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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(133) 
 على لزوم املعاطاة (ال َتأُْكُلوا...)وجوه لالستدالل بـ)

كماا ساب ، وهنهاا الوالاه   (1)(...ن االستدالل ابآلية الكرمية على لزوم عقد املعاطااة وططاالن الفساك ميكان ان يكاون طوالاو   ال اةإ
 ان أكل ما اشرتاه الغري ابملعاطاة أكل للمال ابلباطل)الثاين وهو: 

ة املستثىن هنهاا هاو التملال ابلوالاه الباطال عريفاا  ويف ن املراد ابألكل ابلباطل يف اجلملإ) :الواله الثاين: ها ذكر  الشيك التربيزي هن
طناء العقالء، وأّن التملل كذلل ابطل يف الشرع أيضا  كما هو هقتضى النهي، ولاو كاان هتعلا  النهاي هاو األكال ابلباطال اارعا  كاان 

 .(2)كما ذكران هعاهلة الزهة عندهم(الكالم لغوا ، والرالوع يف املعاطاة يف طناء العقالء متّلل ملال الغري طال ح ، يفإن املعاطاة  
ْلباطالا )يفاالستدالل على هذا هو ابملستثىن هنه وحدة وهو  نأُكْم ابا ْلباطاـلا )، وسيأيت طيان انه لاو أرياد هان (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بـأيـْ  (ابا

 .(3)الباطل الشرعي لزهت اللغوية كما قاله وقد يقال طلزوم الدور كما سيأيت هع رّد (
اقتبس هذا اجلواب هن الشيك إذ قال: )وميكن التمّسال أيضاا  ابجلملاة املساتثىن هنهاا  حياأ إّن أكال املاال ونقلاه عان هالكاه  وقد

هاع طعام هاا ياربهن طاه أو قاد ياورد  وتوضايهه ،لكناه أضااف إلياه هاا يفاد  يف عبارتاه (4)طغري رضا املالل، أكل وتصّرف ابلباطل عريفاا (
 لى أهور:ان االستدالل يعتمد ع عليه:

 املرجع يف املفاهيم العرف، واملراد ابلباطل العريف أو الواقعي؟
ْلباطاـلا )ان املرالع يف املفاهيم وهنها هفهوم الباطل الوارد يف اآلية الشريفة هو العارف يفااملراد طاااألول:   هاو الباطال العاريف  والسارّ  (ابا

ـْن )ويادل علياه قولاه تعاا :  ،لقااة إ  العارف يفهام املرالاعه (يفيه ان األلفاظ )ألفاظ عناوين املوضوعات وقيودها وابهها ـْلنا ما وأمـا أأْرسأ
ْلباطالا )ولكن سب  هّنا ان  (5)(رأُسوٍل إاالَّ بالاسانا قـأْوماها  ميكن ان يفسر أبرطعة عشار هعاىن تعاود رهوساها إ  الباطال العاريف والشارعي  (ابا

ا الواقعية هو ان املاراد الباطال الاواقعي  وذلال لوضاوو ان واضاع لغاة العارب، والواقعي، وسب  ان هقتضى ان األمساء هوضوعة ملسمياهت
تصاور األااياء الواقعياة يفوضاع  اا الحظ أو سواء أكان هللا الل الالله أو أحد احلكماء كيعرب طن قهطان أو جمموعة هن احلكماء، 

هناه العارف إذ العارف  يفهماههار وهكاذا وي يضاعه ملاا يفوضاع لاه اسام الن –اخلارالي والاواقعي  –تصور النهر  يفمثال  الحظ أو ،أمساءها
املاراد )الباطال العاريف( ألن وان العارف هاو ان املرالاع يف املفااهيم  :ولكنناا هاع ذلال نقاولوذلل وإن كاان مهاا  هنه استقى ال العكس، 

