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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف
األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٖٗٙ

اللُ الْبَ ْي َع) وقد مضى حتقيق احلال يف ادلبحث
َح َّل ّ
سبق ان ىنالك مباحث يف فقو اآلية الكرمية (أ َ

السابع إىل العاشر منها وبقي حتقيق حال ما سبقها ولنبدأ ابخلامس والسادس فنقول:
أح َّل)
حمتمالت معاين ( َ

َح َّل) ىي مخسة:
َح َّل ّ
اللُ الْبَ ْي َع) من حيث معىن مادة (أ َ
ان احملتمالت يف (أ َ
جوز
َٔ -
أح َّل أي ّ

جوز أي اعتربه جائزا وىو احلكم التكليفي ادلعـرو  ،فأح ّـّ أي ج ّـوز هللا
األول :ان ادلراد بـ( َ
أح َّل) ّ

حرم ،وىذا ىو ادلستظهر من معىن اآلية الكرمية كما سيأيت.
البيع ،وىو الواقع يف مقابّ ّ
أح َّل أي أقّر وأثبت
َٕ -

اللُ الْبَ ْي َع) أي أقّره واثبتو وأحلّـو يف عـاا االعتبـار اـّ الصـحة
َح َّل ّ
الثاين :ان ادلراد بو اقّـّر وأثبت فـ(أ َ

َح َّل ُُ الْبَ ْي َع) أق ّـر هللا البيـع وأثبتـو
والقرار ،وىو ما ذىـ إليـو احملقـق االاـفهاي( :أبن يكـون معـىن (أ َ
ـحة وااـواز كمــا ذكــره بعـ م ــا نا
يف مقـ ّـره أي ا يتصـ ّـر فيــو برفعــو بــّ أبقــاه علــى حالــو مــن الصـ ّ
(ٔ)
َح َّل) أي تكـون ابدلعـىن ادلقابـّ ألرحتـّ ورحـّ :تقـول:
احمل ّققٌن) وسـبق قولنـا (٘ -كمـا تتمـّ يف (أ َ
حّ زيد بداران أو أحّ فيها.)ٕ():
ّ
أقول :ىذا ادلعىن احيح وقد ورد يف كت اللغة بّ ذكره لسان العـرب أوال قبـّ سـائر ادلعـاي ،إال
ان الكالم يف انو :ىّ أنو ادلراد من اآلية الكرمية أو غًنه مما سبقو وسيأيت؟
قال يف لسان العرب (حلّ :ح َّّ ِابلْم َك ِ
َّضـعِ ِ
ير َان ِدر:
ان َتُـّ ُحلـوال َ
ـك الت ْ
وحلَـال ،بَِف ِّ
وح حـال َ
واَ حـال َ
َ َ
(ٔ) ال يخ مًنزا علي الغروي ،التنقيح يف شرح ادلكاس  ،مؤسسة إحياء آاثر اإلمام اخلوئي – قم ،جٔ ص.ٚٚ
(ٕ) الدرس (.)ٖٖٚ
1

ادلكاسب (البيع :ادلعاطاة) ..............................................االثنني ٖٓ ربيع ٕ ٔٗٗٓ /ه()ٙ89

ِ ِ ِ (ٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ـث :احلـَـّ
ـ
ي
ل
ال
.
ـو
ب
ل
ـز
ـ
ن
ـو:
ل
ـ
ت
اح
و
ـو
ـ
ب
ـّ
ـ
ت
اح
و
ـو
ل
و(وح
ول الْ َق ْـوِم لَ َحلَّــة َوُىـ َـو نَِقـي ُ اال ْرحتَــال)
ـك نُـ ُـز ُ
َ
َ ْ َ َّ
ْ ُ
َوذَل َ
َْ ََ
ول)(ٕ).
احلُلول َوالنـُز ُ
أقــول :وقــد حيــت حليلــة الرجــّ ابحلليلــة امــا للوجــو األول أي ألوــا حتــّ لــو وتــّ ذلــا وامــا للوجــو
حتّ يف داره وعلى فراشو أو حتّ عليو كالعكس.
الثاي أي ألوا تنزل بو أي ّ

أحل أي أرسل وأطلق
َّٖ -

الثالث :ان ادلراد بو :أرسّ وأطلق وا ِ
يعقد وا ي َّد ،وىـو مقابـّ َع َقـد وش َّـد ،فأحـّ هللا البيـع أي
احلّ يف مقابّ ال ـ ّد والعقـد وأ ّن هللا
أطلقو وا يعقده أي ا مينعو بّ أطلقو وأرسلو (والظاىر أنّو لعىن ّ
أحّ البيع  ،يعين أرسلو وأطلقو وا ي ّده ومينع عنو  ،خبال الراب فإنّو منع عنو وقيّده  ،فالبيع الول
ّ
يف مقابّ ادلمنوع وادل دود)(ٖ).
أقــول :ىــذا ادلعــىن اــحيح كــذلك وقــد ورد يف اللغــة إال ان الكــالم ىــو يف ادل ـراد مــن اآليــة الكرميــة
ـت.
(وحـ َّـّ العُ ْقــدة َتُلهــا َحـ حـال :فتَ َحهــا ونَـ َق َ
ضــها فا َْلَّـ ْ
فهــّ ادل ـراد ىــذا ادلعــىن؟ قــال يف لســان العــربَ :
(ٗ)
السائِِرََ :ي عاقِ ُد اذْ ُكْر َح حال)
واحلََّ :حّ العُ ْقدةَ .وِيف الْ َمثَ ِّ َّ
ادلتعدي قد َّ
يعدى ابحلرف أو بباب االفعال

