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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

(273) 
 املبدأ اخلفي يفيد معىن الـِحرفة يف التاجر

رية واملهنظة ممظا يف الجظاور والن ظار والظفاّر يظبنأ املبظدأ ييهظا حريظة الج ظارة والن ظارة ح  ظلحظ  ييظه علظى اظو الظمنها: أن ي  وقوله: )و  -ج
 :قد ي ناقش بظ (1)والفراعة ال يعليجها(
 التاجر حمرتف التجارة ال فاعل ِحرفة التجارة -1األجوبة: 

أو ياعظظح  (ياعظظح حريظظة الج ظظارة)معنظظا   ولظظي )الج ظظارة( اب ع علظظى معنظظا ،  هظظوياملصظظدر  (حمظظ ا الج ظظارة)أواًل: ان )الجظظاور( يعظظ  
ريية أو الشأنية.  الج ارة الظح 

أو القظائم بظه يف  ،الصظاـر منظه الرظرب)أو  (ياعظح الرظربمفاـمهظا )بيانه: ان اسم الفاعظح مظن ادظـر مظظ)ضارب( ينحظح إت ملمجظني 
نة يف م  ح املظاـة املجر ظح اهليئظة )هيئظة ضظارب( واملرظاا إليظه وهظو الرظرب ميثأ ظاعح ميثأ  مثح وال  وانئم من أيعال الالزم( واملراا وهو ي

ا عه هظو )حمظ    يظان معنظا  بعظد رطظور  ورشظبأ  (الجاور)ماية أمساء الفاعلني من ادـر مدايع وماسر وظامل وغريها، ومنه )ضارب( ومذلك  
رية مل رسظجفد مظظن املظظاـة بظظح اسظجفيد  مظظن اهليئظظة ،ابلبداهظظة ن الج ظظارة( ولظظي  )ياعظح مهنظظة الج ظظارة(الج ظارة أو تظظجه   أو مظظن القرينظظة  يالظظظح 

 .بعد قليح(العامة )مما سيأيت 
اللجظظه علظظى احلريظظة  ظظار معنظظا   يقظظ  (2)(ياعظظح الج ظظارةمعظظ) ) قبظظح رطظظور  يفيظظد (اتوظظرواملالحظظ : ان ) حمظظ ا )لكنظظه بعظظد رطظظور  ـو

ريظظة، ومظظذلك  (الج ظظارة ظظ)أي مجخظظذها ح  يأنظظت رظظرا بقظظاء املصظظدر وهظظو  (ن حريجظظه الن ظظارةم ظظ)أو  (حمظظ ا الن ظظارة)يظظان معنظظا   (راالن أ
ظظ)لظظذلك يظظان ررمججظظه الدقيقظظة  (3) ظظارة علظظى معنظظا  مظظن غظظري إمظظبّا ورطعظظيم ورطظظوير بظظح الجطظظوير وظظرا يف ياعلظظه أي يف هيئظظة ياعظظحالنأ   ن م 

 .أو ياعح حرية الن ارة( ريية ارة احل  نياعح ال)ال  ( ارةن ارة أو حم ا أو تجهن النحريجه ال
 للتاجر وضع تعيين جديد، والـِحرفة منه أو من القرينة تستفاد -2

ر ث ظملظن م   (الثظائر)أو  (املجظظاهر)عملهما ذلك، ومظذلك  مان  نم  ن واملسوأ  ل  عل  م  ظاثنيًا: ان ـاللة مثح الجاور والسائق ومذلك مثح ال
مظظان انئمظظاً ييقظظال هظظذا مجظظظاهر أو اثئظظر أو مظظن املجظظظاهرين أو الثظظائرين، عكظظ  مظظن    ظظب بظظه )لظظذا يو ظظب بظظه حظظ  إنمنظظه ذلظظك حظظ  و  

ة )ولظظي  ألن املظظاـة رطظظور  رظظظاهر مظظرة واحظظدة يانظظه ال يصظظد  عليظظه مجظظظاهر إال حظظني قيامظظه ابملظظظاهرة( إةظظا هظظي للقرينظظة ا ارويظظة احلايأظظ
يف ذلظك، يهظذا هظو السظب   ألوحارة والسياقة و...( منه أو روظيفه مثرة  دور هذا العمح )الج   هيواملبدأ ركثب( والقرينة ا اروية 

