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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
(226) 

 إخبار عن حكم البيع الصحيح النافذ (َأَحل  ) -7
ليس إنشاء ليلزم حتصيي  احلالي  أو الليويية أو اليدور نين إنشياء احلللبيية للبييل بنياء عليى  (َأَحل  )ان يقال بأن سابع: الوجه ال

بيدعو  انيه إ ا كيان ليحيحاً شيرعاً أز ًيائزاً أو  ؛ان البيل ُوضل للصحيح شرعاً كميا هيو نسيلل الشيهيد املهلسيس ليحا البحي 
)أو ليححه( أو )ًيوب   (اهلل البييل النافيح شيرعاً  (1)كيون نعيا اةيية عليى  ليل )أنفيحنافحاً فكيف جيع  لحيحاً نيرة أخير  إ  ي

لبييية البيييل أز أن اهلل لعييا   ييحا اةييية  ييوأ السييابقة أو اةلييية لدفعييه، بيي  نعنيياأ اعخبييار عيين حل البيييل ائييائز شييرعاً( فنح يياج إ  الًو
كميا ليو أخيرب عين كونيه ن منيياً الشيهابة أنيس بقوليه   سياب  إنشياء خيربنا عن نفو  البيل لديه أو ًوا أ أو للح ه كك  اخبار عين

 ملا أنشأأ نن قب . نشأً )متني ها أنس( أو أخرب عن إنشاء للبيل أنس بقوله: )بع  الك اب أنس( ال نُ 
 خبار ال اعنشاء: اع (َأَحل  )سياقها وليية بوظاهر اةية 

فيياخربوا عيين نهلي ييه لييه فأًييا م اهلل قييرباً عيين فرقييه عنييه )وامللفيي  ان اهلل  (2)(ثإاالا الَربَاااقَااالاواإ إَّم َمااا الإبَايإااعا  َّ )نييا سييياقها فلسييب  أ
مبا يف البيل نن نصلحة ويف الربا نن نفسدة، ب  عل  بالفرق بلحاظ احلاكم ونقام املولويية و   بالفرق الهبويت بينهما عل  لعا  مل يُ 

فهو، لل قريب للحهن، كال علي  حلرنة بخول عميرو   (3)م هحا وحل   اكل األنور حرب ان اهلل وهو نو  املوايل ونال اً وانه كفى فرق
وا  بخول  يد إليها ب  .نالكها أًا  لحا وحربم على  اك( نب أبار بكر ًو

ككييون املقييام نقييام   إال بقرينيية   اعنشيياءوأنييا ليييي ها فييلن األليي  يف الفعيي  املاضييي كييي)أحً ( كونييه إخبيياراً، وال  ميي  علييى 
 اعنشاء كما لو كان يف نقام املعانلة فقال: بع ل الك اب بدينار نهاًل.

لبييية  اك  ييحا الكييالم  رنيية  وال خيفييى ان ائييواب باعنشيياء أيفيياً كييام  يف رب كالنهييم بييان الفييرق هييو أن اهلل أنشييأ حُ  هييحا وحل
 . ف دبرنفسه، لكن ظاهر اةية الفرق باعخبار ال باعنشاء، وكون الواو حالية أعم أيفاً 

 ق بالطبيعة بما هي هي تعلَ  (َأَحل  ) -8
ييً ( ننصييب علييى نفييس البيييل وهييو الطبيعيية املعييرباة بنحييو الالبشييرال عيين قيييد الصييحة والييبطالن )وهييحا الوجااه الثااا ن:  ان )أح 

كال الليويية وال ًواب نبنوز كما ال خيفى فانه قسيم لدعو  ان العقوب نوضوعة للصحيح شرعاً أو عرفاً أو واقعاً( فال يلزم إش
إ  يكون جبع  الصحة  حا اعنشاء،   الصحة لا ع  املوضوع له فج   إ  إمنا يلزم لو كان  الصحة ًزء   ؛حتصي  احلال  أو غريمها

ملا هو ن صف  ا يف نرلبة املوضوع فيلزم لقيدم الشيي عليى نفسيه وحتصيي  احلالي .. ام بون نيا ليو قلنيا بيان الصيحة واليبطالن 
ييوب والعييدم عيين  اخ اعنسييان ونفهونييه وخييروج وغريمهييا نيين  يية عيين  اخ العقييد وناهي ييه، و لييل نظييري خييروج الًو الصييفاخ خاًر

                                                           

ًأ ال قرباً أز ًع  البيل النافح نافحاً. (1)  ننشل
 .272سورة البقرة: آية  (2)
 ال يف القرآن فقط لينكروأ. (3)
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ً ع   البياض والسواب عن  اخ احلائط ونفهونه فيصح القول  وب لإلنسانبي) يوب  ن  ن  )أو  (الًو    احليائط  ع يً  )، أو (ح اعنسان  الًو
 نهاًل. (أسوب  

