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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (16) 

 إشكاالت أخرى على كالم المحقق النائيني
ال يبعدد ان يودون إرصدراأل األ لدة إ  مدا هدو املعهدو  خار دا   ا  النائيين عن ان منشأ االتفاق على كون املبيع عينكالم احملقق سبق 

 بني االرصراأل والتبا ر. يف بداية وهناية كالمه من  عل املعوض يف البيع عينا ، كما سبق اإلشوال باخللط احلا ث
 أشول عليه بإشواالت أخرى: وقد

 ام معنى البيع ال مقام ما يعتبر فيه شرعا  اإلشكال: المقام مق
دا ور  عليه)وأ  منها:  : حنن يف املقام بصد  معرفة معىن البيدع عرفدا ، ال مدا هدو املعتدا شدرعا ، فدال و ده للتمساد  بارصدراأل األ لدة عما

إذا كان املعواض منفعة، ألنا الغرض هو استوشاأل املعىن العريف ال املستعمل الشرعي(
(1).  

 ميرزا بصدد المقام الثاني ال األولالرد: ال
ظداهر يف ارده لدي   كدالم املدريزاهذا اإلشوال حسب التقرير الوار  يف العقد النضيد غري وار  على املريزا الندائيين وذلد  ألن   :أقول

 عينا  يف صدق عنوان البيع عليه يف مقام بيان معىن البيع عرفا  بل هو يف مقام )اعتبار كون املبيع عينا ( أي اعتباره شرعا  ال اعتبار كوره
أي ان املدرا  مدن )اعتبدار( هدو االشدلاا ولدذا اعتدا منشدأ االتفداق هدو االرصدراأل مدع وضدو  ان  فاره بعيدد اا دة إ  تقددير وتولد ،

بده علدى ان  بدل يسدتدل ،االرصراأل ال يستدل به يف مقام الوضع وكش  املعىن املوضوع له أو املعدىن العدريف كمدرآة للمعدىن املوضدوع لده
 موضوع حومه مبا هو حوم ملوضوع خاص هو بعض املوضوع له.ان احلقيقي أي موضوع حوم الشارع هو حصة من املوضوع له 

ال يف مرحلدة  وثبدوت احلودم لدبعض حصدو املوضدوع اره ذكر )ارصراأل األ لة إ ...( فوالمه يف مرحلدة احملمدول :وبعبارة أخرى
 املثمن عينا .كون بل ان كالمه يؤكد ان املوضوع له أعم إال ان األ لة ارصرفت إ  االخو وهو   وحتديده لغة  أو عرفا ، املوضوع

حسدب ظداهر   –ألنا الغرض هو استوشاأل املعىن العريف ال املسدتعمل الشدرعي( لدي  هدو غدرض املدريزا ههندا ان قوله )والحاصل 
 رة هبذا البحث.وإن كان غرضا  للمستشول ولبعض األعالم إذ بدأوا بالعنو  –كالمه 

 المعنى اللغوي والعرفي واالنصراف واالشتراط :المقامات األربع
 متبدا ر فدانومقدام معرفدة املعدىن املفهدوم عرفدا   -ب، املعدىن املوضدوع لده لغدة  حتديدد مقدام الوضدع و  -أان املقامات أربعدة:  بل نقول:

 ومقام االشلاا. -د، ومقام االرصراأل -جمال فامجال، أو لوثرة استع ورقلالعرأل قد يتخال  مع املوضوع له اللغوي هلجران 
العددريف الواشدد  عنهمددا هددو التبددا ر عنددد أهددل اللسددان ولددو اختلدد  الفهددم العددريف عددن املعددىن  املتفدداهمالوضددع اللغددوي ومقددام  فمقااام

 اللغوي كان لنقل أو شبهه.
ر  الذهين وليست كثرة يف األعم منه( املو ب لل  مقام االرصراأل فالواش  عنه كثرة االستعمال يف بعض املوضوع له )أو  واما

 .رتبة الو و  كاشفة عنه، فهو متأخر عن املقامني األولني
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وال هدو إذ قد يشلا يف املوضوع أمر بدليل خار ي مدع ان اللفدغ غدري موضدوع لده  (1)مقام االشلاا فهو متأخر عنها مجيعا   واما
 ليه اللفغ.أو منصرأل إ(2)عرفا  منهمفهوم  -الشرا أي  –

فهددذا شددرا خددار ي يف إمضددا   ،يشددلا يف )البيددع( التنجيددا علددى املشددهور أو املاضددوية حسددب كثددريين أو البلددو  علددى رأيفمااثال : 
معنداه اللغدوي والعدريف وال ارده منصدرأل  املاضدوية ليسدت مدن الشارع أو العقال  للبيع أي يف اعتباره رافدذا  مدؤثرا  وهدو بعدد الفدرا  عدن ان

 .، رعم لو ارصرأل اللفغ إ  ذي قيد كان هو الدليل على االشلااإليها
 الخلط المتعدد بين تلك المقامات!

