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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(646) 

 (3): وجوه أربع لرّد ارشادية النهي يف املعامالتتتميم
يف  ا األىم كاجلهاد أو احلج ادلسػترراف ادلوىل لو هنى ادلكلف عن البيع والكسب أو عن الصالة يف سعة وقتها لتفويتهعبارة أخرى: وب

بػ   الذمة أو الواجب يف عاـ االستطاعة، فانو قد يراؿ ابف النهي ارشادي يف ما لو تعلق ابدلعاملة للراعدة العامػة فيهػا، فليسػر مػراـ إ ا  
 جائز كما ىي صحيحة فلم تنفك الصحة عن احلّلية. ىي حالؿ

 واجلواب من وجوه أربع:
 النقاش مبنً 

، واالسػػترراا النػػاقس لػػي  اال دليػػ  عليهػػدعػػو   (2 (األصػػ  يف النهػػي يف ادلعػػامالت كوهنػػا إرشػػادا  قاعػػدة  النرػػام مبػػٌت ، ابف األول: 
ْنىَ    يف غَت طهر ادلواقعػة و حجة، وادلوارد اليت استدلوا هبا على  لك كالنهي عن الطالؽ َِ ََىْ  بَىْيىِع َمىا لَىْيَن  وأشػباىها ىػي  (3 ((نَىَهى  

برػي علػى الراعػدة العامػة يف النهػي مػن  العديػد دمػا، وىنػاؾ (4 دما علم من اخلارج اهنا ليسر حمرمة شرعا  لذا مح  النهي فيها على اإلرشػاد
ََِل َوَذُروا   ا ، قػاؿ تعػاىل:داللتو على احلرمة كػ: ال تبع وقر النػداا، وال تبػع مطففػ َْ ِذَّلْلىِر ا ُُمَعىِة َعاْسىَعْوا ِإ ُْ ِإَذا نُىوِدي ِلصََّلىاَلِة ِمى  يَىىْوْل ا

ِِّىىنَي  وقػػاؿ جػػ  ا ػػو:  (5 (اْلبَىْيىىعَ  ىىتَىْوُعوَ   *َويْىىٌ  لِّْصُمَفِِّّ ُْ ََصَىى  النَلىىاِس َي ىىُرو َ َوِإَذا َّلَلىىاُلوُىْم َأو وَلزَنُىىوُىْم  *الَلىىِييَ  ِإَذا اَّلْلتَىىاُلوْا  ُِ فانػػو  (6 (ُُيْ
علم مػن اخلػارج اف يُ  مل ؛ ولذا ذمد انو لووىو واٍد يف جهنم يو واإلرشاد للبطالف وإال دلا كاف وجو للتهديد ب  العراب ابلوي ز للتنللتحرمي ال 

فانػو  ة يف ادلعػامالت اإلرشػاديةمن ير  الراعدة العامػحىت ب  ، هني فانو حيم  على التحرمي وادلولويةعنها ىذه ادلعاملة حمرمة أو حمل  وورد 
فلػػو مل يعلػػم مػػن اخلػػارج   يفيػػد احلرمػػة أو اػػرد الػػبطالف  كمػػا لػػو قػػاؿ:  ال تبػػع ادلصػػحف للكػػافر( فهػػعلػػى األقػػ   يتحػػَت حينٍػػٍذ  ينبغػػي اف

 فّص تو خمدوشة كما وفيو اف عل ، لكنو معلّ  ا  أحدمها دلا كاف وجو للحكم ابنو إرشادي إال على دعو  اف  لك االسترراا وإف كاف انقص
عن التصرؼ فيو شرعا   ا  ب أفاد كونو حمجورا  عنو شرعا  أي حمجور يف حملو، ومن العل  ما التزمو احملرق النائيٍت من اف النهي إ ا تعلق ابدلسب  

