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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
(422) 

 الرد: ال إطالق في األدلة اللبّية)سبق 
يه: بان هذا اإلطالق إن مت فإمنا يتم يف األدلة اللفظية، دون األدلة العقلية إذ ال يعقل يف قد يورد عل ولكنه

 .(2)فأبطَل االستدالل( (1)موضوعها اإلمهال فاملوضوع اما مطلق أو مقيد فإذا كان كذلك صح الرتديد السابق
 وختالفهمييا واالسييتعمالية وتوضييي:ه: ان األدليية اللفظييية حيييي أمكيين فيهييا كييل ميين تطييابق اإلرادتييني ا دييية

كميييا أمكييين قطييي  النظييير   ،إرادة املقييييد يف مرحلييية اإلرادة ا ديييية كميييا أمكييين  ،إرادتيييه أمكييين فيهيييا اإلطيييالق مييي 
واإلمهال باستعمال لفظ مهمل أو جممل أو صب احلكم على الطبيعي من دون حليا  حيدو وإطالقيه  (3)امعنه

أراد قيداً لذكرو وحيي مل يذكرو دل عليى ان ايام موضيوعه  ه على الطبيعي فلووتقييدو، مث يدعى انه حيي صب  
 هو العنوان والطبيعي بنفسه فيسري يف كل األفراد.

أما األحكام العقلية فهي دائرة بني النفي واإلثبات فيان العقيل اميا أن  كيم أو ال  كيم كميا حكيم  سين 
 احكاميه اإلمهيال واإلمجيال فانيه إن ات يح وال يعقل يف ،العدل ومل  كم  سن املشي أو شرب املاء مبا هو هو

 .وإال فال مَ كَ له حَ 
 أنواع الحكم العقلي: المسّور بكل أو بعض أو المنصب على الطبيعي

 قد جياب بوجهني كربوي وصغروي:ولكن 
أما الكربوي فهو ان أحكام العقل على ثالثة أقسام: املسو ر بسور الكل واملسو ر بسور البعض وغري املسو ر 

 املنصب احلكم فيه على الطبيعي: بل 
 .فك:كمه بي)كل عدل حسن وكل ظلم قبيح( :أما األول

                                                           

 )فان أريد من العلقة يف الصغرى...(. (1)
 (.111الدرس ) (2)
 اإلطالق والتقييد. (3)
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فعليييه العقيياب أمييا االسييت:قاق ف:كمييه بييه كلييي  بييهفك:كمييه بييي)بعض الظييامل يعاقييب( واملييراد  :وأمييا النيياي
شييفاعة  اهلل أوميين شييامل، ووجييه سييور الييبعض واضييح إذ ال تييالام بييني االسييت:قاق والعقيياب فقييد تشييمله ر يية 

 يتوب إىل بارئه. وقد
وأمييا النالييي: فك:كمييه بييي)اإلحسان حسيين( وذلييك ألن العقييل إذا التفييا إىل طبيعيية فوجييدها مبييا هييي هييي 

كقوليه مبيا هيي طبيعية )تقي  يف مقابيل غريهيا مين الطبيائ ( وذليك  قيبح السين أو باحل حسنة صح له احلكم عليهيا
ألن العنيياوين السييابقة مقت يييات  -بييدواً  – كييم بالكليييةمل  وإمنييا )الكييذب قبيييح( )وعييدم رد الوديعيية قبيييح( 

 (1)ف:سنها مشروط بعدم املزاحم األهم أو املان  كما لو أدى اإلحسان إليه إىل أن يتجرأ على الكبائر ويفعلها
عيي ال املسيو ر يفجعله مصيب احلكيم هيو الطب ،فاإلحسان حينئٍذ قبيح لكنه لعنوان ثانوي ال ينفي حسنه الذايت

 .(2)ني احلقني وا هتنيمج  ب
، (3)احلكييم علييى الطبيعييي، لييزم الف:ييث فييان مل يعنيير علييى مييزاحم أو مييان  حكييم بالكلييية وعليييه: لييو صييب  

