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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (77) 

 االستدالل بالتبادر على كون البيع نقل األعيان خاصة
عى عليله امجمجلاأ أو هلو أعلم قلن نقلهلا ونقل  املنلا ع ان البحث يدور حول ان البيع حقيقة يف نقل  األعيلان خا لة  ملا هلو املالهور امللد  سبق 

 وقد قضى حبثه. األولواحلقوق وقد استدل املريزا النائيين بامجنصراف على 
 بد قن حتقيق احلال يف التبادر  انه قد ادعاه الطر ان. ال، وعليه  دل للماهور بالتبادر و حة السلب عن نق  املنا عست  أ   ما 

 الحكيم: كالم المصباح ال ينافي المختار استنادًا لتفسير الطريحي
 قلد اسلتدل السليد احل ليم يف اللق الفقاهلةً لبعلا  لصلاحب العلروة يف حااليته عللى امل اسلب، عللى ان املعلو  ال بلد ان ي لون عينلا  بالتبلادر 

لللب بللان لعريللا املصللباب للبيللع بلللاانه يف األ لل  قبادلللة قللالأ اللالً يفيللد األعللم وأ للاب بللان املسللتفاد قللن  لمللا  مجاعللة قللن أالل   علللى  ل نلله و 
 1ًاوعليه  ال يصلح لعريا املصباب ردا  للمختار. عني ال األعم الااق  للمنا عخصوص ال يراد بهاملال  هو اناللغويني  الطرحيي يف جممع البحرين 

: اوالظلاهر اختصلاص املعلو ً  ملا هلو املتبلادر قنله وال ينا يله قلا يف املصلباب لعلدم  هلور  2ًااقولله :سيد احل يم يف للق الفقاهلةونص عبارة ال
 للون املللال يعللم املنفعللة، بلل  ال يبعللد  هللوره يف خصللوص العللني  مللا يسللاعده املتفللاهم العللريف، و للاهر حللري واحللد قللن أهلل  اللغللة، بلل   للريح جممللع 

: امللال يف اال لل  املللب قلن الللهب والفضللة ل أكللق عللى  ل  قللا يقتلا و)للب قلن االعيللان اقولله: وعليله اسلتقر ا للطالبً  3ًاالبحلرين  للب. قلال
مال املللل ور  للان لبعلللا  مللا يقتضلليه ققللابلتهم بللني البيللع واال للارة  بحثللوا عنهمللا يف بلللابني اقوللله: يف  لمللا  بعضللهم يف نقلل ً الظللاهر ان االسللتع

 .4ًاًوا ارله، ومل يعهد هلم حري  لب املدبّرم يف باب بيع ظ  لماهتللنصوص  الح
 اإلشكال: عدم صحة االستدالل بكالم الفقيه اللغوي

ب للالم الطرحيللي يف  جممللع البحللرين  ألنلله  قيلله لغللو  وقللد  تهللد،  5ًايف العقللد النضلليد عليلله بلللاقلنا: إنّلله قللا  للان ينبغللي أن حيللتقّ أالل   لكننن 
رف  ابن األثري يف  النهاية ، حيث اّدعلى أن امللال عنلد العلرف ي طللق عللى خصلوص الللهب والفضلة ل عّمملوه ل لّ  واحلجة هي قول اللغو  الصّ 

قا ي قتا قن األعيان، والظاهر أنه قستند  الم الطرحييً
 .6ًا

 األجوبة
 هلا امجا ال حري لام لو وه:أقول: 
 حجة حتى على من لم يجتهد بالفعلقول المجتهد  -3

حجلة عللى قلن مل  تهللد بالفعل  وإن  لان  ا قل لة ل نله حيللث مل  تهلد بالفعل   هلو  اهلل   االلغللو  وحري لالفقيله و  بلان ا تهلادًى: أواًل: مبنن
نننَل الننننْْكرن تنْن ك ْننننت ْم ابالفعللل   هلللو الللري بلللني اال تهلللاد والتقليلللد واالحتيلللاا ل ونللله باحلمللل  الالللائع الصلللناعي حقيقلللة  لللن ال يعلملللون  َْ ال َفاْسنننَُل وا َأ

 7ًاًتَنْعَلم ونَ 
قنللتله   يلا يقللد حلريه  يهلا  عللى إنلا  صللنا ال لالم  انله قنلّللاال تهاد الفعلي ألنه عامل بالفع  باملسلللة أو  هو وعلى أ   املانع عن التقليد

 و لللب ؛ئن اللىدا ا تهللادهيطملليعلللم أو سللللة قللا مل امليف  لغللريه قللن ا تهللدين الللاقعني للاللرائ  عللن  لللب بلل  وعللن  للحة لقليللد ا تهللد بالفعلل 
                                                           

 وهو ختصيصه البيع باألعيان 1ًا
 أ  الايخ يف امل اسب. 2ًا
 أ  جممع البحرين. 3ًا
 .3ص 1لق الفقاهة: ج 4ًا
 أ  السيد احل يم. 5ًا
 .43ص 1العقد النضيد: ج 6ًا
 .43ح : الن 7ًا
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  را ع.ويف بعض أحباث العام املاضي  1ًاوقسيمه بوزان واحد، يف بعض ال تب لنظرهلامول أدلة احلجية 
 قول اللغوي والفقيه حجة في اللغة لكونها حدسية عن حس قريب -0
 و  حجة أيضا . ل ن قول اللغو  اقا ليس حبجة قطلقا  أو إ ا  ان حجة  قول الفقيه اللغسلمنا، ثانياً: 
مل يسمعوا قن الواضع وضلع هللا اللفلظ هلللا املعلا الم ان استظهارا  اللغويني للمعاين احلقيقية وإن مل ي ن عن حس إ  بقد يقال انه  بيانه:

