون حينئةذ سلصصةة حلكةم العقةد، الةدال علةى قةبً التصةرمم يف مةال الأةري، وحيةل إن حكةم العقةد هةري 

 قابد للتتصيص، فال رلال للسرية.
ذا ثبتةةت السةةرية الكاشةةفة، دلةةت علةةى أن ادلالةة  احلقيقةةي رفةة  ادللةة  عةةذا ادلقةةدار، كمةةا رفةة  ادللةة  يف ابب إذ يةةرد عليةةو: إنةةو إ

احملارب، ويف ابب ح  ادلارة، ويف هريعلا، كادلرتةد وضلةوه، فةان ادللة  لةيس إالّ أمةراً اعتةضه الشةارا، فكلمةا أسةقط اعتبةاره مل يكةن لةو 
كادلل  هلل سبحانو، الذي ىو حقيقي هري قابد للرف ، واحلاصد إنو بعد إجازة الشارا ال اعتبار، وإن اعتضه اإلنسان، وليس ذل   

 مل  عذا ادلقدار اجملاز يف التصرمم، ال أنو مل  خصص جبواز التصرمم.
الثالةةل: مةةا حكةةي عةةن اجمللسةةي والكاشةةاين مةةن االسةةتدالل لةةذل  بعمةةوم مةةا ورد مةةن أن )النةةاس شةةرا سةةواء يف ثالثةةة: ادلةةاء، 

، فةان الظةاىر منهةا أن ادليةاه العامةة كالبحةار، واألهنةار، والسةيول، واألمطةار، وميةاه جةومم األرض، والكةالء يف ىت3)ء، والنارىتوالكال
الصحاري الكبرية، ووسائد النار، كاألحجار يف مواطنها، الن يستترج منها النار، ال ػل  ألحد أن يستألها لنفسو، ولو استألها 

وللبحةةل تتمةةة  ىت4)دخد لةةت ملكيتةةو، بةةد رمبةةا يسةةتفاد مةةن ىةةذا احلةةديل أن الثالثةةة مةةن ابب ادلثةةالىتمل يكةةن لةةو ذلةة ، حيةةل ال تةة
 وصلا هللا علا دمحم وآله الطاهرين         وصلة إبذن هللا تعاىل فأنتظر.

َراتِ )) :صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا   :اتا ُقوا الي نُوَب فَِإنا َها ََمَْحَقٌة لِْلَخياْ
هُ  ِإن  اْلَعْبَد لَُيْيِنبُ  َُ ْنَب فَايَاْنَسا ِبِه اْلِعْلَم ال ِيي َكاَن َقْد َعِل  الي 

َنُع بِِه ِمْن ِقَياِم الل ْيِل وَ  ُْ ْنَب فَاُي  ِإن  اْلَعْبَد لَُيْيِنُب الي 
ْنَب فَاُيْحَرُم بِِه الّرِْزَق َو َقْد َكاَن َهِنيئاً َلهُ  اَيتِ  ُ  َتاَل ِإّن   ،َوِإن  اْلَعْبَد لَُيْيِنُب الي  ِر اْْ ِِ ََ آ َن ِة ِإ ْْ  ىتىت  بَاَلْوّنُهْم َكُا بَاَلْوّن َأْصحاَب ا

 ىت.211عدة الداعي: ص)

                                                                                                                                                                                                                                           

 * مل يظهر وجو ذلذا القيد، بد السرية جارية يف األهنار الصأار أيضًا. )أمحد اخلونساريىت.
 * وكذا هري الكبار شلّا يشاركها يف بناء العقالء على جواز ىذا النحو من التصرمم لأري ادلال  وادلأذون لو. )السيستاينىت.

 وال كراىتهم. )ادلرعشيىت. ىت1)
أسد والشرب من األهنار الكبار وإن مل يعلم برضا ادلالكني، وىذا ىو القدر ادلتيقن شلا قامت عليو السرية الكاشفة عةن رضةا ادلعصةوم * غلوز الوضوء وال
 ، وعلى ىذا فيشكد اجلواز م  العلم أو الظن بكراىة ادلال ، ويشكد اجلواز م  العلم أبّن يف ادلالكني صأاراً أو رلانني، ويشكد اجلوازعليو السالم

 ها هاصب، سواء هرّي رلراىا أم مل يأرّيإ لعدم العلم بقيام السرية يف ىذه الصور. )زين الدينىت.إذا هصب
 .283-282ص 3قم، ج –السيد دمحم كاةم الطباطبائي اليادي، العروة الوثقى، إعداد: مؤسسة السبطني عليهما السالم العادلية  ىت2)
 .2ء ادلوات  من أبواب إحيا 4الباب  150ص 3مستدرك الوسائد: ج ىت3)
 .19ص 9بريوت، ج –السيد دمحم احلسيين الشريازي، موسوعة الفقو / كتاب الطهارة، دار العلوم  ىت4)


