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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(361) 

د عىىن ادلريعيىة يف احلىرام واحلىالل وإ ىىا لىو ادلريعيىة يف ادلوضىىوعات مضىى للنىن قىد ي ىىن  علىى ىىسا اللرسىيم الرابعىىي ابن العىر   عيى
ْلباطال ا لفرط فالرول ابن الباط  يف قولو تعاىل:  نأُكْم ِبا يىرا   ىو الباطى  العىريف غعىا صىي الصى يل وصىي النافىس وصىي  (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ

يات أر ع للفاسد أو الباط ( لو ويو كما سبق، لنن الرول ابن ما ىو حرام لدى ادلسلجمع لأليزاء وال رائط وصي ذي األثر لوىي تفس
 .(1لالعر  فانو منهي عنو يف اآلية النرمية لنونو ابطاًل عرفاً، حم  نظر؛ إذ األحنام اللنليفية تؤخس من ال ارع ال من العر (

 داللة الباط  العريف على احلرام الشرعي
  :ريعية العر  العام وعر  ادلل رعة، فرايع، ونضيف: ان الباط  واحلرام قد يصلل أحدمها  ليالً على اآلخروقد أيبنا عنو غا مضى من م

األخى  الىسي يرىع يف ابدلعىا  اللة الباط  على احلرام، وادلىرا  ىنىا ابلباطى  ادلعىا العىام لىو وىىو مىا يرىع يف مرا ى  احلىق ال الباطى   أما
ميّىىز هللا احلىىق  إذا عليىىو السىىالمو الروايىىة ادلعروفىىة إذ سىىال السىىائ  عىىن حنىىم الانىىاء فايا ىىو ا مىىام  لىىع عليىى فيمىىامرا ىى  الصىى يل، فنمىىا 

ارتنىاز ادلل ىرّ ع لأو  حبنىماسىلدل  عليىو السىالمقىد حنمىع، فىان ا مىام  عليىو السىالمفرىال مىع الباطى  فرىال  ؟ينىون الانىاء فاىنوالباط  
 ية:، ون  الرواعلى كونو حراماً  ،الفطرة أو الويدان(  نون الاناء ابطاًل صي حق

للا ا  لل َُ اَُّْرأاسأ لرأْل : سأ َأللاتأ ْْ  ُلوُل:أ  نا عألل ْا اللر ع  ْْ عألالي ا بْلل :   عليل  الالل معأل ُْ يفا اْلفانألالا  لأ أللاتأ للرأ أأل لرأ  ُلللرأخ ا َأكأ لي   َُ نان  اْلعأب اسا وأَُلْللل
َُ لأُ  نان  رأجُ  ْا اْلفانأالا  لأُ ْل َُ لأُ ، سأرألأِنا عأ ا َُلْل ُن  علي  الال م ا أأ أى أأِبأ جأْعفأٍر كأذأبأ الز اْلدا ُق مأا هأكأذأ : عأ  ُل أ ْا اْلفانألالا  لأ ألاتأ لرألأُ  عأل  أالأ

َأْد حأكأمْ   : ،  لأ أاتأ ُ بلأنْيأ احلْأق ا وأاْلبأاطا ا  أرأَّن   أُكوُن اْلفانأاُل؟  لأ أاتأ مأعأ اْلبأاطا ا َأا مأيل زأ اَّلل   .(2ل((َأ نا
 داللة احلرام العريف على احلرام الشرعي

ال ل اللىىة احلىىرام العىىريف علىىى كونىىو ابطىىاًل عرفىىاً فينىىون م ىىمواًل ل يىىة ال ىىريفة  :ة احلىىرام العىىريف علىىى احلىىرام ال ىىرعي، واأل  مىىا  اللىىأو 
 فينون حراماً  ناء على ما اسلظهرانه من ظهور النهي حىت ادللعلق ابدلعامالت، يف احلرمة، فنما يف ادلثالني اآلتيني: (َتأُْكُلوا

 ت املخالفة ل والني الدولةاملعام  (3)بط ن
، وان الدولىىة ائىائرة لىىو منعىع الاىىح يف االمل ىىاانت أو ادلعىىامالت الىن منعلهىىا الدولىةاألول: مىا ذىىىل إليىو  عىىه الفرهىاء مىىن حرمىة 

