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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(368) 
 اإلشكال على مشول إطالق اآلية للحرام العريف

ْلباطال ا )انو قد يقاؿ اف لػب الثالث: ادلطلسبق: ) نأُكْم ِبا إطالقػاً ابلنسػبة للاهػات العر يػة األرآلػي ا  يػة  (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ
حمللة  كليفاً، وقد يراىػا ابطلػة  ػ  و حمرمة  كليفاً، وقد يراىا ان ذة صحيحة وضعاً و وىي: اف العرؼ قد يرى ادلعاملة ابطلة وضعاً 

 .(1)حمرمة    ابطلة(حمرمة، أو 
لكػن قػػد ي ػػك  علػػى ىػػذا الابقسػػيم الرابعػػي ابف العػػرؼ آلعيػػد عػػن ادلروعيػػة يف احلػػراـ واحلػػالؿ وإ ػػا لػػو ادلروعيػػة يف ادلوضػػوعات 

ْلباطا ا ) قط  القوؿ ابف الباط  يف قولو  عاىل:  نأُكْم ِبا    النا ػذ و صحيح يراد آلو الباط  العريف مبعىن    ال (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ
   ذي األثر )وىي  فس ات أرآلي للفاسد أو الباط ( لو ووو كما سػبق، لكػن القػوؿ ابف مػا و ألوزاء وال رائط لسابامي ادل   و 

إذ األحكاـ الابكليفية  ؤخذ من ال ارع ال مػن  ؛حم  نظر ،ىو حراـ لدى العرؼ  انو منهي عنو يف ا ية الكرمية لكونو ابطالً عر اً 
 .العرؼ

 اجلواب: احلرام يف العرف العام كاشف عن بناء العقالء وهو ممضى شرعا  
ف العرؼ قد يراد آلػو العػرؼ العػاـ أي عػرؼ العقػالء وقػد يػراد آلػو العػرؼ اخلػاتم أي عػرؼ ادلاب ػرعة، وعلػى كػال اب :وقد جياب

ْلباطا ا  ال َتأُْكُلوا)حلكم ال ارع آلػ م موؿما ارآته العرؼ حراماً  القوؿ ابفالابقديرين يصح  نأُكْم ِبا  :(أأْموالأُكْم بلأيلْ
مػػا ذا ً علػػى ادل ابػػار لرووعػػو إىل حكػػم إ : ألنػػو كا ػػ  عػػن آلنػػاء العقػػالء أو ىػػو ىػػو، وآلنػػاء العقػػالء حاػػة :أمػػا العػػرؼ العػػاـ

 واما إلمضاء ال ارع لو ولو آلعدـ الردع يف ك  ما مل يصلنا عنو ردع.  يما كاف آلناء العقالء مبا ىم عقالء، العق 
 يف العرف اخلاص كاشف عن حكم الشارعو 

وادلراد آلو عرؼ ادلاب رعة مبا ىم ماب ػرعة  انػو كا ػ  عػن حكػم ال ػارع إذ ال يعقػ  انعقػاد عػر هم مبػا ىػم  :ما العرؼ اخلاتمأو 
ماب ػرعة علػى أمػػر، خاصػة إذا كػاف علػػى خػالؼ آلنػاء العقػػالء، آلػدوف اف ين ػػ، ذلػ  مػن ال ػػارع، وقػد حققنػا ذلػػ  ومػا سػػبقو يف 

  راوي. ةدلباحث الساآلقآلعض ا
واحلاص : اف احلػراـ الابكليفػي يف العػرؼ العػاـ )أي يف عػرؼ عامػة العقػالء( أو يف العػرؼ اخلػاتم )أي ععػرؼ ادلاب ػرعة مبػا ىػم 

ادلسػابامي لألوػزاء وال ػرائط  أو  ػ  ماب رعة( ابط ؛ وال يراد ابلباط  معناه األخص ادلصطلح عليو يف ادلعامالت وىو    النا ػذ 
ؿ ابنو ال يصح مح  الباط  علػى احلػراـ الخابال همػا مفهومػاً و باينهمػا ذا ً، آلػ  ادلػراد الباطػ  معنػاه العػاـ العػريف الواقػي يف كي يقا

حتقػق القيػد يف  (ابطػالً  ك  حػراـ يف العػرؼ العػاـ أو اخلػاتمذل  )كوف    إذا تم  ،وال    اف احلراـ ابط  هبذا ادلعىن ،مقاآل  احلق
ْلباطال ا ال )ا يػة ال ػريفة ػ لنأُكْم ِبا يف كػ  مػا رآه العػرؼ اخلػاتم أو العػاـ حرامػاً  كػاف م ػموالً لييػة ال ػريفة.  (َتأُْكلُلوا أأْملوالأُكْم بلأيلْ

  اب،م 
 (أأْموالأُكمْ )مباحث يف 
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 مباحث: (أأْموالأُكمْ )اف يف قولو  عاىل: ادلطلب السادس: 
 )احلقوق(؟ (أأْموالأُكمْ )ه  تشم  

احلقػػوؽ كحػػق الطبػػي والابػػ،لي  وحػػق السػػبق وحقػػوؽ االخػػهاع الػػا يػػنح مبووبػػو يف عػػامل اليػػـو  (الأُكمْ أأْمللو )األوؿ: ىػػ  ي ػػم  
  ه  أك  حقوؽ الغ ، آلعد الفراغ عن كوهنا حقوقاً عر ية، م مولة ليية ال ريفة؟ ،آلراءات االخهاع، و بو ذل 

