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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(224) 

 ز أو تحصيل الحاصل، على الصحيحي:إشكال اللغوية أو التجو  
 وهو: على )الصحيحي( الذي أورد نقول انه ال يرد اإلشكال بل 
بعدعو  انعه لعو وضعع البيعع  (1) ) َأَحلل  الل ل ا ال بَلي لعَ )ن القول بالوضع للصحيح شرعاً يستلزم حتصيل احلاصل أو مجعع املللعني بعل العدور يف  لعل )إ

يسعتلزم حتصعيل احلاصعل إن أريعد بعه لععل الصعحة للبيعع الصعحيح شعرعاً  للصحيح شرعاً لكان  عىن اآلية )البيع الصحيح شرعاً صحيح شرعاً( وهعو
وعليعه العال سعبيل إال ) همعا ال يعرد: (2)بعل العدور لتوقعو هونعه صعحيحاً شعرعاً علعى حليتعه وبعالعك ( مماثلعة لعه،ومجع املللني إن أريد به لعل صعحة 

 ن املععا الت  وهعذا  عا ال  كعن االلتعزام بعه، ألنوعه يسعتولي رالعع اليعد  أن ألفاظ املعا الت  وضوعة للصحيح الشرعي القول بالفرض اللاين، وهو:
عند الشك يف صحة البيع والسعاد؛  ألننعا اعتانعا البيعع حقيقعة يف الصعحيح الشعرعي، وال  كعن احلكعم عليعه  (َأَحل  اهللا البَلي عَ )عن أصالة احلقيقة يف 

فوذ بيع ال حيتمل اليه الفساد، وإال صار  عىن اآليعة البيعع الناالعذ ناالعذه، وهعو باطعله قطععاً، العال باحللوية لعدم احتمال الفساد اليه، إذ ال يصح احلكم بن
  (3) كن االلتزام مبا ذهي إليه(

 األجوبة:
بولو؛ عديعدة حعل لعو العرض ان  ععىن اآليعة، علعى الصعحيحي، يكعون )البيعع الصعحيح صعحيح( أو )البيعع احلعالل حعالل( عن ذلك إذ  كن اجلواب 

 أ بقوله )حللت( احل لوية، والولو؛ هي:نش  لت البيع احلالل(    البيع الناالذ ناالذ( أو، بتحويله إىل اإلنشاء، يكون )لعلت البيع الناالذ ناالذاً( أو )حلو أو )
 وهو حكم وضعي ،( حكم تكليفي تعلق بالنافذ أو الصحيح)أحل   -1

أو )لعلتعه البيعع الصعحيح أو الناالعذ حعالالً(  (هعو )البيعع الصعحيح أو الناالعذ حعاللان  عىن اآلية، على الصحيحي، لعي   عا ذ هعر بعل الوج  األول: 
لاللتععزام بكععون أاععاء املعععا الت  وضععوعة للصععحيح الرضععاً،  سبعععاً  الععان سفسععح )أحععل( بالصععحة أو النفععوذ ال ولععه لععه وإن السععرنا )البيععع( بالصععحيح أو الناالععذ

 ذلك سفصيل ، وقد سبق الال حتصيل للحاصل وال مجع للمللني النسبة بينهما  ن ولهواحل لوية حكم سكليفي والصحة والنفوذ حكم وضعي و 
 لكن  جعل بسيط، فال إشكال أبدا   ،مناسل   -2

، لكنعه ال بعأ  اونظائرهع أو )لعوو  اهلل البيعع اجلعائز( سلمنا اهنا سعين  ا ذهعر  عن )البيعع احلعالل حعالل( أو )حللعت البيعع احلعالل(الوج  الثاني: 
الصععحة أو احل لويععة، واسععتعماله يف بع ععه وهععو  وهععوسلععزم الليويععة وال حتصععيل احلاصععل أو التظععو  يف لفععي البيععع بتظريععد؛ عععن بععع  املوضععو  لععه بععه وال 

ي أولعد؛  لاًل أالطبيعي القط  وذلك ألن اإلشكال إمنا يلزم لو هان اجلعل لعاًل  رهباً دون  ا لو هان اجلعل بسيطاً القوله: )لوو  اهلل البيع اجلائز( 
نحععو أي انشعأ؛ أو اعتععا؛ ال انععه لعععل اجلعائز لععائزاً بعععل  رهععي وبنحعو  فععاد هععان الناقصععة وهعل املرهبععة بععل )لعلععه( أي لععل اجلععائز بعععل بسععيط وب

