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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

(440) 
 كيةاإلشكال بعدم داللة جواز التصرفات حىت الناقلة، على املل

ُم ِ ووْنُكمْ )سبببا االسبب دالل ه ولببه  عببا    علببى اا املعاةبباة، ل وغببا  بب ر   (ِإالَّ َأْن َتُكوووَن ِاووارَةن َعووْن تَوورا
ال جببببارة،  فيببببد امللببببن البببباليم، ول ببببن أ بببب ا عليببببه ابا هببببها االيببببة   يببببة البيبببب ، ال  فيببببد هظاهرهببببا إال احل ببببم 

يف حتبببرأل األ بببا  (ال ََتُْكلُووووا...)وظهبببور  ،وجبببو ي البيببب ال  ليفبببي )لظهبببور أحبببا  يف البببواي ال  ليفبببي أ  حل بببا 
ُم ِ ووْنُكمْ )في ببوا  ظبباهرايف يف يببويك األ ببا عنببد ال جببارة، وال  بباليم هببني احل ببم  (ِإالَّ َأْن َتُكوووَن ِاووارَةن َعووْن تَوورا

امببا  ال  ليفببي واحل ببم الوضببعي فببال  ببدل علببى مل ببا املل يببة ابملعاةبباة هببا  ببدل علببى جببواي  افببة ال صببرفا   ببا
  ا. انة  نيغري  فاالي اا ال رمي اااملل ية 

واحلا ا  امله ال ماليمة هني حل ية  افة ال صبرفا  حبا املال يبة، وهبني حصبول املل يبة، فبال  فيبد املعاةباة، 
 وإا دخلت يف دائرة ال جارة والبي ، املل يَة.

 اجلواب: الداللة التزا ية عرفية
حل ية  افة ال صرفا  حا امل وقفة على امللن ) الع ا والبيب  والو بية مطل  اا  فيداا  االي اا  وقد جياب

ِْلوو ُ ))و (1)((اَل ِعْتووَ  ِإالَّ بَوْعووَد ِ ْلوو م ))فاملببه   وال  صببا الو ببية ه ببري مببا الببن وه ببها( (2)((اَل بَوْيووَع ِإالَّ ِفيَاووا َِ
البيب  ، هسبب   صبرفا  املال يبةحل يبة  افبة ال صبرفا  حبا ال االي باا، وحيب  أفباد  واملعاةاة هيب  ويبارة عرفبايف 

و املببت املعاةبباة هيعببايف ويببارة فاغببا  فيببد حل يببة  افببة ال صببرفا ، فبباتا جبباي   افببة ال صببرفا  حببا  ،أو ال جببارة
 إت املل ية ملكومة حلل ية  افة ال صرفا . ؛امله مالنحصول املل ية و  املال ية دل تلن ابلداللة االل كامية على

 أو هي شرعية
 احل مني. ا هناك ماليمة  رعية هنيابي ال   وقد

                                                             

 .179ص 6ث ة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال    اإلسالمية ب ةهراا  ج (1)
 .247ص 2ب قم  ج عليه السالماهن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (2)
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 ال دليل على التالزم شرعان إال اإلمجاع وهو  نتفاجلواب: 
أمببا األخببري ف ببري معلببوم إت ال يعلببم جببر ا    ال دليببا علببى البب اليم  ببرعايف إال اإلمجببا  واإلم بباء،وقببد جيبباب

 هلبا ولبو ابلسب و  وإم بائهم عليهم السبالمللملن، يمن األئمة  سرية الناس وهنائهم على  وا املعاةاة مفيدةيف 
 بري حا با يف امل بام )املعاةباة( هبا األمبر ابلع بب  فاإلمجبا  وأمبا  وال يعلبم اا هنباءهم أو سبريعم علبى الب اليم،

ال كمبببوا يف الوقبببت ملفسبببه ابغبببا ال  فيبببد  هماا املعاةببباة  فيبببد حل يبببة  افبببة ال صبببرفا  ول بببن تهببببوا إ إت املشبببهور 
اإلمجبببا  علبببى اا اهلببببة مببب اليف  فيبببد حل يبببة  افبببة املع بببد ر  فمببب اليف امللبببن، ملعبببم اإلمجبببا  حا بببا يف م امبببا  أخببب

ال صببرفا  حببا املال يببة وعلببى اا تلببن مبباليم )اليم( حلصببول املل يببة و ببها البيبب  ابلصببي ة فبباا اإلمجببا  علببى 
 ببباليم احل مبببني الوضبببعي وال  ليفبببي فيبببه واملبببه إتا اب  حلبببت لبببه  افبببة ال صبببرفا  و ببباا تلبببن ماليمبببايف )اليمبببايف( 

