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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
(ٖ٘٘) 

 كأصل أويل: داللة النهي على احلرمة دون الفساد  تفصيل السيد اخلوئي
مث ان السيد اخلوئي فّصل يف مفاد النهي عن ادلعاملة بنحو آخرر، برل ان الظراهر اأره أعلر  عردم داللرة النهري يف ادلعاملرة 

 على الفساد )وداللتها على احلرمة فقط( مث عدل.
عررن ادلعاملررة ال قررال يف مصررباح األ)ررول )التحقيرر  يف ادلقررامل هرراأل هرري المررات األعررالم يف ادلقررام، والتحقيرر  أّن النهرري 

عّلقرره يف اخلررارج بررال داللررة علررى إمقررائه علررى  قرردير تيرردّل علررى فسررادها أ)ررالً، إل النهرري لرريل إال إبررراق ال  ررر عررن ربّقرر  م
 .(1)ربّققه وعدم إمقائه، وان شئت قلتل اّن مفاد النهي هو احلرمة وهي ال  ستل م عدم  رّ ب األثر(

 ادلناقشة
ال  رالقم برني األمررين وان مفراد النهري هرو احلرمرة واحلرمرة ال  سرتل م الربطالن، لكنهمرا  ولكن يرد عليرهل اأره وإن )رن اأره

؛ أال  ررى ان أيقراً  عاملرة بطال راادل، بعبارة أخرىل ان العرف يفهرم مرن الردليل الردال علرى حرمرة النهي والتحرمي عرفاً  ستل م
اهتم أو رلالسرررهم اليرررورية عرررن معرررامالت خا)رررة ا رررم حكومرررسرررالعينهم أو بنرررال العقرررالل مرررن اافرررة ادللرررل والنحرررل يف أرررواهي 

ومرن للر  ان احلكومرات إلا حرمرت )منعرت(  ،يبنون على بطال ا أيقاً؟ بل بناؤهم على للر  يف ادلعرامالت ابدلعرأل األعرم
اً علرى دليرل من مالكه يف احلدود، أي ا م ال يعتربون لره ادلالكيرة حينئرا  ونردون  ريهم حاامر افا ا  صادره استرياد بقاعة  

ادللكيررررة، ولرررريل الكررررالم يف إمقررررال اليررررارن لررررال  وعدمرررره لوضرررروح ان احلكومررررات  ررررري اليرررررعية ال )ررررالحية ذلررررا  )رررردار 
األحكرام التكليفيرة وال رفرو أو  عرل الوضرعية، إكرا الكرالم يف ا رم يرررون  القمراً برني ربررمي مرن لره األمرر )بنظررهم( وبرني عرردم 

  ر يب األثر، فتأمل.
يفيررد مبضوضرريتها، فكيرر  ير ررب عليهررا األثررر مررو اررون  فرران النهرري عررن معاملررة   ؛بداللترره عليرره عقررالً أيقرراً  لبررل قررد يقررال
(، بعبررارة أو مطلرر  مررن لرره اعتبررار التكليرر  والوضررو بيرردأل حسررب الفرررا )إل الكررالم يف اعتبررار اليررارن ا ر يبرره وعدمرره عليهرر

رر أخرررىل ان  يرره عررن معاملررة لرريل للموضرروعية يف النهرري أو  رررد د اعتبرراراً يف عادلرره، بررل إكررا هررو لو ررود مفسرردة يف ان يو  
ادلتعلر ، حسرب قاعرردة  بعيرة األحكرام دلصررا  ومفاسرد يف ادلتعلقررات، وللر  موقروف علررى عردم اعتبرارأل  ر ررب األثرر إل يلرر م 

                                                             

قرم،  –السيد دمحم الواعظ احلسيين البهسودي،  قرير حبث السيد أبو القاسم اخلوئي، مصباح األ)ول، منيورات مكتبة الداوري  (1)
 .253ص 2ق 1ج
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 ، فتدبر.ولو يف اجلملة من اعتبارأل  ر ب األثر أقض الضرا
 يوداللته على الفساد دون احلرمة كأصل اثنو 

يف النهرررري يف  عرررردل عرررن للرررر  بعرررد )ررررفحات إل اراى ان للررر  وإن ارررران األ)رررل األوي قررررده سررررألوعلرررى أي فاأررره 
رشراد للفسراد فرال يفيرد النهري احلرمرة برل الفسراد عدل عنه إىل أ)ل اثأروي وهرو داللرة النهري فيهرا علرى االادلعامالت، لكنه ي  

