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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖ3) 

 األدلة على األقوال يف املعاطاة:
اطاة عديدة وهي مع زلتمالهتا أحد عشر قوالً واحتمااًل، ولكن ادلشهور بني ادلتأخرين وادلنصوور هوو سبق ان األقوال يف ادلع

، وان ادلعاطوواة لواللف  دفيوود ادللوو  الوالزم يف ادلعووامالت الدار ووة يف حتقوق إنشووال البيووع (وهبو     ووا انوه ال رووري بينهوا وبووني اللفوو 
 ة الالزمة ريما لان وضعه عرراً على ذل  وهكذا.ر دفيد اإل ااهنا وضعها عرراً على البيع والشرال، لما لان اليت  

 واألدلة على ذل  لث ة من الكتاب والسنة وس ة العقالل وس ة ادلتشرعة والعقل: اما الكتاب رآايت عديدة:
 ، وفقو اآلية الكرمية(َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ ) -ٔ

يف اآليووة الشووريفة، رووان االحتموواالت يف معوو  اآليووة  هالتفق وو، ولكوون ذلوو  متوقوو  علووى  َأَح  لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي  عَ (أواًل: قولووه دعووا : 
 لعلها دزيد على العشرة: داللة اآلية الكرميةويف   اْلبَ ْيعَ (و   َأَحلَّ (الشريفة يف مفرديت 

 خرب أم إنشاء؟ (َأَحلَّ )
خووكاً أريوود بووه اإلنشووال، رقوود لونووه ونووه إنشوواًل أي  لونووه خووكاً لمووا متموول ريووه ل   َأَح  لَّ (رانووه متموول يف قولووه دعووا :  -1-2

بدعوى الفري بني قول   ئين إبنسان أو  ئين بزيد وبني قول   شخصية يستشكل ابنه لو لان خكاً لكان مفاد  قضية  زئية
يف مثوال  ئوين   الين إنسان أو  ائين زيد ران األول له إطوالي إرورادي وأحوواأ وأزمواين (إن ل نقول بداللوة األمور علوى الفوور 

زللووه..  لووانإبنسوان ولووه إطووالي أحووواأ وأزموواين يف مثووال  ئووين بزيوود (أي يف أيووة حالووٍة لووان وأي شوويل لووان ملبسووه وأي مكووان  
إذ الشيل ما ل يتشخ ص ل يو ود والتشوخص مسواوي  ال إطالي له بو هٍ  هاخل ، اما الثاين وهو  ائين إنسان أو  ائين زيد ران

 لو أريد به االخبار، وريه ما ال خيفى وسيأيت.  َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ (ا للوحدة واجلزئية، ركذ
 تكليفاً أو وضعاً؟ (َأَحلَّ )

حور م، لموا متمول ان يوراد احلكوم الوضوعي أي  بولاحلكم التكليفوي أي  وو ز مقا  َأَحلَّ (ومتمل ان يكون ادلراد من  -3-4
 اعتك  صحيحاً مقابل اعتك  راسداً.

 ي أقره وأثبتو يف مقرهأ (َأَحلَّ )
أي دكووون ابدلعو  ادلقابوول ألرحتوول ورحوول (دقووول: حوول  زيوود بوودارو أو أحوول ريهووا  وهووو مووا اختووار    َأَح  لَّ (لموا متموول يف   -5

(أبن يكوون معو  : مبع  القرار والثبوت يف مقابول الرحيول واخلورو   َأَحلَّ (احملقق االصفهاين إذ أخذ يف حاشيته على ادلكاسب 
أقر  هللا البيع وأثبته يف مقر   أي ل يتصر ف ريه بررعه بل أبقا  علوى حالوه مون الصوح ة واجلوواز لموا ذلور  بعو    هللاُ اْلبَ ْيعَ  َأَحلَّ (

 قوله (من الصحة واجلواز  أي لدى العرف قبل الشارع ومعه.  1(مشاخينا احملق قني 
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 وسيأيت الكالم حوله وحول سوابقه ولواحقه إبذن هللا دعا .
 أي أرسلو وأطلقو مقابل شّده وعقده (َأَحلَّ )