يف  ةاملرظمأن ةأو السظياق رية ال مبدأ الج ظارة املرظمأن يف الجظاورعلى اهنا ح   رية( من السائق والجاور أي انه هو الدالأ ح  ظ)المع) سجفاـة إ
 .السائق

جظظاور أو السظظائق ييظظه أحظظدت وضظظعاً رعيأنيظظاً وديظظداً للفظظ  الجظظاور وبعبظظارة أـ : مثظظرة  ظظدور هظظذا العمظظح منظظه ومثظظرة اسظظجعمال لفظظ  ال
ة والسائق يبعد ان مان يدل على ما ردل عليه أمساء الفاعح   ..(4)أ بح يدل على احلرية أيراً بربمة هذا الوضع اجلديداملعهـو

نظظه  ظظدور السظظياقة بظظح سظظا  مظظرة لظظه إقالقظظان وحالجظظان: يمظظن مل يجكظظرر م –ومظظذا مايظظة نظظظائر   – ك علظظى ذلظظك ان )السظظائق(ويظظدلأ 
                                                             

 (.272الدرس ) (1)

 أو القائم هبا أو الصاـرة عنه. (2)

 آخر سيأيت. أو يف أمر (3)

 وقد يكون وضعاً رعيينياً يف بعض الصور. (4)
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 قظائم بظذلك املبظدأآخر حيث ظظاهر   ياعحع  اسم   قاً مكحأ  ئحني العمح يق  سائق ال بعد  بح يقال مان سايطلق عليه واحدة يق  يانه 
اقة يظظاملع) مبعظظ) حمظظ ا السظظي (سظظائق)ابلفعظظح، ولكنظظه إذا ركظظرر منظظه مثظظرياً أو إذا اسظظجخدم للسظظياقة يف مظظرمة، يانظظه حينئظظذع يطلظظق عليظظه 

  إثر مثرة سظياقجه أو مظن قرينظة خارويظة هظي روظيفظه للسظياقة، ومظذلك ئظد )الظذائق( ال يطلظق رية( اسجفيد من الوضع الجعي  ح  ظاجلديد )ال
و حقيقة إال على الذائق ابلفعح اما لو ذا  أم  يانه يقال له اآلن مان ذائقًا، لكنه لو اسجخدم يف مطعظم ليظذو  األمظال  اجلديظدة أ

 محريظظة لظظه، ومظظذلك حظظال  مهظظا أهنظظا هظظح رع ظظ  النظظاس أو ال، يانظظه حينئظظذع يطلظظق عليظظه )الظظذائق(ليجظظذو  أنظظوّا احللظظوي  اجلديظظدة ويقيأ  
ومظا ذلظك إال للقرينظة ا ارويظة علظى انظه انشظ ح  ،وإن مظان انئمظاً يانظه يطلظق عليظه حقيقظًة العطظور املسظجحدثة  م لشظمأ ( يف املسجخد  )الشامأ 

ولظذا دظد انظه إذا مل يجكظرر منظه  ظدور السظياقة والج ظارة ال يقظال لظه اتوظر وال سظائقع  ؛الجعييظ  ييظهالجعي ظ  أو حظ  هبذا العمظح أو للوضظع 
 .ألنه اب  على معنا  األ لي. يجأمح مبع) حم يها
 بالغةفرق التاجر عن النّجار وِصَيغ امل -3

ظ  اً اثلثًا: ان هناك يرق ظار ونظظائر  ماحلظدأاـ ار( ولظذا مل يكظن ينب ظي سظوقهما مبرياً بني مثظح )الجظاور( ومثظح )الن أ بعصظا واحظدة، إذ الن  
ي ييظه ، عك  الجاور، يألن  ظح القظول ابن الجظاور يظدل علظى احلريظة مظن وهظة املبظدأ ا فظ(1)غ املبال ةي  والعط ار والبق ال وا ب از، من    

ظار، لوضظو  ان  ظي ة يعأظال وضظعت للداللظة علظى الكثظرة يظبذا  إذ ال مساغ لداللة هيئجظه عليهظا، يانظه ال يصظح القظول مبثظح ذلظك يف الن أ
داـة  د  عليه انه دأظرية إذ م  ح  ظعلى الكثرة ـلأت ابلجبع على ال هذ  الصي ةـلأت  ْبف أو الظح  از أو ار أو خبأظن أمثر من الن ارة أو الظخ 
.ملبدأ الذي إت االداللة  وعلى األقح يانه ال ـليح على اسجناـابلجبع هليئة )يعأال(  ة  رية مدلولح  ظيال ،اـحدأ   عربأ عنه اب فيأ