 وتفصي  األخذ والرد يف حملو.نر  ما لي  لو نرلو،  إ  أراد، فال تصح ادلعاملة عرال  واحملجور عنو شرعا  ال سلطاف لو عليو، كاحملجور عنو 
 ، بشهادة الوج ا وبناءً 
ابف الوجداف شاىد ابف النهي مولوي للتحرمي يف أمثاؿ  لك  ما لو هنى عن معاملة لتفويتهػا األىػم( أال تػر  انػو  ،النرام بناا  الثاين: 

اتػرؾ الكػن  أو ال تكػن  أو ال تبػع :  لغػرؽ يف ادلػاانرا  ابنػو مػن ابكن  الدار ادلفّوت بذلك إل ابلبيع والشراا أو لو قاؿ خلادمو ادلشغوؿ
 انو مولوي وانو يستحق العراب ابدلخالفة، ال انو إرشادي إىل اف عملك ال تستحق بو علي  أجرة! (وال تشًت ب  انرذ ولدي فورا  

 والقوائية رادَية النهي املولوي
                                                           

 ادلنهي عنها لتفويتها األىم. (1 
 إىل الشرطية أو اجلزئية، أو إىل البطالف. (2 
 .8ص 4ىػ، ج1413قم،  –الشيخ الصدوؽ، من ال حيضره الفريو، مؤسسة النشر اإلسالمي  (3 
 واهنا شرائط الصحة أو الوقوع. (4 
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فػاف أكثػر النػا  ال  ؛ادلسػتتبع للعروبػة مػن رادعيػة اػرد احلكػم بػبطالف ادلعاملػة انو ال شك يف اقوائية رادعية النهي ادلولوي التحرمييالثالث: 
تػػة لمىػػم( لكػػنهم ينزجػػروف إ ا علمػػوا اف النهػػي ارميػػي يسػػتتبع العروبػػة ابدلخالفػػة، بػػ  يعػػَتوف ابال  حلكػػم الشػػرع أو الرػػانوف بػػبطالف ادلعاملػػة  ادلفوِّ 

احلكمػػة مػػن  ىرتضػػ، فمك يف اجلملػػة، فػػال شػػك اف التحػػرمي ادلسػػتتبع للعرػػاب أقػػو  ردعػػا  حػػىت لػػو كػػاف احلكػػم ابلػػبطالف رادعػػا ، كمػػا ىػػو كػػذل
 من أغراضو األىم. ا  كثَت   ابالقتصار عليوت ادلوىل حفاظا  على اغراضو ادللزمة، التحرمي ادلولوي ال ارد اإلرشاد للبطالف الذي قد يفوِّ 

 ت ال الوصفوأل  الوقوع مِّوِّ 
وعلػػى أي فػػاف التجػػارة والكسػب يكػػوف حمرمػػا  حينٍػػٍذ لكنػػو صػحيح إ  ال وجػػو لبطالنػػو فػػاف  وقوعػػو( مفػػوِّت ال مػا سػػبق مػػن  الرابىىع: 

 .(1 ا مردمة  فال ااؿ لتوىم بطالنو من ىذه اجلهة. فتأم (م وقوعو صحيحا ( فالصحة والبطالف أجنبياف عن ادلفوتية فلي  شيا منه
 صػػحتووىػػو وىػػو نفػػ  الفعػػ   اإلتيػػاف ابلعمػػ  والبيػػع والشػػراا( ال عمػػا لػػي   ردمػػة  واحلاصػػ : انػػو ينبغػػي اف ينهػػى عمػػا ىػػو مردمػػة 

 ( إ  ادلفوت لمىم نف  انشغالو ابلكسب  على الفرض( ال كونو صحيحا  أو ابطال .مثال  
 الثمرة يف وضع األلِّاظ لصجائز م  املعامالت أو األَم

ٍت شػرعا  أو موضوعة خلصػوص اجلػائز منهػا ولػو بوضػع تعيّػى  ىي فاظ ادلعامالت وتظهر الثمرة يف النزاع يف اف البيع وسائر ألالثمرة: 
ىي منصرفة إليو يف إطالقات الشارع دلناسبات احلكم وادلوضوع وغَتىا، أو ىي موضوعة لمعم غَت منصرفة خلصػوص اجلػائز احمللػ  منهػا، 