هللا البيوع أي  رأحول   ،أي يكوون ابدلعو  الوذي يقابول شود  وَعَقود، لموا دقوول حول  روالن عقودة احلبول  َأَح لَّ (ومتمول يف  -6
(قوودس أرسووله وأطلقووه ول مينووع عنووه عكووي الووراب الووذي منووع عنووه وقيوود ، وقوود ذهووب إ  هووذا ادلعوو  السوويد الوالوود والسوويد اخلوووئي 

 وآخرون.سرمها  
، روادلراد بوه إموا الوضوعي أي الصوحة والنفووذ، أو  َأَح لَّ ((هذا بع  الكالم يف ادلوضوع، أما احلكم وهوو  :قال السيد الوالد

  1(لتكليفي أي الرخصة واجلواز، أو اجلامع بينهما حيث يشملهما، وهو إرخال العنان يف قبال ادلنع والتقييد .ا
(والظوواهر أن ووه مبعوو  احلوول  يف مقابوول الشوود  والعقوود وأن  هللا أحوول  البيووع ، يعووين أرسووله وأطلقووه ول يشوود    :وقووال السوويد اخلوووئي

ه وقي د  ، رالبيع زللول يف مقابل ادلمنوع وادلشدود ومينع عنه ، خبالف الراب رإن ه منع عن
 كالمهما.لدتمة وستأيت   2(

أي مرسولة مطلقوة هبو  عنووع عنهوا روإذا منوع الشوارع  مون العقوود زلللوةومزيد دوضويحه: ان العورف لوانوا يورون البيوع وأشوباهه 
رقو  إال ان ير وع إليوه  للحول ولويي إمضوالً  لٌ ع و َ  عنها لان قد حر م لكنه أحله أي  عله يف اعتبوار  أيضواً مرسوالً مطلقواً، رهوو

 وانتظر دقويتنا له مث ادلناقشة. رتدبر
 التصرفات املرتتبة على البيع (َأَحلَّ )متعلَّق 

ولوازموه وهووو موا ذهوب إليوه الشوويخ إذ قوال: (ويودل عليووه بوول أحكاموه   اْلبَ ْي عَ (هوو   َأَح  لَّ (ومتمول ان ال يكوون متعلوق  -7
ان الشيخ وقوع  :حيث انه يدل على ِحل ية مجيع التصررات ادلرتدبة على البيع  وو هه  َوَأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ (دعا  أيضاً عموم قوله 

عليوه انوه ل يكون  وواز البيوع زلول  دَ رَ احلليوة التكليفيوة أي  وو ز  وَ  إن أريود بوه  َأَحلَّ (بني زلذورين رالتجأ ذلذا اخليار الثالث ألن 
 لاللغو.  –على هذا التفس   –رهو   َوَأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ (لي يقول دعا  رمة  احلم ش  ومورد دوه  

  َوَح رََّم ال رِّ َ (خاصة مع مقابلتوه بوو ،وحالل عليه انه خالف ظاهر أحل   دَ رَ وإن أريد به احلل ية الوضعية أي اعتك  صحيحاً وَ 
 ادلراد به احلرمة التكليفية.

وحيث انوه ال يصوح ان يكوون متعلقوه البيوع نفسوه ألنوه بيوان  يالتكليفي ال الوضعاحلكم   لَّ َأحَ (واحلاصل: حيث ان ظاهر 
دلطلووب بووديهي ريتجوووز يف احلووذف إبرادة (أحوول هللا التصووررات ادلرتدبووة علووى البيووع  أو يف اإلسووناد ابن يكووون إسووناد أحوول للبيووع 

 انه من اجملاز يف اإلسناد أو احلذف.حيث   َواْسَأِل اْلَقْريَةَ (رلازاً ويراد به أحل أحكامه، نظ  
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

ََماَء َمْن ُأْعِجَب ِبَرْأِيِو َضلَّ َوَمِن اْستَ ْغََن ِبَعْقِلِو َزلَّ َوَمْن َتَكب ََّر َعَلى النَّاِس َذلَّ َوَمْن َخاَلَط اْلُعلَ ((: عليه السالمأم  ادلؤمنني قال 
   ُوقِّرَ 

  .88صحت  العقول، (
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