م مولة ليية، وإف مل يصدؽ ابف صدؽ عليها عر اً عنواف احلق دوف ادلاؿ  تاهنا إذا صدؽ عليها اهنا ماؿ عر اً كان :واجلواب
(  انػو ال يكػوف م ػموالً لييػة؛ واحابػي  يف حترميػو إىل  )كحق السػبق إىل الصػ  األوؿ مػن ادلسػاد أو إىل ادلكػاف ادلعػنيم مػن احلػـر

 و  ه.(1)((ْسلامٍ لائأالا يلأتلْوأى حأقُّ اْمراٍئ مُ ))دلي  آخر، وال يعوزان الدلي  لورود مث  
 وه  تشم  أموال الدولة؟

 ؟كمارمد سن القانوف  أمواؿ الدولة الا حصلت عليو ابحليازة أو اإلحياء أو   مها (أأْموالأُكمْ )الثاين: انو ى  ي م  
 )أي ائرةوػومن صغرايت ادلس،لة اف الدولة إذا حازت  يئاً كالنفط أو أحيت  يئاً كػاألر   ػإف قلنػا ابهنػا مالكػو وإف كانػت 

يل ، واف وورىا على الناس ال ير بط آلسائر أحكامها الوضعية كملكيابها دلا وصلت إليو آلطريق  رعي(  ، كالدولة،ف اجلهةقلنا اب
نئػذ  للوكػاً لبيػت ادلػاؿ  علػى اإلابحػة األصػلية؟ أو يكػوف حي  ال كالـ، وإف قلنا ابهنا ليست مبالكػو  هػ  يبقػى ذلػ  اأػوز أو اأػى

 . يصح الابعام  عليو مي الدولة إبذنو ال رعيآلو مجي؟  إف قلنا ابلثاين كانت الوالية عليو للحاكم  كما قاؿ
إذا ا ػػهاه منهػػا  مػػا حكمػػو؟ و ولكػػن إذا قلنػػا ابنػػو ابؽ  علػػى اإلابحػػة االصػػلية  كيػػ  ن ػػهيو منهػػا؟ أي مػػا ىػػو ادلصػػحح لػػو 

ػرؼ   لكنػو إف مل يفعػ   ػيئاً مػن ذلػ ، آلػ  ،كػو آلػذل ا ملو االر  منهػا  حػازه أو أحياىػانو إف ا ػهى الػنفط أ :واجلواب كػاف صر
أو وثيقػػة أو سػػند االر  أو...،  انػػو ال مصػػحح ل ػػراء األر  أو الػػنفط منهػػا لبقائػػو علػػى اإلابحػػة   ػػراء للػػنفط وقػػبض إيصػػاؿ

ابعاببػار اف لػو ماليػة عر ػاً  ال يف مل  أو  يما يل ، نعم ذىب السيد العم إىل صحة  راء )السند( نفسوإ ال راء ابط  إذ ال آليي 
 وىو للوؾ ذلا آلناء على مالكية الدولة اجلائرة.  اب،م 

عر يػة وال أحيػت األر  وال حاز ػا آلػ  ادعػت ملكيابهػا ذلػا آلصػرؼ قػرار وزاري،  الدولػة الػنفط حيػازةً  حتحعز  وأ ك  منو ما لو مل 
اإلابحػة األصػػلية  ػال ووػػو لابصػحيح  ػػراء ابؽ علػى  انػػو مػػن ادلملمكػات  ػرعاً وال مػػن ادلووبػات لثبػػوت احلػق، ذلػ  مػي انػو لػػي  

 االر  أو النفط، وقد يقاؿ آلصحة  راء السند أو الوثيقة.
 ؟وه  تشم  أموال الشخص نفسه

لييػة؟ قػد  كػ  ال ػ ص مػاؿ نفسػو ابلباطػ  م ػموؿى  ي م  أمواؿ ال  ص نفسػو ابف يقػاؿ اف أ (أأْموالأُكمْ )الثالث: اف 
انػو ميكػن  صػويره   :و يػو ،  اف أيك    ص ماؿ نفسو ابلباط   هو من السالبة ابنابفاء ادلوضػوع أي القيػديقاؿ ابلعدـ إذ ال يعق

 كما يف أكلو ماؿ نفسو إسرا اً أو  بذيراً  انو أك  ماؿ ابلباط   ال إ كاؿ من ىذه اجلهة يف مشوؿ ا ية الكرمية لو.
 ر العريف  ه    م  أك  ماؿ النف  ابلباط ؟ سي،يت إبذف هللا  عاىل.إ ا اإل كاؿ من وهة القرائن الداخلية يف ا ية والظهو 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

قاُكمْ )) :صلى هللا عليو والو وسلمقاؿ رسوؿ هللا   4من ال حيضره الفقيو: ج) ((إاناُكْم لأْن تأسأُعوا النااسأ ِباأْموأالاُكْم فأسأُعوُهْم ِباأْخالأ
                                                             

 .711تم 1ىػ، ج1441قم،  – عليو السالـهور االحسائي، عوا ي اليل،، دار سيد ال هداء اآلن أيب مج (1)
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