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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
(225) 

 اإلشكال على التخريجات السابقة
أو اللغوينة  (   َأَحلل  اهلل  البَليعلعَ  (  ائر وجوه دفع اإلشكال عن لزوم حتصيل احلاصل منن قنول م نل االسرتسال يف بيان سوقبل 

، والن  ضمنمنأ أيمنا  منا يندفع بنه إذا قيل بوضع للعقود للصنيي  شنرعا ، البند منن اإلشنارة إ  بعنر منا ينرد علنى الوجنوه السنابقة
 اإلشكال )عن اإلنشاء بعد اإلنشاء(:

 جعل بسيط ال مركب(رد الوجه الثاني )ال
لأ البيع احلالل( أو )جو ز اهلل البيع : )سلمنا اهنا ضعين ما ذكر من )البيع احلالل حالل( أو )حل  وهو فانه يرد على الوجه ال اين

وهنو اجلائز( ونظائرها، لكنه ال بأس به وال ضلزم اللغوية وال حتصيل احلاصل أو التجوز يف لفظ البيع بتجريده عن بعنر املوضنول لنه 
الصية أو احلِل ية، واستعماله يف بعمه وهو الطبيعي فقط؛ وذلك ألن اإلشكال إمنا يلزم لو كان اجلعل جعال  مركبا  دون ما لو كنان 

شننبهة االمتنننال ذاضننا  بنندعوحل حتصننيل احلاصننل أو وقوعننا  بنندعوحل اللغويننة، لكنننه  نن  ضننام  وحننل  ذلننك وإن صنن   أن   (1)اجلعننل بسننيطا (
ليس املقصود منهنا )أوجند اهلل البينع احلنالل( كمنا كنان وجنه حنل املعمنل، بنل املقصنود  (َأَحل  اهلل  البَليععَ  )شريفة لوضوح ان اآلية ال

فاآلية ضتكلم عن احلكنم ومنا هنو يف مرضبنة ا منول وليسنأ عنن ال انه أوجده، منها وهو الظاهر الذي ال شك فيه انه )أحل البيع( 
 )أوجد البيع كما أوجد زيدا  وعمرا ، بل البيع الذي يوجده العبد، بإذن اهلل، أحل ه اهلل له. ه.إجياد املوضول وان اهلل ضعا  أوجد

 رد الوجه الثالث: )احل إنشاًء الحالَل اقتضاًء(
ره جنزء ن املنراد منن )أحنل( احلِل ينة االنشنائية ومنن )احلِنل ( املنأخوذ يف العقند باعتبناإالوجله الثاللث: : )وهنو كما يرد على الوجه ال الن 

أي منا  املوضول له احلِل ية االقتمائية أو فقل املالكية، وكذلك الصنية والنفنوذ، فنالبيع الصنيي  اقتمناء  جعلنه صنيييا  إنشناء  والنافنذ اقتمناء  
ه فنال جيندي ال يقنول بن (3)يف حند ذاضنه، لكنن الصنيييي ننه وإن صن   أ (2)فيه اقتماء النفوذ وما كان اقتماؤه ضاما  انشأ النفنوذ االعتبناري لنه(

إذ الصيييي ال يقنول بنان العقنود موضنوعة لالقتمنائياا منهنا بنل ينرحل وضنعها للفعلني منهنا فنالبيع لنديهم موضنول  ؛هذا الوجه للدفال عنه
ه، بنناء للبيع الصيي  شنرعا  فعنال  ال للبينع الصنيي  شنرعا  اقتمناء ، وكنذلك )احلِل ينة( إذ ينرحل احلِل ينة الفعلينة هني جنزء املوضنول لنه للبينع وشنبه

 هذا إضافة إ  كون هذا الوجه خالف ظاهر اآلية، كما سيأيت. على ضفس  الصية باحلِل ية، ال احلِل ية االقتمائية.
 رد الوجه الرابع: )الجعل بلحاظ األفراد المتجددة(

 نننه وإن حننل  أ (4)ل احلاصننل(ن اجلعننل إمنننا هننو بليننا  األفننراد املتجننددة ال املنصننرمة فننال يلننزم حتصننيإ: )وهننو ويننرد علننى الوجننه الرابننع
هننا وأمننا عنندم حل   ،هننا مننن جهننة املنصننرمة فلمننا سننب  بيانننههننا مننن جهننة األفننراد املتجننددة، أمننا حل  الشننبهة مننن جهننة األفننراد املنصننرمة لكنننه ال  ل  

                                                           

