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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(333) 

 ااهلمداين: آية البيع مسوقة للرد على الكفار فال إطالق هل
)واّمدا كدون اةيدة يف مقدام  يدان أحلدام بفد  البيده و درائطو  :مث ان ما مضى كان كربى الفقيو اهلمددا  وامدا الصد رى  قدد قدال

ق اةية، وكوهنا يف مقام د ه توّىم كون البيه مثل الّراب، حيث زعموا أّن البيه مثل الّراب  ال حلم حبّلية وْ  فيو أتّمل  عد مالحظة سَ 
ُ ا اَلبَلَيللَع َوَحللراَ  الللر  ا)علدديهم  لددّراب،  قددال اّع تعددا  رّداً البيدده وحرمددة ا إذ معلددوم أّن تلددق القضددّية حبددادقة حبّليددة  عدد  أقسددام  (َأَحلل ا ا

،  لدو كابدم مهملدة يف الواقده  دروج البيه ولو خرج  ع  أقسامو اةخر، وال رض املأيت لو اللالم يتحّصل مه إمهال القضّية أيضاً 
، لعددم كوبدو يف معدرض  يدان أحلدام البيده ام ابعتبدار  عد  الّردرائي  يدو ال يلدىم علدى املدتلّلم احللديم تعدا  قدب  أحبدالً  ع  األقس

ُ ا اَلبَلَيعَ ) :يف الواقه وقال اّع تعا  و رائيٌ  و رائطو، إذ لو كان للبيه أحلامٌ  ابلّررائي املقّررة ال يلىم القدب  عليدو، حيدث  (َأَح ا ا
ُ ا اَلبَلَيعَ )مقام  يان الّررائي كذلق لو قال  ال يلون يف على حندو اطالدالق،  التمّسدق ابطالدالق وعلدو علدى العمدوم  د   (َأَح ا ا

مّتجو مه عدم إحراز كوبو يف مقام البيان،  لو  ّق يف اعتبار  رط يف البيه ال جيوز التمّسدق ابطالدالق مدا ر  درز كوبدو يف مقدام 
 .(1)ون إالالقو قرينة على العموم( يان الّررائي حّّت يل

 أقول: الظاىر عدم متامية كرباه وحب راه مجيعاً:
 اجلواب عن كربى الفقيه اهلمداين

 اما اللربى   د عليها:
 األص  من مقامات املشرع مقا  تشريع القواعد

 أواًل: ان الصحي  ىو ان مقامات املررِّع ثالثة:
 .املقام األول: مقام ترريه القواعد

 .قام الثا : مقام تفصيل القواعدامل
 .املقام الثالث: مقام اطمجال أو اطمهال

اًل تفاحبدديلو أو هِمدد)وامددا لددو كددان يف مقددام ترددريه احللددم( أي يقصددد أحبددل ترددريعو مُ قصددده هدداىراً  ددد: وىددذا األخدد  ىددو الددذي 
مة ويف الترريه خاحبدة  دان اطمجدال علدى امل االد   املقام الثالث خالف األحبل العقالئي العام يف احملاورات عا اًل، وعلى أيٍّ جممِ 

وإال  ددان األحبددل يف توكيددو  ،أو اطمهددال معددو حباكددة حللمددٍة خاحبددة ولددذا كابددم )املتردداكات( حللمددٍة خاحبددة كدداال تال  واالمتحددان
 ذلق. بو متحان أو إال لسب  الارئ كالتقية أو اال ا طاب لل   إرادة إ هامو ال اطمجال عليو أو اطكام أحباًل أو خصوحبياتٍ 

عني وىدو إلقدا  القواعدد العامدة، وعلدى ذلدق  ندا  العقدال   أال تدرى ان كا دة العقدال  يف  ل ان املقدام األول ىدو األحبدل يف املردرِّ 
؟ وكدذلق األحبدل عندد تردريه القدوابني إ  ان عند تردريه الدسدتور يلقدون القواعدد العامدة والتفصديل  عدد ذلدق وددده القدوابني العار

                                                           

 .82الريخ آقا رضا اهلمدا ، حا ية كتاب امللاس ، ص (1)



 (182)ه6444/  2ربيع  61االثنني  ............................................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

 صها امللحقات والتبصرات؟ختص
االختددىال واطجيدداز وضدد ي املعددظ يف اللفدد   دد  اطمجددال واطمهددال  ددثذا  ددرّع املرددرِّع مددثاًل )السددرقة حددرام( أو ان  عبددارة أخددرى: 
ُ ا اَلبَلَيعَ ) )الر وة حرام( أو مدن ان  وعلدى الدر م قد اختىل الللي يف ىذه العبارة ال ابو أمجل األمر وأكمو،الظاىر ابو   ان (َأَح ا ا