 املل ية له.حلصول 
ا على إابحة مجيب  ال صبر فا  حبا  ا  دال  ا على امللن، وإّن  ما ال  دال  قال الشيخ  )الل هم إال  أا ي ال  إغ 
بببا  سببب لكم امللبببن ابملاليمبببة  امل وق فبببة علبببى امللبببن،  بببالبي  والبببواء والع بببا واإليصببباء، وإابحبببة هبببها ال صبببر فا  إّن 

إلمجا  وعدم ال ول ابالملف اك، دوا امل ام اله  ال يعلم تلن مبنهم، الشرعي ة احلا لة يف سائر امل اما  من ا
 .(1)حي  أةلا ال ائلوا هعدم امللن إابحة ال صر فا (

وقال  )و ر ح يف املسالن  أبا  من أجاي املعاةاة سو غ مجي  ال صر فا ، غاية األمر أمل ه ال هد  من ال كامهم 
سببا امللبن عليبه آانيف مبا؛ فباا  المب  هبني إابحبة هبها ال صبر فا  أبا  ال صر ف امل وق ف على امللن ي شف عن 

وهبني  وق فهببا علببى امللببن زصببا ابل بكام هببها امل ببدار. وال ي وق ببف علببى االل بكام ابمللببن مببن أو ل األمببر لي ببال  إا  
 ولعله أييت ال الم عن هها الف رة األخرية مس  اليف. (2)(  هها اإلابحة أي ايف إ  ال ملينمرج

 أجاب السيد الوالد جبواب وأجاب املرييا النائيين عن تلن أبجوهة وقد 
 الوالد: املالز ة عرفية

ومنببببه يعلببببم أا احل ببببم الوضببببعي يببببدل علببببى امببببا السببببيد الوالببببد ف ببببد أجبببباب هوجببببود املاليمببببة العرفيببببة قببببال  )

                                                             

 .42ص 3ج  اب امل اس  )للشيخ األملصار ( ا  راث الشيخ األعظم    (1)

 .42ص 3  اب امل اس  )للشيخ األملصار ( ا  راث الشيخ األعظم  ج  (2)
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 .(1)ال  ليفي، وابلع  ، للماليمة العرفية(
 لفاظ عليهاألهنا  رآة املالز ة الشرعية أو لداللة األ

، أو هي  افية ألا املرجب  يف ولو هرب ة اإلم اء أقول  واملاليمة العرفية  افية ألغا اما مرآة املاليمة الشرعية
علبى املبراد الشبرعي   باا حجبةيف   ال كاميبةيف  مفاهيم األلفاظ ودالالعبا هبو العبرف فباتا فهبم العبرف مبن اللفب  داللبةيف 

ُ )لبببو قيبببا ابا معببب  املبببه حبببا  ن م ح بببا يف امل بببام لوضبببوحفيبببدل علبببى املاليمبببة الشبببرعية أي بببايف، وتلببب َأَحووولَّ ا َّ
ْيعَ  املبه  بايف أ  عرفبايف املبه جبو يا ألملبه اع بربا  ل    فاملبه يفيبدامله جو ي  ا ال صرفا  حا امل وقفبة علبى املل يبة هبه  (اْلبوَ

ووَنُكْم ِطْلباِطووِل ِإالَّ َأْن َتُكوووَن ِاووارَةن َعووْن ) و ببهلن لببها جببو يا وأابحببه، اع ببربا انفببهايف انقبباليف  ال ََتُْكلُوووا َأْ ووواَلُكْم بَويوْ
ُم ِ ووْنُكمْ  جبباي إّنببا للح ببم الوضببعي واملببه  (2)فبباا العببرف يفهببم منببه الببواي ال  ليفببي املسبب  ب  )أو البباليم( (تَوورا

ُ )وهببو اا العببرف يفهببم مببن )وهببها  لببه علببى غببري الببرأ  االخببر  ة.أ ببا املببال ابل جببارة ألغببا انقلببة  ل    َأَحوولَّ ا َّ
ْيعَ   امله اع رب البي   حيحايف انفهايف انقاليف(. (اْلبوَ

 األحناء الثالث لرتابط العقود  ع آاثرها الوضعية والتكليفية
مث أ بب ا السببيد الوالببد علببى ملفسببه هببب)ورثا قيببا  إا أثببر ال جببارة قببد ي ببوا   وينيببايف  شببف الشببار  عنببه، 

، وقد ي وا جبعا هللا احللية هعد ال جارة من دوا ار باا هينهما،  مبا (3)م فرارك من األسد(من اجملهو  م ا )فر  
 قالوا يف ال  وينيا  جبعا العادة، وقد ي وا ابل أثري.

