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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

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

 أيضاً مطلق  (ٔ)على وضع األلفاظ لألفراد اخلارجية فالبيع بناءً 
سببب ) لول ببن هببحا واضببل  نببا  علببى مسببل  ادلنببهور مببن ان العنبباوين ال ليببة موضببوعة للطبببائا ال لوكببرا  اخلار يببة وان األوامببر لو ببحا 
األح ببامت علعلببب  ابل لببي الطبيعبببي ق الببه ينطبببب  علببى األكبببرا  إر علعلبب   بببه  مببرآة لوكبببرا ، ول ببّن  بببه خفبباً  علبببى ادلسببل  ا خبببر وهبببو ان 

لية ليست موضوعة للطبائا  ل هي موضوعة لوكرا  اخلار ية مباشرة وان األوامر عنصب على األكرا  اخلار يبة مباشبرة، كلبد ر العناوين ال 
 .تٕلععرفت

وعوضببي:ه) الببه  نببا  علببى ان ألفبباظ العنبباوين ال ليببة موضببوعة لوكببرا  اخلار يببة لال للطبببائا وادلفبباهيم الحهنيببةت كبباألمر  ببحل  إر يببدل 
م ذلحا العنوان ال لي اجملعول ل اكة األكرا  اخلار ية على حد سوا ،  منري ذلا أو  اّل عليها أو  مرآة ذلا أو شبه رل ، على اخليار احل ي

واحببد، و ببان عليببه ان فلببار لفظبباً  عليهببا مجيعبباً وإال دلببا اخلببار دلوضببوع ح مببه لفظبباً منببري ل ببل األكببرا  اخلار يببة  ببِو انٍ  ه منصببب   َمببان حُ 
 ، عبر يلٌ ضها  قوله لأحل هللا  عض البيات  ل ان إرا ة البعض ما اخليبار مبا لسببله ل بل األكبرا  علبى حبد سبوا ، مبن  بري قرينبةٍ منرياً لبع

 ، مببا هببو هببو  يلخببح  ببال مببرّ ل  ببل عببر يل للمر ببوح إر الببرا ل  عببد اببالحية اللفبب   حاعببه للداللببة علببى ال ببل  ببل  عببد وضببعه لببحل  ان 
 موضوعاً حل مه.

 رى الفقيو اهلمدايناجلواب عن صغ
واما اجلواب عن اغرى الفقيه اذلمداين حيث قال) لواّما  ون ا ية يف مقام  يان أح ام لفس البيا وشرائطه كفيه أتّمل  عد مالحظة 

 كاله ير  عليه) تٖلَسْوق ا ية، و وهنا يف مقام  كا عوّهم  ون البيا مثل الّراب، حيث  عموا..ت
 ٍء( ٍء َوَأْوَسُطَها ِف َشيْ  )َأوَّهُلَا ِف َشيْ السياق ليس حجة، بل اآلية 

 ظهبور، ومبا ر بر  إهبا هبو قرينبة السبياق، و عببارة أ مبل) ان البروا ت النبريفة  أواًل) ان السياق لبيس حةبة كبال يصبنا اهبوراً وال فبلّ 
: ََي َجاِبُر ِإنَّ ِلْلُقْرآِن َبْطناً عليو السالمْبِد اَّللَِّ َعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َأبُو عَ للكب عليه السالممبا قاله اإلمام الصا ق  القرآن ال رمي عنعصرح 

َُِل َأوَّهُلَنا ِف َشنيْ  َوِلْلَبْطِن َظْهرًا ُثَّ َقاَل ََي َجاِبُر َولَْيَس َشيْ  ٍء َوآِخُرَىنا ِف  ٍء َوَأْوَسنُطَها ِف َشنيْ  ٌء َأبْنَعَد ِمنْن ُعُقنوِل الّرَِجناِل ِمْننُو ِإنَّ اآْليَنَة لَزَنْنن
أوسب  ا يبة قبد ي بون يف شبي  وأوذلبا وآخرهبا يف  كهح  الروايبة وأشبباهها ابريفة يف ان تٗلتتُىَو َكاَلٌم ُمزَِّصٌل ُمَزَصرٌِّف َعَلى ُوُجوهٍ ٍء وَ  َشيْ 