  فاد هان التا ة وهل البسيطة 
 أوجد اهلل الوجود الموجود أو المعدوم؟هل حل شبهة: 

مث اجلعواب عنهعا   الولعودات اال كانيعة(إجيعاد )الشعبهة العواردة علعى ويف  قسعم أ لعال هعذا امللعال  ويت ح ذلك بالتعدبر يف نظعائر؛ بعل بالتعدبر يف
لععود الانععه قععد يستشععكل علععى قولنععا )أولععد اهلل الولععودات اال كانيععة( بانععه هععل أولععد اهلل الولععود املولععودو أو أولععد الولععود املعععدومو أو أولععد الو 

 الالبشرط عن الولود والعدمو
بععل  ،لزم لتحصععيل احلاصععل إذ إذا هععان الولععود  ولععوداً الكيععو يولععد؛و مث انععه يلععزم ولععود الولععود قبععل إجيععاد؛ سعععاىل وهععذا خلععو سععت :واألول

 ويستلزم قدم الولود وهونه بال  ولد 
 :  ستلزم جلمع النقي ني واللاين

علععى أصععالة املاهيععة يقععال أولععد اإلنسععان واللالعع :  ععح  عقععول إذ هععل شععيء هععو هععو وال يعقععل ان يكععون ال بشععرط عععن نفسععه ونقي ععه، نعععم 
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الانعه   والالبشرط عن هونه  ولوداً أو  عدو اً، وا ا على أصالة الولود الاملوَلد هو الولود الكيو يقعال أولعد الولعود الالبشعرط ععن الولعود والععدم
  وهالقول بانه أولد اإلنسان الالبشرط عن اإلنسانية وعد ها

نععا أولععد اهلل الولععود )أو الولععودات اال كانيععة( لععو أريععد بععه أولععد؛ بنحععو اجلعععل املرهععي للععزم أحععد ا ععاذير واجلععواب عععن الشععبهة واضععح: الععان قول
 العال  بعبعارة أخعر : املفعروض هونعه ولعوداً ولعد بعجيعاد؛ سععاىل لعه، الولعود الولعود الفرضعي، حقيقعةً  اآلنفة أ ا لو أريد به أولد؛ بنحو اجلعل البسعيط

  وخارلًا باإلجياد، ال ان الولود اخلارلي ولد بولود آخر بعجياد؛
ل واحلاصل: ان اإلشكال ينشأ  ن القول بع)لعل الولود ولوداً( وال يرد على القول بع)لعل الولود( الهعو هاإلشعكال علعى أصعالة املاهيعة لعو قيع

 )لعل املشمش  شمشاً( وعدم ورود؛ على )لعل املشمش( التدبر سعرف 
 ما هو حالل اقتضاء  لل( إنشاء )أح -1

احل لويعة االقت عائية أو القعل املالهيعة، وهعذلك   العقد باعتبعار؛ لعزء املوضعو  لعه( املأخوذ يفلو ان املراد  ن )أحل( احل لوية االنشائية و ن )احل  الوج  الثالث: 
 اليه اقت اء النفوذ و ا هان اقت اؤ؛ سا اً انشأ النفوذ االعتباري له أي  ا  والناالذ اقت اءً  الصحة والنفوذ، الالبيع الصحيح اقت اًء لعله صحيحًا إنشاءً 

الشعار  ، انشعأ ، بععد   عن  القت عاء للتحعرث ثبوسعاً مثو اسا عة  علاًل هذلك، إذ هانت اخلمعرة   هلها  ان األحكام حي  نزلت سدرجيية هانت :ويوضحه
 إجياهبا إثباساً  شار ال حر تها إثباساً، وهذلك هانت الصالة سا ة املالك ثبوساً الانشأ

سعععين، علععى الصععحيحي وسفسععح البيععع بععالبيع احلععالل، أحععل اهلل )البيععع احلععالل اقت ععاء( أي انشععأ حليتععه  )أحللل اهلل البيللع)وعلععى هععذا املعععىن الععع
 والرأي املنصور  ح؛ هما سيأيت  ،نعم ذلك هبع  الولو؛ األخر  خالف الظاهر الاحلالل  الهاً لعله حالاًل انشاًء 

