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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
(372) 

 ؟تتمة: احلرام القانوين والعريف هل يفيدان احلرمة الشرعية
سببببل ال بببالم عبببن طاللبببة البا بببا العبببريف علبببى احلبببرام اللبببرعي وطاللبببة احلبببرام العبببريف علبببى احلبببرام اللبببرعي، و  يبببد ال بببدقيل 

يبا ، واحلبرام قانونيبا  ىبو ادلسبمى عنبدىم ابدلمنبو  و ثبال احلبرام النبانوو ىبو  ،وال وضيح: ان احلرام قد ي ون قانونيبا  وقبد ي بون عًر
ا  ىو خلب  وتسمح أب ورالوضعية حيث متنع أ ورا   الدول عهار   ا سبل  ن النوانني اليت تل ، و ثال احلرام العريف أو ادلمنو  عًر

 بعض أقسام الوعد أو خلفها  طلنا  يف عرف أبناء العلائر أو  طلنا .
 وقبد صصبمب  با إكا  بان وضبعها علبى حسب   صبل ة ،وقبد سببل ان بعبض الفنهباء اررم حر بة  الفبة النبوانني الوضبعية

ا  احملاًظبة   ب الناس  نوانني ادلرور وبعض النبوانني البيت تبنظم عمليبات البيبع واللبراء أو االسب تاط وال صبدير  نطلنبا   بن  صبل ة  
الطبنبة ادلس عبعفة أو علبى ال راعبة والصبناعة ولببو كلبخي، وقبد صصبمب كلبخي  با إكا  بان  علىعلى االق صاط الو ين وال  فظ 
أو غبت  ، أو  با إكا أطم إ  سبوء ةعبة امسبالم وادلسبلمني انب  أو  باًرة    ن الناس للدولة جبائرة  ضمن ال  ام   باطل أو تعهد  

 .كلخي مما ليس ىهنا حما تفصيلو واألخذ والرط ًيو
 أو  ببن ابب النببدر ادل بينن بعببد تعمببيم احلذسببة دلثببا كلببخي، وعلبى أ  ًنببد ي بون ح ببم الفنيببو ابحلر بة  ببن ابب واليببة الفنيبو

 ابب تلخيمب أىا اخلربة لصغرايت األىم وادلهم و ونو تعهدا  أو وعدا  أو ال. وقد ي ون  ن
يف احل بم إال  علبيهم وعلبى غبتىموعلى  ا ال نباطير ًبان الفنيبو إكا اًبر ابحلر بة أو ح بم نبا،  بان حرا با  علبى  نلديبو أو 

وىبي ً بوم الفنيبو أو ح مبو،  بان اب بال   إكا علم خطأه أو خطأ  س نده، ًإكا صار حرا با  لبرعا ، أ  بسب  احلابة اللبرعية
َْ مإك  ببا حببرام ًهبببو اب ببا مابدلعبببب األعببم  مبببا سبببل  ًبببإكا  ببان اب بببال   ببان  لبببموال  لنولببو تعبببا :  ووو أُك َْ ْوأيوْ ال َتأُْكلُوووا أأْمووووالأُك

ْلباطالا   يف كلخي. ا  عا  حسبما  عى  ن اخلالفمًأًاط احلر ة ال  ليفية أو الوضعية ابدلعب األخمب أو  ليه  ِبا
 التفصيل يف الزكاة، حسب املباين

 مبا سببل ال فصبيا يف ال  باة حسب  ادلبباو وقبد سببل: موإن قلنببا ابقبا حبل   علبل ابلعبني، ًبان األقبوال ىهنبا   لفبة: ًهببا 
 ىي   ل الرىانة؟ موالرىن وثينة الدين  أو   ل اجلناية؟ أو   ل  نذور الصدقة؟

ببا  إك ي ببون  مببا لببو اب  وعلببى األقببوال ًانببو قببد ينببال انببو  بباط ام   علَّنببا  حلببل الفنببراء ًببان ال صببرف ًيهببا تصببرف ابلبا ببا عًر
ببا  ً لبملو اءيببة، ً ببذا ال  باة بنبباء علبى ان تعلببل حببل  البراىن الببرىن البذ  ىببو وثينببة طينبو بببدون إكن ادلبرابن ًانببو يعببد اب بال  عًر

 . 1م ها   علل حل الرىانة أو لبههاالفنراء ًي
 س مشموالً لآلية، ْ اء على اهنا حق كحق الرهانةلي (0)ْيع الزكوي

                                                             

  .363الدرس م  1م
  ا ًيو ال  اة.  2م
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ول ن  ع كلخي ال يصح النول ابن بيع األعيان اليت تعلن  نا ال  باة بنباء علبى اقبا حبل   بل الرىانبة أو اجلنايبة،  لبمولة 
ا  اب ال  ل ن اءية   علنها   1ملآلية اللريفة َْ مإك ال صرف وإن  ان تصًر ال َتأُْكلُووا مببا ًنب  وليس ال صرف ابلبا با   أأْموالأُك

