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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٖٕٗ) 

 الفرق بني الكلية وبني اإلطالق
ند الثررا   ان اإلقررالل وال  ييررد ةالاليررة وا مئيررة  ررا مررن )ررفات املعررو يرران )اإل سرران ةلرري وزيررد )مسرر  مررا م ررى مررن  ويرررع علررى

جمئي( يراع بو ان معنا ا ةذلك ال لفظهما؛ يان ةال اللفظني جمئي، وةذلك إذا قيل البيع مطلق والبيرع الربروي م يرد يران واقرع البيرع 
ال ياس مع الفارل بل مل يان  ن  أ (1)مبا ىو موضوع للحام ىو اما مطلق أو م يد( ومفهومو مطلق أو م يد هبذا ال يد أو ذاك أو ي ل

الاليرة ممرا ال نارن ان ي صر  هبرا اللفر  مبرا  انوالفرل بني الالية وا مئية وبرني اإلقرالل وال  ييرد  عليو ابل نظري، مما ينبغي االس دالل
 طبال على ةثريين )إذ معناه ىو الرذي ي برل اال طبرال علرى ةثرريين( امرا ىو لف  إذ ةل لف  يهو جمئي إذ ال ي بل، مبا ىو لف ، اال

ي رد إذا قر  وا رو م ي رد ده إذ يصح ال ول ان ىذا اللف  مطلق إذا مل يل صق برو مرا ي ي ر)أي اً( ا اللف   فسو ماإلقالل وال  ييد ييو)  هب
 .بصفة،  عم ذلك و)  لو مبا ىو مرآة للمعو على املنصور

مو)وف ابإلرسال وال خلية من ال يد يف )أةرم العامل( ومو)وف ابل  ييد يف )يف الغرنم السرائمة زةراة( للف  ح ي ًة واحلا)ل  ان ا
ويف )أةرم العامل العاعل( يان الصفة قيد حنوي للفر   فسرو، وال ينفري ذلرك إقرالل ال  ييرد واإلقرالل علرى املعرو أي راً إذ سربق ا مرا 

 .(2)ر الثالثة)ف ان يف العوامل الثالثة لؤلمو 
 ،رع اسر داللوالردليل مرع مطلق ملا سبق من  (َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ )ي حصل  ان ةربى الف يو اهلمدا  غري اتمة ةصغراه وا و ))غرًى(  

برررل ىرررو أعرررم مرررن ذلرررك جرررداً ةمرررا  –علرررى مرررا اععررراه  –ه املررروك لاررران قبيحررراً ع  ر  ييمرررا لرررو مل ي ررر منحصرررراً و)ةرررربًى( ان اإلقرررالل لررري  
 .(3)ضحناهأو 

 (َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ )جواب اهلمداين: متسك الفقهاء طرأ إبطالق 
مث ان الف يو اهلمدا  أجاب ىرو عرن إاراالو الصرغروي ب ولرو  )اللهرم إال أن ي سر فاع مرن هسرك الف هراع رضروان هللا علريهم خ ل فراً 

م بيان حارم  فسرو، برل ال مسرك برو عنردىم مرن املسرل مات  عن سل  يف أبواب البيوع عند الشك يف الشرائط، ةون اإلقالل يف م ا
 .(4)ةما ال خيفى على امل  ب ع، ي أمل(

 وجي التأمل، ورّدى
اليت بو عليها املفيدة، بنظرره، لعردم هاميرة الارربى والصرغرى، يران اسر دالل الف هراع قررأ  ةاالس داللي هووجو ال أمل  ا و مع الوجو 

عررن رأي املعصرروم مررن ابب احلرردس أو اللطرر  أو  (5)ل عبررد والبنرراع علررى ةشرر  مثررل ىررذا اإلمجرراعال ياررون ح ررة علينررا إال مررن ابب ا
                                                           

 (.341الدرس ) (1)
 اللف ، املعو، وحامل الغرض وعامل الثبوت. (2)
تشررريع ال واعررد( و)ا  خرراب الالرري الطبيعرري )البيررع( عليررل علررى إراعة العمرروم( ويف الرردرس  ( حتررع عنرروان )األ)ررل مررن م امررات املشرررع م ررام333الرردرس ) (3)

 (  )السيال لي  ح ة، بل اآلية أوهلا يف ايع وأوسطها يف ايع( و.. يراجع242)
 .23الشيخ آقا رضا اهلمدا ، حااية ة اب املااسب، ص (4)
 وىو اهرة ي ط. (5)
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 غري ا. ي أمل
 تصحيح مبىن الفقهاء تعقالا 

ان وجو ىذا اإلمجاع ىرو بنراع الف هراع علرى ذلرك مبرا ىرم   ن ي الابولان نان تصحيح االع ماع على اإلمجاع بغري وجو ال عبد، 
َأَح لَّ اّلّلُ )اإلقرالل ييرل لرو قيرل هلرم ان م صروع ال ائرل  (َأَح لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي عَ )ى إلريهم الارالم يفهمرون مرن مثرل ع الع وان العرف املل ر

