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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
(ٖٖ8) 

 مناقشات مع الشيخ
 نقضاً وحاًل: قدس سرهولكن قد يورد على الشيخ 

 مل يتوهم أحد حرمة التصرفات املرتتبة على البيع -ٔ
ىااو )الابصااراات ادل عبااة علااى البيااع( ال )البيااع( نفسااو ىااو: ألنااو   يابااوىم أحااد  (َأَحلل   )امااا أواًل: ابااالنقن  ابن ولااو الابنامااو ابن مابعلاا  

لابكليفياة، وااا أنااو رأد عادم مناسابابها ماع البياع ا إ    )وشيخنا األنصاار  لاا اةياة علاى احللاياة اكما قال يف الابنقيح: حرمة البيع عكليفاً  
ادلاراد أنااو يابوىام أحد حرمة البيع عكليفاً، غاية األمر أن يكون ااسداً نظا  البياع الرارر  ااانا النهاي عناو لايو اعار كوناو زلرامااً عكليفيااً  اا 

إ  نقاول   ىااا الولاو لاارع  عيناو ايماا اارا إلياوولكان  (1)عاباة علاى البياع واقعااً(ااسد وال ي عاب عليو األثر ا االابنم  ابعلا  احلاا ابلابصرااات ادل  
كااالب  ناا  علااى حلايااة كااااة   ااهنااا يابااوىم أحااد حرمااة الابصااراات ادل عبااة علااى البيااع عكليفاااً( اكمااا ان األماام كااااة  ناا  علااى حلايااة البيااع

 ا ارا منو سود عطويا ادلسااة.الابصراات ادل عابة عليو، الم يكن ما ارا إليو انجع لو شل
 شاملةجديدة ب  ابب التوهم مفتوح ألن اإلسالم شريعة  -ٕ

واما اثنياً اباحلاا  ااان الفارن ان امساالم ديان لدياد شااما عصادد للابشاريع يف شاي منااحي احليااة ويف سلابلا  شا ون ادلكلفاني مان 
، وشاابهها ت وقصاااإ وإرث وقضااا قسااامها ادلخابلفااة ااألحكااام ماان داالطهااارة االصااالة والصااوم وسااائر العبااادات اااالعقود واميقاعااات اب

النااياة  شاقها  (2)(فَلَلُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُملوَن َو ال ُتْظَلُملونَ )، كما عصدد للش ون االقابصادية كااأو الران ممضا ابابلابأسيو أو 
وااللابماعية وغ ىا.. وعلى ىاا اان كا شي  ىو يف دائرة احابمال أتسايوع  لش ون السياسيةلاألول للشيوعية و شقها الثاين للرأمسالية، و 

  جتاواههالعاا   أمامم البياع، كماا اناو حارم الكااا ابلكااا ماع ان وعلى ىاا امان اتابماا الاوارد ان يكاون قاد حارا  ،أو ردا  للشارع ايو أو إمضا ع 
َلا اْلبَلْيلُع ِمُْلُ  ) اً ولااا اع ضاوا ااا كاان لاديهم  اديهي يناو و اني الابراارةعارد ارقااً   ان قاري  وأشاباىها   عكانم الاراب ماع كما اناو حارا  قلاُلوا ِإم 

 . (الرِّاب
واحلاصااا: ان كااا معاملااة وإيقاااع حيااع كاناا  يف معاارن منااع الشااارع منهااا أو إمضااائها مطلقاااً أو إمضااائها  شاار  أو إمضااا  صاان  

ولاااود ان ادللاااا ال عااارد ارقااااً يف الطاااال   اااني  –أيضااااً  –ليعااارم إمضاااا  الشاااارع، أال عااارد  (َأَحللل   اّ ُ اْلبَلْيلللعَ )ج دلثاااا ياحابااادون آخااار لااااا 
وعدمو؟ أو  ني ولود شاىدين عادلني وولاود مائاة شااىد ااسا   اا يارون ادلائاة واأللا  شااىد ااسا  أون ابلقباول ألناو  شاىدين عادلني

 ؟ون حضور شاىدين عادلنيومع  لب أ طا الشارع الطال   د ،حيصا  و الابواعر دون الشاىدين
 انه يستلزم عدم صحة استدالله ابآلية على صحة البيع -ٖ

يف االسابدالل ابةية على صحاة البيع إن الداللة االلابنامية، ااانا لاواه مجياع  –أ  الشيخ  –واما اثلثاً، اما  كره يف الابنقيح )ااسابند 
ع يف امشكال من حيع إنا لواه الابصرااات عكليفاً الهم أعما للملب، ولاا قالوا الابصراات مسابلنم شرعاً لثبوت ادللب وصحاة البيع. مثا وق

 .(3) ثبوعو دون ادللب، و  يابخلاص من امشكال(
  ،جيوه لو مجيع الابصراات ولايو االاب وكااا الاوا وكااا مان أابح لاو ادلالاب كاا الابصاراات يف ملكاومثاًل وعوضيحو: ان الوكيا ادلطل  

                                                           

 .67إ 1ج ،قم –الشيخ م ها علي الررو ، الابنقيح يف شرح ادلكاسب، م سسة إحيا  آاثر اممام اخلوئي  (1)
 .262سورة البقرة: آية  (2)
 .67إ 1ج ،قم –ها علي الررو ، الابنقيح يف شرح ادلكاسب، م سسة إحيا  آاثر اممام اخلوئي الشيخ م   (3)
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لو أريد  و )أحا هللا مجيع الابصراات ادل عبة على البيع( دلا أااد ان  (َأَح   اّ ُ اْلبَلْيعَ )اقولو ععان  (1)ىدمها مثاًل أو  يعهاحي  مثالً  كداره
؟ إ  حلاية مجياع الابصاراات أعام مان كاون الشاي  شللوكااً اكيا   كوناو شللوكااً ابدللاب الاالهم ؟(ادللب الالهم )اكي  إباادعوالبيع يفيد ادللب 
 .رج عن  لبوسيأيت ولو سلَ 