لىد النىسائي أو  يىع ك راء السىيارات ادلسىلور ة مىن الب  اللجارة أو ادلعاملةنوعاً معيناً من االسليا  واللصدير أو منعع إيراء نوع معني من 
فانو لو أيرى ادلعاملىة،  –على الرأيني  ،البضاعة ادلعينة يف السو  النسائية، حسبما تراه من اقلضاء نظام األمر أو مطلراً وإن كان ت هياً 

  .–على ادلباين  – و طلعحرمع أو  طلع وإن مل حترم أو حرمع  ، دون إذن خاص من الفريو
، إال يف ظىر  الثىورة أو فىنن ال ىعوب عىا ةً  ؛دمنوعىاً حرامىاً  العىر  العىامعنىد  ما منعع عنو الدولة يعدّ ومينن توييو أص  الفلوى ابن 

ال فىر  إذ ادلىالع عنىدىم م ىن ل ويو  قائد  يى  ههىر غلالفىة أحنىام الدولىة، تىرى حنىم ملنهىا أو أميىىا أو قائىدىا أو رئىي  مجهوريلهىا
من تنون فنذا كانع خمالفة أمر احلاكم حمرمة لديهم كانع ابطاًل عندىم أي اهنا  ،ة حمرم ادللالفةالزم ا طاع ( يده السلطة والرهر والالبة

  ون مىىىا منعىىىو مىىىنالباطىىى  عرفىىىاً فىىىنذا كانىىىع ابطىىىاًل عنىىىدىم كانىىىع دمنوعىىىات احلىىىاكم وحمرماتىىىو لوادلرصىىىو  مىىىا حّرمىىىو مىىىن الالاقلضىىىائيات 
لنأُكْم لل يىة النرميىة  ةم مول (قلضائيات كالراب والرشوة فرضاً لو من االما حلّ  و وناالقلضائيات كالصالة أو الصوم  ال َتأُْكلُلوا أأْملوالأُكْم بلأيلْ

ْلباطا ا  ال َتأُْكلُلوا أأْملوالأُكْم لفلنىون حمرمىة  نىاء علىى كىون  ،عىّد العىر  مىرآة لىومع  ناء على ان ادلرا  ابلباط  الباط  العريف، أو الواقعي  (ِبا
ْلباطا ا  نأُكْم ِبا   ناء على إفا تو البطالن فرط.. وفيما ذُكر أتمالت فلام  وتد ر. –شرعاً  –لل رمة أو ابطاًل فرط  مفيداً  (بلأيلْ

                                                             

 (.363الدرس ل (1ل
 .435ص 6طهران، ج –ثرة ا سالم النلي ، النايف،  ار النلل ا سالمية  (2ل
 خاصة. –أو حرمة  (3ل
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 بط ن الع د املخالف للشرط
وعد الىن يريىد  فنذامن أشد احملرمات يعد عندىم مطلراً أو يف ائملة،    حرام الثاين: ان ُخلف الوعد لدى العر  خاصة الع ائر، 

يف ضمن عرد النناح أو يف ضمن عرد ملزم آخر ابن ال يلىزوج الثانيىة عليهىا، فرىد يرىال حبرمىة عرىده الثانيىة و بطالنىو  –مثاًل  –تزويها 
 اسىىلنا اً إىل ان ُخلىىف الوعىىد حىىرام عرفىىاً لأو خلىىف الوعىىد الىىسي كىىان شىىرطاً يف ضىىمن العرىىد حىىرام شىىرعاً( فينىىون ،مجيعىىاً أو ابالخىىلال 

ال َتأُْكلُللوا لكىىان م ىىمواًل ل يىىة النرميىىة   وت عىىدم إيىىراء  يىىع أو شىىبهابطىىاًل، فينىىون م ىىمواًل للنهىىي عىىن خمالفىىة ال ىىرت، فلىىو كىىان ادل ىى   
ْلباطا ا  نأُكْم ِبا  .(1لفلام  (أأْموالأُكْم بلأيلْ
 اَّم: والزكاة؟  تكون املعاملة ِبطلة؟ (ال َتأُْكُلوا)ه   شم  

ْلباطا ا ال َتأْ لى  ت م   الرابع: نأُكْم ِبا اخلم  والزكاة وشبههما من احلرو  ال رعية، حىت انو لو أيرى عرىداً علىى  (ُكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ
 ادللعلق  و اخلم  كان ابطاًل؟ادلال ادلال الزكوي أو 

 التفصي  يف اَّم:
فيىىو اخلمىى ، ابطىىاًل لغرىدار اخلمىى  مىىع خيىىار  ففىىي اخلمى : إن قيىى   لعلرىىو  عىىني ادلىال كىىان  يعىىو، أي ادلىىال الىسي :الظىاىر اللفصىىي 

ْلباطا ا لتبعه الصفرة للم  ي( ألنو م مول لى نأُكْم ِبا فان الفرراء شركاء للمالك يف عني ادلال حينئٍس ومن الباط   (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ
  يع ال ريك ك  ادلال  دون إذن شرينو.

