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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٕ٘) 

 احلكم التكليفي أو الوضعي؟ (أَحل  )ىل مفاد 
يهو  يف اواور عةورة وقود احلوى احلوديث عون هسوعة انهوا و هوي  (َأَحلل  اه ُ اْلبَلْيلعَ )لبحث حوول قهوو آيوة ان ا (1)سبق

ُ اْلبَلْيعَ )العاشر وىو أن  ُ اْلبَلْيلعَ )ىل يراد  و احلكم الوضعي أم التكليفي؟ أي ىول ان اعوٌت  (َأَحل  اه  : جووز  (َأَحلل  اه 
 .؟نفذ البي  أي اعتربه انقذاً أالبي  أي اعتربه صحيحاً أو  أم ان اعناه أصحز  ؟وأابح وحلل البي 

ُ اْلبَلْيلعَ )وقد اسوتظهر الةويا ان اعوٌت  احلكوم التكليفوي أي جووز  ال الوضوعي وان اتعلهوو ىوو التصورقات  (َأَحلل  اه 
 الالحهة للبي  ال البي  نفسو، وقد احلى  يانو واا قيو.

 حة والبطالنالنائيين )أحل  وحر م( يراد هبما الص
ولكوون ادلووَت ا النووائيٍت اسووتظهر عكوو) حلوو  وان )أحوولن( هفيوود الصووحة نظووَت حوورزم الووراب ادلفيوودة للووبطالن  نظووره، وقوود 

 :(2)استدل على حل   دليلُت
 الدليل: عكس دليل الشيخ يف اآلية الكرمية

يوووراد  وووو احلكوووم  ( اْلبَلْيلللعَ َأَحلللل  اه ُ )علوووى أن  (3)الوودليل األول: عكووو) اسوووتدالل الةووويا، حيوووث ان الةوويا اسوووتدل
ُ )وانووو حيووث أريوود مووا احلكووم التكليفووي ال الوضووعي، قانووو يووراد أيحلوواً  ووو (َوَحللر َم الللرِّا)التكليفووي  هرينووة ادلها لووة لووو َأَحللل  اه 

ُ اْلبَلْيلعَ  َأَحلل  )احلكوم التكليفوي قهوال ادلوَت ا: ان حلو  لوي) أول اون العكو) وىوو ان يهوال: انوو حيوث أريود  وو (اْلبَلْيعَ   (اه 
احلكووم الوضووعي ،ووذل ، قحاصوول اعناأووا ان هللا أحوول هللا البيوو  أي صووحزحو  (َحللر َم الللرِّا) ووواحلكووم الوضووعي قانووو يووراد 

وحرزم الراب أي ا طلو، ومل يستدل ادلَت ا على ادعاه ىذا إال مبا يظهر انو عدز الوجو الثاين
 اآليت ىو الدليل عليو. (4)

لوو ب أن ادلصووند )قووده( اسووتظهر اوون اآليووة الكر ووة ،ووون احلليووة ىووي التكليفيووة ال الوضووعية، وحلوو  قووال: )بو يووان ح
                                                           

 .338 – 337الدرس  (1)
 .لوجود وجو لو ،ما يف ادلنت وإمنا قككناوظاىره انو دليل واحد، ولعلو األظهر،  (2)
 ،ما نهلو عنو ادلَت ا النائيٍت ،ما سيأيت.  (3)
ا مووالظواىر ،موا سوبق ان عمووم ،الاوو وجوو واحود، لكننوا قككنوا ألنوو يصوح  ويله –وىو وجهو األول أي انو ا تدأ الكالم  و  (4)

 إل دليلُت ،ما سًتى.
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 هرينة ادلها لة ا  حراة الراب، قانز ادلراد ان حراة الراب ىي احلراة التكليفيوة قعليوة ال يوتم االسوتدالل ابآليوة علوى صوحة 
ىووي  (َوَحللر َم الللرِّا)ون ادلووراد اوون احلراووة يف قولووو هعووال ابدلنوو  عوون ،وو ؛عوودم ماايووة اووا اسووتظهره لكوون االنصووا  ،ادلعاطوواة

التكليفيووة  وول يووراد مووا الوضوو   هرينووة اها لتهووا اوو  حليووة البيوو  الظوواىرة يف الوضوو  ولووي) العكوو) )اعووٍت رقوو  اليوود عوون 
يوة احلول الظواىرة ظهور آية احلل يف الوض   هرينة آية الراب( أول اون رقو  اليود عون ظهوور آيوة الوراب يف التكليود  هرينوة آ

 (1)(...يف الوض 
يوراد  وو الوبطالن  (َحلر َم اللرِّا)ان  : نحوو آخور وىوو –وىوو األسواس عنوده  –وجو اآليت للو كن ان يستدل لو إضاقة 

اوا حات إوحلو  ألن ادلوراد  وو)الراب(  ؛ال احلراة قيكون عكو) اودعى الةويا قيودل علوى ان )أحولن( يوراد  وو الصوحة ،وذل 
 .اا نف) الزايدةإاا أخذ الزايدة و إ وية و ادلعاالة الر 