ال يقــال :ىــذا ادلعــىن ال تصــح إرادتــو مــن اآليــة الكرميــة إذ أن حـ ّـّ ــذا ادلعــىن متع ـ ّد إذ يقــال مــثال
(أحّ) فانو حتصيّ حااّ؟
(حّ العقدة) فال يصح تعديتو إبدخالو يف ابب األفعال ّ
ّ
إذ يق ــال :تك ــرر يف لغ ــة الع ــرب ا ــياغة ادلتع ــدي بص ــيغة ىيئ ــة ابب االفع ــال أو اس ــتعمال إح ــد
حرو التعدية فمثال :كسا متع ّد(٘) تقول كسا زيد عمرا جبة وتقول (أكسا) كما قال ال اعر:
(ٔ) ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكت العلمية – بًنوتٕٓٓ2 ،م ،ط ،ٕ/جٔٔ ص.ٔ2ٙ
(ٕ) ادلصدر نفسو.
(ٖ) ال يخ مًنزا علي الغروي ،التنقيح يف شرح ادلكاس  ،مؤسسة إحياء آاثر اإلمام اخلوئي – قم ،جٔ ص.ٚٚ
(ٗ) ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكت العلمية – بًنوتٕٓٓ2 ،م ،ط ،ٕ/جٔٔ صٖٕٓ.
(٘) إىل مفعولٌن.
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(ٔ)

ويطع ااب ا عني ال ّ ابلعس ل
يكس و اليت امه م ال ديبا لّ
وكذلك :مسك وأمسك؛ فان مسك متعد ومع ذلك يقال أمسك يده كما يقال مسك يـده ،بـّ
وكــذلك مــادة حـ ّـّ بنفســها فاوــا بيت متعديــة بنفســها وابلبــاء قــال يف لســان العــرب (أَبــو َزيْــدَ :حلَْلــت
ِِ
ِِ ِ
ال :أَح َّّ فُ َـالن أَىلـو ِلَ َك ِ
ـان َكـ َذا
وحلَْلت َ
وحلَْلت ْم لَْعىنَ .ويـُ َق ُ َ
القوم َ
وحلَْلتو ونَـَزلْت بو ونَـَزلْتو َ
ِاب َّلر ُج ِّ َ
ـالُ :ىـ َـو ِيف ِحلَّــة ِاـ ْدة أَي لَ َحلَّــة ِاـ ْدة)(ٕ) ،وكــذلك تقــول (أحـ ّـّ مــن إحرامــو
َوَكـ َذا إِذا أَنـزذلمَ .ويـُ َقـ ُ
وحّ من إحر ِامو).
وأحّ إحر َامو)
و(حّ إحر َامو ّ
ّ
والوجو فيو :اما ان زَيدة ادلبىن تدل على زَيدة ادلعىن وانو حقيقة ت كيكية فليس حتصيّ حااـّ،
أو الوجــو ىــو التضــمٌن فــان الفعــّ الــالزم قــد يضـ ّـمن معــىن ادلتعــدي فيتعــد بنفســو ،كمــا ان الفعــّ
ضمن معىن الالزم فيتعد ابحلر .
ادلتعدي قد يُ ّ
(ٖ)
ضِ
ومن األولََ ( :لَقْ ع َد َّن َذلُ ِ
لزمن.
أ
معىن
ن
اقعد
ن
م
إذ
ك ال ُْم ْستَقي َ)
ّ
صراطَ َ
ُ
ْ
ّ
ُّ
(ٗ)
ِ
ِ
و( َوَم ْ يَ ْرغَ ُ ِ َّ ِ ِ
ض ِّمن َس ِفو معىن جهّ.
إذ
سهُ)
ُ
ب َع ْ ملة إبْراهي َ إالَّ َم ْ َسفهَ نَ ْف َ
(٘)
اج َع ْل أَفْدِ َدةً ِم َ النَّ ِ
ض ـ ِّمن هتــوي معــىن ويــّ وإال لقيــّ
اس إَ ْ وي إِلَ ْي ِ ْ ) إذ ُ
ومــن الثــاي( :فَ ْ
هتويهم.
ِ ()ٙ
ِ
ض ـ ِّمن ــالفون معــىن ينحرفــون لــذا عُ ـ ِّدي ب ــ(عن).
و(فَ لْيَ ْح َر ِر الَّ ري َ ُف ال ُفو َن َع ْ أ َْم ِر ) إذ ُ

