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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملٌن، 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
(ٖٖ٘) 

 حتقيق مفاد اآلية مببحث مفاد )النهي عن املعاملة(
ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الّراب)يق يف مفاد والتحق ّ  وحلر م يفيلدان احلالم الوضلعي  (1)(َوَأَحلَّ اَّللَّ  :(َح رَّمَ )ويلراد ـللأنفل  وحلح    :(َأَح لَّ )فلًناد ـللوان أحل

ٍ  للحرملة ىلّ ىلو املعامللة احلرمة واملنع، يبتين على حتقيق احلال يف ان النهلي يف  (َحرَّمَ )اجلواز و (َأَحلَّ )أو احلام التاليفي فيفيد  ؟أـطّ مقلت
ُ اْلبَ ْي  عَ )يت لل  حلال  (َح  رََّم ال  ّراب)، فانللو إ ا اح لل  حللال ؟أو ال شلي  منهمللا ؟أو هلمللا معللاً  ؟احلرمللة دونأو للفسللاد  ؟الفسلاد دون  (َوَأَح  لَّ اَّللَّ

ـلّ ابلظهلور  ،ليس حبجة وغاية األمر كونلو مييلداً حسبما ـىن عليو الشيخ من االستناد إىل قرينة املقاـلة، وليس االستدالل ابلسياق ليقال ابنو 
ُ اْلبَ ْي َع َوَح رََّم ال ّراب)العريف لقولو حعلاىل:  ّ   (َوَأَح لَّ اَّللَّ ـلّ ملا ـلل   حجلةً  ، فلليس كلّ سلياق  حلر م( واحلد ومفاد لا واحلد –ملن ان وززامملا )أحل
 .مرحبة الظهور عرفاً 

 األقوال الثالث يف مفاد النهي يف املعاملة
ن اآليللة هللاىرة يف إ) :ان رؤوس االحتملاالت ـللّ األقلوال  ال للة أشلار إليهللا السليد الوالللد ـقوللو :جز القللول يف مفلاد النهللي علن املعاملللةوملو 

، وللل ا قللالوا: إنللو شللامّ (2)((حللالل إىل يللوم القيامللة حلللى هللا عليللو والللو وسلللمحللالل دمحم ))احلليللة التاليفيللة، النصللراظ اللفلل  إليهللا، م للّ: 
 .(3)لألحاام ال ال ة
 .((6)((حلرام إىل يلوم القياملة حللى هللا عليلو واللو وسللم حلرام دمحم))، و (5)(حلر م اللراب) لك مقاـلتو يف اآلية والروايلة ـلل  (4)ورمبا يييد
 إال انو منصرظ ألحد ا.  (7)اماالنصراظ و لك يعين انو يرى )احلّ( حقيقة فيه قدس سرهأقول: فدليلو 

ْْ َعلَ ْيُكْ  ُأمَّه اُُُك ْ )ضلع ال التاليل ، م لّ لان ميان أن يقال: إن الظلاىر ملن احلليلة واحلرملة املسلتندة إىل املعامللة الو )  (8)(ُحرَِّم 
 .( فه ا ىو الرأي ال اين وقد سبق ان نقلناه عن احملقق النائييناآلية
ىلل ا وال يبعللد إرادة اجلللامع ـينهمللا، ألنللو املتفللاىم عرفللًا، ـللّ رمبللا ياللون املتفللاىم أك للر، وللل ا يللرى العللرظ أن مللن يلل ى   مللو إىل )

ويللةالعاقللد ليعقللد وىلل ا ىللو الللرأي  (9)(ىا لللو، أنللو فاعللّ احلللرام وإن ا يعاشللرىا معاشللرة األزواك ـعللد  لللك، وكلل لك إ ا عامللّ املعاملللة الـر
فه ه رؤوس االحتماالت واألقوال وىنلا  أقلوال أخلرى وحفصليالت سليره  كرىلا ـعلد إعلادة ثلرع املبحلث ـعبلارة أخلرى أك لر  ال الث،

 نفعًا، فنقول: 
 املعامالتأنواع النهي يف 

ان العلملا  اسلتظهروا ملن ـعلٍ النللواىي املتعلقلة ابملعلامالت احلرملة دون اللبطالن، ومللن ـع لها اللبطالن دون احلرملة، وملن ـع للها 
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 البطالن واحلرمة، ومن ـع ها التنزيو دومما.
 يفيد احلرمة دون البطالنانو  -ٔ

ُُةَع ِة َعاْس َعْوا ِذىل اي أَي َُّها الَّ ييَن مَمنُ وا ِذ ا)فمن األول: قولو حعاىل:  ُْ ُُوا اْلبَ ْي عَ   نُ وِدَي ِللََّّ الِة ِم ْن يَ  ْوِم ا حيلث  (1)(ِ ْك ِر اَّللَِّ َو َ 
 التزموا ابن البيع وقت الندا  حرام لانو لو حصّ فهو ححي  انف .