و ثب يا للشييء يف حيد  اليه وباحلمي  اليحايت األويل لليزم  ليل اعشيكال، بون نيا ليو الصيف واحلال : ان الصحة والبطالن لي
ييوباً  نييا كييان باحلميي  الشييائل الصييناعي وإن كييان أحييدمها ال نيياً لييه مييا أو بأحييدمها الشيييء يف نرحليية ال مصييدق و  ، ولعلييه يييأيت ًو

 نزيد لوضيح له.
 إمشاء وال بأس باإلمشاء بعد اإلمشاء (َأَحل  ) -9

أو  (َأَحاال  )ان اعنشيياء بعييد اعنشيياء والطلييب بعييد الطلييب بكيين بيي  واقييل بيي  كهييري الوقييوع، فييال بييأ  بكييون الوجااه التاسااع: 
 إ نيين قبي ؛ فانييه عكيين لعلبيي  فييربين نيين الطليب بييأنر واحييد نييوعي أو ش صييي وعكيين البعيي   هُ لعلبيي  بامليييُنشأ  لبُيي نظيائرأ إنشيياءً 

و  بيعًة مبا هي نرآة للفراب املس قبلية( نرة بعد نرة؛ و لل ألن الطلب والبع  ليس علة لانة شيء )سواء أكان فرباً نس قبلياً أ
يي ة فيييمكن أن يكييون الطلييب اةخيير املنش  آخيير نيين العليية أو  أ بيياألنر الهيياء ًييزءً النبعيياا املكلييف بيي  هييو ًييزء العليية أو عليية نعييدب

 .إحد  العل  املعدبة النبعاا العبد حنو اع اعة واالن هال
 وال يلزم تحصيل الحاصل

وهحا الطلب إمنا هيو عجيياب اليداعي فييه ليم هي  في  ا أو نن عانة املكلفني، وبعبارة أخر : األنر هو  لب فع  نن ش ص 
يب، رعايية للييرض املليزم، أنيرأ ثانيياً، وال حتصيي  للحالي  أبيداً  ،األول فيه الداعي   د األنرُ مل يوًل  ال يف امل علًي  وال  أنكن ب  ًو

ييد امل علًييو )األنيير فلفييرض انييه مل  صيي  إ  مل ع هيي  العبييد  (1) نييا امل علًييأ: يف الطلييب امل عل يي  بييه   لييحا يييهلنر ثانييية بييه( فانييه لييو ًو
 .نن ًديد إ  هو حتصي  للحال  أو  لب له به الن نل األنر به( مبجرب األنر نهالً  )كالصالة

د كلبيي الطليب فحينٍيح  يقيال بانيه ال عكين لعلبي  األنير قي  بان األنر يوًل ن حتصي  احلال  إمنا يلزم لو  نا الطلب نفسه فأو 
يدأ نيرة أخير   لكين  يد كلبيي الطليب فكييف يًو ي الصيحيحبه نرة أخر  إ  قد ًو د فيرباً نين الطليب )أو فقي  هيو ان األنير يوًل

يد مل  ر    ً ينصداقاً له( ن علقياً بطبيعية الصيالة نيهاًل ا إ ا رأ  ان هيحا الطليب املو يد بيه فيرباً آخير نين فانيه يُ  هُ ك  نشيأ أنيراً آخير يًو
ييد يف عاملييه سييواء أكييان عييامل العييني أم عييامل نفسييها قيياً بالطبيعييةالطلييب ن عل   ، والسيير يف  لييل ان الشيييء نييا مل ي شيي ص مل يًو

د أو فق  الًو د فرباً نن الطلب أو فق  الطبيعة امل ش صة ألهنا املمكن ان لًو وب نساوق ل ش صيها االع بار، فاألنر إمنا يًو
فييال يلييزم  لييب احلاليي  وال اً ميياع املهلييني بيي  اً ميياع فييربين ن علقييني بييأنر واحييد إ  ليييس  ،وكلمييا لشيي ص الشيييء كييان فييرباً 

 ف دبر. ،أ يف عامل اع بارأالفربان يف حم  واحد ب  لك  ننهما حييبزُ 
  ال بيييريأ ليكييون قييد امل علًيي د األنيير لعلبيي  بيينفساحييد واألنيير بعييالعقوبيية فهييي واحييدة حيير إ ا لكييرر األنيير ألن املييالك و  وأ ااا

 لعا . وللبح  ل مة ب  ن اهلل خالف نرلني أنرين ن علقني بشيٍني وهي الصورة اليت ل عدب فيها العقوبة فقط. ف دبر.
 وصلى اهلل على  حمد وآله الطاهرين

سإ  (( : للى اهلل عليه واله وسلمرسول اهلل قال      ثواب األعمال وعقاب    ((تَّغإَفارا لَّكاَل َداٍء َدَواٌء َوَدَواءا الذُّماوبَّ االَّ
 .161األعمال )للصدوق( ص

                                                           

 ن عل  األنر. (1)


