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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
(35ٔ) 
 االستدالل على ان اآلية إخبار ابن املعامالت إمضائية

 كما انو قد يستدل على كون اآلية إخباراً، ابن ادلعامالت إمضائيات عكس العبادات اليت ىي أتسيسيات، واإلمضاء إخبار.امس: اخل
 اجلواب: اإلمضاء إنشاء وأتسيس

اء العتبههارىم ولكنههو  هه، فم، اههان اإلمضههاء إنبههاء لالعتبههار البههرعي يف عادلههو مطاريفههاً لالعتبههار العههريف أو العيفالئههي يف عههادلهم، اهههو إمضهه
 جبعل اعتبار شارعي على طبيفو. وتوضيحو: 

 العوامل االعتبارية الثالثة للشخص والعقالء والشارع
 وقد تكون النسبة رني أحدىا واآلخر العموم من وجو: (ٔ)ان لكل من ادلكلف )وكل شخص( والعيفالء، والبارع، عامل اعتبار خاص رو

ه العيفهالء وال البهارع، وكلهم كمها لهو اعتهأ الفاههم نفسهو مالكهاً، ككاه، مهن الفاههبني، وقهد اما البخص، اانو قهد يعتهأ أمهراً ال يعتهأ 
يعتأه العرف كذلم على طبق اعتباره ككا، مهن السهالطني حيهع يعتهأ النهاس مصهادرتو لمممهوال شللكهة لهو ولكهن البهرع ال يعتهأ كلهم أ  

 انو يف عامل التبريع ال يبرّع هحتو وحّليتو.
ء، ايفهد يعتهأون أمهراً وال يعتهأه البهارع كبيهع الكهاو ابلكهاو وكهالطالوم يف طههر ادلواقعهة إك يعتهأه العيفهالء ههحيحاً وال يعتهأه واما العيفهال

البههارع هههحيحاً أ  لههيس عنههده هههحيحاً أ  انههو يف عههامل اعتبههاره ابطههل، وقههد يعتههأون أمههراً ويعتههأه البههارع كعمههوم العيفههود واإلييفاعههات امهها 
 يد أو شرط.مطليفاً أو ريف

اإكا عرات تعدد عوامل االعتبار عراهت ان اإلمضهاء يف جهوىره كا رُعهدين: رُعهد اعتبهار البهارع ىهذه ادلعاملهة ههحيحة يف عادلهو اهان لهو ان 
 يعتأىا هحيحة ولو ان يعتأىا ابطلة، ورُعد كونو تصحيحًا العتبار العيفالء وىو ادلسمى ابإلمضاء، رل ىذا الزم كاك.

اإلمضههاء( لههيس لفظههاً شههرعياً لنههدور مههداره رههل واقههع األمههر ىههو ادلههدار، وواقههع األمههر ىههو ان البههارع إكا أوجههد اعتبههاراً )يف واحلاهههل: ان )
ع( مهع عادلو( من  ، ان يسبيفو إليو اعتبار العيفهالء لهو يسهمى أتسيسهاً )كاعتبهار الصهالة واجبهة( وإكا أوجهد اعتبهاراً يف عادلهو )أ  عهامل التبهري

 لعيفالء لذلم االعتبار يف عادلهم مسّي إمضاء.َسْبِق َجْعِل ا
رعبههارة أخههرل: الت سههيس رلعههول أوالً للبههارع، واإلمضههاء رلعههول أوالً للنههاس ورلعههول بنيههاً للبههارع علههى طبههق مهها جعلههو النههاس أو  ضههااة 

 لو يف عامل اعتباره. شرط أو مانع أو شبو كلم، وكٌل جاعلٌ 
ايف، واألول يف العبهادات والاهايف يف ادلعهامالتا اهان األول أتسهيس مطليفهاً أ  رلحها  حهال رعبارة أخهرل: الت سهيس امها مطلهق وامها إضه

البهههارع والعيفهههالء والاهههايف أتسهههيس إضهههايف ا  ابإلضهههااة إل عهههامل البهههارع أتسهههيس لكنهههو ابإلضهههااة إل عهههامل العيفهههالء أتكيهههد أو مطاريفهههة أو مههها 
 شئت اعّأ.

َُ َحدَهالأ أَدَدداِ )) :هلى هللا عليو والو وسلمكما يدل على ان اإلمضاء إنباء مال قولو  َحاَلُل ُُمَمَّدد  َحداَللأ أَدَدداِ ِإىَل يَددْوِل اْلِقَياَمدِة َو َحَهاُمد
اانههو ال شههم يبههمل العيفههود واإلييفاعههات، وال شههم ان وهههفو ذلهها ابحلههالل وهههف ذلهها حسههم حكههم البههارع ال  كههم  (ٕ)((ِإىَل يَدددْوِل اْلِقَياَمددةِ 

 الف،. اتدرر.
                                                           

 وىناك عوامل اعتبارية أخرل، ليس ىذا زلل احلاجة لذكرىا. (ٔ)
 .5٘ص ٔطهران، ج –ثيفة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتم اإلسالمي  (ٕ)
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 املاضي اإلخبارألن األصل يف الفعل  -1سبق: )
يف  هههن عهههن كهههل ىهههذه اليفهههرائن يف االسهههتدالل علهههى ان اآليهههة إخبهههار ال إنبهههاء إك يكفهههي ان )أحهههل ( اعهههل مههها  مهههن ابب  أقهههول: لكننههها

