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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيةٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ٘ٗ) 

 بوالنائيين بني تعلق النهي ابلسبب أو املسب تفصيل اآلخوند
ابن النهيي إن ععلياب ابلسيةا فانيه ال ييدل عليى  وقد ذكر اآلخوند أواًل: ان النهي يف ادلعاملة يقتضي احلرمة ال الفساد مث فّصل بعد ذلك:

ابن مةغوضيية اننايامب  يا هيو  ، وعلّيلاحلرمة كما ال يدل على الفساد، كما ذها ادلًنزا النائيين إىل عدم داللة النهي عن السةا عليى الفسياد
رعيا فعل من األفعال ال عستلزم عدم عرعا األثر بوجه، نظًن الةيع وقت الندامب. وفيه: ان ما دل على احلرمية وادلةغوضيية دال عرفياً عليى عيدم ع

 .على ما هو مةغوض ادلوىل األثر
ين انيه ييدل عليى الفسياد، وجيه فيارى  اآلخونيد انيه ييدل عليى الصيمة بينميا ارى  ادليًنزا النيائي أو التسيةيا واميا إن ععلياب النهيي ابدلسيةا

كجميع النقيضيٌن وهيًنا كيالطًنان دلين ال  ليك   اآلخوند هو: ضرورة اعتةار القدرة يف متعلاب األمر فانه ال يعقل التكليف بغًن ادلقدور من زلال  
وهييو ألييا ال يقييع أعيياًل يف عييا   آالعييه، فييكذا كييان ادلسييةا ابمميياًل قأ  ألييا ال يقييع ابألسييةابل فهييو هييًن مقييدور للعةييد إذ كيييف  كنييه انعيييان بييه

 ل كي  كن النهي عنه.الفعلياالعتةار الاارعي، فال بد ان يكون عميماً حاعاًل أبسةابه قمن انناامب اللفظي أو 
 النهي فهو لوالا لكان عميماً. فتأمل، وزلل حتقياب ذلك هو ذلك ادلةمث. وليدان الفساد ووجه القول اآلخر: 

ََ الرَّّابق انا هبذا التفصيل فعليه يةتىن فقيه اآليية الايريفة إذ يقيال: وزلل الااهد: انه لو قلن إن ععلياب ابدلسيةا دل عليى الصيمة بيرأ   -أ لَحرَّم
ُ اْلبرَْيعَ قاآلخوند وعلى الةطالن برأ  ادلًنزا فتكون قحرمل وضعية فيكون   أيضاً وضعياً أ  أنفذ وأعح دلا سةاب من قرينة ادلقابلة. لَأَحلم اَّللم

ََ قلييو قلنييا ان وامييا  أخييذ الييرابل وانييه يييراد بييه احلرميية إذ ادلقييدور ابلواسييطة مقييدور، لكييان أو ععليياب ابدلسييةا قأ  النقييل احلاعييل ابلييراب  لَحررَّم
 يداً للمكم التكليفي كذلك.فقأحّلل م
ََ قل وإن ععلاب ابلسةا   يد -ب ََ الرَّّابقان  لعليى الصيمة وال الفسياد، ولكنيه ييدل عليى احلرمية قإذ ال يعقيل ان يقيا لَحرَّم ال يفييد  لَحرَّم

 الةطالن وال يفيد احلرمة، فيدل قاحّلل كذلك على احلكم التكليفي أ  اجلواز.
 (ٔ)حجية قَّينة السياق يف صورتني

 مىت ال تكون قَّينة السياق حجة ومىت تكون؟ق ل2قمث انه سةاب
اليييذ  سيييةاب انيييه لييييا قجييية هيييو السيييياي ادل يييالف إذ يقيييال: االسيييتدالل ابدلفهيييوم عرفييياً ولييييا ابلسيييياي، سيييّلمنا، لكييين السيييياي 