ىنالق موارد سيستثنيها، كالسرقة للمضطر يف عام اجملاعة ومن خيرى املوت كوعاً لو ر يسرق ر يف خبى  ابو لدي  حبدرام قطعداً، 
إال ان قولو )السرقة حدرام( يلقيهدا كقاعددة عامدة مث خيدرج منهدا مدا خيدرج ابلددليل ال ابدو يلقيهدا كقاعددة جمملدة ال  لدن التمسدق كدا 

 ، يف أي ملان.أحباًل، مبدئياً 
 مؤيدان أو دليالن

ويؤيدد ذلدق أو يددل عليدو: ان احللمدة تقتضدي إلقدا  القواعدد العامدة أواًل مث الت صديي أو التقييدد وذكدر ا صوحبديات، وذلددق 
مجاليدة  لدل أو للفقهدا  واملفسدرين عندد إرادة اطحاالدة اط مجعاً  ني مقدامي اطجيداز احملتداج إليدو ملعر دة القواعدد العامدة لعامدة املللفدني

 .أو عىم اجملتهد على استنباط حلمها ومقام التفصيل احملتاج إليو عند ا تال  املللف ابحلادثة ا احبة قواعد الرريعة،
ُ ا اَلبَلَيعَ )كما يؤيده أو يدل عليو: ان إلقا  القاعدة العامة كد)السرقة حرام( أو  تلون  ائدتو مركعية ىذا املطلق العدام  (َأَح ا ا

أمدا لدو ر يلدن  ،نفدى طالدالق القاعددة العامدةلرق الحقاً يف أي  رط أو  دطر أو خصوحبدية ر يددل عليهدا دليدل خداص  تُ لدى ا
وأيددة  ائدددة أعظددم مددن ىددذه  إال جممدداًل أو مهمدداًل  ددال  لددن االسددتناد إ  ىددذا اللددالم لنفددي ذلددق، مددادام مقامددو اطمجددال أو اطمهددال

 .ة واليسر؟خاحبة يف الرريعة املبنية على السماح
ده رِ ر يُ لو واحلاحبل: ان قرينة املقام، وىو كوبو يف مقام الترريه، دالة على ابو يريد إلقا  القاعدة العامة  ال خيتي اطالالق مبا 

 ددل بقددول: ابددو مددادام املقددام ىددو مقددام إلقددا  القواعددد  مددن القبددي  ان ال يقصددد املددتللم  - قدددس سددرهكمددا قالددو   –املدتللم للددىم القددب  
 كيداً. تد ر العموم. 

 العمو  ةانتخاب الكلي الطبيعي )البيع( دلي  على إراد
ُ ا اَلبَلَيللعَ )ان اختيددار املددتللم مثددل )السددرقة حددرام( واثبيدداً:  دليددل علددى إرادتددو اطالددالق والعمددوم حددّت لددو سددّلمنا ابددو لددي   (َأَحلل ا ا

 ان يلقيو جمماًل أو مهماًل أيضاً. توضيحو: –كأحبل أويل   –لو  واناألحبل يف املررِّع عندما يلقي ترريعاً أن يلقيو كقاعدة عامة 
ان اختيدار املددتللم اسددم اـدن  كددد)البيه( دليددل علدى ذلددق، وذلددق ألن )البيدده( مدثاًل كلددي البيعددي والطبيعدي يوكددد  وكددود أ ددراده  

العمدوم ولدو أراد اطمجدال أو  ( البيدهكما ان ابطباقو على أ راده قهري  ينطبق )البيه( على كل أ راد البيه قهراً  يفيدد مثدل )أحدلل هللا
 اطمهال لقال )أحل هللا  يعاً( أو )أحل هللا  ع  البيوع(.

وللددن ىددذا واضدد   نددا  علددى مسددلق املرددهور مددن ان العندداوين اللليددة موضددوعة للطبددائه ال ل  ددراد ا اركيددة وان األوامددر )وكددذا 
على املسلق اةخر وىدو ان   و خفا ً  راد إذ تتعلق  و كمرآة ل  راد، وللنّ األحلام( تتعلق ابلللي الطبيعي مث ابو ينطبق على األ 

العنددداوين اللليدددة ليسدددم موضدددوعة للطبدددائه  دددل ىدددي موضدددوعة ل  دددراد ا اركيدددة مبا دددرة وان األوامدددر تنصددد  علدددى األ دددراد ا اركيدددة 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين        مبا رة،  تد ر تعرف.

 
وف العقول، ) ((اَلَغَضبا ََمََحَقٌة ل َقَلب  اَْلَك يم  َوقَاَل: َمَن ََلَ ََيَل َك َغَضَبها ََلَ ََيَل َك َعَقَلها )): عليو السالمادق اطمام الص قال
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