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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
 (74) 
 اماال التز  تتمة: ذكر الواجبات إنذار بالحمل الشائع مطابقة  

بريا الال  وايفريه مريالإل لايفريقار ال بعريي ال ريما  أَنذذرروااان املريزاا النريائيا اسري دل علريى عمريوم ا يفريقار يف قولريه  عريا   سبق 
 لقكر عقوبات الرباخ والنار ومبهها اب دائي.املالام لبيان الواجبات واحملرلات، وان االيفصراف 

لشائع الصناعي على ذكر الواجبريات واحملرلريات بنفسريهاال أال  رير  ان ايفه بإل قد يقال  بان ا يفقار صاد  باحلمإل اانضيف: 
لو جاء قائاًل )العدو لسرع إلينا( فايفه يعد إيفقاراً عرفاً باملطابقة ال باالل زام لع ان جميء العدو يف حد ذا ه ال ضز  العريانالنقير 

ه كريريه األعريريراب وسريريبيه األالفريريال والنسريرياء وثريبريريه لل ريرير  بالالريريه وهريريو ق لريريه األيففريريو احمل لريرية و  هريريو فيريريه إ ريريا ال ريريز وال ريريرر وا يفريريقار
فكقلك قريول  اً بنفسه، ال بالاله، إيفقار  ير  )جاء العدو(فايفه والنسإل لثاًل، ولكن هقا لد  ال دقيق وال  ليإل العقلي الا العرف 

 (1)املنقر )هقا واجب وذاك حرام( فايفه بنفسه إيفقار عرفاً. ف ألإل
 سبعة النصراف )البيع( عن بيع المنافع : اجوهخالصة البحث ااالستنتاج

وال يفيريد  لريا هريو  ريز لع ريرببريني لاليفصريراف املسري قر و يكريون لنشريًأ ذكريفا ان لنامئ االيفصراف س ة، بني لا هو لع رب و حيث 
فهإل هو بدوي أو يف جريان أي يفوع لن أيفواع االيفصراف الس ة يف املقام وايفه لو جر   يفب ث، فيجب ان إال االيفصراف البدوي

 فنقول  حجة أم ال؟ ،لس قر
فيجريب الب ريث  ،البيع عنهاعدم مشول البيع لبيع املنافع اليفصراف أو املزاا النائيا ايفصراف )البيع( إ  بيع )األعيان(  عىد  إ

 عن لنشأ دعو  االيفصراف 
 يفه ال يوجب االيفصراف.بيع املنافع( فان املشهور املنصور اوقوع فان كان كثرة الوجود )كثرة وقوع بيع األعيان وقلة  -3
وإن كان كثرة االس عمال، فقد سبق ايفه على أيفواع ثالثة وان االيفصراف لكثرة االس عمال إذا كان لوجباً لأليفو القها  -5
، لكرين إثبريات (2)فكيري  إذا قلنريا بريااجران فايفريه هريو احلجرية املوجريب لالسري قرار املسري قر ،كاملقيريد اللفظريي  عريد  ف إليه حبيريث يُ باملنصر  
 لشكإل.ذلك 
قا ريه فقريد سريبق ان املنريافع ليسريب لر برية لرين لرا ريب وان كان لشككية املاهية، فقد سبق ان البيع كلريي ل ريواالي والريا ل عل   -1

األعيان فاخلروج لوضوع عن لشككية املاهية، اللهم إال ان يدعى ان املنافع بالنسبة لألعيريان وإن كايفريب حقيقرية أخرير  ال لر برية 
 ال عرفاً فان العرف يراها ال داداً لوجود األعيان ولر بة يفاالة لنها. ف ألإل دقةً لن لرا بها إال اهنا كقلك 

                                                           

إ  لا فرريفا لنه فان ا يفقار وإن فرب صادقاً بنفسه، ال بل اظ الاله فقط، على بيان الواجب واحملرم، فايفريه  د  لو صح ذلك، فايفه عو   لوجوه  لنها ايفه (1)
الريدر   ن ريان يفالفرد األخفى فسواء أكان الالاً أم كان لدلواًل عليه بال  من فايفه الفرد األخفى في  مريإل االيفصريراف حينٍريقن ان ط يطمريٍن بريه لريوال القري

 املاضي. ف ألإل
 هجران اس عمال البيع يف بيع املنافع. (2)
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 فهم لشهور الفقهاء لقلك. هيع دوإن كان لشككية الداللة خلفاء صدقها على بيع املنافع، فله وجه  -4
سبة احللية للبيع ان املراد ولن لنا أحل اهلل البيعوإن كان لناسبات احلكم واملوضوع فال وجه له إذ ال يس فاد لن  -2

 بالبيع بيع األعيان خاصة.
فريريال يريريرد  –ولريريو يف بعريريو املريريوارد  –لريريه  الاليفصريريراف يفعريريم لريريو قلنريريا ب  ا ريري لوجبريرية ريريز  اهنريرياوإن كريريان االكمليريرية، فقريريد سريريبق  -6

لإل لاليفصراف للفرد إذ ال يش ط يف االكملية االيفصراف للمر بة األعلى لن املشكك بإل ايفه ما يف املقام إمكال عدم املشككية
 املباين األكمإل.