 الضلبة. ومستندألفقط عكل األ)ل األوي، 
ب األثررر عليرره علررى  قرردير التحقرر  فررال يرردل عليرره النهرري، أعررم قررد يتعلرر  النهرري دبعاملررة إرشرراداً إىل قررالل )وأّمررا عرردم  ر ّرر

   (1)الفساد، اما هو الضالب يف ادلعامالت، االنهي عن البيو الضرري والبيو الربوي(
 ولكنه قد يورد عليه اربى و)ضرىل

 ادلناقشة كربىً 
ففيررره ان مطلررر  الضلبرررة ال يو رررب اخلرررروج عرررن القاعررردة، إال لرررو بلضرررت حرررّد أمرررا ارررربىل فبرررأن مسرررتندأل لرررو اررران رلررررد الضلبرررة، 

فكررران عليررره التقييرررد برررال ، أو إثبرررات ان االسرررتقرال قررراد إىل ان الضالرررب  لبرررة   خبرررالف القاعررردة األوليرررة، إيرررراث الظرررن النررروعي
ل أقلرري خرراص أو مر كرر  مسررّلم ان النهرري فيهررا أريررد برره الفسرراد برردليهررو % مررًاًل أو أاًررر( 88ابرررية  ررداً علررى ادلعررامالت )اررر

ليرره يف ادلرروارد ادليرركواة والقررول ابن األ)ررل األوي وإن ارران إفررالا ّ  للرر  )ررن االسررتناد  ،أو إمجرران معتمررد عليرره أو شرربه للرر 
هرررو اأررره إفرررادة النهررري فيهرررا احلرمرررة دون الفسررراد ولكرررن األ)رررل الًررراأوي )الناشرررل مرررن الضلبرررة الكبررررية ادلورثرررة للظرررن النررروعي فرضررراً( 

لنهررري مرررن الداللرررة علرررى احلرمرررة دون الفسررراد إىل العكرررل أي الداللرررة علرررى الفسررراد دون ل –مرررًاًل  – أقرررل بوضرررو  عيّرررينث حرررد
احلرمرررة، وعهررردة إثبرررات للررر  علرررى مدعيررره، برررل قرررد ينررراق  يف للررر  ابن اًررررياً درررا ادعررري ان النهررري فيررره ل رشررراد للفسررراد دون 

مًّررل امررا  اللرراينىل أحررد مًاليرره إأكتفرري هنررا اب شررارة  اأرره يكفرري انه علررى يلترر م فيرره اأرره للحرمررة، وربقيقرره يف زللرر قررداحلرمررة، 
 إل أرى اأه ال ش  يف ان النهي فيه اان للحرمة ال للفساد فقط، ولل  هو ما قلنا اأنا سنناقيه )ضرى. ؛للضالب ادلنقلب

 : النهي عن الراب مولوي يفيد التحرمي، ابلنصوص واإلمجاعوصغرىً 
نهرري عررن الررراب  رري مولرروي يفيررد احلرمررة دون شرر  ال اأرره إرشرراد إىل الفسرراد فقررط، وللرر  للنصرروص وأمررا )ررضرىل فرران ال

اخلا)ررة وا مجرران بررل إمجرران ادلسررلمني بررل ال يبعررد اوأرره مررن ضرررورهت الرردين، قررال يف اجلررواهرل )الفصررل السررابو يف الررررابل 
يف سررل   هت الرردين، فيرردخل مسررتحلّ د اوأرره مررن ضرررورهّ مررن ادلرر منني بررل ادلسررلمني، بررل ال يبعرر وإمجاعرراً  ةً احملررّرم اترراابً وسررنّ 

 .(2)(الكافرين
                                                             

 .255ادلصدر أفسهل ص (1)
 .332ص 23، ج7بريوت، ط/ –ييخ دمحم حسن النجفي اجلواهري،  واهر الكالم، دار إحيال الرتاث العريب ال (2)
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 الررررراب،أخرررا  أوادلصرررردري أي أفرررل ادلعاملرررة ال االسررررم ادلصررردري خا)ررررة ابدلعرررأل والنصررروص ادلسرررتفاد منهررررا حرمرررة الررررراب 
 لمتعددة