فتأمّ

(ٔ) يف اكثر النسخ ادلطبوعة ((وأكسى اليتامى من الديباج كلهم وأطعمهـم مـن لذيـذ الـرب والعسـّ)) ولكنـو ال يوافـق
الوزن الذي عليو سائر األبيات ،تنس ىذه األبيات خلواجة نصًن الدين الطوسي ،جتريد االعتقاد :جٔ صٕٖ.
(ٕ) ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكت العلمية – بًنوتٕٓٓ2 ،م ،ط ،ٕ/جٔٔ ص.ٔ2ٚ
(ٖ) سورة األعرا  :آية .ٔٙ
(ٗ) سورة البقرة :آية ٖٓٔ.
(٘) سورة إبراىيم :آية .ٖٚ
( )ٙسورة النور :آية ٖ.ٙ
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أحل أي فتح
َّٗ -

احلّ وضعت لـ :فتح ال يء وىو مـا التـزم بـو يف مع ـم
الرابع :ان ادلراد َّ
أبحّ ىو فتح ،ألن مادة ّ
ِ ِ
َّـي ِءَ ،ال يَ ِ ـذ
(وأ ْ
مقاييس اللغة إذ رأ ان كّ معاي احلّ تعـود إليـو قـالَ :
َاـلُ َها ُكل َهـا عْنـدي فَـْت ُح ال ْ
َعْنوُ َش ْيء.
احلَـَرِام،
احلـَ َـال ُلِ :ضــد ْ
بََ : :ي َعاقِـ ُـد اذْ ُكـ ْـر َحـ حـال َ .:و ْ
َحل َهــا َحـ حـالَ .ويَـ ُقـ ُ
يـُ َقـ ُ
ـال َحلَْلـ ُ
ـول الْ َعـَـر ُ
ـت الْعُ ْقـ َـد َة أ ُ
وىو ِمن ْاألَا ِّ الَّ ِذي ذَ َكرَانهَ ،كأَنَّو ِ
ََبتَوُ َوأ َْو َس ْعتَوُ ِأل َْمر فِ ِيو.
ال
ت
ل
ل
ح
ن
م
ْ
َ
َّيءَ ،إِ َذا أ َْ
ُ
ََُ َ ْ
ْ ُ ُ
َ
ْ
ْ
وح َّّ :نَـَزَل .وُىو ِمن َى َذا الْب ِ
ـاب ِأل َّ
ـت ِابلْ َق ْـوِم.
َن الْ ُم َسـافَِر يَ ُ ـد َويَـ ْع ِق ُـد ،فَـِإ َذا نَـ َـزَل َح َّـّ؛ يـُ َق ُ
ـال َحلَْل ُ
َ
ََ
َ َ ْ
ِ ِ ِ (ٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِأل َّ
ااحبو) .
يّ الْ َمْرأَة :بَـ ْعلُ َها؛ َو َحليلَةُ الْ َمْرءَ :زْو ُجوَُ .و ُِحّيَا بِ َذل َ
َن ُك َّّ َواحد مْنـ ُه َما َتُّ عْن َد َ
َو َحل ُ
أحل أي ارخه العنان
ّ٘ -

اخلامسة :إرخاء العنان وىو ااامع الذي اختاره السيد الوالد وىـو مقـارب اـامع ادلع ـم ،إذ قـال
(ىذا بع

َح َّل) ،فـادلراد بـو إمـا الوضـعي أي الصـحة والنفـوذ،
الكالم يف ادلوضوع ،أما احلكم وىـو (أ َ

أو التكليفي أي الرخصة وااواز ،أو ااامع بينهما حيث ي ملهما ،وىـو إرخـاء العنـان يف قبـال ادلنـع
والتقييد)(ٕ) وللبحث الة إبذن هللا تعاىل.
وصله ُ عله دمحم وآله الطاهري

الدنْ يا ِِبَرب ع ٍةَ :ع ٍِاِل مست ع ِم ٍل ِعلْمه ،وج ِ
ِ
ِ
اه ٍل َال
ُ َْ ْ
قال أمًن ادلؤمنٌن عليو السالم(( :ق َو ُام ال ّدي ِ َو ُّ َ َْ َ
َُ ََ
ِ
ف أَ ْن ي ت علَّ  ،وجو ٍاد َال ي ب َخل ِِبَعروفِ ِه ،وفَِق ٍري َال يبِيع ِ
ِ
آخ َرإَهُ بِ ُدنْ يَا ُ ،فَِإذَا َ
َ ُ
ضيَّ َع ال َْعاِلُ
َْ ُ ْ ُ َ
يَ ْستَ ْنك ُ َ َ َ َ َ َ َ
اهل أَ ْن ي ت علَّ وإِذَا ََِبل الْغَِِن ِِبَعروفِ ِه ابع الْ َف ِقري ِ
ِعلْمه است ْن َك َ ِ
آخ َرإَهُ بِ ُدنْ يَا ُ))
َ ُّ ْ ُ َ َ
َ ُ َْ
ف ا ْابَ ُ َ َ َ َ َ
ُ
(وج البالغة ،صٔٗ٘).
(ٔ) ابن فارس ،مع م مقاييس اللغة ،جٕ صٕٓ.
(ٕ) السيد دمحم احلسيين ال ًنازي ،الفقو /البيع ،جٔ صٖ.ٙ
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