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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
()417
جوز وأابح
الظاهر ان معىن َّ
(أحل) ّ

اّللُ الْبَ ْي َع) ىوو ادلعوا األول أا ا وو تعواىل ج ّووز البيو
َح َّل ّ
أح َّل) يف قولو تعاىل( :أ َ
وادلختار من بني احملتمالت اخلمس يف ادلراد من ( َ
اقر البي واثبتو أو ا و أرسلو وأطلقو أو ا و فتحو أوا و ارخى عنا و؛ فان ىذه
وأابحو أا جعلو جائزاً أو اعتربه جائزاً ،وليس ادلراد بو ا و ّ
ادلعاين وإن كا ت كلها صحيحة يف حد ذاهتا وقد وردت يف اللغة والعرف لكنها ليست مرادة من اآلية الكرمية أصالً؛ وذلك بدليلني:
ألن العرف يفهمون ذلك دون ادلعاين األربع األخرى

جوزه وجعلو حوالالً وال يفهوم أحود منهوا معوا ا وو فوتل البيو
َح َّل ّ
األول :ان العرف ادللقى إليهم الكالم يفهمون من (أ َ
اّللُ الْبَ ْي َع) ا و ّ
أو أقّوور البي و أو أرسووع البي و أو ووبو ذلووك ،بووع لووو قيووع ذلووم السووتغربوا ذلووك أ وود االسووتغراب ول ورأوه موون التكل و الشووديد ،والعوورف ببابووك
اخلووام موونهم والعووام فاسو ل األدابى فهووع توور فوويهم أحووداً عنوود جوابووو ابلبداىووة الو تسووب إىل ذىنووو موون اآليووة جييوواب ابن ادلوراد فووتل هللا البيو
أو فكو وأطلقو مثالً؟
واحلاصووع :ان مووا يسووب إىل أذىووان العوورف العووام (وىووم ادلرج و ) بووع واخلووام أيي واً ىووو أحووع عووا ا وواز والت ووويز وا ابحووة ال سووائر
ادلعاين وإن صحت وقلنا بكوهنا حقيقةً ،كما ىو كذلك.
سواء على احلقيقة أم االشرتاك ادلعنوي أم اللفظي
وبعبووارة أخوور  :ال الووو امووا ان قووول ابن أحو ّوع واحلووالل حقيقووة يف جو ّووز وا وواز وادلبوواإل وا ابحووة ورلوواز يف مثووع الفووك والفووتل وا رسووال
وا قرار ،أو ان قول اب و مشرتك معنوا موضوع لل ام بينها أو ان قول اب و مشرتك لفظي بينها.
فونن قلنووا ابألول فوواألمر واضول فووان اللفوول عموع علووى احلقيقووة ،إال لووو قاموت قرينووة علووى امواز ود تقووم ود يقمهووا أحود موونهم كمووا سووب ،
وإن قلنووا ابلثوواين فنقووول اب صوراف أحووع وحووالل ألجوواز وا وواز وا ابحووة (وسووي لقيو ذلووك) وإن قلنووا ابلثالو فنقووول بسووب معووا ا وواز
موون حووالل وأحووع ناسووبات احلكووم وادلوضوووع ،فوان ادلشوورتك اللفظووي كووالعني ال يكووون رلموالً مووردداً بووني معا يووو ادلتعووددة يف أكثوور األحووايني؛
اّللُ الْبَ ْي َع) ىوو أجواز وج ّووز وأابإل وأح ّوع
َح َّل ّ
بربكة القرينة ادلعيِّنة والسب إىل أحد ادلعاين ناسوبات احلكوم وادلوضووع ،والسواب مون معواين (أ َ
دون غريه.