حات ادلعاالة الر وية ليست مبحورم أي لوي) نفو) إجوراع العهود حرااواً  ول أخوذ الوراب الالحوق  : قهد يهال ابنااا األول
  اخلنزيور اوثاًل يراد  و انو ا طل ادلعاالة الر وية، وحل  نظَت سوائر العهوود قوان  يو (َحر َم الرِّا)، وعليو قو(2)قهط لو ىو احلرام

احلرام قهو أ،ل اخلنزيور الحهواً اوثاًل، وااوا حراوة نفو) العهود قبحاجوة إل دليول خوا   ااا نفسو لي) حبرام  ل ىو ابطل 
اووا و احلوورام ىووو   وولدل علووى حراووة  يوو  اخلموور أواووا دل علووى حراووة نفوو) العهوود علووى األم ولووي) انووو ابطوول قهووط اثوول اووا 

 .-هلل والعياح اب –يلحهو ان التمت  ما 
و عبوووارة أخووورى: األصووول يف النوووواىي ادلتعلهوووة ابدلعوووااالت اسوووا إرشووواد إل  طالسوووا سوووواع اهعلهوووت اب وووزع أم ابلةووور  أم 

(  نفسها اراة  ل اا يرهو  عليهوا اون اثالً   ذات ادلعاالة، وقد يستدل عليو ابن العهالع ال يرون ادلعااالت )اليت انعوىا
 ل  عرقاً قانو ادلتفاىم انو. قتأالاألثر، وسي الةارم امول على ح

وااووا الثوواين: قانووو وإن صووح انووو حوورام، لكنووو خووال  الظوواىر إح عنووداا يهووال حوورزم الووراب قظوواىره نفوو) الووراب وانصوورقو 
راب؛ أال هورى انوو لوو ابم واشوًتى ىوو الراب ال ان نف) األخوذ  ذَ خَ يهال أَ ولذا ادلعاالة ال أخذ الزايدة قاسا الحهة للمعاالة 

 ؟استلم الثمن وادلثمن ال يطلق على نف) هسليمو وهسلمو الثمن وادلثمن انو  ي  وشراع إال عا اً  مث
ملا يَلُملوُم ال لليي )،مووا يف   الوراباسوا ىوي وااوا الثالوث: قوان نفو) الوزايدة وإن قيول  َُ  َ ُُلُلوَن اللرِّا َ يَلُموُملوَن ِ  ََ أَْ ال ليي

ََ اْلمَ  لكن احلكم إحا هعلق ابلعوُت ،وان ال  ود اون ههودير قعول أي حورزم أخوذ الوزايدة وااوا او  ، (3)(سِّ يَلَتَخب طُُو الش ْيطاُن ِم
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 قتأال. (2)
 .275سورة البهرة: آية  (3)
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 .(1)، قتد ردإال  تكلز  عدم ههديره قال  د ان إرادة الصحة أي اعترب الزايدة ابطلة لكن ىذا ادلعٌت ال يستهيم أيحلاً 
 ولظهور التكليف املتعلق األعيان يف  رادة الوضع

ل يف التكليد  ل الظواىر انوو  هرينوة اا ح،ره ادلَت ا  هولو: )وال خيفى اا قيو )أاا أوال( قلمن  ظهور احلح : الدليل الثاين
 (2)هعلهو ابالعيان ىو الوض (

اوو  أن االنصووا  ظهووور ،لتووا الفهوورهُت يف الوضوو   واسووطة اسووناد احلوول واحلراووة قيهمووا ال البيوو  والووراب ال ال و هولووو: )
واحللية واحلراة إحا اسندات ال االعيان يراد مما الوض  الن ارادة التكليد انهما اتاجة ال اؤنوة  ،عليهمااالقعال ادلًتهبة 

 .(3) ائدة وىى ههدير الفعل لكون قعل ادلكلد ىو ادلوضوم للحل واحلراة ال نف) االعيان(
لبداىوة ان البيو  والوراب ليسوت أعيواانً خارجيوة  وهوضيحو: انو أراد ابألعيان البي  والراب، لكن اوراده اسوا أعيوان اعتباريوة؛

 شووبههااوون احلهووائق اها وول الصوولح وادلزارعووة والطووال  و  وحهيهووةٌ  أي ليسووت جووواىر  وول ىووي يف عووامل االعتبووار شوويع وعووُتٌ 
قيمووا  ،ووان ال  وود اوون إرادة احلكووم الوضووعي أي الصووحة أو الووبطالن  وجوووىرٍ  وليسووت أقعووااًل، و،لمووا هعلووق أحوولن وحوورزم  عووُتٍ 

الاتنوام ريوَت حلو ؛ أال هورى انوو لوو قوال حورزم هللا اخلمورة أي شورما أو أحولز  اكن قيو احلكم الوضعي وإال لوزم ههودير قعولأ
 .(4)ىذه األرض أي السكن قيها اثالً 

 املناقشة: ليس البيع مَ األعيان اَعتبارية
أسووم للمسووب  ولووي) اوون األعيووان نووو اولكنووو يوورد عليووو: ان البيوو  ىووو اوون األقعووال، سووواع أقلنووا ابنووو اسووم للسووب  أم 

، ااوا إحا ،وان اًواً للسوب  قوسن السوب  ىوو اإلنةواع وىوو قعول اون األقعوال أي ىوو قولو   عوت حىت االعتباريوةوا واىر 
 واشًتيت قاصداً مما إجياد ادلعٌت.

