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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
(288) 

 ردوٌد على استدالل أبي حنيفة
 تبعه، مناقش فيه للوجوه اآلتية: استدالل أيب حنيفة ومن ولكن  

 ال إجماع، وعلى فرضه فهو مدركي ولب ي
؛ فالةةدليأ أخةة  مةةن املةةدعى ان غايةةة مةةا  مةةره مةةن رةةتة التصةةرفاش بةةالبيص واللةةراا، هةةو رةةتة التصةةرفاش االبتالئيةةة  ون غ هةةا أواًل:

 عليه:    ر  و  اع املرمب وانه ال قائأ بالفصأ، مما أمملناه، فان أرا  تتميمه باإلمج إن مان هو رتة مطلق تصرفاته املعامالتية بإ ن الويل،
 وتقييد املالكية اإل ن باملصلتة. ،يةف  ن  احل  انه ال إمجاع بدليأ وجو  املخالف من العامة واخلارة، وقد سبق يف الدرس األول تفصيأ  -1
ليس حبجة على امللةهور، واملةدره هةو أم ةال مالمها بأ هو معلوم االستنا ، و  سّلمنا، لكن اإلمجاع حمتمأ املدرمية واالستنا ، -2

والروايةاش وأشةباهها  َأْموواَلُهمْ   َوآتُووا اْلَيتوامىويف طةرف اإلببةاش  َوال تُوْؤتُووا السفوَفهاَ  َأْموواَلُكمُ اآلية الكرمية ففي طرف النفي 
، ويف طةرف النفةي حةدي  اخلارج السةفيه فقة إطالق الناس مسلطون وأشباهها املفيدة لصتة تصرفاش الصيب و ففي طرف اإلبباش: 

 .وما أشبه (1)َعْمُد الصَِّبيِّ َو َخطَأُُه َواِحدٌ الرفص و 
، بةأ   دةد أم ةرهم يطةرأ مسة لة د له ليكون له إطالق يستدل بعمومه علةى عةدم القةول بالفصةأقعسّلمنا، لكنه ليّب، وال م -3

ال ميكةن  عةوإ إطةالق   هةاا الوجةه، وعلةى أا فةان غة  املعصةوم  رتة املعامالش إ ا مانت اختباراً، ولعةأ م ة اً مةنهم غفةأ عةن
 .إليها همالمه جلهة من اجلهاش إال بعد إحراز التفات

 فهو مجمل ابْوتَوُلواالمحتمالت الخمس في 
 إما جممأ وإما منصرف إىل غ  التعامأ بالبيص واللراا. توضيته: ابْوتَوُلواان  ثانياً:

 ه مخسة:وجو  ابْوتَوُلواان احملتمأ يف 
ابتالؤهم بإشرافهم على املعامالش الة  يقةوم  ةا األوليةاا أا بةان ا ةروها ويلةاهدون طريقةة تعامةأ آبةائهم وميفيةة مةداوال م  -أ

يفهةم املصةاو واملفاسةد ووجةه هةاا الصةيب ظر هةأ نيُ ترب، بان يُ التجارية وأخاهم ور هم يف البيص واللراا، فان عقلهم ورشدهم بالك 
 عاملة وقبول أخرإ أو وجه رفض هاا السعر أو الرفض يف وقت  ون آخر أو مص زبون  ون آخر.رفض هاه امل

ابتالؤهم بان يقوموا هم باملقدماش م ن يؤمروا بتقييم مثن الب اعة، عرب السؤال من خمتلف الباعة، وبان يدرسةوا شخصةياش  -ب
يريةد بيعهةا أو شةرااها أو املزرعةة أو احلصةان أو السةاعة اليدويةة او ال ةوب املتعاملني، وبان يقوموا بدراسة مميزاش الب اعة، مالدار الة  

وال ةةوب نوعةةه وجنسةةه علةةى قيمتهةةا وغةة   لةةك،   لةةك ومةةم يةةؤبر وعمرهةةا التقةةرييب أو حةةك ميلةةو الفامهةةة، فالةةدار مةة اًل موقعهةةا اجل ةةرايف
 و غ  أواهنا مما يزيد من قيمتها وهكاا.الفامهة موهنا يف أواهنا م اًل أو  ،ومدإ مرغوبيته وعالمته التجارية م الً 

 روا عقو اً رورية مص متعاملني روريني.يُ ابتالؤهم بان  -ج
 روا العقو  ب نفسهم ولكن حتت نظر أوليائهم يف مأ عقد عقد وبإ هنم، فيكون إجراؤهم العقد أشبه باآليل أو التبعي.يُ ابتالؤهم بان  - 
 املةة  جعةوا يف مةأ معر ي  ومالةة عامةة  ون حاجةة ألن  مُينتةواأمةر املتجةر أو  مليهاًل بان يفّو  إروا العقد استقاليُ ابتالؤهم بان  -هة

 إىل الويل. ملة  معا
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بني هاه اخلمسةة، فةال يصةال االسةتدالل  ةا علةى الرابةص، الةاا هةو مبةن مةالم أيب حنيفةة، ومةص اإلمجةال مر   جممأ  ابْوتَوُلواو
 .ابْوتَوُلواألنه العام الاا يرجص إليه مص اللك يف املخص  وهو  َفهاَ  َأْمواَلُكمُ َوال تُوْؤُتوا السف يكون املرجص هو 

ابْوتَوُلوا منصرف لغير قيام الصبي بالمعاملة 
، أما الرابص فانه بعيد عن السياق وعةن أو مص ال ال  منصرف إىل االحتمال األول أو ال اين أو مليهما ابْوتَوُلوابأ قد يقال ان 