 مل ينن  يعو ذلسه العني م مواًل ل ية النرمية. ،ا ر من الفرهاءل النوذلك قو  –مة وإن قلنا  لعلرو ابلس
 التفصي  يف الزكاة حالب األَوات الكثرية  يها

 واما الزكاة. فاألقوال فيها خمللفة يداً:
 فنن قلنا ابهنا ملعلرة ابلسمة فاألمر كما سبق يف اخلم .
النردين، ال  عينهىا وم لصىا ا الفر يىة فينىون اللصىر  و واألنعام الثالث  وإن قلنا ابهنا ملعلرة غالية ال يء الزكوي لالاالت األر ع،

ْلباطا ا لفيها  بيعها كلها م مواًل ل ية ال ريفة  نأُكْم ِبا وذلك ألن ادلالية قائمة ابلعني وليسع أمراً منفصىاًل عنىو  ى   (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم بلأيلْ
 ىي كروحو السارية فيو.
 لرة ابلعني نفسها أي على حنو ال ركة، فاألمر كما سبق يف اخلم .وإن قلنا ابهنا ملع

أو ك ىق  ؟لوالىرىن وثيرىة الىدين( أو ك ىق ائنايىة ؟األقوال ىهنا خمللفة: فه  ىي ك ق الرىانىةفان وإن قلنا ابهنا حق ملعلق ابلعني، 
 الصدقة؟منسور 

ن اللصىر  فيهىا تصىر  ابلباطى  عرفىاً إذ ينىون كمىا لىو ابع الىراىن الىرىن حلق الفرراء فىا اً وعلى األقوال فانو قد يرال انو ما ام ملعلَّر
فنىسا الزكىاة  نىاء علىى ان تعلىق حىق الفرىراء فيهىا كلعلىق حىق  ،الىسي ىىو وثيرىة  ينىو  ىدون إذن ادلىر ن فانىو يعىد ابطىاًل عرفىاً فل ىملو اآليىة

 .أو شبهها الرىانة
رىىراء يف الاىىالت األر ىىع ىىىو  ن ىىو ادل ىىاع ويف الاىىنم  ن ىىو النلىىي يف ادلعىىني ويف وىنىىاع قىىول للنىىا ر مىىن الفرهىىاء ابللفصىىي  وان حىىق الف

 .(2لا     ن و ال ركة يف ادلالية
واألمر على ىسا يلبع نوع ملعلق الزكاة فمثاًل لو كان من قبي  النلي يف  ادلعني فان لصاحل ادلال ان يلصر  يف مالو مجيعاً ابسلثناء 

فىنذا ، حىىت يبلىا الللىف حصىة صىاحل النلىي يف ادلعىني يف ادلعني ولسا لو تلف من مالو شىيء كىان عليىو النلي ىسا شانحصة صيه فان 
 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهر ْ .امعن  ادل اع السي يلوزع ك  يزء من الللف عليه ،الللف عليو لاو وقع 

َأاُلوا: عأ لل :صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  داُروا ناَلأ راعأضا اْلْأن ةا،  : حألأُق الذ اْكرا ِبأ َأاتأ ُض اْلْأن ةا؟  من ال حيضره ل (( رأُسوتأ اَّلل ا وأمأا راعأ
                                                             

 ادل هور، واخلال  يف  طالن ما اش ت عدمو يف ضمن عرد ملزم. لويوه منها: عدم حرمة خلف الوعد اال لدائي على (1ل
فصىاعداً  إعىدا  وحتريىق مؤسسىة السىبطني العادليىة، ورايىع موقىع مؤسسىة  166ص 11فريهىاً مىن الفرهىاء ج 41رايع لالعىروة الىوثرى واللعليرىات عليهىا( احمل ىاة حبواشىي  (2ل
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