لوة اوال مبوال( أو )اباد )مليو  عوُت  عووض( أو وااا إحا ،انت أًاً للمسب  قسن ادلسوب  ىوو )هبوديل عوُت مبوال( أو
  تَ )هغيَت طوريف اإلضواقة( علوى ادلبواين، و،لهوا أقعوال اعتباريوة قوان التبوديل ااوا حهيهوي وىوو اوا يهو  يف اخلوارج ،موا لوو ا ودل  

اعتبوواراً و،الأووا قعوول لكوون أحوودأا قعوول خووارجي  (5)ادللكيتووُت أو ادلملووو،ُت تَ ،تا وو   كتا ووو وااووا اعتبوواري ،مووا لووو ا وودل  
 .واآلخر قعل اعتباري

                                                           

 إح نف) الزايدة ال اعٌت لوصفها ابلصحيحة والباطلة إال  تهديٍر ىو خال  األصل. (1)
 .133  1م، جق –الةيا دمحم ههي اآلالي، ههرير حبث ادلَت ا النائيٍت، ،تاب ادلكاس  والبي ، اؤسسة النةر اإلسالاي  (2)
 ادلصدر نفسو. (3)
 .قدس سرهقولنا )قيما أاكن...( إضاقة انا لكالاو  (4)
 على الرأيُت. (5)
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احلاصوول اوون البيوو  السووب  )إن أريوود  ووو نعووم  كوون هصووحيح ،الاووو لووو  ووٌت علووى ان البيوو  والووراب يووراد  ووو اسووم ادلصوودر 
وادلسب ( قانو حهيهة اعتبارية، لكن حل  ابطول إح ال يوراد عرقواً ابلبيو  حلو   ول ان إرادبوم لوو  عيودة جوداً  ول ريريبوة علوى 

 .أحىاسم
 بل ىو فعل حىت على مبناه

قولو )اعلم أسم ح،روا يف هعريد البي  عبوائر تتلفوة ،لهوا هعواريد ههريبيوة  قالحظال يهول  و  قدس سرهإل انو  إضاقة
اعرقات حهيهية لعدم اشوتمال البيو  علوى ا ون) والفصول ،سوائر ادلهيوات احلودودة ابحلودود قهيول انوو ابادلوة اوال مبوال   ال

ويةبو أن يكون الفور   وُت التعوريفُت اعنوواي اللفظيوا احلوا إح هل عن  عض اللغويُت، وقيل انو ملي  عُت  عوض، ن،ما 
عون هبوديل اوال مبوال آخور، واون التعريود الثواين ىوو ،ونوو عبوارة عون هبوديل الكيوة  عبوارةالظاىر ان االول ىو ،ون البيو  

ابب البيو  يسواعد عُت مبلكية عُت اخرى، إح اعٌت التملي  ىو اعطاع ادللكية ،موا ال خيفوى. )وال خيفوى( أن االعتبوار يف 
))وال وقووال:  (1)االول ال االخووَت إح الظوواىر ،ونووو عبووارة عوون هبووديل ادلووال ابدلووال ال هبووديل ادللكيووة ابدللكيووة )وهوضوويحو( (

اشووكال( يف أن اعتبووار البيوو  حبسوو  العوور  لووي) هبووديل ادلووالكُت وانتهووال أحوودأا اكووان االخوور ،مووا ،ووان يف ابب االرث 
وقوال: )إحا عرقوت  (2)ا  العريف ىل ىو اساعد ا  االعتبار الثاين اعٍت هبديل نف) االضواقتُت؟(وامنا الكالم يف أن االرهك

حلوو  قوواعلم أن النهوول دلووا ،ووان أعووم اوون النهوول اخلووارجي وىووو النهوول اوون اكووان ال اكووان آخوور، واوون النهوول االعتبوواري أي 
ضاقة اخرى و،ان البيو  ىوو النهول االعتبواري النهل احلاصل ابلبي  الذى ىو هبديل الةيع عن طرقية اضاقة وجعلو طر  ا

 (3)صح هعريفو ابلنهل االعم ومل يصح اجياده ابلنهل(
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىريَ

 
َْ ُعُيوِب الن اسِ  ،ََي أَيلَُّها الن اسُ )): عليو السالمقال أاَت ادلؤانُت  ُبُو َع َْ َشَغَلُو َعيلْ َتُو  ،ُطوََب ِلَم َْ َلزَِم بَليلْ َوُطوََب ِلَم

َْ نَلْفِسِو يف ُشُغٍل َوالن اُس ِمْنُو يف  َل ُقوَتُو َواْشتَلَغَل ِبطَاَعِة رَبِِّو َوَبَكى َعَلى َخِطيَئِتِو َفَكاَن ِم َُ   (( رَاَحةٍ َوَأ
 .(355سج البالرية:  )
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