مرحليية املقت ييي  أو فقييل انييه حكيم علييى مييرحلتني: األوىل ،عكييا املسييو ر ،ف:كيم العقييل بالكلييية ههنييا بواسيطةٍ 
: مرحلية املواني  ةالعنياوين الطارئية. النانيي عينقطي  النظير في:كم بكون العنوان حسناً أو قبي:ياً مبيا هيو هيو ومي  
 املرحلة النانية: فتأمل. يف فان مل  راها أو أحرا عدمها حكم بالكلية حينئذٍ 

 واإلشكال غير وارد في المقام صغرًى، لفرض ثبوت أعلى مراتب السلطنة
 كيييم أو ال  كيييم وأنيييه ال جميييال ، مث انيييه حييين ليييو أنكرنيييا الكيييربى واسيييكنا بيييان العقيييل اميييا أن هيييذا كيييربىً 
عليى الطبيعيي مبيا هيو هيو، فيان ذليك ال  اً إىل ان حكميه قيد ينصيب  باإلطالق يف أحكامه ولو اسيتناد للتمسك
اإلشييكال السييابق ميين ان السييلطنة درجييات والدرجيية الييدنيا ال تفيييد  يوجييب ااميييةع ييااًل يف املقييام وال إيوجييد 

املب:وث عنه يف املقام وهو جواا ألن  (5)؛ وذلك(4)ها كما م ىيتر كل    اٍ رَ حم ص:ة كل التقلبات والعليا منها غرير 

                                                           

 كما لو علم بانه لو بذل له مااًل أو رد له وديعته الشرتى به سالحاً يقتل به حمقون الدم.  (1)
 ب  احلكم على الطبيعي.ف:يي ميكن ابتالءو مبزاحم أو مان  مل يعمم بسور كل ومجي ، وحيي انه ذاتا حسن ص (2)
 على وجهني ونظرين. –أو إذا أحرا عدم املان  واملزاحم  (3)
 (إشكال: السلطنة درجات وليست كل درجة توجب صحة كل التقلبات( حتا عنوان )111الدرس ) (4)
 وجه رد اإلشكال. (5)

(422) 
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إذ الكيالم هيو  ؛الدرجة العليا من السيلطنة ثبوت السرقفلية وأمناهلا من العقود املستأنفة، إمنا هو بعد الفراغ عن
 ؟وشييبههما أو الانييه هييل للمالييك )وامللكييية هييي أعلييى درجييات السييلطنة( ان جيييري عقييد التييأمني أو عقييد ا لييو 

دون ان ييرد علييه هيذا اإلشيكال، بيل كنيا يف مرحلية متقدمية عين  (1)فإذا كانا السيلطنة قويية مت  القيياس السيابق
مفروضية املوضيوع إذ الب:يي فيهيا عين حيق املاليك يف العقيد املسيتأن   حينئيذٍ  القياس ويف غىن عنه ألن الق ية

 دبرلديهم للمالك. فت النابتةأو يف احلقوق العرفية 
كما ميكن ا واب بفطرية األمرين: ان امللكية أعلى درجات السلطنة وان أعلى درجاهتا تستلزم ص:ة كافية 

 ا بناء العقالء مبا هم عقالء.مالتقلبات بالقعل والفطرة الكاش  عنه
 إشكال: اإلنسان مسلط على أمواله ال على أحكامه

إشكال آخر يورد على االستدالل السابق وهو: ان اإلنسان مسلط على أمواله ولييا مسيلطاً عليى وهناك 
أحكيييام أمواليييه كييييي يقيييال بانييييه حييييي كيييان مسييييلطاً عليييى أموالييييه كيييان ليييه نقلهييييا مب تلييي  أنييييواع العقيييود ومنهييييا 

م يافاً مليا سيبق وجنيب ههنا بوجه آخير  من البي  أجبنا عن هذا اإلشكال يف مباحي احلقوقاملست:دثة، وقد 
 فنقول:هناك 

 الجواب أواًل: العقل هو منشأ الحكم
باعتبارهيا حيديناً يفييد السيلطنة عليى  (2)النَّاَس ُمَسلَُّطوَن َعَلى َأْمَواِلِهمْ ليا الكالم ههنا عن مفياد أواًل: 

