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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
 (65) 

 ه الشارعدعوى اليزدي ان الشيخ اختار ان الملكية أمر واقعي كشف عن
يف مسألة عدم تأصل األحكام  املصنِّفامرا واقعيا غري جمعول حسبما اختاره  (1)وليستوقال احملقق اليزدي )

مععر واقعععي عنععف عنععه أبععل هععو  ،مععن األحكععام الوضعععية لععي  حكمععا   بعععم مععا يعععد   إن  ) :حيععق قععال ،الوضعععية
 مععرا  أوإذا عععان  ،(يععة عالنععروية والسععببية و و ععاوبعضععه غععري جمعععول منتععز  مععن األحكععام التكليف ،عامللكيععة  النععار 

 :فنقععول ،اعتباريععا   ن يكععون حملععه مو ععودا  أفععيمكن  - النععار حقيقتععه عععني اعتبععار العقععال  أو  ن  أمبععع   - عتباريععا  إ
بعععد  والثمععرة املتدععددة ،وعععلا املنفعععة املعدومععة ،ق بععه امللكيععةيتعل عع مو ععودا   العقععال  يعتععهون هععلا الكلععى الععلمي  ععي ا  

معا متعلقعان بكلعي الصعالة والزلعا قبعل و ود عا يف ضان خار يان مع أّن  ر  الو وب واحلرمة ع   وذلك عما أن   ،ذلك
 (2)(وهلا مما ال ا كال فيه ،اخلارج

 الشيخ: الحكم الوضعي اما واقعي واما منتزع من التكليفي
ار  أو هععو منتععز  مععن احلكععم ان احلكععم الوضعععي امععا أمععر واقعععي عنععف عنععه النعع هععو ملخععك عععالم النععي و 

التكليفي، وقد استظهر احملقق اليزدي من قول الني  )بل هو أمر واقعي عنف عنه النار  عامللكية( ان الني  
 أمرا  واقعيا  خار يا  عينيا  عنف عنه النار  ال أمرا  اعتباريا   –صريح هله العبارة  ظاهر أو حسب –يرى امللكية 

، ولعو تعت س سره( خمتار الني  )قدس سره( مع خمتاره من ان امللكية اعتباريعة فتعدبر)قدويظهر هلا من مقابلته 
تفصععي ه ومععن حععلو حععلوه عععن إ ععكال امتنععا  بيععع الكلععي يف اللمععة والععدين ولظائر ععا لصعععب هععله النسععبة للنععي  

لوععا  ألن امللكيعة أمعر والكلعي مععدوم فعال يعقعل ان يكعون مم إذ ال بيع إال يف ملك ألن البيع ال يتعلق إال باململوك
 كون صفة للمعدوم اخلار ي وللكلي اللهين؟تواقعي خار ي فكيف 

 نص كالم الشيخ
                                                           

 أي امللكية. (1)
 .272-272ص 1حا ية اليزدي على املكاسب: ج (2)
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و دتععه مععن لععك عبارتععه ممععا يقععارب مععا ذعععره هععو مععا  والععليالظععاهر الععه لقععل عبععارة النععي  باملضععمون، أقووو : 
كي ة والنكعا  للزو ي عة والعتعق للّري عة سببا  ألمر آخر، عسببي ة البيع للمل (1)ذعره يف الرسائل ولصه: )وإن لوحظت

إمعا  :وسببي ة الغسعل للطهعارة، فهعله األمعور بنفسعها ليسعت أحكامعا   عرعية لععم احلكعم بثبووعا  عرعي . وحقائقهعا
أمور إعتبارية منتزعة من األحكعام التكليفيعة عمعا يقعال: امللكي عة ععون النعي   يعق فعو  االلتفعا  بعه وبعوضعه
(2) ،

النداسة؛ وإم ا أموٌر واقعي عة ع ن عف   لني   يق فو  استعماله يف األعل والنرب والصالة لقيم  والطهارة عون ا
 .(2)عنها النار (
 :ا لسبه احملقق اليزدي إليهالتزامه مب هله العبارة ال تدل على ولكن

