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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
(361) 

 ألربع جهات عرفية (ال َتأُْكُلوا)إطالق 
لا )انو قد يقال ان لػالثالث:  املطلب ْلباطا نأُكْم ِبا إطالقاً ابلنسبة للجهات العرفية األربع اآلتية وىي: ان  (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ

العرؼ قد يرى ادلعاملة ابطلة وضعاً حمرمة تمليفاً، وقػد يراىػا ذفػصة حػ ي ة وضػعاً حمللػة تمليفػاً، وقػد يراىػا ابطلػة وػ  حمرمػة، أو 
 طلة: حمرمة و  اب

فانػو يف لػا األعػراؼ واأل ين يعػد   ،ادمػن ال واليػة لػو عليهػا وال لػان لػو مسػو غ م ػ ةفمن األول: بيع األوقػاؼ العامػة أو اخلاحػ
ابطػػػالً وحرامػػػاً أو دمنوعػػػاً، لبيػػػع األونػػػي للمسػػػجد او احلسػػػينية أو الوقػػػل الػػػصري، أو لبيػػػع األونػػػي للمنيسػػػة أو الب ي ػػػع أو سػػػائر 

 أوقافهم.
أ اسػعقبالياً ابن يبيعػو اآلن علػى ان ينعقػا ادلػثمن إ  نل  م  ػثاين: لػالبيع الععليقػي أو وػ  ادلنجػ  دمػا لػان افنلػاً فعليػاً والػومن ال

 ملك ادللرتي وداً فانو عند العرؼ ح يح وائ ، وقد ارأتى ادللهور بطالنو با نقا عليو افمجاع.
يرونػو  –لػو تصػرؼ  –نعػم العصػرؼ الالحػ   ،اً وال يرونػو اػا ىػو بيػع حمرمػاً ومن الثالػ:: لبيػع الفيلػوا فػارم يرونػو ابطػالً ل ػو 

 حراماً، ال جمر  إنلاً بيع مال ال  .
 .(1)برشوة أو شبهها فارم يرونو حراماً و  ابطا أشرتاهومن الرابع: ما 

 ح اللػراً منػو ووػاخ أخػص ىػدايهومن ادلخعلل فيو: اللراً من احلالم اجلائر ال احب، فانو لو مل يعلم مصدر مػال احلػالم حػ
، لمنو لو علم انو وصب ىصه ادل رعة أو حا رىا أو أخصىا ضريبة فػان العػرؼ خمعلػل إع بعيلػهم يػرى ادلعرب عنها جبوائ  السلطان

 .وقد يفص ا بعيلهم اللراً منو ح ي اً حالالً والبعض يراه ابطالً حمرماً 
لا ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم )وعلى أي فها يلما  ْلباطا نأُكْم ِبا األربعة للها؟ قد يقال: ابللمول دلػا عػدا الثػاين ألنػو لػيط بباطػا  (ب أي ْ
 .، في عاج بطالنو إ   ليا و  اآلية اللريفةوو ه ابطا بووٍو أو ووهني

  أو اللرعي؟ ؟أو العريف ؟ولمن الص يح انو مبين على حتقي  ادلرا  بػ)الباطا( وانو ىا أريد بو الباطا الواقعي
 .ن األمساً موضوعة دلسمياهتا الثبوتيةأ :ومؤيد األول
ها )األلفاظ وقد قال تعا :  مفاىيمان العرؼ ىو ادلروع يف  :ومؤيد الثاين ْن رأُسوٍل إاالَّ بالاسانا ق أْوما ْلنا ما  .(2)(وأما أأْرسأ

وقػػد يقػػال: ان  أو شػػرش شػػروطاً  ابطػػالً ان اللػػارع تصػػرؼ لثػػ اً مػػا يف )الباطػػا( فعػػد  مػػا ىػػو وػػ  ابطػػا عرفػػاً  :ومؤيػػد الثالػػ:
 )الباطا( إن أريد بو العريف لان مرآة للباطا الواقعي وسيأيت إبعن هللا تعا .

 املولوي أعم من الوضعي
ان احلمػم ادلولػوي أعػم مػن احلمػم الوضػعي فانػو يلػما العمليفػي والوضػعي معػاًا لوضػوو ان احلمػم الوضػعي الراب ع:  املطلب

                                                             

 وقد ختعلل األعراؼ. (1)
 .4سورة إبراىيم: آية  (2)
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ا على ما فص لناه يف )األوامر ادلولوية وافرشا ية( ع أييلاً، ولا ما وعلو اللارع اا ىو مو  فهو حمم مولوياععبار جمعول لللار 
ة )لواليػػة األب واحلػػػالم اللػػرعي( وال وويػػة واحلريػػػة والرقيػػة وادللميػػة وو ىػػػا أحمػػام مولويػػة لمػػػا ان والواليػػ القيلػػػاوةفػػان  :وعليػػو