 (َأَح   اّ ُ اْلبَلْيعَ )للال إطالق 
إ    حياره اهناا يف مقاام البياان مان لهاة أنواعاو وشارائطو كاي يساابدل  اا علاى  (َأَحل   اّ ُ اْلبَلْيلعَ )كما انو قيا ابنو ال إطاال  ةياة   -8

اهنا ليس  يف مقام  يان الابشريع  نحو امطال  أ  أحاره اهناا ليسا  يف  إبحراهحلية ىاا النوع اخلاإ وىو البيع ادلعاطايت،  ا قد يقال 
 .شرعيةمقام البيان من ىاه اجلهة لكوهنا مسوقة للرد على ادلشركني، ال لابأسيو قاعدة عامة 

 اإلطالق للزم القبحلو مل يقصد  فيماكالم الفقيه اهلمداين: )اإلطالق( 
ا عابما  عاد إثباات كوناو يف  (َأَح   اّ ُ اْلبَلْيعَ )األوال: قولو ععان اسب )قال الفقيو اذلمداين يف حاشيابو على ادلك وداللابو على ادلقصود اّنا

مقام  يان احلكم الوضعي أعين الصحاة ال مطل  احلكم الابكليفي أعين احللاية، و عد إثبات كون امطال  يف مقام  يان احلكام نفساو ال يف 
اا يصاحا يف مقاام مقام  يان أمر آخر، ضرورة أناو ل و كان كالب دلا لاه الابمساب  و  عد ما قارارهه يف األصاول، وأنا الابمسااب ابمطاال  إّنا

ا يلنم لو كان يف مقام  ياان احلكام وشارائطو، وامااا لاو كاان يف مقاام عشاريع  لو   يقصد ادلابكلام من اللافظ العموم للنم القبح عليو، و لب إّنا
اال جيوه الابمسااب « ال  دا لب من أن عشرب الداوا »غران اليت ال يناايها اممهال، كقول احلكيم للمرين احلكم، أو مقام  يان  عن األ

  :انقولاةعية الحقاً ولنوضح كربد كالمو أواًل مث نابطر  لصرراه  (2)ابمطال (
 ان كالمو  عبارة أخرد: ان مقامات ادلابكلم ثالثة:

 سائر اجلهات.ل  يكون رلماًل أو مهماًل اابارة يكون يف مقام أصا عشريع احلكم، أ
 .ال اممجال أو اممهال ذلا وأخرد يكون يف مقام عشريع احلكم خبصوصياعو أ  يكون يف مقام البيان

رن آخار غا  عشاريع احلكام )أصااًل، أو أصااًل وعفاصايا( كمثالاو الاا  غاواثلثة يكون يف مقام آخر غ مها كما لو كاان يف مقاام  ياان 
 رن ال الابشريع وال إطالقو.راانو يف مقام ىاا ال  وضح منو ما لو قال لو: أشرب الدوا  ألنو جيعلب أمجاواأل ، كره

)وأنا الابمسااب ىاو:  ،أو الاهاا كلو يف مقام الثبوت، واما يف مقام امثبات اقد لعا الضا طة الكابشام ان ادلاابكلم يف ادلقاام األول 
ا يصحا يف مقام لو   يقص  .د ادلابكلام من اللافظ العموم للنم القبح عليو( اهو  اا قد ضيا  دائرة الابمسب ابدلطلقات لداً ابمطال  إّنا
 ويقابله رأي السيد الوالد

ما ال خيفى، إ  يرد: علاى األول: أن كاون ادلاون يف مقاام البياان مان  : )ويف الكاا و لب على عكو السيد الوالد ادلوسع لداً إ  يقول
يف مقام البيان من لهاات أخار، امعار قاوذلم إناو مان مقادمات امطاال ، أن ال يكاون يف مضااد البياان، وإال   ديكان ال ينايف كونو  لهةع 

يف ادلقدماة  ،قادس ساره، لدياو االضاا   (3)الابمسب أبكثر امطالقات،  ا لو شب أنو يف مقام مضاد البيان كان أصالة امطاال  زلكمااً(
يكون يف مقام اممجاال أو اممهاال ااان أحاره أحادمها ااال إطاال  وإن   حياره ااالب يكفاي األون من مقدمات احلكمة، سليب أ  ان ال 

 لكونو يف مقام البيان. وللبحع صلة إب ن هللا ععان. –إثبااتً  –لإلحراه 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ْدُق َواْْلََياُء َأْرَبٌع َمْن ُكن  ِفيِه وََكاَن ِمْن قَلْرنِِه ِإََل )): صلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال  ُ َحَسَناٍت الصِّ هَلَا ا   َقَدِمِه ُذنُوابً َبد 
 .(106إ 2الكايف، ج) ((َوُحْسُن اْْلُُلِق َوالشُّْكرُ 

                                                           

  نا  على صحة الابصراات الناقلة، للمباح لو، كما ىو ادلنصور. (1)
 .28-26الشيخ آقا رضا اذلمداين، حاشية كاباب ادلكاسب، إ (2)
 .72إ 1السيد دمحم احلسيين الش اه ، الفقو/ البيع، ج (3)