 الشيخ رّدد األمر ولم يخَتر
أمور اعتبارية  ماإههنا بينهما إذ قال )وحقائقها  فألن الني  )قدس سره( رد د بني األمرين ومل يبت  أما أواًل: 

 منتزعة من األحكام التكليفية.. اخل واما أمور واقعية عنف عنها النار (.
 كون الملكية أمراً واقعياً هو أعم من كونه خارجياً 

أيضا  ال يصعلح  بالثاين، عما هو ظاهر ما لقله احملقق اليزدي عنه، فاله بالتزامه فلو فرض اله صر واما ثانياً: 
دليال  على ذهاب الني  إىل ععون امللكيعة معن احلقعائق العينيعة اخلار يعة لظعري السعواد والبيعاض للّعائ  أو احلعالوة 
واحلموضة للطعام أو سائر الكيفيعا  أو االععراض وذلعك أللعه ععه  بعع)أمور واقعيعة عنعف عنهعا النعار ( والعواقعي 

فمننععأ الععوهم   عود األربعععة واقعيععة لكعن األول منهععا فقعع  عيعين خععار يفععان مراتععب الو  ،أععم مععن اخلععار ي والعيعين
 .هو توهم ان الواقعي مساٍو للخار ي

فمقصعود النعي  هعو ان امللكيعة إمعا  ،االعتباريا  أمور واقعية لكنها ليست خار ية أو عينيعةوبعبارة أخرى: 
ليسعت  العي عقالئيعةالعرفيعة العتباريعة االمعور معن األمعن حكعم النعار  التكليفعي وإمعا  من األمور االعتبارية املنتزعة

بل هي أمور واقعية عرفية عقالئيعة  ،جمعولة للنار  باملرة ال بالفسها وال جبعل مننأ التزاعها وهو احلكم التكليفي
 -مععثال   –تعععاىل  أن امللكيععة والزو يععة عععللك، وقععد عنععف النععار  عنهععا فقولععه لبداهععةأي هععي اعتبععارا  عقالئيععة 

                                                           

 ي املعاملة.أ (1)
 فقد فسر الوضعي بالتكليفي. (2)
 .252-242ص 2األصول: ج فرائد (2)
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مبععين علععى اقععق اعتبععار عقالئععي  (2)"ال بيووع ااّل عوون ملوو " :)عليععه السععالم(وقولععه  (1)(ا َمَلْكووْتْم َمَفاَحَحووهْ َأْو َموو)
أمعر واقععي قعائم بعالف  املعتعهين وقعد بع  عليعه النعار  وعنعف عنعه وأمضعاه ال ألعه  هوسابق على عالم النار  و 

 ولو بإفاد مننأ التزاعه. أو ده
النععارعية لظعععري احلقيقعععة النععرعية بعععل هعععو مععن احلقعععائق العرفيعععة العععي  لعععي  هععو معععن املخ ععععا   :وبعبععارة أخعععرى

 عنف عنها النار .
 الدالالت واقعية لكنها ليست عينية خارجية

فاله لي  املراد ان هلعا  ،احلقائق اللغوية أمور واقعية عنف عنها النار  الدالال  أو ما لو قلنا انويوضحه: 
هععي مععن عععامل الو ععود الععلهين، عداللععة األسععد علععى احليععوان املفعع س تبعععا  و ععودا  يف األعيععان لوضععو  ان )الداللععة( 

من املعقوال  الثالية  (2)فان موون الداللة واحلقيقة اللغوية أو اجملا  هو اللهن فاّنا ،للوضع أو لكثرة االستعمال
لعقعال  وقعد أمضعاها النعار  وا والواضععني وحقائق قائمة بألف  املعتعهين املنطقية، بل املراد اّنا جمعوال  عقالئية

 .تأيت غدا  بإذن اهلل تعاىل تتمة أو عنف عنها أو تصرف فيها بالتضييق أو التوسعة.. ولتوضيح عالم الني 
 اشارة للمختار في انتزاع األحكام الوضعية من التكليفية