 الجعل بلحاظ األفراد المتجددة دون المنصرمة -4
  ان اجلعل إمنا هو بلحاظ األالراد املتظددة ال املنصر ة الال يلزم حتصيل احلاصلالوج  الرابع: 

 تصحيح ورود اإلنشاء بعد اإلنشاء
لحاصل إذ إذا انشأ احلكعم القعد أولعد؛ يف ت استحالته ألنه حتصيل لوّهِ س  قد إذ أي اً وهبذا الوله ينحل اإلشكال على )اإلنشاء بعد اإلنشاء( 

 عامل االعتبار الكيو ينشؤ؛ أي يولد؛  ن لديد، اليهو
 عرآة لفالعراد اخلارليعة،  باعتبعار؛على األالراد اخلارلية  باشرة أو يقال بانعه  نصعي علعى الطبيععي  ان احلكم ا ا ان يقال بانه  نصيو  :وسوضيحه

 وعلى هال التقديرين ال يرد اإلشكال:
 السابق هان قد ورد على  ا انصرم )واملتظدد يف حينه(  واإلنشاء ،لى التقدير األول: الفن اإلنشاء اللاين ورد على األالراد املتظددة ال املنصر ةأ ا ع

 عا ورد  مبا هي هي أو مبا هي  ولعودة يف العذهن املوضعو  للحكعم لعحد اإلنشعاء اللعاين علعى نفع  توا ا على التقدير اللاين: الفن الطبيعة ليس
دون املاضعية ل عرورة ا مبعا هعي  عرآة لفالعراد املتظعددة واإلنشعاء اجلديعد يعرد عليهع ،بل اهنعا مبعا هعي  عرآة لفالعراد اخلارليعة  وضعو  للحكعم ،عليه األول

 استحالة طلي حتصيل املاضي 
ائق أو أيعام أو سعنني )صعِل(، والقعرآن الكعرث وبذلك سنحل أي اً عقدة ان الشار ، بل هل  وىل، قعد يكعرر األ عر بقولعه )صعِل( مث يقعول بععد دقع

بصعيية  وردت إ عا الاهنعا أوا عر ت، وال يصح القول بعان األوا عر املتعأخرة هلهعا إخبعاراو حها هلحاً  األ ر بالصالة اسكرر اليهقد والروايات الشريفة  لاًل 
هعا  عن اإلنشعاء  سعتلزم لتحصعيل احلاصعل إذ قعد انشعأ ولوهبعا بعل  لعط، لكعن إبقاءهعا علعى  اهر  العاحشو وإرلاعها لإلخبار سكلو  ،األ ر أو  ادسه

علععى األالععراد املتظععددة ال املنصععر ة أو ينشععأ يف املععرة اللانيععة  نشععأ الولععوب املنصععيو أول  ععرة الكيععو ينشععؤ؛  ععن اجلديععدو واجلععواب  هععر ممععا سععبق وانععه ي  
 ال املنصر ة  واللاللة وهكذا الولوب املنصي على الطبيعة مبا هي  رآة لفالراد املتظددة

اللعاين ان أو  ووهذا اجلواب عام لكل أ ر بعد أ ر أو هني بعد هنعي العان املعوىل إذا قعال البنعه أدر  مث هعرر عليعه ادر  الهعل هعو طلعي للحاصعل
 ملا سبق  ال شيء  نهاجمرد إخبار ولي  إنشاءو 

أي انشأ احل لوية لطبيعي البيعع بلحعاظ أالعراد؛ املتظعددة بععد ان انشعأ ويف املقام، وعلى ضوء هذا اجلواب، يقال: ان البيع احلالل لعله اهلل حالاًل 
  (1)أو انشأ احل لوية ألالراد البيع املتظددة بعد ان انشأها سابقاً ألالراد؛ املنصر ة  التأ ل ،يف املاضي احللية لطبيعي البيع بلحاظ أالراد؛ املاضية

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
   227األ ايل: ص ((ثالثة من الذنوب تعجل عقوبتها وال تؤخر إلى اآلخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر االحسان)): صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل 

                                                           

 سيأيت ولهه بعذن اهلل سعاىل  (1)

(224) 
 


