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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
(918) 

 المحتاجة الجواب: فطرية األصل يغنيه عن الحاجة لإلمضاء والقيود هي
دون حووودها وطووورووها واواكعهوووا وكوووون أصووولها اووون املسووو والر العوليوووة دون حووودها وطووورووها فطريوووا   (1)أصووولها كوووونان  والجوووواب: 

عى هوووو ان العووووود وانهوووا العووووود املسووو فدية كعوووود السووورقفلية وكووو ا عى وال ينفيوووهذ و لووومل ألن املووود  ، لكنوووه ي كووود املووود  واواكعهوووا، وإن صووو   
فهو ا  ،ها العوالء مبا هم عوالء حيث كان انش ها العوو  أو الفطورة، حت جو ىل إم إا واء اون الشوارب ولوو بعودم الوردباحلووق إ ا بىن علي

الطووطاي أو هووو اووورد الكووالم وحموو  الوونوأ واابوورام أاووا الويووود والشووروي واملواكووع فهووي الووف يلووحم الرموووب إم الشووارب فيهووا احوورا  إا ووائه 
 ولو بعدم الردب. عداه

 ض الشروط والقيود فطرية فال تحتاج لهبل بع
مبا هم عوالء ف عود للعو  أو الفطرة فال ج وا  إم  ك لملان بعأ الشروي واملواكع هي أي ا  مما يبين العوالء على كوهنا   بل نقول:
ه خاصووة هووي الووف ج ووا  إم وا للفوو ة يف طوواكه ام اخ لفوووا، فهوو  سووكأالعوووالء عليووه مبووا هووم عوووالء سووواء  ، فيبوووى اووا حت يوو ن إا وواء أي ووا  
 ااا اء.

 أمثلة للشروط والموانع الفطرية
ووا  وورد وميكوون ال مليوو  للشووروي والويووود الفطريووة والعوليووة باطووطاي كووون البيووع يف الوومل قووالوا  )ال بيووع إال يف الوومل( َلا بواْيووعا َّلاَلف فايما

اململوك لمل أم املراد اا متلمل أاره األعم مما لمل سولطة  ( و)متلمل(امللملبو)( سواء أكان املراد ليس لملو)هنى النيب عن بيع اا  (2)تاْملاك  
 ( لينفوه على املوقوف عليهم.الال   ض إليه بيع مثراته )مثرار البس ان املوقوفكم ويل الوقف املفو    االكا  لهعلى بيعه وإن حت تكن 

للفطورة أو العوو ،  اولال  العوالء مبوا هوم عووالء مموا يعوود  واحلاص   ان عدم صفة بيع الغاصب أو الف ويل يف حد  اته مما يبين عليه
اوا صوف ه بااموا ة الالحووة فبودلي  أيو  علوى عودم الوردب لكشوف إا وائه، و و فال حي ا  الو  هو ا الويود إم السو ال اون الشوارب ولوو بال ع

ألكووه باامووا ة الكووه دوو ا احلوود  واملووودار ، علووى اكووه لووو فوورض كوكووه دخوويال  ولووو بنفووو العلووة املعوودة فخوواس سووواء أقلنووا بالنووو  أم بالكشووف
 .ف دبر

ن باوال  كما لو أراد بيوع اوا هوو يف ةايوة اأسوة أو اجترد عنهما باملرة ك فلووك لمل اططاي ان يكون البيع الال  لغاية عوالئية وفائدة 
فاكوه  ،انفعوة طصصوية أو كوعيوة أبودا  أو دودة صغ ة أو ورقة طجرة يابسة ساقطة اوع فورض عودم وموود ةايوة و  أرضهالولة كفبة را  ان 
 .لدى العوالء مبا هم عوالءال يعد بيعا   اكه مبعىنباو  بالفطرة والعو  

 نظائر المقام: فطرية األصل دون الحد: خبر الثقة
طورة كموا سوب  وي    اجلواب أكلر مبالحظة النظائر فان )خرب اللوة( حجة لبناء العوالء عليه مبوا هوم عووالء والراموع إم العوو  والف

كافة أكواعه وطرووه فان بعأ أكواعوه ال تشوهد بوه وفطرية  ه وكما ار ان تصري  امل  ا النائيين به، لكن فطرية أصله ال تس لحم فطرية حد  

                                                           

 احليا ة واالس صناب والعوود واحلووق والشروي اطلوا  أو اا يبت كوكه انها ك لمل. (1)
 .202س 2هو،  1041قم،  -  مجهور االحسائي، عوايل اللآل،، دار سيد الشهداء ابن أيب (2)
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لكن عدم  (1)الفطرة أو العو  كفجية خرب اللوة يف ط ون العوائد أو فيما لو كان الظن الشصصي على اأالف أو لو عارضه خرب آخر
مها هي إم ااا اء دون األص  الفطري حسوب الفورض فاصو  حجي وه وبعوأ أكواعوه بو  بعوأ طورووه ون طرية احلد وبعأ األكواب حيُ ف