 للظهورات ال ادلوافاب ذلا فانه مؤيد حينئذ  دون شك.
فييكذا عيار ض  عمييوم  عييام  أو  ،بيانيه: ان الظهييور السيياقي قيييل ابنيه أضييعف الظهييورات إىل درجية انييه لييا حجيية  يا هييو هييو مسيتقالً 

ه وكذا لو عيارض سيائر الظهيورات، فهيذا هيو ادليراد ابن الظهيور السيياقي إممالي  مطلاب    يسقطه عن عمومه أو إممالقه ألنه أضعف من
وعضيدا كيان مؤييداً حينئيذ  وال أبس بيه، وادلقيام مين هيذا القةييل ألن ظياهر قأحيلول انخةيار دون  ليا قجة، لكنه لو وافاب ظهور العيام
 انناامب وقد عضدا السياي، فتدبرل.

ولكنييه قييد يقييال قجيتييه يف عييورعٌن  –كمييا سييةاب   –ليييا قجيية إذا عييارض أحييد الظييواهر ونضيييف: انييه قييد يقييال: ان الظهييور السييياقي 
وهو ان الظهيور السيياقي حجية  –ألا حيتاج لتأمل أكثر  –األوىل: ما سةاب من عورة موافقته لظهور العام فهو مؤيد حينئذ . الثاين: ما نضيفه 

                                                             

 يف األوىل هي مؤيد ويف الثانية هي حجة. ل1ق
 ل.353/693يف الدرس ق ل2ق
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فسًن القرآن ابلقرآن قبعد الرجوع لليرواتت كميا سيةاب ال قةلهيال دون ميا ليو أرييد لو أريد به رفع إمجال رلمل أو إهبام مةهم وهو من مصادياب ع
 نات، ولكن له الاارحية للمجمالت فتدبر ععرف.ال حكومة له على ادلةيو بكلمة موجزة:  ل1قفهو اف الظاهر، كالعام، عن ظهور ر  به ع  

ََ الرَّّابقيراد به احلكيم التكليفيي أو الوضيعي فانيه بقرينية ان  ل اْلبَرْيعَ َوَأَحلم اَّللمُ قوادلقام من هذا القةيل: أ  انه لو فرض الاك يف ان   لَوَحرَّم
 ل يراد به التكليفي كذلك.أَحلم يستظهر ان ق –على ادلةىن  –أريد به التكليفي 

 هل يصح بيع منذور الصدقة؟ وهل جيوز؟
أو  أو للمسييينية أو لفقييًن   مييثالً  عليييه السييالم هييذا الايياة ألف الفضييل العةيياس لييو نييذر، بنييذر عييميح شييرعي  فييذ فعلييي حبررت تيبي:رري:

 ؟ أقوال واحتماالت:، فهل جيوز له بيعه؟ ولو ابعه فهل الةيع عميح زلرم؟ أو ابممل حالل؟ أو زلرم ابممل؟ أو ال شيمب منهماممالا  
يا ألّا عسيا  الفقهيامب عليى بطالنيه ليكيون شياهداً ذها إىل األول الةعض، كالسيد اخلوئي يف مصةاحه قال: قوأّما بيع منذور الصدقة، فل

فياّن على ادلقام، بل هو زلّل خالف بينهم، فيكون االستاهاد به نوعاً من ادلصادرة، فانّه من عغرتت ادلقام، فنقيول بصيمة الةييع فييه أيضياً، 
ييع عليى عقيدير حتّققيه يف اخليارج، هايية األمير انّيه ي عّيا وجوب الوفامب ابلنذر وإن كان يقتضي إبقامب ادليال وعيدم بيعيه إال أنّيه ال ينيايف عيمة الة

بعيد بيعيه  على الةيع ادلزبور استمقاي العقاب ولزوم الكفارة، وشيمب منهما ال يستلزم بطالن الةيع، بل لو كان الةائع مطمئناً ابنتقيال ادليال إلييه
 .ل2قله  يلزم احلنث أيضًا بةيع

ان منييذور الصييدقة ميين قةيييل نييذر النتيجيية كييان بيعييه ابمميياًل، النتقييال ادلييال معييه إىل ادلنييذور لييه علييى نعييم لييو كييق :مث انييه اسييتثىن نييذر النتيجيية
 الفرض، فيكون بيع الناذر له بيعاً دللك الغًن فيلمقه حكمهل.