ء مبييا هييم األمييوال ال السييلطنة علييى أحكييام األمييوال، بييل الكييالم عيين حكييم العقييل املستكشيي  ميين بنيياء العقييال
 :عى هو ان العقل  كم بأمرينواملد   ،عقالء

األول إىل أن ليييه سيييلطة عليييى ميييا حيييااو  ميييااألول: ان اإلنسيييان ليييه سيييلطة عليييى ميييا اشيييرتاو أو ورثيييه )ومرجعه
 .وأحياو أو استصنعه(

دم ن )عييأيفييد  –وكميا سييبق  –وردع الشيارع  ،النياي: انيه جيييوا ليه فييه لتليي  التقلبيات إال ليو ردع الشييارع
نفسه، فجواا لتل  التقلبات ومنها نقله بالبي  أو اهلبة أو عقد ا لو  (تعليقية ا واا)وال يفيد  (ا واا تعليقي

أو التييأمني أو غييري ذلييك هييو ميين أحكييام العقييل كمييا ان أصييل السييلطنة كانييا ميين أحكامييه، علييى انييه لييو قيييل 
                                                           

 قة موجبة للسلطة... اخل( من ان احليااة واالستصناع موجبان للعلقة والعل111وهو ما سبق يف الدرس ) (1)
 .222ص 1هي، ج1445قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، دار سيد الشهداء  (2)

(422) 
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عنا ا ييواا اسييتناداً لنبييوت السييلطنة، بييال اننييا شيير  ال  فالعقييل حيياكم بييا واا والشييرع  ييضٍ  باحلاجيية إىل اإلم يياء
 رجوع للعقل أو شبهه.

 ثانياً: تشريع السلطنة على األموال تشريع لجواز التقلبات
فانيه ال يييرد ان مفيادو السييلطنة  النَّاااَس ُمَسالَُّطوَن َعلَااى َأْماَواِلِهمْ انيه حيين ليو كيان الكييالم عين مفياد ثانيااً: 

جيواا أي إذ ان تشري  السلطنة على األموال هيو بنفسيه تشيري  للجيواا ) ؛ام األموالعلى األموال ال على أحك
 .عرفاً  لكنه يستلزمه وإال لكان لغواً  ،سلمنا –لتل  التقلبات( 

طنا عليى الشرع اليذي سيل  ان بل نقول  ،وبعبارة أخرى: ال ندعي ان التسليط على املال تسليط على احلكم
فالتقلبات حمكومة شرعاً باهنا جائزة لنيا ال ان لنيا سيلطنة عليى ا يواا بيان قلبات فيها ا أجاا لنا لتل  التأموالن
عمري الفرق بينهما واضح وعدم التفريق هو منشأ ا لط الذي دف  منل احملقق االييرواي لطيرذ ذليك ول ،عهنشر  

 .(1)اإلشكال
ألكل منها أو يناموا فيها أو ميشيوا ويوض:ه: انه كما ان معىن الناس مسلطون ان هلم ان يأكلوا ما يصلح ل

وكميييا ان األول لييييا مييين  كيييان،  كيييذلك معنييياو ان هليييم ان ينقلوهيييا بيييأي عقيييد أو  يييوٍ   ،يصيييلح ليييذلك فيميييافيهيييا 
 التسليط على األحكام كذلك األخري. فتدبر جيداً واهلل اهلادي العامل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َعاِء َما َصَدَر َعْن َصْدٍر نَِقيٍّ الدُّعَ  :قال أمري املؤمنني  ُر الدُّ اُء َمَفاتِيُح النََّجاِح َوَمَقاِليُد اْلَفاَلِح َوَخياْ
 .َوقَاْلٍب َتِقيٍّ 

ْخاَلِص َيُكوُن اْلَخاَلُص فَِإَذا اْشَتدَّ اْلَفَزُع فَِإَلى اللَِّه اْلَمْفزَ   الكايف: عُ َوِفي اْلُمَناَجاِة َسَبُب النََّجاِة َوبِاإْلِ
 .464ص 2ج

                                                           

 اهنم مسلطون على أمواهلم ال على أحكام أمواهلم. (1)

(422) 
 