 الوووب واحلرمة واالسع باب أحمام مولوية.
 ال يقال: ادلولوي ما يسع   العقاب برتلو؟

فما ما وعلو لصلك  ،ام مولويعوا إع حققنا ان ادلولوي ما حدر من ادلو  اا ىو مو  م عمالً مق(1)إع يقال: علك أخص منو
ويػػدل عليػو أييلػػاً بداىػػة ان  ،فهػو مولػػوي أي حػا ر منػػو اػا ىػػو مػػو  فػان لػػان تمليفػاً إل اميػػاً اسػع   العقػػاب ابدلخالفػػة وإال فػال

 ادلسع بات أحمام مولوية )ال إرشا ية( ومع علك ال يسع   العقاب برتلها.
 ؟إن قلت: ىو ما يسع   العقاب أو الثواب بفعلو

 قلت: علك أخص منو أييلاً، إع ادلدار على حدوره منو اا ىو مو .
 إن قلت: ادلعامالت إميلائية؟

قلػت: لػا إميلػائي فهػو إنلػػائي، فػان افميلػاً إنلػاً دلػػا اععػربه العػرؼ، يف عػامل اللػرع فمػػا وعلػوه واععػربوه يف عػادلهم وعلػػو 
ًً لووحي: طابقو مس    ،واععربه يف عادلو  ي.فهو معيلمن للعاسيط يف عامل ادلععرب  ادلميل   فما إميلاً ،ي إميلا

 ال فرق بني إنشاء حرمة أمر وبني اإلخبار عنها
ً  اخلامس:  املطلب  بػػ)ال تفعػا( مػثالً وبػني افخبػار عنػو، لمػا لػو أخػرب افمػام الصػا ؽ  فعػاٍ  حرمة   انو ال فرؽ بني إنلا

يػػو: انػو ال فػػرؽ يف العمسػػك ابفطػػالؽ بػػني قػػال )ال تفعػػا( وعلػػك واضػح، ودمػػا يعفػػرع عل حػػلى هللا عليػػو والػو وسػػلمبقولػو ان النػػي 
علػم نػص عبػارة ما إعا نقا نص العبػارة لادلثػال السػاب  فواضػح، وامػا إعا مل ي  أ :وبني إخباره عن معصوم ساب  عليو السالم إنلائو 

يطػػاب  اللفػل الػػصي حػػدر منػو مػػن حيػػ:  فاألحػػا انادلنقػول عنػػو فمػػصلكا إع الفػرإ انػػو إمػػام معصػوم حمػػيت جبهػػات الملمػات 
 ا للفل الصا ر دمن نقا عنو.مؽ والعقييد وشبههافطال

ى رأُسوُل اَّللَّا ))فان مثا   :وعليو لمػا لػو قػال ان النػي دتامػاً  مفيػد لل رمػة  (2)((عأ ْن ب أْي عا اْلرأ رأرا  صلى هللا عليه وال ه وس لمن أهأ
حلرمػػػة وقػػػد تػػػوىم بعػػػض إع حػػػار إ  ان )النهػػػي( أػػػاىر يف المراىػػػة أو انػػػو جممػػػا مػػػر   بػػػني ا ،قػػػال ال ت ػػػروا أو أرػػػالم عػػػن ال ػػػرر

 .والمراىة
ان رػاه ضػد أمػره، واألمػر أػاىر يف الووػوب  (3)وفيو: ان النهي أاىر يف احلرمة عرفاً إن مل يمن نصاً فيها، وقد علػر الل ويػون

ػرؼ  فالنهي أاىر يف احلرمة، نعم لو تر   بني احلرمة والمراىة لان القدر ادلعيقن المراىػة، وال يصػ ى إ  مػا قيػا مػن ان احلرمػة ح 
رفو ىو ادلرتبة اللديدة الوو لعقييػد. وقػد فص ػلناه يف ، امػا المراىػة فهػي مػع احلػد واألحػا عػدم احمض الووػو   ون حػد   ألنوو  وح 

 .موضع آخر
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 
                                                             

 أي اسع قاؽ العقاب أخص من ادلولوي. (1)
 .242ص 2ىػ، ج1445قم،  – عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عواا الآللئ،  ار سيد اللهداً  (2)
 لمجمع الب رين.  (3)



 (174)ه7114/ مجادى اآلخر 71السبت  ........................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

ا أأمأرأِنا ِباأدأاءا اْلفأرأائاضا )) :حلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  مأ ارأاةا النَّاسا كأ ُدأ  (. 111ص 2المايف: ج) ((أأمأرأِنا رأّبِا ِبا