قرينللة، ل نلله  حيللث و للدوهم يسللتعملون اللفللظ  يلله دونلللللب اللفللظ  بلل  لتبعللوا قللوارد االسللتعمال  حدسللوا قنهللا ان هلللا هللو املوضللوأ للله احلقيقللي
 ولليس قلن احللدس اللل  ال ي لون حجلة عللى الفقيله ا خلر لغويلا   لان أو حلريه حدس قريب قن احلس وهو قلحق به  قول الثقة الواحلد  يله حجلة

 والل  عليه ال ي ون حجة سواء  ان قن َحَدَس  قيها  أم لغويا  أم حري ا.
اقلا احلسليا   هلي داخللة يف خلرب  على املاهور ان احلدسيا  داخلة يف قول أه  اخلربة وهي ليست حجة على أه  اخلربة ا خروالحاصل: 

حلق باحلسليا  احلدسليا  القريبلة علن احللس  العداللة  عاقيلا  حمضلا  قلادام ثقلة ضلابطا ، ويلالثقة وهو حجة حل  عللى أعللم العلملاء وللو  لان املخلرب 
 أو قستعم   يه جمازا . حقيقة  ن هلا قوضوأ له اوا الوضع و قثال  وقنه دعا

أيضلا  يف وعلى أية حال  ان ق ِب  هلا ومت  مل ي ن  رق بني الطرحيي وابن األثري يف حجية قول  ليهملا وإن مل يقبل  ومل يلتم مل ي لن  لرق بينهملا 
 عدم احلجية  ال و ه للتفريق.

 التحقيق: التفصيل بين المفردات اللغوية
 :ان األلفاظ اتلفةالتحقيق: و 

 ملا يف األلفللاظ  ا    واملوضللوأ لله قلن حللريه و للب هيف متييللل حقيقتله قلن جملاز   قلد حيتلاج بعضلها إع إعمللال نظلر وا تهلاد وناللم قىونلة زائلدة
يلاه اللا يلة أو ال ربيتيلة والليل  عللى تال ي ية  لالكالق امللاء عللى املالقلدلوهلا قلن املاهيلا    لاناملعاين التا ي ية  ا  ان يف داللتها نلوأ خفلاء أو  

 في قث  هله ليس اال تهاد  يها حدسا  عن حلس قريلب  لليس حبجلة ، 2ًااملغرب والغناء على الرت يع املطرب أو األعم واألخصب و و قا بني الغر 
 ا   ابن األثري.على قسلب قن ال يرا ا تهاد ا تهد حجة على حريه، سواء أ ان  قيها  لغويا   الطرحيي أم لغويا   ر 

أو انله املنصلرف إليله أو البه  للب، أو املطلّرد إال إع ا تهاد بسي   دا ،  مالحظلة انله املتبلادر  –وهو األ ثر  –ا خر بعضها وقد ال حيتاج 
قثل  ي وبلني الطرحيلقثل   هلا هو قصداق قا  ان اال تهاد  يه حدسلا  علن حلس قريلب  لملن يلحقله باحلسليا  ان يعتلربه حجلة قلن حلري  لرق بلني 

 ابن االثري أيضا .
 ن له مقامان َي المرجعالقرينة العامة في مَ  -1
سلمنا، ل ن الظاهر يف قن له ققاقلان،  مقلام  ونله لغويلا  وققلام  ونله جمتهلدا ، إ ا لصلدا لالسلتنباا وهلو يف أحلد املقلاقني انله يسلتنب  ثالثاً: 

 ان  ونه يف أحد املقاقني قرينة عاقة عللى انله يسلتنب  الا هلو يف  للب املقلام ال الا هلو  ؛خراا هو قن أه   لب املقام ال اا هو قن أه  املقام ا 
 نظلره حجلة الا هلو لغلو  إال ان للدل قرينلة عللى أنله أعمل   و ققام آخر، والطرحيي وإن  ان  قيها  لغويا  إال انه يف جممع البحرين يف ققلام اللغلو  

ال  قلد يسلتخدقون  يملا بيلنهم ألفا لا  قتداوللة يف العلرف العلام ل لنهم يف علر هم اخللاص يريلدون  لا قعلاين اخلر ققاقه ا خر؛ أال لرا ان األكباء قث
للللو مل يقلللم قرينلللة عللللى  قوضلللوعة هللللا بالوضلللع التعيلللين أو التعييلللين  للللو اسلللتعملها الطبيلللب يف العلللرف العلللام  لللان قرينلللة عللللى إرادلللله املعلللا العلللريف العلللام

 .3ًاملها يف العرف اخلاصع س قا لو استع اخلالف،
 اسللتنب  يف قفللردة قللن املفللردا  اللا هللو  قيلله ال اللا هللو لغللو  ل للان عليلله ان يقلليم القرينللة إ ا ان الفقيلله اللغللو ، يف  تابلله اللغللو والحاصننل: 

وضلوأ لله الا هلو لغلو  ال على ان قالحظة عبارة جممع البحلرين ل الا علن انله الارب للم ، ان الظاهر انه استنب  اا هو لغو   ي قمهاوحيث مل 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاَرين                      .  تلق اا هو  قيه  را ع

                                                           

   تاب ااورا الفقهاءً. ً 1ا
 وقد سبق البحث عن  لب اناسبة دعوا االنصراف  را ع. 2ًا
ه يف احلللب لبلادر إع وقن الاواهد: املصطلحا  اليت لستخدقها األحلاب  لانصريً ملن لله رلبلة خا لة يف احلللب  انله للو اسلتعم  هلله اللفظلة أحلدهم وهلو قلع أ لدقائ 3ًا

 هم اخلاص ع س قا لو استعمله دون قرينة يف العرف العام.اللهن قعناه يف عر 