ألن متعلَّق احلِ ّل إن كان هو الفعل أريد به اجلواز
الث اين :وىووو وجووو أد موون سووابقو وال منووام للطوورف اآلخوور موون قبولووو وإن رفوون الوودليع األول ،وىووو ان ىووذه ادلعوواين اخلمسووة عووددىا
متعلو أح ّوع وح ّوع وحوالل أو وصوفو أو فاعلوو؛ فا وو إن تعلقوت موادة احلووع ييوة صويغة كا وت ويف أيوة مجلوة كا وت (أح ّوع كوذا ،كوذا حووالل..
اخل) بفعع من األفعال كان ظاىراً يف ا واز وا ابحوة ،وإن تعلقوت اب وواىر أو احلواالت والصوفات أو وبهها كوان ادلوراد أحود ادلعواين األربو
الالحقة (أقّر وأثبت ،أو أرسع وأطل  ،أو فتل ،أو ارخى عنا و).
وإن تعلق ابجلواهر أو الكيفيات أريد به أحدى ادلعاين األربع
ِ ِ
توضيحو :ا و يقال – وكما سب – (حلع :حع ِابلْم َك ِ
ول الْ َق ْووِم
وك وُ ُوز ُ
ان َعُ ُّع ُح ً
لوال َ
ك الت ْ
وحلَ ًال ،بَِف ِّ
يوعِي ِ َاد:رَ :و َذل َ
وح اال َ
وزلَ اال َ
َ َ
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َحلة وىو َِقين ِاالرِل ِال)(ٔ) و(وحلو واحتَع بِِ
ول)(ٕ) فقد وق صفة(ٖ) للشخص – وىو
و
و
احتَولوَ :وَزَل بِِو .اللْي ُ  :احلَ ُّع احلُلول َوالنو ُُّز ُ
ُ َْ
ْ
َ ْ
َ َ َُ
حع زيد ابدلكان أا زل بو مقابع ارلع.
حع ابدلكان أو ّ
من مقولة ا وىر – فيقال :زيد ّ
ٍ
ِِ
ِِ ِ
وال :أَحوع فُ َوال :ن أَىلوو ِ َ َك ِ
وان َكو َذا
وحلَْلوت الق َ
وحلَْلوت ب ْوم َْع ًواَ .ويوُ َق ُ َ
ووم َ
وحلَْلتو وَوَزلْوت بوو وَوَزلْت (ووٗ) َ
وكذلك (أَبو َزيْدَ :حلَْلت ِابلر ُج ِع َ
الُ :ى َو ِيف ِحلة ِص ْد أَا َ َحلة ِص ْد ) .
َوَك َذا إِذا أَ زذلمَ .ويوُ َق ُ
وت .واحلَ ُّوعَ :حو ُّع العُ ْقوودةَ .وِيف الْ َمثَ ِوع السوائِِرَ :ا عاقِو ُود
يوها ْ
(وحوع العُ ْقودة َعُلُّهووا َح اوال :فتَ َحهوا وَو َق َ
فااَلو ْ
ويقوال (أي٘)يواً – وكموا سووب َ
النقن ،ومون الواضول ان العقودة ليسوت فعوالً
الفتل و ُ
الفك و ُ
حبع ُ
حع ىو العقدة وىي ليست فعالً لذا أريد ّ
اذْ ُك ْر َح اال) فان متعل ّ
من األفعال بع ىي جوىر وكيفية أو ىي من مقولة الكي أو الوض  ،وىكذا احلال يف مطل ادلوارد.
عع لك النظر إىل احملارم فان النظر فعع وظاىر عع ادلتعل بو
وذلك عكس ما لو تعل
احلع ابلفعع فان ظاىره ىو ا واز ،يقال ّ
ّ
وعع لك التورية ..إىل غري ذلك.