إليو فانو كلمػا شػك يف جػواع معاملػة وعػدمها شػرعا   كمػا فيمػا  اجلائز منها خاصة( أو منصرفةأي يف انو لو قلنا ابهنا موضوعة لمخس  
مػن التمسػك ابلعػاـ يف الشػبهة حينٍػٍذ لإللػزاـ ابلوفػاا هبػا إ  يكػوف  (2 (َأْوعُىوْا ِاْلُعُقىودِ  سيأيت مػن األمثلػة( فانػو ال يصػح حينٍػٍذ التمسػك بػػ

ادلتفػرع علػى الفػراغ عػن   (َأْوعُىوْا ِاْلُعُقىودِ  انصرافا ( فكيػف يتمسػك بػػانو عرد أو ال  وضعا  أو يف ادلصداقية فانو مع الشك يف جواعه يشك 
 كونو عردا  ليراؿ لو أوفوا بو 

ُ اْلبَىْيعَ  وكذلك ال يصح التمسك بػ َّ إ  كلما شك  (أي جعلو انفذا   وىو احلكم الوضعي أنَفذَ بناا على اف ادلراد من أح   (3 (َأَح َل ا
ُ اْلبَىْيعَ     الوالدين( شك، على ىذا ادلبٌت، يف كونو بيعا  فكيف يتمسك بػيف جواعه  كبيع ما يستلـز أ َّ   (َأَح َل ا

لكنهػػا منصػػرفة للجػػائز شػػرعا   ناسػػبات  ،موضػػوعة لمعػػم مػػن اجلػػائز واحملػػـر وسػػائر ألفػػاظ ادلعػػامالت قػػد يرػػاؿ ابف العرػػد والبيػػعتنبيىىو: 
مػن احملللػة ال ألف و ال يراد بو، حسب ادلرتكز يف األ ىاف، أوفوا ابلعرود احملرمة وال األعم منهػا  (َأْوُعوْا ِاْلُعُقودِ   احلكم وادلوضوع لبداىة اف

ُ اْلبَىْيىعَ  كمػا انػو ال يػراد بػػ  ،ب  لالنصػراؼ ادلسػّلم يف عػرؼ ادلتشػّرعة (4 الترييد لو امتنع امتنع اإلطالؽ كما  ىب إليو ادلَتعا َّ أي:  (َأَحى َل ا
احلراـ منو واحلالؿ، فانو خالؼ ادلتبادر لم ىاف جدا  أو فر  مناسبات احلكم وادلوضوع صرفتو عن الشموؿ أنَفَذ أو  ،حلراـهللا البيع ا ذَ نفَ أ

 وللبحث تتمة إب ف هللا تعاىل. لو فرض وضعو لمعم.
 وصص  هللا َص  دمحم وآلو الفاىري 

ََلِ  ِإَذا َأَرْدَت َأْ  تَىْعَصَم َأ َل ِعيكَ   قاؿ:  عليو السالـعن أيب جعفر  ََِة ا َْ قَىْصِبَك، َعِإْ  َّلَلاَ  ُيُِبُّ َأْىَ  طَا َويُىْبِغُض َأْىَ   ،َخْْيًا عَاْنظُْر ِإ
ُ ُيُِبُّكَ  ،َمْعََِّيِتوِ  ََل ٌر َوا ََلِ  ،َعِِّيَك َخيىْ ََِة ا ََلُ  ،َوُيُِبُّ َأْىَ  َمْعََِّيِتوِ  ،َوِإْ  َّلَلاَ  يُىْبِغُض َأْىَ  طَا ٌر َوا َواْلَمْرُء َمَع  ،يُىْبِغُضكَ  عَىَصْيَن ِعيَك َخيىْ
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 فاف ادلراـ لي  صغر  لراعدة ادلَتعا، وأيضا  كرباه غَت اتمة لدينا. (4 