، وطااذلل يلتقااي األنبياااء آدم هااثال   ن أاب، ولاايكعنااهال طرياا  لنااا إ  واضااع اللغااة إال العاارف ألداام تلقااو  ياادا  طيااد  إذالعاارف هاارآة الواقااع 
 .املبنيان )الواقع والعرف(

 ليس املراد ابلباطل الباطل الشرعي
ْلباطاــلا )اناه ال يااراد طاااالثــا : األمــر  الباطاال الشاارعي، ملاا سااب  هاان والااو  إرادة العااريف أو الاواقعي، وأيضااا : ألنااه ال حقيقااة ااارعية  (ابا

طعام املصاادي  اناه أحيااان  يقاوم طبياان غاياة األهار  ،الشاارع يف هعناا  هان ف  وال وردت رواياة طتصارّ  للباطل وي يّدعها أحاد هان العلمااء 
 تصور العرف انه ليس كذلل جلهله ابنطباق كربا  على صغرى طعم املقاهات.كودا ابطال  واقعا ، وقد عن   يفيكشف
 زوم حماذير ثالثةل  لا 

                                                           

 (.424الدرس ) (1)
 .55ص 2املريزا الواز التربيزي، إرااد الطالب إ  التعلي  على املكاسب، دار الصديقة الشهيدة )عليها السالم( ا قم: ج (2)
 (.424الدرس ) (3)

 .55ص 3م: جكتاب املكاسب )للشيك األنصاري( ط تراث الشيك األعظ  (4)

 .4سورة إطراهيم: آية  (5)



 (773)ه4114/ ربيع األول  82لثالاثء ا .........................................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

ْلباطالا )طا إضايفة إ  ذلل يفانه يلزم هن القول ابن املراد اللغوياة وصصايل احلاصال   ال اة: يف اآلية الشريفة الباطل الشارعي حمااذير (ابا
 والدور.

 حمذور اللغوية -4
م علايكم حارّ  مبعاىن )أ  ، يفيكاون طعاد اننشااء إنشااء   ،(1)ابلباطل الشرعي املراد طه احلارام (ال َتأُْكُلوا...)اها اللغوية: يفألن تعل  النهي 

ــوا)و)أحاارم علاايكم( هااو هفاااد  هتااه علاايكم(هااا حرّ  ــلا )و)هااا حرهتااه علاايكم( هااو هفاااد  (ال َتأُْكُل ْلباطا املااراد طااه الباطاال طناااء علااى ان  (ابا
واهاا  كماا سايأيت،  اها األخري يفألنه صصيل حاصل أو دور :الشرعي أي احلرام، وقد سب  ان كثريا  هن األصوليني رأوا لغويته أو اهتناعه

 ؟األول يفألنه حىت لو قيل طعدم اهتناعه يفانه غري انيفع إذ ها يفائدة التهرمي طعد التهرمي حىت لو أهكن
 أجوبة ثالثة عن حمذور اللغوية

 :ولكن إاكال اللغوية غري وارد 
 إمنا تلزم لو كان النهي مولويا  -أ

، يفانه الزم خصوص كون النهي هولواي  دون كونه إرااداي ، يفان اها أوال : يفألنه أعم هن كون هتعل  النهي هو األكل ابلباطل ارعا  
وال جماال  هن أاكل إمنا أاكل على املولوي وانه يلزم هنه اللغوية أو الدور أو صصيل احلاصل، اها انراادية يفلم يشاكل عليهاا أحاد،

مث طعد الفارا  هناه يقاول  ولو استنادا  إ  األصل هثال () هولواي   يف اآلية يفكان ينبغي ان يثبت أوال  كون النهي لإلاكال عليها ابللغوية،
، لكنااه ي وإال لزهاات اللغويااة )لغويااة تعلاا  النهااي املولااوي ابلباطاال الشاارعي( العااريف ال الشاارعي املااراد هاان )الباطاال(ابنااه يلزهااه ان يكااون 