يف اآلية اخلامسة )إضافة إىل ما سي يت من ان مفهوم اللةر  يف اآليةة السا سةة يعارضةه(؛ و لةك ألنةه إ ا مةان املبةن  صرأ بهامل احلكم
)على الفر ، وسي يت حتقيقةه( فةان  ومنها البيص واللراا املكن به عن مطلق تصرفا م فيها َوال تُوْؤُتوا السفَفهاَ  َأْمواَلُكمُ العام هو 

الوجةةه عرفةةاً عةةدم اإليتةةاا ينةاقض واألمةر بيكةون يف ضةةمن عةةدم اإليتةاا، فةةإ ا دةةال يف االختيةار يةةؤتى مالةةه، ينب ةةي ان ر ابةةختاالبةتالا واال
 ا حينذا  ينصرف إليهما.بتالاالفعدم اإليتاا يتجانس مص االحتمال األول وال اين  ون الرابص، ، وبعبارة أخرإ: الرابص فانه نوع إيتاا

 صحة االستثنا  ليست دلياًل على فعلية إطالق المستثنى منه
قةةةال: )وهةةةاا االختبةةةار إاةةةا اصةةةأ إ ا أ ن لةةةه يف البيةةةص  ابْوتَولُووووااسةةةتدل أبةةةو حنيفةةةة بصةةةتة االسةةةت ناا علةةةى إطةةةالق  ال يقوووال:

بدليأ أنةه يصةال االسةت ناا، يقةال: وابتلةوا اليتةامى إال يف البيةص  واللراا، وإن   يكن هاا املعن نفس االختبار، فهو  اخأ يف االختبار
 .(1)واللراا، وحكم االست ناا إخراج ما لواله لدخأ(

)ورةتة ان يلةمأ االبةتالا املعةن الرابةص( ولةيس  لةياًل علةى فعليةة  هولة ليأ على رتة  خشيا مال؛ إ  رتة است ناا   إذ يقال:
أجةزش لةك البيةص  :قةالأال ترإ انه لو  ؛مومرإ إمكان العموم واإلطالق أعم من اإلطالق والعله( بعبارة أخ صافالدخول )وهاا هو الن

أو إال بيةص اخلمةر وامليتةة( لكنةه  ةاا القةدر ال يصةال  لةياًل علةى مونةه مطلقةةاً  ال ةررافانةه يصةال االسةت ناا بةة)إال البيةص ال ةار، أو البيةص 
ومزيد التوضيال: ان الصتة والفعلية متكافذان قوة وفعاًل وحتققةاً، فةإ ا رةال  البيان، بأ يب إحراز مونه يف مقام بالفعأ وإرا ته األعم

على إطالق املست ن منه بالفعأ، فاستدالله بصتة االست ناا علةى فعليةة  ّل االست ناا رال يف املست ن منه اإلطالق وإ ا وقص بالفعأ 
 اإلطالق يف املست ن منه غل .

ابْوتَوُلوا  رد البيانليس وارداً مو 
 إ  اإلطةالق متوقةف علةى ياميةة مقةدماش احلكمةة ومنهةا ان يكةونلوجةه الرابةص، ليقال بلةموله لليس مطلقاً  ابْوتَوُلواان  ثالثاً:

  إن   يعلم انه يف مقام البيان من هاه اجلهة ليقال بإطالقه وان املعن الرابص  اخأ فيهوالاملوىل يف مقام البيان من جهة أنواع االبتالا 
، و لةك ألن اآليةة الكرميةة مسةوقة لبيةان شةرطية االبةتالا لةدفص األمةوال إلةيهم، فهةاا هةو املصةب نقةأ بةإحراز عةدم مونةه يف مقةام البيةان

َوَأَحلَّ اللَّوُه بنوع معني، أال ترإ ان  وليس خاراً مطلق  هوانهو هو مبا حال االبتالا وليست، أو ال يعلم اهنا مالك، مسوقة لبيان 
هو، ولكنه  احلكم عليهمرمى بصره  تصال فيه  عوإ اإلطالق ألن مصب احلكم هو )البيص( فصال ان يقال انه مطلق ألن (2)اْلبَوْيعَ 

، فةةال املطلةةوب بعنوانةةه سةةافر  ةةا، فةةإن املصةةّب لةةيس اللةةراا بنفسةةه، بةةأ هةةو اللةةر  واملقدمةةة للسةةفرتلاشةةس سةةيارة سةةافر و لةةو قةةال البنةةه 
 ة سيارة مانت ولو مانت غالية م اًل.يصال القول بان إطالقه يفيد اشس أي

علةةى اخلةةروج بةةه ولةةو ا هةةب بةةه ومةةاا لةةو قةةال أ هةةب بزيةةد إىل املدرسةةة ليمتتنةةه االسةةتا  لنةةرإ مسةةتواه،   يصةةال التمسةةك بةةإطالق 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وللبت  رلة بإ ن اهلل تعاىل. (.ا هب به رب، استنا اً إىل  عوإ اإلطالق يف )الب

يَا بُوَنيَّ َعَلْيَك بِاْلِجدِّ اَل ُتْخرَِجنَّ نَوْفَسَك ِمَن َحدِّ التوَّْقِصيِر ِفي ِعَباَدِة اللَِّه قال: قال لبعض ولده:  ن أيب احلسن موسى ع
 (.22ص 2ج :الكايف) َعزَّ َوَجلَّ َوطَاَعِتِه فَِإنَّ اللََّه اَل يُوْعَبُد َحقَّ ِعَباَدتِهِ 
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