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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

(441) 
، ال تفيببد لظاهرهببا إال احلبببم ال بليفببي ألظهببور أحببن  يف ا بببوا  سبببا اكابببال لبببأولبن أابببن عليببه اب  هبب ا اييببة   يبببة البيبب 

رْنُكمْ أيف حترمي األ ن فيبو   (ال َتأُْكُلوا...أال بليفي أي حّلن وجّو  البي ، وظهور  ِِ  ٍ ظباهرا  يف وبوي   (ِإالَّ أأْن تأُكونأ ِِتارأًة عأْن تأررا
بببم الوضببعي فببال تببدل علببى  ابببن امللبيببة ابملعا بباة لببن تببدل علببى جببوا   افببة األ ببن عنببد ال ،ببارة، وال تببال م لببني احلبببم ال بليفببي واحل

 وسبا ا واب أوال  ابل ال م العريف وهو مرآة لل ال م الشرعي. (1أا امللبية فايي ا  البرمي ا  غري ان اب ني هبا(مّ أ ،ال صرفات هبا
 اثنيًا: إطالق اآلية شاِل للتمليك فالداللة ابلتضمن

وإ  قيببن لبوامببا ظبباهرتني يف احلبببم ال بليفببي، إال ا ببه ميبببن االسبب دالل علببى احلبببم الوضببعي  البببرمي ني ي ببنياب  اي :وقببد ببباب
رنأُكْم اِبْلباِطرِل ِإالَّ أوذلك أل  قوله تعبا::  ؛هبما ال ابل ال م  ما هو ماب ضى الوجه األول، لن ابلداللة ال ضمنية روالأُكْم برأيرْ ِْ ال َتأُْكلُروا أأ

رْنُكمْ أأْن تأُكونأ  ِِ  ٍ ال أتفيبد جبوا   بن ال صبرفات، ابل ،بارة، ومبن ال صبرفات ال مليبك وال ملبك،  مبا ا  املسب    منبه  (ِِتارأًة عأْن تأررا
نأُكْم اِبْلباِطرلِ  ِْوالأُكْم برأيرْ ابلبا بن ابا فيهبا ال مليبك وال ملبك، فال ،بارة ببو  هببا ال مليبك الب  هبي حرمبة  بن ال صبرفات يفيبد  (َتأُْكُلوا أأ

 وال ملك، واملعا اة وارة في،و  هبا ال مليك وال ملك ومها وضعيا   اان مشمولني للحبم ال بليفي.
مهبا مبن أظهبر مصبا يا  لبن يعب  ال ت صبرفوا  ي  بو مبن أ باص ال صبرفات ومنهبا ال مليبك وال ملبك (ال َتأُْكُلوا...أواحلاصن: ا   

 صبغه تصرف فبيف لبيعه وارائه؟مسمار يف جدار الغري أو  أال ترى ا   قّ  ؛ال صرف
 احلّلية التكليفية تعلقت ابلتمليك والتملك فأفادت الوضع

وميبن ا  بباب لنحبو آخبر وهبو مبا أجباب لبه اااببا النبائي  لابولبه: أوحل يبا: أ  احلليبة ال بليفيبة أيضبا تفيبد الصبحة وحتاببا اثلثًا: 
 هببي مبن آحلر حتاببا البيبب ، لبن  فبل املسبببن الب ي هبو عنببوا  حل بوي لفعببن البيب ، أل به ال وجببه أل  بعبن م علبا احلليببة ال صبرفات الب 

فبال يبر  علبى ايي بني مبا أفبا ا قبد  سبرا يف قولبه:  اللهبم إال أ  ياببال: إامبا ال تبدال  علبى  املبلف أو أمر توليدي منه م علبا احلبن.
 .(3أ((2أامللك، وإمنا تدال  على إابحة مجي  ال صرفات حىت امل وقفة على امللك 

م مسك لظهور ايية أآيبة احلبن، وأضبفنا آيبة فه ا الوجه واما  ،ا نا متسبنا ابك الق وا ه اامن لل مليك وال ملك الوجهني وفرق
 ن(  عم  المه يف البي  لبن عممناا لل ،ارة ف أمن.قصدمها من أاملسب   ال ،ارة( يف ال مليك وال ملك إذ ا ه 

 )اإلابحة املعوضة( ِن احملاالت
ا  الابببول اب  املعا بباة تفيبد إابحببة  افببة ال صبرفات حببىت الناقلببة لعبوا  هببو البب من،  مبا قالببه الشببي  يف اكاببال و مببا هببو ابعرًا: ر 

فال ميبن االس دالل آبي  البي   ،ما الس حال ه أو، على تابدير تسليم إمبا ه، فا ه ليل ليعا  وال وارةإ :مب  مشهور امل ابدمني، اب ن
 املعا اة لدعوى ااا مصداقهما.وال ،ارة على 

                                                             

 (.440الدر  أ (1أ

 .42ص 3  اب املباسن أللشي  األ صاري( ط تراث الشي  األعظم: ج  (2أ
 .126ص 1الشي  اخلوا ساري، تابرير حبث املري ا النائي ، منية الطالن، مؤسسة النشر اكسالمي ال ال   ماعة املدرسني لابم املشرفة: ج (3أ
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ال  (3أملبا ألبيح لبه (2أم  عدم مالبية املببا  لبه (1أواب ملة: مالبية املبيح للمسمىاما االس حالة، فلما ذ را ااابا النائي  من أ -أ
دين  فببل اكضببافة. ب معببا ، لنبباص علببى مببا تابببدم مببن أ  حابيابببة املعاوضببة تاب ضببي تبببدين أحببد  ببريف اكضببافة ا لببه يف امللبيببة، أو تببب