لبببه عَ جَ مبببا  شبببف مبببا ي بببوا أثبببرايف   وينيبببايف أو فببباتا  ببباا األوالا ل يبببر العبببرف املاليمبببة، إت مبببن أيبببة جهبببة ي  
 شوف لد  العرف. ا ال ال  حي  االع بار مسبحامله، خبالف ما إتا  ا

ل ن فيه  على فرض األولني أي ايف، حي  أل ي ال الم إ  العبرف يبر  املاليمبة، هبها ابإلضبافة إ  هعبد 
 .(4)االح مالني األولني(

 وظاهر اللفظ التالزم على كل التقادير

                                                             

 .74ص 1، مؤسسة الف ر اإلسالمي ب هريو   ج1االسيد حممد احلسيين الشرياي ، البي ،  (1)

 الاليم ثبواتيف، املس  ب  إثبااتيف. (2)

 م.، ا مؤسسة آل البيت عليهم السال15612ح 28ب 49ص 12وسائا الشيعة  ج (3)
 .74ص 1، مؤسسة الف ر اإلسالمي ب هريو   ج1االسيد حممد احلسيين الشرياي ، البي ،  (4)
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يف مببن الببواي )جبببواي ال صببرفا  حببا الناقلببة( ومل بببا املل يببة )والببواي   ليفبببي  و وضببيحه مبب  إضببافة  اا  بببال 
قد ي ال ه ومله معلواليف ح ي يايف خارجيايف   وينيايف للبي  وال جارة، خالفايف ملن اع ربا أمرايف اع بار يف  -أوالن ا وضعي( 

 .(1)فيما م ى  يفية  صوير تلن افحس ، وقد أوضحن
 ،اي أو مل ا املل يبة والصبحة مبن جهبةوقد ي ال  ابمله لي  معلواليف هلا ها ال ار باا واقعيايف هينهما )الو  -ب

والبي  أو ال جارة من جهة أخر ( ها اا هللا جيعا )الواي( أو )انقلية املل ية( )عندمها( أو )هعبدمها( مبن دوا 
عنبد د  البرس مبب  املبه ال رهب  واقعيببايف أو إغالقببه  مببا قبد ي برر مالببن البدار فب ا اب با وتلبن  أ  رهب  هينهمبا، 

 هينهما.
يف مبن البواي ومل با املل يبة أو الصبحة، هبو ه بأثري جلبي لصبي ة ه  وقبد ي بال   -ج عبت وا بتيت مبب اليف ابا  بال 

 ن يف عال االع بار  .ول ن هها يف عال احل ائا وتامل   ،فيهما،   أثري النار يف اإلحرا 
لببى املبباليم ال كامببا ع  ببهالبباليم وامللببكوم( فهببم العببرف داللفبباتا  بباا ال البب   ودل دليببا علببى أحببد امل اليمببني )

 .االخر
امببا إتا  بباا األوالا، فببال، إت ال يعلببم معهمببا واقبب  األمببر إت لعببا هللا  عببا  جببر  إراد ببه علببى املببه )عنببد( و 

واقب  ال  بويين، علبى األول، إت الالبي  جيعا احلل ية وال جيعا املل ية )انقلية امللن( أو الع  ،  ما امله ال يعلم 
وهني جواي ال صرفا  دوا مل با املل يبة أو هينبه وهبني مل با املل يبة دوا جبواي  لعله يوجد  راه    ويين هني البي 

 ال صرفا .
إ  العبببرف فببباا العبببرف مرجببب  حين بببه  يف فهبببم  اا( حيببب  ال بببي ببباالي ببباا ال رميفأجببباب  ابا ال بببالم )ومهبببا 

ادامببت قبببد ، ألا ظببباهر ألفبباظ الشبببار  ثببا هلببا مبببن املببداليا حجبببة مالبب الثاملاليمببة مببن غبببري فببر  هبببني الصببور 
أل يببت إ  العببرف ف  ببوا  ا ببفة عببن الواقبب  أي ببايف )الصببورة األو ( وعلببى مببا جببر  إرادة الببرب جيعلببه )عنببدا( 

 )الصورة ال املية( ف أما.
 وصلى هللا على حماد وآله الطاهرين

 
                                                             

واا املل ية قد   وا أمرايف خارجيايف ال اع بار يف فحس ، م اليف  أ عة  هروم ناةيسية  ره  املالن ثملو ه، و هلن الكوجية  (1)
ببببن جببببواي  واغببببا رابا ح ي ببببي خببببارجي وإا  بببباا ال يببببر ،  الاتهيببببة، هببببني الببببكوج والكوجببببة، و ببببهلن األح ببببام ا مسببببة م 

 ووجوب...
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يِن وَ ))  عليه السالمقال اإلمام الرضا  َ اَ َة زَِ اُم الدِ  نْوَيا وَ ِنظَاُم اْلُاْسِلِانَي َوَصاَلُح ِإنَّ اإْلِ   ((ِعزُّ اْلُاْؤِ ِننيَ الدُّ
 (.198ص 1ال ايف  ج)