 الفطرية ة  حم امة إم ااا اء.
 واللطف والعدل والظلم

فيث حت تكن فطرية فكواعه ال حي ا  إم النو ، أاا بعأ حدوده وأومما الال آخر  )اللطف( فان أصله وامب مما يس و  به العو  
عوليووة فاهنووا  امووة للنووو  فلووو دل عليهووا يب ووت وإال فووال، و لوومل كوواللطف بكووون الرسووول بشوورا  ال االئكووة أو  لوقووا  آخوور فووان العووو  ال 

أو اللطف باهلداية مبعوىن اايصوال املطلووب ال  ،أو اللطف بالفطة بني الرس  وعداها ،وك ا اللطف بكوكه رمال  ال اارأة الال   ،يس و  به
 فان األخ  مما يس و  العو  بكوكه لطفا  وامبا  وال يس و  بوموب اا قبله. ذة الطري ءإرا

ااوووا بعوووأ أكواعوووه  ،أصوووله واموووب وال حي وووا  اا عوووان بوووه أو صوووف ه إم ضوووميمة النوووو  ،ب للطاعوووةواحلاصووو   ان اللطوووف مبعوووىن املوووور  
 وحدوده فمف امة.

جيوري البفوث فيهوا اهنوا  لوم  إ املصوادي  اون ب  وك لمل العدل والظلم فان وموب العدل وحراة الظلم ان املس والر العولية دون كلو  
 وللبفث ت مة تايت ةدا  بإ ن اهلل تعام. (2)مما حي ا  إم اسططاد ان الشارب أو ال طيء انهما بناء على اهنما ضدان هلما يالث، أو عدل

 قالء الفعلي وبناؤهم التقديريبناء الع
 ان بناء العوالء على قسمني ثم 

البناء الفعلي، وه ا هو املعهود بني األعالم املبفوث عنه يف األصول وهو ال ي سب  اكه إ ا كان ان العوالء مبا هوم عووالء  األول: 
 كشف عن كون انشئه العو  أو الفطرة.

ولكنووه كووان  ،علووى العوودم اوونهم سوو  م علووى أاوور وحت يبنوووا عليووه للغفلووة عنووه ال للبنوواء رن ء ال وووديري، و لوومل فيمووا لووو حت جتووالبنوواالثوواني: 
لف وووا إليووه الل ف وووا فلووو فوورض كوو لمل، أي اهنووم لووو الف وووا إليووه لبنوووا عليووه مبووا هووم عوووالء، كووان حجووة كوو لمل اوون ةوو  حامووة إم  يووث لووو أُ 

ولعو  السورقفلية انوهذ إ  السورقفلية حت  ،العوو  أو طوهادة الفطورة والومودان دتوه حلكومو إا اء لنفس النك ة يف حجية البناء الفعلي وهي ع
الوورباري والصووفاري األريوواف و  قلوويال  كمووا ان أكلوور العوووالء يفكووادرا  أو تكوون اومووودة سووابوا  يف الووورون املاضووية بوواملرة أو كاكووت اومووودة 

 فاملصف  هو دعوى البناء ال وديري، فلوو    لومل كوان  لومل دلويال  والغابار ب  واملدن قد ال يعرفوها فكيف يدعى بناء العوالء عليها؟ 
 ف اا  وتدبر. ،يف بعأ الصغريار مما دوكه خري الو اد (3)آخر على حجي ها دون حامة إم إا اء، كعم قد يكون إيباته

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ياتا اْلحافاظاة  ْرضا أاْن تاْكت ما عالاْيها وا باقااع  اأْلا ح ه  أاْن تاْستو را عالاْيها وا أ ماراْت جاواارا وا تاابا تاابا اللفه  عالاْيها ماْن   قال أا  امل انني  ناسا

تاباْت عالاْيها   .20س 11وسائ  الشيعة    ماا كااناْت كا

                                                           

 للصالف يف ال صي  بينهما أو ال ساقط فليست حجية حينئٍ  فطرية. (1)
اهلل عادل ح ما  علم بان كعدم كون الحلحلة  لما  وال خل  اجلنني اشوها  أو طبه  لملذ إ  ال يس و  العو   ال الصغرى مبا هي هي، كعم حيث علم بان   (2)

طرب احلرام أو فعله ال بد أن يكون حلكمة خترمه عن كوكه  لما  وان تومهناه يف بادئ النظر  لما  ككون تشوهه ان أفعال أحد األبوين )كاك  احلرام أو 
عليه مبوا ال حسواب لوه، هرموه إم العودل، وعلوى  على ان ال عويأ يف اآلخرة أو الدكيا مبا يرم  ،ة   لمل( أو ككوكه لدفع بلية أعظم كاكت س نحل عليه

 أي فبفله اوك  ملظاكه.
 البناء ال وديري. (3)
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