 جمموعة من النصوص
َ َحررررََّا اخْلَْمررر))مرررا رواأل يف عقررراب األعمرررال  لفمنهرررا َر ِبَعْيِنَهرررا َواْلُمْسرررِكَر ِمرررْن ُكرررلِّ َ رررَراٍم َأاَل وَُكرررل  ُمْسرررِكٍر َأاَل َوِإنَّ اَّللَّ

ِْ َومَ  ،َحَرااٌ  َِرْدِر َمرا َأَكرَل َوِإِن اْكَتَسرَب ِمْنرُه َمرااًل اَل يَر ُ َبْننَرُه ِمرْن َ ِر َنَهرنََّق ِب َ اَّللَّ ََ ُ تَرَعراىَل ِمْنرُه َ رْي اً ْن َأَكَل الررِّاَب َأْمر بَرُل اَّللَّ
نْرَيا َوََلْ يَرُردََّعرا َعلَرى  -ريَاٌط َواِحردٌ ِمْن َعَمِلِه َوََلْ يَرَزْل ِف َلْعَنِة اَّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة َمرا َكراَن ِعْنرَدُم ِمْنرُه ِقر راَن َأَمانَرتَرُه ِف الرد  ََ َوَمرْن 

َمُر بِرِه ِإىَل  ُْ رَباُن  َريُرر َْ َ تَرَعراىَل َوُعرَو َعَلْيرِه َغ َِِي اَّللَّ ْساَلِا َوَل النَّراِر  َريُرْهرَوى بِرِه ِف َ رِفرِي َنَهرنََّق َأْراَبِِبَا َماَت َعَلى َغرْيِ ِديِن اإْلِ
 فاأه مكتَسب ال ااتساب. )رين يف حرمة االاتساب وهو ادلعاملة ال رلرد أخا ال ائد الحقاً  (2)فاأه (1)((اْْلِبِدينَ  أََبدَ 

ُ الرِّاَب َوآِكَلُه َوُموِكَلُه َواَبئَِعُه َوُمْشََتِيَُه وََكاتَِبُه َوَ اِعَدْيهِ ))ومنهال ما رواأل يف دعائم ا سالم و ريأل   .(3)((َوَلَعَن اَّللَّ
ُِْكلَررُه َواَبئَِعرررُه  صررلى ع عليرره والرره وسرررلقَلَعرررَن َرُسرروُل اَّللَِّ ))ل عليرره السررالما مررام علرري قررول  لمنهرراو  الرررِّاَب َوآِكلَررُه َوُم

 .(4)((َوُمْشََتِيَُه وََكاتَِبُه َوَ اِعَدْيهِ 
ََ ِ يررِه ِزَ َدٌة َواَل َنِ رر))مررا ورد مررن  لومنهررا ََّررِة ِمررْثاًل ِيِثْررٍل لَررْي ََّررُة اِبْلِف َعِب َواْلِف َعُب اِبلررهَّ َرٌة َوالزَّائِررُد َواْلُمْسررَتزِيُد ِف الررهَّ

 ن قاد ال ادل يد فتدبر.بنال على ظهورأل يف ال ائد ابدلعاملة ال ال ائد بعد ادلعاملة أي مَ  (5)((النَّارِ 
ََ ِ يرِه ِزَ َدٌة وَ )) وورد أيقاًل َعِب ِمثْرٌل ِيِثْرٍل لَرْي َعُب اِبلرهَّ ََِّة ِمْثٌل ِيِثْرٍل َوالرهَّ ََُّة اِبْلِف اَل َنِ رَرٌة الزَّائِرُد َواْلُمْسرَتزِيُد ِف اْلِف

 (6)((النَّارِ 
ُِْكلُرُه وََكاتِبُرُه َوَ راِعُدُم ِ يرِه َسرَواءٌ ))ل عليه السالمومنهال ما روي عن أمري ادل منني  واالسرتدالل ههنرا  (7)((آكِرُل الررِّاَب َوُم

 ابألولوية العرفية فتأمل.