اإلاعههال واألهههل ايههو انههو إخبههار والعههدول لىلنبههاء  اجههة إل قرينههة وىههي مفيفههودة وعهههدنا علههى مههدعيها، ومهها ككههر مههن اليفههرائن م يههد ذلههذا 
 .(ٔ)األهل العام، اتدرر(
 على ان )أحلَّ( إنشاءمن األدلة 

ُ اْلبَدْيعَ )ولكن قد يستدل على ان اآلية الكرمية   إنباء، روجوه:  (َأَحلَّ اَّللَّ
 األصل ان يكون الشارع يف مقال التشهيع

ُ اْلبَدْيدعَ )ان األهل يف كالم البارع ان يكهون يف ميفهام التبهريع، وعليهو: الهو تهردد األول:  كهان األههل   رهني اإلخبهار واإلنبهاء (َأَحدلَّ اَّللَّ
 انو إنباء.

 األجودة: هذا األصل لدى الدوران دني املولوية واإلرشادية
 وميكن اجلواب روجوه:

ان ىذا األهل إمنها ىهو ايمها تهردد كهالم البهارع رهني ههدوره منهو مولهودً أو إرشهاددً ااألههل ادلولويهة دون النصهم واإلرشهادية، كمها أواِل: 
دوا العههدو، واجتنبههوا اخلمههر وشههبو كلههم، دون اليفضههاد البخصههية كمهها لههو قههال لههو: طلههق زوجتههم أو رههع لههو قههال لههو يف اليفضههاد النوعيههة: جاىهه

ودون مههها لهههو تههردد رهههني كونهههو  رشههادية،اإلإن مل نههدّع ان األههههل حينئهههٍذ  كونهههو مولههودً كلمههها أمهههر أمههراً شخصهههياً   دليهههل علههى أههههالةدارك اانههو ال 
 عي أو  ،ه شلا جرل دأب البارع على اإلخبار عنو.حلكم شر  إنباء )مولودً( أو إخبارًا عن مالكٍ 

 وليس أصاِل لو شك يف انَ يف مقال املولوية
انهو يف ميفامهها أو ال ومل تكهن قرينهة علهى  –نوعهاً  –انو إمنا ىو ايما لو أحرز انو يف ميفهام ادلولويهة أ  يف ميفهام التبهريع، وامها لهو شهم اثنياِ: 

 ات مل هل ىنا يراد رو ااىر احلال اإكا شم النوع يف كونو يف ىذا ادليفام ااىر احلال اال أهل.رعبارة أخرل: األ انو يف ميفامها، اال.
 وليس أصاِل لدى الدوران دني مولوية ذاتية وغريية

أهههل يوجههد لكنههو ال دليههل علههى جههردن ىههذا األهههل كلمهها دار رههني كههون الكههالم مولههودً رذاتههو أو مولههودً ابلواسههطة اانههو ال  ،سههّلمنااثلثدداِ: 
ُ اْلبَدْيدعَ )يعنّي كونو رذاتو ال ابلواسطة، وادليفام من كلم، اانو تعهال قهال: ىهنا  تهردد رهني ان يكهون أحهل إنبهاء، اههو مولهو  وقهد  (َأَحدلَّ اَّللَّ

يف ميفهام  عمهوم أههالة ادلولويهةرذاتو أو إخباراً عن أمر مولهو  سهارق، اههو مولهو  ابلواسهطة والواسهطة يف العهرو  ال الابهوت، وعلهى مهدعي 
 هبا عن إنباء سارق. سلأاً ركل مجلة قاذلا ال  كونو منب ً البارع دلال ىذا، إقامة الدليل أ  إقامة الدليل على ان األهل  

 والظهور اللفظي أقوى من املقامي
ُ اْلبَدْيدددعَ )سهههّلمنا لكهههن ىههذا الظههههور ادليفهههامي معهههار  ابلظههههور اللفظهههي لههههرادعددداِ:  وم رهههل وادلطمهههئن إليهههو حسهههم ادلعتضهههد ابلسهههيا (َأَحدددلَّ اَّللَّ

 ادلتفاىم العريف ايتيفدم الظهور اللفظي على الظهور ادليفامي.
 وصلى هللا على دمحم وآلَ الطاههين

 
زُِل ِلْلَحقِّ ذَ )): عليو السالمقال أم، ادل منني  ْدِق َكِليلأ َوالالَّ َِ اِبْْلَقِّ قَِليلأ َواللَِّساُن َعِن الصِّ َُ أَنَُّكْم يف َزَمان  اْلَقاِئُل ِفي لِيلأ َأْهُل

ْدَهاِن فَدَتاُهْم َعاِرلأ َوَشائِبُدُهْم آِِثأ َوَعاِلُمُهْم ُمَنافِ  قأ َوقَارِنُدُهْم ُُمَاِذقأ اَل يُدَعظُِّم َصِغريُُهْم  ُمْعَتِكُفوَن َعَلى اْلِعْصَياِن ُمْصطَِلُحوَن َعَلى اإْلِ
                                                           

 (.ٖٓ٘الدرس ) (ٔ)
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 .(ٖٗ٘: صهنج البال ة) ((َكِبريَُهْم َواَل يَدُعوُل َغِنيدُُّهْم َفِقريَُهمْ 