 (.224راجع الدرس ) (1)
 (.224راجع الدرس ) (2)
 املراد م ل الشهيد ال اين الذي هو املنشأ هلذا البي  والذي يرحل الوضع للصيي  شرعا . (3)
 (.224راجع الدرس ) (4)
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فنإذا  ،حننو القمنية احلقيقينة من جهة املتجددة فألن األمر الساب  شامل لكافة األفنراد املتدرجنة علنى منر النزمن أي الطولينة أزماننا  لكوننه علنى
ضعلن  اإلنشناء والطلنا يانينا  بننفس  مشلها األمر اجلديد لكونه على حنو القمية احلقيقية أيما  كنان منن اإلنشناء بعند اإلنشناء تنا يسنتبطنه منن

ويف املقنام، وعلنى أي فنال يصن  اجلنواب السناب  ) ،طلنا احلاصنل أو اللغوينة علنى منا قنرر يف الشنبهة ما ضعل  بنه اإلنشناء والطلنا أوال  فيلنزم
البيع بليا  أفراده املتجددة بعند ان انشنأ  وعلى ضوء هذا اجلواب، يقال: ان البيع احلالل جعله اهلل حالال  أي انشأ احلِل ية لطبيعي  

جنددة بعند ان انشنأها سنابقا  ألفنراده املنصنرمة. البيع بليا  أفراده املاضنية، أو انشنأ احلِل ينة ألفنراد البينع املت يف املاضي احللية لطبيعي  
كمنا اننه انشنأ   ،إذ انه أنشأ يف املاضي احلِل ية لطبيعي البيع ال بليا  أفراده املاضية فقط بل لكل األفراد علنى منر األزمنان (1)فتأمل(

 . فتدبر.باألفراد املتجددة إنشاءان وطلبان فقد ضعل  احلل ية ألفراد البيع املتجددة بعد ان انشأها سابقا  ألفراده املنصرمة واملتجددة
 الحالل واقعاً حالل شرعاً  -5

فناملع  هننو ان البينع احلننالل واقعنا  قنند  ،: أحننل اهلل البينع احلننالل واقعنا  هنو (َأَحلل  اهلل  البَليعللعَ )ان املنراد منن م ننل الوجله الخللام : 
ته لألجزاء والشرائط ال بوضية( قد أحله الشارل، وقد ممى ان النسبة بني وكذلك املراد: ان البيع الصيي  واقعا  )جلامعي ،شرعا   ل  حِ أ  

 والصية الواقعية، هي العموم من وجه. (2)الصية الشرعية حسا ظواهر األدلة
وهننذا الوجننه وإن    يف حنند ذاضننه، لكنننه ال جينندي للنندفال عننن الصننيييي ألنننه خننالف مبننناه فهننو خننرو  عننن املبنن ، علننى انننه 

 راد من اآلية كما سيأيت.خالف ظاهر امل
 الحالل الثبوتي أِحل إثباتاً  -6

 ان احلالل ال بويت يف منت الواقع قد أحله اهلل إيباضا  أي انشأ ِحل يته.الوجه السادس: 
وهنذا الوجنه ينرحل بنان احلنالل فعنال  )ال  (جعنل حنالال  إنشناء احلالل اقتماء   )إنوهذا    الوجه ال ال  الساب  فان ال ال  هو 

 قتماء( يبوضا  قد أحل إيباضا ، فاحلالل ال بويت الفعلي جعل حالال  إيباضيا  فعليا .ا
فمن ال   ،ان األحكام ضارة ضرتضا على األشياء بوجوداهتا الواقعية وأخنرحل ضرتضنا عليهنا بوجوداهتنا اإليباضينة دون ال بوضينة :ويوضيه

يرتضا على الوفاة االيباضية  وأخذ العدة ا ال من حني وفاضه، فاالعتدادعدة املتوىف عنها زوجها ضبدأ من حني بلو ها خرب وفاة زوجه
 دون الوفاة ال بوضية.

فصنن  ان يقننال )أحننل اهلل البيننع(  ،وضرضيننا األيننر علننى األخنن  احلننالل ال بننويت واحلننالل اإليبننايتوعليننه: فانننه اكننن التفكيننك بننني 
ئٍذ منشأ األير أي ان اآليار ال ضرتضا على احلالل ال بويت بل على احلنالل اإليبنايت ه اهلل إيباضا  فكان حينر بان البيع ال بويت أحل  ويفس  

 فاحتا  احلالل ال بويت إ  حتليل إيبايت.
 ولكن هذا الوجه    ضام كما سيأيت.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

من كل وحَدة، ونوٌر من كل  أ نٌ  من كل وحَشة، وصاِحبٌ  عز وجل إن معرفة اهلل ))  : عليه السالماإلمام الصادق قال 
 .242ص 8الكايف، ط اإلسالمية:   ((    ظ لَمة، وقل و ٌة من كل َضعف، وِشفاٌء من كل س قم

                                                           

 (.224راجع الدرس ) (1)
 ال الصية الشرعية ال بوضية، إذ نسبتها مع الواقعية هي التساوي، كما سب . (2)