هايية األمير ان رمتيه إذ وال وجيه حل ،انه حيث نذرا خرج عن سلطنته إذ الفرض انه كان نذراً فعلياً منجزاً فلو ابعه كان ابممالً  :ووجه الثاين
 .حراماً؟ون م يكل  لغو هًن مؤثر يف نقل الااة إىل ملك الغًن ف   إناامبا

  وادلنصور هو الثالث: احلرمة والةطالن للمةىن العام الذ  عر  إليه من إفيادة النهيي يف ادلعيامالت احلرمية واليةطالن كأعيل عيام، خيرج عنيه
، علييى احلرميية أو شييةه ذلييك إمجيياع أو رواييية أو مناسييةات حكييم وموضييوع أو قرينييية ادلتعليياب م أوسييلّ مكييل مييا دل الييدليل اخلييات، ميين ارعكيياز 

 خاعة. الةطالنخاعة أو على 
 تفصيل السيد الوالد
عليى  ل3قإىل عفصييل آخير يف األعيول إذ قيال قوالنهيي يف ادلعاملية إن كيان داالً  قيدس سيراوذهيا السييد الواليد  ،فهذا رلموعة من األقوال

ىل هيذا ادلسيةا، أو إناً، أو ادلثمن، أو كليهما كذلك، مطلقاً، أو من ش   خيات، أو عليى عيدم التسيةيا هبيذا السيةا ان الثمن ال يقع مث
 .ل4قعكسه، دل على الةطالن، وإن كان العقد حراماً جبهة من اجلهات، فالل

عاملية اليةطالن واحلرمية كأعيل عيام عيدل عين ذليك يف الفقيه إذ ارى ، كميا نقلنيا ني  عةارعيه سيابقاً، إفيادة النهيي يف ادل قيدس سيراولكنه 
 وصلى هللا على دمحم وآله الياهَّين            فالحظ.

ُد اآْلَماَل َويُرَ:َُِّّب اْلَمِنيمَة َويُرَباِعُد اأْلُْمِنيمةَ قق: على هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  َمْن َظِفََّ ِبِه َنِصَب  ،الدمْهَُّ ُُيِْلُق اأْلَْبَداَن َوجُيَدِّ
 ل.483 ج الةالهة: تهنق للَوَمْن َفاَتُه َتِعب

                                                             

 الظهور السياقي. ل1ق
 .256ت 2ي 1قم، ج –السيد دمحم الواعظ احلسيين الةهسود ، عقرير قث السيد أبو القاسم اخلوئي، مصةاح األعول، مناورات مكتةة الداور   ل2ق
: ادليثمن واليثمن مطلقياً، أو مين هيذا الاي  ، 6-5: ادليثمن مين كيل أحيد، أو مين هيذا الاي  ، 4-3أحيد أو مين هيذا الاي  ، : الثمن من كل 2-1ق ل3ق

: الةيييع وقييت النييدامب ألنييه اشييتغال عيين احلضييور، واجلهيير ابلعقييد ألنييه يييؤذ  النييائم، او ألنييه 9ال عتسييةا ابدلنيي  إىل ادلييال،  -8: اذلةيية ال لعلهييا سييةةاً للنكيياح، 7
 اجملر  الذ  يضرا الكالم. يؤذ 

 .466، ت2-1بًنوت، ج –السيد دمحم احلسيين الاًناز ، األعول، دار العلوم للتمقياب والطةاعة والنار والتوزيع  ل4ق