 يفيد البطالن دون احلرمة -ٕ
شلرثاً فانللو الزم  –أو يف ضللمن العقلد نفسللو  –عقللد مللزم ملن األعللالم ملن انللو إ ا اشلنط يف ضلمن  العديللدوملن ال لاين: مللا التزملو 

فللو اشلنط عليلو عنلدما أراد ـيلع داره للو ان ال يبيعلو لعملرو فانلو إ ا ابعلو لعملرو كلان ابثلاًل لانلو لليس  ،حبلرام التخلل  عنلو لانو ليس
ال يتلزوك ال انيلة فانلو إ ا حزوجهلا ال انيلة ا يف ضلمن عقلد مللزم آخلر( ان أو وك ا للو اشلنثت عليلو عنلد اللزواك  لا ) ،حبرام ـّ جمرد لغو  

 ، يف امل لال السلاـق،خمالفة الشرط لانو انف  فالبيع من عمرو حترميفعّ إبجرا  ى ا العقد حمرماً لانو ابثّ، وقيّ ـعاس  لك أي انو 
 انف  حاحّ والزواك من ال انية ححي .

حللح حللد  العمللّ ابلشللرط فلل  ا  ان سلللطنتووقللد اسللتظهر السلليد اجلللد مللن )عنللد( يف )امليمنللون عنللد شللروثهم( امللا حفيللد الوضللع أي 
ـشرط ان ال يبيعلو لعملرو  منزلو م الً  وميان ـيانو ـوجو آخر وىو انو لو ابعو ، ا الشرط    سلطنة لو فال حقع املعاملة املخال  خالفو فال 
 لو عليو، وحتقيقو يف حملو. سلطنةلسلطنة الناقصة دون املطلقة فال يقع منو البيع لعمرو إ  ال ا البائعفقد نقّ 
 يفيدمها -ٖ

ْْ َعَلْيُكْ  ُأمَّهاُُُك ْ )ومن ال الث: قولو حعاىل:   فان العقد عليها حرام كما انو ابثّ. (2)(ُحرَِّم
 ال يفيد أاًي منهةا

كمللا فصلللناه يف كتللاب    أو للمحللارظ أو األكلراد او ملللن ا ياللن   كللان أو شلبو  لللك.وملن الراـللع: النهللي عللن البيلع ـللٌن الطلللوعٌن
 )املعاريٍ والتورية(.

 ما ىو الضابط األصويل؟
فانللو إ ا دل دليللّ خللاص علللى احلرمللة أو الللبطالن أو علللى كليهمللا أو علللى التنزيللو يف  ؟وحمللّ البحللث انللو مللا ىللو ال للاـ  يف  لللك

دليللّ خللاص فمللا ىللي القاعللدة العامللة يف حللورة النهللي عللن املعللامالت وىللّ يفيللد ىلل ا  يوجللدولاللن إ ا ا  ،عبللاملت  ىللو مللوارد النهللي كللان 
 النهي احلرمة أو البطالن أو كليهما أو ال شي  منهما؟
 التفَّيل بني ُعلق النهي ابلسبب أو ابملسبب

 وقد سبقت األقوال )ال ال ة( وفص ّ آخرون:
ابلسلب  والنهلي املتعللق ابملسلب ، وسليره حفصليلو ولانلو يعتملد اواًل عللى ـيلان الفلرق  املتعللقفمنهم: اآلخوند إ  فص ّ ـٌن النهلي 

عن نفس السب  لاون املفسدة فيو دون املسب  كالنهي عن البيع وقلت النلدا   ،ز أو غًنهحس  املرحا   ،ـينهما فان النهي اترة ياون
 فس النقّ واالنتقال مبا  ا مفسدة.فانو ألنو يشغلو عن  كر هللا وحالة اجلمعة، ال ان يف ن

ق واملسلب  وىلو انتقلال القلرآن إىل واترة ياون النهي عن املسب  لالون املفسلدة فيلو كبيلع املصلح  للالافر فلان املفسلدة يف املتعل ل
فسللدة. فترمللّ فيللو املوان  ،إال ان يقللال انللو حسلللي  اعتبللاري ،يللده وكونللو حتللت سلللطتو وال مفسللدة يف نفللس إنشللا  البيللع لللو مبللا ىللو ىللو

 وصلى هللا على دمحم وملو الطاىرين      وللبحث حلة إب ن هللا حعاىل.
ُِي ِبِو  ،َثاَلٌث َمْن ََلْ َيُكنَّ ِعيِو ََلْ يَِت َّ َلُو َعَةلٌ )): حلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  َوٌَُع ََيُْجُزُه َعْن َمَعاِصي اَّللَِّ َوُخُلٌق ُيَدا
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َاِىلِ  النَّاَس َوِحْلٌ  يَ ُردُّ ِبِو َجْهلَ  ُْ  .(116ص 2الاايف: ك) ((ا