 –كسريك  الريدار   –وإن كان احلاجة والغاية، فكقلك فان االيف فاع ل  قق يف كل ا صريور  مريراء األعيريان ومريراء املنريافع  -7
عريديفاه  ريقا أقريد فيوجريب ايفصريرافاً  فايفريه الاألكمريإل جمريرد الفريرد وإن كان االيف فاع باالم اء أكثر واحلظ لنه أوفر إال ايفه حيث كريان 

 البيان للساد .
 فايف ظر. ،االس ن اج النهائي وايفنا قد يفقهب إ  ال فصيإل القي ذهب إليه القليإل لن الفقهاء بني املنافع واحلقو  اسيأتي

 الداخل في الجزء الالحق، بين المضي اعدمه غيرر  أمرر  تمرين: دارانو 
وعريريدلها عريرين صريريورة لريريا لريريو ط يريريدخإل يف ا ريريزء الالحريريق،  الريريرإ إمريريكال  ريريريا حريريول قاعريريدة ال جريرياوا لريرين حيريريث ايفصريريرافهاسذذبق 

إريَّاَك نَذْعبوذدو وههنا سؤال  ريا آخر على ضوء حبث االيفصراف وأيفواعه وهو  ايفه قد يقال  ان املصلي لو مك يف إ يايفه ا زء كري
بإل كان ساك اً حلظة لريثاًل فشريك ايفريه هريإل قريرأ  قريمَ اْهدرنَا الصَِّراَط اْلموْستَ  وهو مل ا يدخإل يف ا زء الالحق كري َاإريَّاَك َنْسَتعرينو 

 إريَّاَك نَذْعبودو َاإريَّاَك َنْسَتعرينو  أم ال، فقد عد ه املزاا النائيا الفرد األخفى لن امل ي وال جاوا يف رواييت إرنََّما الشَّكُّ إرَذا كوْنَت
هر َكَما هووكولُّ َما َشَكْكَت فريهر مرمَّ و (1)ٍء َلْم َتجوْزهو  فري َشيْ   ولقا ينصرف امل ي وال جاوا عنه. (2)ا َقْد َمَضى فَاْمضر

والسؤال وا مكال هو  ايفه ال يعلم ايفه فرد للم ي وال جاوا أبداً حىت يقال ايفه الفرد األخفى فينصرف أو ال ينصرف، ولن 
قه على لصدا  لع الشك يف كويفه فرداً له، واملقام الواضح ايفه ال  وا ال مسك بالعام يف الشبهة املصداقية وال بالعنوان يف ايفطبا
أوال؟ فريان كريريان قريريد  إريَّذذاَك نَذْعبوذذدو َاإريَّذذاَك َنْسذذَتعرينو لرين هريريقا القبيريإل وذلريريك ألن هريريقا امل  ريز السريرياكب ثبو ريرياً الريا ان يكريريون قريريد قريرأ 

يعلم ايفه قرأها أم ال( فريال يعلريم ايفريه  قرأها فقد ل ى وجتاوا وإن ط يكن قد قرأها فلم ميو وط ي جاوا، وحيث ال يعلم ذلك )ال
ل ى وجتاوا أم ال فكي  ي مسك بري)كلما ل ى...( و)ط جتزه( ويقال ايفه الفرد األخفى للم ي لكنه لنصرف عنريه لريع ايفريه ال 

شريك يعلم ايفه فرد أوال؟ وحيث ط يعلم ايفه لصدا  امل ي وال جاوا أو ال، ال ي  ب عليه احملمول )وهو  فال ه كما هو( لريع ال
أخفى لع ايفه جمهول املصداقية أصاًل؟ والا على رأي لن يفيت بايفه فرد  اً يف كويفه لوضوعاً أو ال؟ فما ا واب؟ وكي  يعد  لصداق

 وليو لنصرفاً عنه و ري قاعدة ال جاوا حىت يف هقه الصورة فا مكال أقو  فهإل لن خمرج؟
 اصلى اهلل على محمد اآله الطاهرين

                                                           

 .101ص 1هتقيب األحكام  ج (1)
 .433ص 2هتقيب األحكام  ج (2)