عع لك السفر يف هر رميان ّ
ا واز دون تلك ادلعاين األرب أو ّ
ولو تعلق ابجلوهر لكان هناك فعل مقدر
بع ان مزيد التدقي يقودا إىل ان احلع لو تعل اب وىر لكان ىناك فعوع مقودر فموثالً يقوال (حلّوت لوو ىوذه ادلورأة ،ابلنكواإل) فوان
حع لو النظور إليهوا ودلسوها وموا إىل ذلوك إذ ال معوا لكوون عوني ادلورأة جوائزة إال بتوسوخ األفعوال االختياريوة ،والقاعودة ان مطلو
ادلراد ّ
األحكام من وجوب وحرمة وغريمها إمنا تتعل ابألفعال إذ يستحيع غري ذلك ولو تعلقت ابلذوات وا واىر لكان ادلراد الفعع ادلناساب
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْي تَةُ)( )ٙأا أكع ادليتة أو بو ذلك.
ذلا يقال مثالً ( ُح ِّرَم ْ
وامووا يف حليلووة الرجووع فقوود سووب فيووو احتموواالن :امووا ألهنووا لو ّوع بووو فهووي صووفة للووذات وا وووىر لووذا جوواىت مووادة احلو ّوع عووا النووزول
واحللول ،واما ألهنا لع لو أا جتوز لو وىنا ال بد من فعع مقدر أا جيوز لو دلسها وحليلوة لوو أا حوالل لوو دلسوها وىكوذا ..ولت كيود
ىذه الكرب واىد أخر ست يف الدرس القادم إبذن هللا تعاىل.
و(البيع) فعل سواء السبيب أم ادلسبيب
ويف ادلقام :فان البيو الواقو متعلقواً ألح ّوع لويس جووىراً وال حالوة أو كيفيوة مون الكيفيوات بوع ىوو فعوع مون األفعوال فوان ادلعوامالت
كلها أفعال كالعبادات لذا جازت أو حرمت أو كرىت ..اخل.
بعبارة أمشع :ال الو اما ان يوراد ابلبيو السوباب أو ادلسوباب :فوان اريود السوباب وىوو قولوك بعوت فهوو فعوع ألن الوتلفل فعوع ولويس
جوىراً أو عرضاً آخر غري الفعع ،وإن أريد ادلسباب وىو مبادلة مال ال أو تبوديع طوريف ا ضوافة فهوو فعوع أييواً غايوة األمور ا وو فعوع
اّللُ الْبَ ْي َع) االعتبووار فا ووو ال ينبغووي تومهووو علووى ا ووو لووو أريوود فووان
َح َّل ّ
لووك معلووول لفعووع آخوور لووك؛ وذلووك لوضوووإل ا ووو لوويس ادلوراد موون (أ َ
اعتبار مبادلة مال ال ىو فعع لك أل ك اعتربتو غاية األمر ا و فعع اعتبارا.
اّللُ الْبَ ْي َع) البي و مصوودر ي وورتجم إىل (أن يبي و ) أو (ان تبي و ) فه ووو عب ووارة أخ وور عوون الفع ووع م و أن ادلص وودرية.
َح َّل ّ
بعب ووارة أوض وول( :أ َ

وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
وللبح صلة إبذن هللا تعاىل.
ِ ()7
اخلَ ِطيئَةَ َكما ََتِ
َّ
س ا ْجلَلِي َد)) (الكايف :جٕ مٓٓٔ).
م
الش
يث
ْ
يث
قال ا مام الصاد عليو السالم(( :إِ َّن ْ
ُ
س َن ََي ُ
ْ
َ
اخلُلُ َق ا ْحلَ َ
ُ

(ٔ) ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكتاب العلمية – بريوتٕٓٓ2 ،م ،ط ،ٕ/جٔٔ م.ٔ2ٙ
(ٕ) ادلصدر فسو.
(ٖ) استعملنا الصفة ابدلعا اللغوا والفلسفي ال النحوا.
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( )ٙسورة ادلائدة :آية ٖ.
( " )ٚميي اخل طيئة " ابلثاى ادلثلثة أا يذيبها .وا ليد ما يسقخ على األرض من الند في مد .كذا يف ادلغرب وىف النهاية فيو حسن اخلل يذياب اخلطاا كموا يوذياب
الشمس ا ليد وىو ادلاى ا امد من الربد.