أحل  بع و ل ع بوا )وتعبدوا ان ةان ال ائل املرجع مثاًل( ورأوا ان ذلك خالف ال اعدة وا و لو أراع اإل ال أو ا مئية ل ال ىو  (اْلبَ ْيعَ 
عض البيع( أو ابو ذلك.. والعرف ببابك ياسأل العشرات منهم عن مثل ما لو قال املوك )أةرم العامل( أو )اىرن الفاسرق( )أحل  هللا ب

 البعض؟ا و ال يعلم مراعه؟ أو ظاىره أو  ؟يهل ظاىره الال
 جواب الوالد: وإال مل ميكن التمسك أبكثر املطلقات

على األول  أن ةرون املروك يف م رام البيران مرن  واما السيد الوالد ي د أجاب عن ةربى اإلااال بر)ويف الال ما ال خيفى، إذ يرع 
لو مث عل   (1)(الل، أن ال ياون يف م اع البيان، ال ينايف ةو و يف م ام البيان من جهات أخر، يمعو قوهلم إ و من م دمات اإلقجهة  

ا رررو يلرررمم قسررري  ي رررو جديرررد إذا مل ناننرررا ه ىرررو ي صررردوالظررراىر ان اررررذور الرررذي ارررن ال مسرررك إلةثرررر اإلقالقرررات( وإال مل نب رررول )
 ال مسك إلةثر اإلقالقات وىو حمذور ال نان ان يل مم بو الف يو.

 املواقشة
جمئي رو أو ارررقي و، ولارن قرد براب بعردم إخررالل عردم إماران ال مسرك إلةثررر اإلقالقرات يف  فري جمئيرة أو ارررقية مرا ارك يف 

؛ وذلرك ألن يف أغلرب مروارع اإلقالقرات توجرد أعلرة أخررى )لنفري من ذلك ابألحاام الف هية املعهوعة وعدم لموم قسي  ي و جديد
جمئية أو ارقية ما اك ييو( من العمومات أو غريىا، يمثاًل إذا مل نان ال مسك إلحل هللا البيع( يا و نان ال مسك ابلعام الشامل 

ْ  ُمْس  ِلع  ِإالَّ َ   ن ِطي  ب هَ ْف     ِمْو  يُ ))وأمثررال  (2)(ِإالَّ َأْن َتُك  وَن ِا  ارَةا َ   ْن تَ  را   )و (َأْوفُ  وا ِلْلُعُق  ودِ ) ررام ةرررللم  (3)((اَل َيَِ  لم َم  اُم اْم  ِر
ومشراوك  ،ائياتوغريىا، مث إذا يرض عدم )رحة ال مسرك هبرا يران يف بنراع الع رالع الافايرة إذ املعرامالت، والارالم ييهرا، ةلهرا ام ر

بنراع علرى الشرك ييرو(  –)ةاارااط العربيرة أو حرل ال ن يرم  جمئي رو واررقي ويبر  الع رالع علرى عردم  ىرو ممراا مئية أو الشررقية عراعة 
 ،وغريىا، وقد أم ى الشارع األقدس ةل ذلرك بسراوتو ةمرا ىرو مسرل م لرديهم يلري  عردم إماران ال مسرك إلةثرر املطل رات مبحرذور

 (4)ي أمل
 ى هللا  لى دمحم وآلي الطاًرينوصل

 
ا فَ َواٌء، ِف َحاَلهِلَا ِحَساٌب َوِف َحَراِمَها ))يف ذم )فة الد يا   عليو السالممن ةالم أمري املؤمنني  َما َأِصُف ِمْن َدار  َأوَّهُلَا َ َواٌء َوآِخُرًَ

َها َواتَ ْتُي َوَمْن أَْبَصَر ِِبَا َبصََّرْتُي َوَمْن أَْبَصَر ِ َقاٌب َمِن اْستَ ْغىَن ِفيَها ُفِِتَ َوَمِن افْ تَ َقَر ِفيَها َحِزَن َوَمْن َسا َ  ا فَاتَ ْتُي َوَمْن قَ َعَد َ و ْ ًَ ا
َها َأْ َمْتيُ   (.126 ج البالغة، ص) ((ِإلَي ْ

                                                           

 .63ص 1الف و/ البيع، جالسيد دمحم احلسي  الشريازي،  (1)
 .23سورة النساع  آية  (2)
 .473ص 3ىر، ج1425قم،  – عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، عار سيد الشهداع  (3)
 ةما لو اثبع ال  بع عا  ما قلناه وان غالب املوارع ال توجد عمومات وال بناع للع الع إال لب ياً، لان عهده الدعوى على مدعيها.  (4)