 فليست القسمة حاصرة يف اهليئة واملبدأ اجللي واخلفي
مظظا بلحظظا  أن مفظظاـ إ :هليئظظةيهنظظا ميكظظن رشظظخين عظظدم نشظظوء املعظ) املظظذمور عظظن ا) :ومظن ذلظظك ملظظه ظهظظر ووظظه ا مظظكال علظى قولظظه

ا هو وقّو املع) من الذا  من غظري ان يجرظمن ـاللظةً  علظى احلريظة واملهنظة أ ظاًل،   ي ة )ياعح( حس  ما يقري به احل  الل وي، إةأ
ملظذمور، يمظع وبذلك ركون الداللة عليها اونبية عن مفاـ اهليئة، أو بلحا  أن أمثلظة هظذ  الصظي ة يف سظائر املظواـر ال رظدل علظى املعظ) ا

يجعظني أن ركظون ا صو ظية املظذمورة ملحوظظة يف  -ممظا يسظاعد  احلظ  الل ظوي   -اسجظهار وحدة املع) املسجفاـ من اهليئة يف مجيعهظا 
( ليقظظال ابنظظه حيظظث مل يظظدل مث ا فظظي وهظظو ان القسظظمة ليسظظت حا ظظرة )يف اهليئظظة واملبظظدأ اجللظظي (2)املظظاـة لجكظظون مظظن قبيظظح املبظظدأ ا فظظي(

هبيئجه على احلرية )وال مببدأ  اجللي( يال بد ان الدال عليها هو املبدأ ا في )واملاـة املشبعة املطورة( وذلك ملا اررح مظن ووظـو  (اتور)
احلايأظة أو معلولظة القرينظة ا ارويظة الجعييظ  أو الجعي ظ  لوضظع ل خيارا  واحجماال  أخرا وهي ان ركون ـاللظة اتوظر علظى احلريظة معلولظةً 

 يعلظظى هظظذا األخظظري احلريظظة اسظظجفيد  ال مظظن اهليئظظة وال مظظن املظظاـة بظظح مظظن القرينظظة ا ارويظظة، بظظذلكرة  ظظدور الج ظظارة منظظه وعلمنظظا وهظظي مثظظ
لكن سب  ـاللة اهليئظة  ،بقرينة  حة ررمججها ارركازاً إت حم ا الج ارةابق وهو اهنا اسجفيد  من اهليئة واملنصور هو الووه األول الس

أو القرينظة ا ارويظة احلايظة )وهظي روظيفظه ليعمظح أو الوضظع الجعييظ    مظا مثظرة االسظجعمال والوضظع الجعي ظإري ـالظة عظاـة( عليها )مع اهنا غ
 .(اتوراً أو مراؤ  مج راً أو مراؤ  سيارة اتمسي ليو ح هبا الناس

ومن مظون الظدال عليهظا القرينظة ا ارويظة  عىاملدأ بعبارة أخرا: ـاللة اتور على حرية الج ارة أعم من مون الدال عليها املبدأ ا في 
 .يال بد من ان ينفي األخريين ليثبت ما ارآت  ولكنه مل يفعح. وللبحث  لة إبذن هللا رعاتأو الجعيي    أو الوضع الجعيأ 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
َفِإنَّ َقِليَل الذُُّنوِب ََيَْتِمُع َحَّتَّ َيُكوَن   ،َتْسَتِقلُّوا َقِليَل الذُُّنوبِ اَل َتْسَتْكِثُروا َكِثرَي اخلَْرْيِ َواَل )): عليه السالمقال أبو احلسن موسى 

ُفِسُكُم النََّصفَ  ،َكِثريا   رِّ َحَّتَّ تـُْعُطوا ِمْن أَنـْ  (.287ص 2الكايف: ج) ((َوَخاُفوا اَّللََّ يف السِّ
                                                             

 يف مثرةع عن ياعح بديح  / يعأال أو م فعال أو يعول   (1)
 .123السيد علي السيسجاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، النامر: مكج  آية هللا العظمى السيد السيسجاين ظ قم: ص (2)