وال علددى املقددامني  ،ال اردده يسددتدل علددى املقددام األول بالثدداي ،ان املددريزا النددائيين يسددتدل علددى املقددام الرابددع باملقددام الثالددث والظااا ر
وال علدى  –اآليت لإلشوال اآلرد  العقد النضيد  رقدكما هو ظاهر   –عا )املعىن العريف(  وال على )املعىن الشرعي( ،األولني بالثالث

 الثاي بالثالث كما هو ظاهر العقد النضيد أيضا .
احملقدق الندائيين  علدىالعقد النضيد لذل  اإلشوال بقول: )وفيه: إنا مدا قيدل غدري وار   رقديف  احلاصل ومن ذل  كله تعرأل اخللط

مددن خددالل املعددىن العددريف ومددوار  اسددتعمال العددرأل، حيددث أرادده موضددوع  (3)ألن الفقيدده ودداول أن يتوصددل إ  املعددىن الشددرعي؛ )رمحدده اهلل(
وكددذل  ارصددراأل  عددىن العددريف هددو التبددا ر عنددد العددرألاأل لددة الشددرعية وإال فإرادده لددي  مددن شددأره معرفددة اللغددة، ومددن مجلددة  ددرق معرفددة امل

 فتأمل (4)يف معرفة موضوع األ لة(األ لة، وهبما وصل غرض الفقيه 
 توضيح وتوجيه كالم العقد النضيد

بقرينة ذيل كالمه، مع قطع النظر عن خلط غريه به، هدو: ان غدرض الفقيده هدو معرفدة  النضيد أية حال فلو كان مرا  العقد وعلى
 لددة ومصددب هلددا ال مبددا هددو هددو مددن حيددث مبددا هددو موضددوع لل –كددالبيع   –أي املوضددوع  ،موضددوع األ لددة ال املوضددوع مبددا هددو هددو  ددر ا  

لدو أريدد بدالبيع  اْلبَاْياعَ  الل اه   َأَحال  ن أأال تدرى  ؛فان موضوع الدليل مبا هو موضوع للدليل هدو املهدم ؛وضعه اللغوي أو معناه العريف
أو غددري بيددع البضدداعة  مبناسددبات احلوددم واملوضددوع أو بسددائر أسددباب االرصددراأل هددو خصددوص بيددع األعيددان أو بيددع غددري الودداي بالودداي

( وال يهدم ان )البيدع( مدع قطدع النظدر عدن  فان املهم هو ما كان موضوعا  لددى الشدارع لدد)احلا  –إذ اختل  اره بيع أو ال  –بالبضاعة 
 وعن مناسبات احلوم واملوضوع، أعم أو أخو )اللهم إال لدى الش (. كوره متعلقا  ألحلا 

أي املرا  منه مبا هو موضدوع ألحوامده أي املدرا  منده مدع  للبيع أي املرا  شرعا  من البيع وحيث كان املهم هو معرفة املعىن الشرعي
هدو مدرآة  (5)مرآة له وموار  االسدتعمال تعدد مدرآة للمعدىن العدريف الدذي هدو مدرآة للمعدىن الشدرعي أو الدذي فان املعىن العريف يعدا  شرائطه

رصراأل هو الرطالقه من املعدىن املسدتعمل فيده عرفدا  الستوشداأل املعدىن املدرا  شدرعا ، للمعىن الشرعي املرا  مباشرة، فوالم املريزا عن اال
 فتأمل. –له و ه و يه من غري حصول خلط وذل  هو غاية ما ميون به تو يه أو توضيح كالمه  ام ظله  (6)لوان

 وصلى اهلل على محمد وآله الطا رين
                                                           

 كلما و د احدها كان مقدما  رتبة  على الرابع.فيما لو و دت أي   (1)
 أي من اللفغ. (2)
 .أو شبه ذل  مل يقل أحد باحلقيقة الشرعية يف البيع، فالصحيح ان يقول )ان يتوصل إ  االشلاا الشرعي( ذال معىن شرعي مدعى يف املقام ا (3)
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 موار  االستعمال. (5)
 .أسطرمرا ...( قبل   اا  )لو كان (6)