العبب ة  عمببوم اللفبب   كببان ببحل    وأخرهببا ببان أوذلببا عببن ر  عببو هم مببثاًل آخببر، كلببو  وإن  ببان يف شببي  ال يف مهببا سببياق ا يببة شببي  آخببر و 
 إر لوهببو  ببالم ملصببلت سببياقال مببا يالحبب  وهببو يف   إر لأوسببطها يف شببي ت يالحبب   هلببه مسببلقل تَأَحننلَّ اَّلّلُ اْلبَنْيننعَ لولببه ععببا ) لفسببه كق

على ان ي بون  ال رمي كان  نا  اما القرآن  ،ةكك ال ا ا:يل وال مالعة مجا إر ليس أي منهما  نرط ال عن ا خر إال يف ال لب ادللعار 
ال ع لنف إال ابللد ر  ل وين:صبر  ثبري منهبا وقد سطه يف شي  وآخر  يف شي  وما رل  هو مرتا   أبحنا  من الر   أوله يف شي  وأو 

 .هو  نرط شي  من  ري هتاكت كلد ر ، ك ل رل  هو ال  نرط عن ا خر ومبعنً عليه السالمابلراسخني يف العلم 
ففبى، إر يبر  علبى األول) أن  بون ادلبو  يف مقبام البيبان مبن  هبٍة  ولحل  قال السيد الوالد،  ما لقلنا  عنه سا قاً، لويف ال ّل مبا ال

                                                           

 مسا  األ ناس.و اكة أ تٔل
 ت.ٜٖٖالدرس ل تٕل
 .ٕٛالنيخ آقا رضا اذلمداين، حاشية  لاب ادل اسب، ص تٖل
 .ٕٔص ٔهب، جٖٓٛٔطهران،  –دمحم  ن مسعو  العياشي، عفسري العياشي، ادلطبعة العلمية  تٗل
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ان الطرف  هله إر  تٔلال ينايف  وله يف مقام البيان من  هات أخر، كمعن قوذلم إله من مقدمات اإلطالق، أن ال ي ون يف مضا  البيانت
سبر إعةبا  القبرآن البيبان مبن  هبات سلللفبة ومببا ان  –وهببحا و به آخبر  –ان البيبان مبن  هبة  نبا البيبان مبن  هبة أخبرى مبا ان  عصبّور

 . يان ال  ى ال لية ال فل   وله ر اً عليهم أيضاً  ل هو أقوى يف الر   ما سيهيت
 بل اآلية الكرمية ِف مقامات ثالث

الَّذيَن َيَُْكُلوَن الرِّاب ال يَنُقوُموَن ِإالَّ َكما يَنُقوُم ل ل لقول) ان مساق ا ية ال ر ة هو الوع  واإلرشا  واللهديد كالح  رلموع ا  ت 
ُ ا َننا اْلبَنْيننُع ِمثْنُل الننرِّاب َوَأَحننلَّ اَّللَّ َّْ ِْ قناُلوا ِإ َانَُّهنن ِْ نْيطاُن ِمننَن اْلَمننسِّ َلِنَه  َّْ بَّطُننُو ال ََ ْلبَنْينَع َوَحننرََّم النرِّاب َفَمننْن جنناَءُه َمْوِعَْنٌة ِمننْن رَبِّننِو الَّنذي يَنَز

ُ النرِّ   اْنَزهىَفا ِْ فيهنا خالِنُدوَن   مَيَْانُق اَّللَّ ُ ال فَنَلُو ما َسَلَف َوَأْمنُرُه ِإَى اَّللَِّ َوَمنْن عناَد َفُلولَِنَه َأْصنااُب النَّناِر ُىن اب َويُننْرِا الصَّنَدقاِت َواَّللَّ
 ٍِ عبن حةبلهم  مبا ال يلنبايف الثباين مبا إلقبا  القاعبدة العامبة ك ولبه يف مقبام البوع  واللهديبد ال يلنباا مبا اجلبواب  تٕلتُيُِبُّ ُكنلَّ َكفَّناٍر َأثني

 لل ون مصداقاً ابحلمل النائا لومرين معاً) إلقا  القاعدة ال لية واجلواب عن حةلهم..
 ولبو عبارة أخرى) ان من أسرار إعةا  القرآن ال رمي هو رل  كاله يفمبل مبا ال يلنباهى مبن ادلعباين يف اباهر  وابطنبه  بحل  وأشبباهه، 