 .(4أ(وعلى أي حال، ال لد أ  يبو   ن واحد من الطرفني من سن  ايخر
توضيحه ههنا: ا به اخ لبف يف حابياببة املعاوضبة علبى أقبوال اابدار أقول: سبا تفصين البالم عن ذلك اناقشاته فراج ، واكاارة 

ا( وذلبك مبأي املضاف إليهما أومها الل ا  ذ رمها املري ا ههنبا لب ا  اب صبر عليه ابنيمنها: ااا تبدين اكضاف ني، ومنها: ااا تبدين امل عل  
إضبافة لببني املالبك واململببو  وهببي املسبماة ابمللبيببة، فببأّ  امللبيببة حببن رالببك لبني املالببك واململببو   –حسببن هب ا الببرأي  –أل  هنبا  

واملبيعا  أاململو ا ( واكضاف ا  أملبية هب ا للبدينار وملبيبة البائعا   هي:أوهو الب اب م ال ( ففي  ن لي  واراص هنا  س ة أ راف 
لبه أي ريلطبه ويعطيبه لخخبر ل اب  لحن  ن منهما حبله الواصن لينبه ولبني كلو به نيما هي تبدين اكضاف : إذا  للب اب( وحابيابة البي 

ابملشبب ي فبعببد ا   ببا  حبلببه  الب بباب لببه لببريلك رابط   الببهمبب ال  فيحببن هبب ا  لببريلك ايخببر  فسببه هببب ا الببرابط ابلب بباب أأو ابلببدينار(
ب باب، ي حبول ليببو  واصبال  لبني املشب ي والب باب ولعبد ا   با  حببن املشب ي األخضبر مب ال  واصبال  الاألمحر م ال  واصال  لينه ولني 

 .قد ا  ابالومها اكضاف ا  لينه ولني  ينارا لحله ليبو  واصال  لني البائ  والدينار فاحلبال  
مب   ما هي تبدين امل علابني واملضافني أي اململو ني في يح  ن منهما كلو ه عن راب ه لينابله إ: رابط ايخر فاململو ا  قبد ا ب ابالإو 

 .اما لرقبة مالبهما من حيث ل ومهميف مباالاباص احلبلني الرالطني 
امللبيببة أاب  يناببببن هببو لابببني ا اململبببو ني( وعلببى أي فا ببه وحسببن قاعبببدة السببنتية فا ببه يسبب حين ا  يببببو  أحببد املضببافني أامل ع

للببببائ ( ويببببو  املضببباف ايخبببر اكابحبببة أاب  يناببببن الببببائ  إابحبببة ال صبببرفات يف  ارا للمشببب ي  و  ا  يناببببن  ا   ينبببار   املشببب ي ملبيبببة  
 ملبي ها(.
 أوضحنا سالابا  لطال  االس حالة ابلبداهة. ولبن
ا أو ااببا ليسبب  لبيبب  وال وببارة وإ  أمبنبب ، فا ببه حببىت لببو سببلمنا إمباابب وببارة،وال  ا  أاكابحببة املعوضببة( ليسبب  لبيبب وأمببا  -ب

 ابال أأو مبا لبة مبال   لبنهبا ليسب  لبيب  أل  البيب  متليبك عبني   (مسب دال  عليبه ابلسبرية  مبا سبيأي أ ما هو   لك و ما سّلمه 
اكجارة رغم  واا متليك منفعة اال، ليس  ليعا  فبيف يببو   أال ترى ا  ؛ليعا    فليس اال   ( اما مبا لة إابحة   ما عن املصبا   اال

 ما ال متليك فيه أصال  أال للعني وال للمنفعة( لن جمر  اكابحة، ليعا ؟
وببارة إال ااببا عوضببة  مببا ا  اكابحببة لعببوا ليسبب  ل ،ببارة، أل  ال ،ببارة، عرفببا  هببي املوجبببة للملببك، وال يطلببا علببى اكابحببة امل

 .توسعا  وتساحما  
 رفببة  ختبب ها ح  ه إذا إلبنبب ،علببى إ القهببا اب ببه ال إ ببالق لبب لك فا ببه وإ  صببح ا  اكابحببة املعوضببة ليسبب  وببارة   :ولبببن قببد ينبباق 

يصببدق عليببه  جببر ، فا به بببيح مسببا نه أو فنا قبه أو حدائابببه للنببا  وأخب  مببنهم أمببواال    اص ذلببك،  مببا لببو  ا ب  وارتببه اب  ي  ووبارة  
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين ال يصح سلبه عنه. ف أمن. ما ناية  ويصح محله عليه  و  ع

َبأ أأْن يرأترأعألَّمأ، وأعأاِلٌ قأْد شأفَّهُ أأ: عليه السالم الصا ققال اكمام  ثأٌة: جأاِهٌل َيْأ ُل ِلُدنْريأاُه وأآِخرأتِه (5)النَّاُس ثأالأ حتف العابول: أ (( ِعْلُمُه، وأعأاِقٌل يرأْعمأ
 (.322ص

                                                             

 أي لل من املسمى واملعنّي. (1أ
 وهو املش ي. (2أ
 ن.وهو امل م (3أ
 .128املصدر  فسه: ص (4أ
ا ع نْ  ا ف ه  : يب اب ال  . الش ْغن  : وأالش ْفه   (5أ  (.507ص 13العرب: ج ا غ ل ( ألسا  أ ي     