علععى ذلععك بعع   ذهععب النععي  إىل ار ععا  األحكععام الوضعععية علهععا إىل األحكععام التكليفيععة واسععتظهر انحنبيووه: 
 .فرا عه واستدل عليه مبا ذعره يف الرسائل يف هلا املوضع من املقصد الثالق ،احملققون

 ا ارة عابرة فنقول:احلال يف ذلك موعول ملظاله، لكن لنري هنا إىل املختار  وححقيق
، عمعا (4)والزو يعة اله ال استّالة يف  عل النار  لبعم األحكام الوضعية ابتعدا   عالقضعاوة والواليعة وامللكيعة

عع  )قععدس سععره( ا  م تنتععز  منهععا األحكععام الوضعععية علععى مععا قععررهال اسععتّالة يف  علععه األحكععام التكليفيععة يف حماهل 
 وفصله.

 ومل يد  الني  استّالة األول وال ذعر دليال  على االستّالة.

                                                           

 فتأمل. 11النور:  (1)
 .184ص 22 امع أحاديق النيعة )للهو ردي( ج (2)
 أي الداللة، وعلا عون هلا جما ا  يف هلا املع  فان االتصاف باجملا ية عالعروض يف اللهن فق . (2)
 مثل السببية أو النروية على تفصيل.وان أمكن النقاش يف  (4)
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عقال  على عال النوعني، حسب فاألمر منوط بعامل اإلثبا  واملر ع ظواهر األدلة، والظاهر ان بنا  الوعليه: 
يرون امللكية أمرا  قائما  برأسه عما تتبعه حلية عافة االستمتاعا    (1)املوارد؛ فاّنم يرون الزو ية اعتبارا  قائما  برأسه

 ( وت تب عليه إباحة عافة التصرفا .احملىي أو املوروث..يوصف به الني  املن ى أو جمعوال  )أي اعتبارا  
 .أمضاه فق بل  املقاما لنار  مل يتصرف فيما اعتهه العقال  يف أمثال هله ان ا والظاهر

 عععل احلكععم الوضعععي  يف مقععام اإلثبععا  تععارة   ا  العقععال  فععان الظععاهر ان النععار  م الععه مععع قطععع النظععر عععن بنعع
َواْلْمْؤَمنَوواْت بَوْعْهووْهْم  َواْلْمْؤَمنْووونَ )بععل  (2)"فَووَنن ي قَووْد َجَعْلتْووْه َعلَووْيْكْم َحاَكموواً...": )عليععه السععالم(مبا ععرة عقولععه 
َراَئ ..."وأخرى قد  عل احلكم التكليفي عقوله:  (2)(َأْولََياْء بَوْعٍض...  (4)"َدَعي الصَّاَلَة أَيَّاَم َأقوْ

 ا بل ووقوعهما يف حيطة العرف والعقال .منّوين وعقالئيتهفاملتبع هو ظاهر لسان الدليل بعد إمكان ال
َراَئ ...دَ "مثل  لنا ان لدعي بان بل  ، اله عا ف عن اقق املالعيةالظاهر يف التكليف "َعي الصَّاَلَة أَيَّاَم َأقوْ
 ولللك فهم املنهور ذلك. يف مرتبة سابقة للّيم

الثبعععو  مبعععع  ان العععدليل علعععى احلكعععم التكليفعععي ععععان هعععو  ععععامل اإلثبعععا  قعععد تععععاع  معععع ععععامل انوالظعععاهر 
ثبوتعا   –فعاحلكم التكليفعي تعابع  ،حكم وضععي يف مرتبعة سعابقةو ود  –على فرض قبول ذلك  –املكتنف منه 

 فتدبر  يدا  واقيق ذلك يف حمله بإذن اهلل تعاىل. (5)للّكم الوضعي لكنه إثباتا  هو املتبو  وغريه التابع –
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أي معتها  بلاته وجمعوال  مبا رة. (1)
 .17ص 1اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (2)
 ، وقد فصلنا و ه ذلك يف  ق التفسري عند التطرق لآلية النريفة.71التوبة:  (2)
 .85ص 2اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (4)
 ملنكنف.أي هو الدال والكا ف وذاك املدلول وا (5)