ْلباطالا  َْ ِبا َْ ْوأيوْ أُك وحينئبذ  ًبإن قلنبا ابن أ بوال م ال يلبما  بال اللبخمب نفسبو  ،ًأ ا أ وال م بين م اب ا  نهي عنو  أأْموالأُك
اصة علبى ىبذا أب با ان  عب اءية ال أي ا بعع م أ وال البعض اءخر ًهي خ قلنا م ما  عى اح مالو وسيايء بيانو  با

إن قلنببا ب وقببا   ببل الرىانببة أو أ ببوال اءخببرين وانببو إكا  ببان ابلبا ببا ًهببو  نهببي عنببو، ًببال يلببما األعيببان ادل علببل نببا ال  بباة 
 –النباس ابلبا با، وىببذا  لأ با أ ببوا  وضبوعهاىبو  ببال ولبيس أ بوال اءخببرين واءيبة  ، علببى ىبذا النبول،إك ىبذا ادلبال ،اجلنايبة
 ًي  اج احل م ب ونو  نهيا  عنو إ  طليا آخر غت اءية ال رمية.أ  تصرف ًيو ابلبا ا ابلبا ا نفسو أ ا  ال انو  –غاي و 

َْ منعم إن عم منا   إ  أ وال النفس وأ وال الغت، مشل  اءية ادلنام ً دبر.  أأْموالأُك
 ْ اء على ان الزكاة مشاع أو كلي يف املعني أو الشركة يف املالية

انو بناء على  بب بعض الفنهاء  ن مال فصيا وان حبل الفنبراء يف الغبالت األرببع ىبو بن بو ادللبا  ويف الغبنم بن بو وعليو ً
 :ًانو  3م  2مال لي يف ادلعني ويف امبا بن و اللر ة يف ادلالية

قببببا الفبببر  اعة يف حصببب و ل وقبببا  لببب حبببرال يصبببح دلبببن عليبببو ال  ببباة يف الغبببالت األرببببع ان ي صبببرف ًيهبببا ببيبببع أو ىببببة  -أ
 يف  نببدار حصبب هماب ببال  واللببريخي الفنببراء، إال بعببد إكن الفنيببو اجلببا ع لللببرائ  ألنببو ولببيهم، ًببإكا ض أيكن الفنيببو  ببان ًعببوليا  

 . 4مًللملرت  خيار تبعض الصفنة
 لعني  ما سبل. ما ال يصح دلن عليو ال  اة يف امبا، ال صرف ًيها، ل ون الفنراء لر اء يف ادلالية وىي قائمة اب -ب

ول ببن يصببح دلببن عليببو ال  بباة يف الغببنم ان ي صببرف ًيهببا  نببدار حصبب و  ببأن يبيببع لبباة أو أ ثببر حببر ال اسببعة والثالثببني  ببن 
 األربعني لاة ًإكا اب  ال اسعة والثالثني احنصر حل الفنراء يف متام األربعني ًلم جي  لو بيعو.

ان  ببن ه اءيببة ال رميببة، وال بببد للما هببد الببذ  يريببد االسبب نبا  ال ببالم  لببو علببى ضببوء ادلسبب فاط  ببن خصببو  ىببذت بيوو : 
 وهللا ادلسدط اذلاط  للصواب. ،مث يفيت على حس   ا أطم إليو اج هاطه –يالحظ   ل  األطلة يف الباب و نها ىذا الدليا 

 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهرين
 

وأةا اْلُقْرآنا مم: عليو السالمام ام علي  قال َْ ْاتاالأ تا اْلُقْرآنا فأإاذأا كأانأ يوأْوُم اْلقايأامأةا  عألأْيُك فأإانَّ دأرأجأاتا اْْلأ َّةا عألأى عأدأدا آَيأ
  .353األ ال للطوسي:  م   يُوقأاُل لاقأارائا اْلُقْرآنا اقْورأْأ وأ اْرقأ فأُكلَّمأا قوأرأأأ آيأًة رأقأا دأرأجأةً 

                                                             

 لرىن.و ذا بيع ا  1م
ًصاعدا / إعداط وحتنيل  ؤسسة السبطني العادليبة،  166  11ًنيها   ن الفنهاء ج 41راجع مالعروة الوثنى وال علينات عليها  احمللاة بوالي   2م

    ن البيع.526/ 183وراجع  وقع  ؤسسة ال نى الثناًية الدرس م
  .363الدرس م  3م
 ور عليو معلى اللريخي يف ادللا  قبا الفر    ن ال صرف ًيو. ً أ ا وحتنينو يف حملو.وقد ينال ببطالن أصا ادلعا لة ألنو حما  4م