                                                             

 .285الييخ الصدوق، ثواب األعمال وعقاب األعمال، ص (1)
 أي )وان ااتسب منه...(. (2)
 .37ص 2هر، ج1385مصر،  –أعمان بن دمحم التميمي ادلضريب، دعائم ا سالم، دار ادلعارف  (3)
 .274ص 3هر، ج1413قم،  –الييخ الصدوق، من ال حيقرأل الفقيه، م سسة النير ا سالمي  (4)
 .37ص 2هر، ج1385مصر،  –أعمان بن دمحم التميمي ادلضريب، دعائم ا سالم، دار ادلعارف  (5)
 .288ص 3هر، ج1413قم،  –والييخ الصدوق، من ال حيقرأل الفقيه، م سسة النير ا سالمي  (6)
 .144ص 5عهران، ج –ة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتب ا سالمية ثق (7)
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َا َحرََّا اَّللَُّ ))ومنهال األدلة الدالة على اأه  عرن ))و (1)(( َعزَّ َو َنلَّ الرِّاَب ِلَكرْياَل َتَْتنِرَع النَّراُس ِمرِن اْصرِنَناِع اْلَمْعرُرو ِ ِإَّنَّ
َِراَل َأَوتَرْدِري َلَ َذا َ  عليه السالاََسَاَعَة قَاَل قُرْلُت أِلَِب َعْبِد اَّللَِّ  َ تَرَعاىَل َقْد ذََكرَر الررِّاَب ِف غَررْيِ آيَرٍة وََكررَّرَُم  َر  ِإّّنِ رَأَْيُت اَّللَّ

 .  (2)((قُرْلُت اَل قَاَل لَِ الَّ َتَْتِنَع النَّاُس ِمِن اْصِنَناِع اْلَمْعُرو ِ 
هررو أفررل ذبرروي  ادلعاملررة الربويررة إل بتجوي هررا يعرردل النرراه عررن  ررري الربرروي ومررن الواضررن ان ادلرراأو مررن ا)ررطنان ادلعررروف 

 متأخر.واما األخا فإليه، 
َِاِطعُرُه )) قرالل عليه السالمومنهال )عن دمحم بن مسلم عن أيب  عفر  َسأَْلُتُه َعِن الرَُّنرِل يَرْدَ ُع ِإىَل النَّحَّراِن النََّعراَا،  َريُر

ًَْ َعَشررَر رطررالً َدِقيِرراً: قَرراَل: اَل، قُرْلررُت:  َالرَُّنررُل يَررْد َ  ْمِسررَق ِإىَل َعلَررى َأْن يُرْعِنررَي َصرراِحَبُه ِلُكررلِّ َعَشررَرِة َأْرطَرراٍل اَْررر ُع السِّ
ررَمُن لَررُه  َْ عليرره وواضررن ان قولرره  (4)بررل قيررلل اأرره )رررين يف ادلطلرروب( (3)((ِلُكررلِّ َصرراٍع َأْرطَررااًل ُمَسررمَّاًة: قَرراَل: اَل اْلَعصَّرراِر َوَي

 ( فهو احملرم وهي ادلعاملة، ال أخا ال هدة الالح .فيقاععه( هو  واب عن )ال) السالم
 إىل  ري لل  من الرواهت.

دالرة عليره ةمرة إال ان إثبرات اليريل ال ينفري مرا عرداأل ان حرمرة أارل الرراب وأخراأل أمرر آخرر والررواهت ال لل  يعلم ومن
 فااك زلّرم بتل  النصوص وهاا زلّرم ااأل.

 ..  و تمة )لةإبلن هللا وللبحث 
مرروعن العرررربةل ان علرررى الفقيررره حرررني مالحظرررة ادلسررالة أن ال يكتفررري ابستحقرررار القاعررردة األ)رررولية وأن ال يعتمرررد مث ان 

مرا اران النهري فيره ل برر)البيو الربروي( ل  ر رو إليهرا دلرا مًّر قرده سررألص اخلا)ة ولو اأره على حافظته بل عليه ان يرا و النصو 
 إرشاداً للفساد دون احلرمة. فتدبر.

 وصلى ع على دمحم وآله الناعرين
 

َ  اْبَن آَدَا، اَل ََتِْمْل َعقَّ يَرْوِمَك الَِّهي ََلْ َيَِْتَك َعَلى يَرْوِمَك الَِّهي َقْد ))ل )لى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 
  ((َأََتَ ،  َِإنَُّه ِإْن َيُك ِمْن ُعُمِرَ  َيَِْت اَّللَُّ ِ يِه ِبِرْزِقكَ 

 (.522 ج البال ةل ص)
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