هنها دعاوى ان النهاي هولاوي يفالباطال ال  أو  تليس ،يستدل على ذلل، ودعوى قرينية إرادة )الباطل ارعا ( على ان النهي إراادي
 .يفتدطر (2)إذ يفيه ها ال خيفى يراد طه الباطل ارعا  إذ كالمها خالف الظاهر يفتأهل

ليس طلغاو  (وتعل  النهي املولوي ابحملرم الشرعي املولوي)واننشاء طعد اننشاء  النهي واها اثنيا : يفألن األهر طعد األهر والنهي طعد
 :طل هو انيفع لوالهني

 النهي الثا  جزء العل ة لالنزجار -ب
األول: انه كثريا  ها يكون النهي الثاين هو الباعأ للعبد حنو االنقياد دون األول، أو يكون طضميمته لألول حمركا ، كما جند ذلل، 

ا  هولاااواي  أو اثلثاااا  وراطعاااا  يفينبعاااأ اثنيااا    ر  ه اااإذا ي ينبعاااأ أوال  عااان األهااار أ  اناااه ابلوالااادان، يف الكثاااري هااان العصااااة، وهااانهم األوالد، حياااأ 
 .، يفليس طلغو  ، واحلاصل: ان كل أهر هولوي يكون الزء العّلة لالنبعاث أو االنزالارحينئذ   أو زالر  اثنيا  واثلثا  يفينزالرحينذاك، 
 النهي الثا  عل ة للمرتبة األعلى من االنزجار -ج

ل والتهريل حقائ  تشكيكية ذات هراتاب، وميكان ان يكاون النهاي املولاوي األول الثاين: ان البعأ واالنبعاث والزالر واالنزالار والتهري
وتفاعاال، والفاارق  اااهر ابلربهااان انيّن إذ االنبعاااث  وتكاساال وقااد ينبعااأ طقااوة   ابعثااا  ضااعيفا  ويكااون الثاااين ابعثااا  أقااوى وقااد ينبعااأ طضااعف  
وال يارد عادم إهكاان تشاكيكية االنبعااث ا ، عكاس األضاعف. هتعددة، كّما أيفرادا األقوى طتفاعل يثمر اهتثاال  أمت كيفا  أو هتعددا ، يفيما كان ذ

 ألنه اها حاصل أو ال؟ إذ ذلل إمنا يصح يفيهما ابملعىن االسم هصدري دون املعىن املصدري. يفتأهل وتدطر. ،واالنزالار
 عرفاا  حبقٍ  املعاطاة متل ك  
عريفاا   لماثمن هان املشاجي، طفساده طادون رضاا ، يعادّ لوان اساجالاع الباائع ان املعاطاة متّلل للمال طواله ح  عريفاا   األمر الثالث:

ابطال  كاسجالاعه ها ابعه طعقد لفظي، وهذا هبين علاى اساتظهار ان املعاطااة عقاد الزم عناد العارف، وإال يفاال ياتم االساتدالل كماا ال 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين     خيفى. وللبهأ صلة إبذن هللا تعا .

: مانأ الشَّك ا إاَلأ )): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  الأ َتأْلاُسوا عاْندأ ُكل ا عأاِلٍا إاالَّ عأاِلٍا يأْدُعوُكْم مانأ اْْلأْمسا إاَلأ اْْلأْمسا
يحأةا  اوأةا إاَلأ النَّصا صا وأمانأ اْلعأدأ ءا إاَلأ اْْلاْخالأ االختصاص: ) ((وأمانأ الرَّْغبأةا إاَلأ الزُّْهدا  اْليأقانيا وأمانأ اْلكاْْبا إاَلأ التـَّوأاُضعا وأمانأ الر ايأ

                                                           

 وقد يراد طه غري ، وسيأيت. (1)
 ال األهرين يفيه خاليفه.ال األهرين يفيه على األصل، واألول، ك  إذ األخري، ك   (2)
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