ان ويقيد  و ان  لنا عليه إرا ة أ ثر من معن من اللف  لالحي ا عى اله زلال وقبد أحدِ     المَ دها  ما يفدّ   ا ية ويقيّ  ان السياق يفدّ 
  ِف ٍء َأْحَصنْيناهُ  وَُكنلَّ َشنيْ لو ان.. و ان.. شلا  رى عليبه  يبدن ادلبنيلفني ك يبف يعقبل ان ي بون لعبيباانً ل بل شبي ت  و تأ بنا عنه يف زلله

 .عليه السالموهو القرآن ال رمي  ما هو اإلمام العظيم  تٖلتِإماٍم ُمبيٍ 
 أقوى من ردىا ِف اجلملة اً املْاهبة مطلق وردّ 

 إر معلوم أّن عل  القضّية اا قة حبّلية  عض أقسام البيبا ولبو خبرج تَأَحلَّ اَّلّلُ اْلبَنْيَع َوَحرََّم الرِّابلواما قوله لكقال اّلّل ععا  رّ اً عليهم 
) البه ال شب  ان اإلطبالق تٗل عض أقسامه ا خر، والغرض ادلهيت له ال الم يل:ّصل ما إ ال القضّية أيضاًت كري  عليه إضاكة إ  ما سب 

َا اْلبَنْيُع ِمْثُل الرِّاب لأال عرى اله لو  ان اجلواب على إش اذلم  ؛أوقا يف الر  وأقوى يف االحلةاج من اإل ال وإن ال كرضاً  َّْ ) لإن هبو تِإ
كبال عقولبوا ان هللا أحبل  لبي البيبا وحبّرم البرابت هبو ان هللا أحل  عض البيا وحّرم الرابت  ان أضعف   ثبري شلبا لبو قبال لان الفبرق هو الفرق 

لبون ابلبه ال كبرق أي ان اجلواب  بلان هللا أحل طبيعي البيا ومطلقبه وحبرم البراب ك يبف عقو  تَأَحلَّ اَّلّلُ اْلبَنْيعَ ل ما هو ااهر هحا مثل راك،  
،  ل ير  عليه اله ال يصل اجلواب ابلقضية ادلهملبة ادلبرا   با ولو مل يعّد هحا  لياًل كلي ن منييداً على األقل أقوى  داً من اإل ال،  ينهمات

الببد وولببد  والبب وج لأحببل هللا  عببض البيببات إر   ببن اإلشبب ال عليببه ابن هللا ععببا  أحببل  عببض الببراب أيضبباً  مببا حببّرم  عضببه ل ببالراب  ببني الو 
و و له..ت ك ال ا أحل  عضه وحّرم  عضه، ك يف يصلل  واابً على هحا إال  ل لف ال يناسب إك:ام ادلنر ني جبواب واضل كوراً  مبا 

 .هو مقلضى إطالق ا ية ال ر ة
 مباحث أصولية يزوقف عليها حتقيق عمق ىذا املباث

  عببض ادلباحببث األاببولية اذلامببة األخببرى الببإ سننببري إليهببا إشببارة كقبب  وحنيببل ق ان سبب   ببور هببحا ادلب:ببث موقببوف علببى الر ببوع إ 
 األخح والر  ذلا هنال .

 عببارة أخبرى  –عبرك القيبو ، أو هبو  – مبا لبرى   –األول) حتقي  حال اإلطالق واله هل هو مجا القيو  أو هو ركبض القيبو ، أو هبو 
 وعلى  عضها حبا ة إ  عد ر، كلد ر ععرف. لعلى  عضها أوض يد، واألمريعدم حلاظ القيو  أو هو حلاظ عدم اللق –

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
َِ ِلَسااُوُ لل) الى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال ُِ قَنْلُبُو َحَّتَّ َيْسَزِقي َِ قَنْلُبُو َواَل َيْسَزِقي ُِ ِإميَاُن َعْبٍد َحَّتَّ َيْسَزِقي هنج لتت اَل َيْسَزِقي

                                                           

 .ٜٙص ٔالسيد دمحم احلسيين النريا ي، الفقه/ البيا، ج تٔل
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚسورة البقرة) آية  تٕل
 .ٕٔسورة يس) آية  تٖل
 من األ و ة الثالثة كلد ر  يداً. تٗل
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 ت.ٖٕ٘البال ة، ص


