
 (833)ه4112ربيع األول /  32السبت ....................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين(........

1 

 

 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
(179) 

 بين الروايتين التعارض العرضي
ُِ بُةة ُ ( و)ُهةةُم اَلَيَتةةاَ  ) رواينني ى عنندم الاعننار  بنننيولكننن قنند يننور  علننالرابعةة :  اسننانا اإ إ   ( َ ةةَن َ  ثَُقةة

ََ َوَ ةة اَلُكمُ كوهنمننا سفسننلاإ لايننة ا ا سننة    فهمننا  نفيننا  وال سنننايف بننني املنفيننني، (1)َو  ثُةَؤثُةة ا الَسةةَء ا
ََ ا  بننوذلن  إذا علنم إمجناالإ بنا  املنر  اإ؛ضالاعار  بينهما عر كاملثباني، بثبوت  يف اآلينة الكرةنة  الَسةَء ا

علنم بنا  املعاند أن  نهمنا( أو ال و   نن هو احدمها فقط وا  احدى النرواياني هني املعاندة  و  األخنرى )
، فحينئٍذ يقن  الاعنار  بنني الافسنلين، فالاعنار  وليند أو  شلة هلا ا  احدى الرواياني كناية عن األخرى

 لكالم يف  نشأه ويف إثباسه.لكن ا العلم اإلمجايل لو مّت.
مبنا مهنا  فسنرسا  لاينة بندعوى  و نطوقهنا ا  الاعار   اولد  ن  فهوم اللقب يف الرواياني :هميت    و 

ََ  (2)ا   فهوم ) نا   ننا أو ال ( إيااء غل الياا ى كانوا راشندين ُهُم اَلَيَتاَ  بافسل ) َو  ثُةَؤُث ا الَسَء ا
ُِ بُة ُ اآلينة بافسنل ) (3)العريف( و فهنومفه ال بالسفسرنا السفه باليام  يايمناإ  ( هنو إياناء  نن سثن  بنه َ ةَن َ  ثَُقة

فيكنو   نطنوك كن  لنه بنا  اللقنب ال  فهنوم  :إذ يجاب، (بنهيم الذن نث  اليا)، فياعارضا  يف كا  أو ال
إلطننالك   نهمنا أقنوى  نن  فهننوم اآلخنر فنال سعنار  ويكننو  احلاان  عندم إياناء الياننيم، راشنداإ كنا  أم ال،

أن  نهمنا  الك  وال يندف  إطن ،نيةالرواية األو  وعدم إيااء  ن ال نث  به يايماإ كا  أو ال إلطالك الرواية الثا
 اآلخر. هوم   ف

 ا  الرواياني لو أريدا مجيعاإ فانه ال سنشأ  شكلة الاعار   ن جهة  فهوم اللقب. الكالم:وإمجال 
 رواي  القمي رافع  لإلجمال وهي المرجع

                                                           

 .5سورة النساء: اآلية  (1)
 ب  نها.أن  فهوم اللق (2)
 أن  فهوم اللقب  نها. (3)
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ََ ولكنن لنو فنر  إمجنال املنرا   نن  لخا س :ا ا، بنني سفسنلن النرواياني أن إها هن يف اآلينة الَسةَء ا
 ،ينةل يف سفسنل اآلعنوّ وعليهنا امل  رجفا  رواية القمي السابقة رافعة لإلمجال مبنطوقها و فهو ها، أن اهنا امل
 ف  إليه  اله وإال  ف  إليه  اله.فيكو  احلاا : انه إ  كا  اليايم أن الصيب سفيهاإ  فسداإ فال يد

 دة لة) ن   ثقِ ب (دة لة)اليتا  ( و ؤك  وهي  قي  
د الرواينة األو  )هنم اليانا ى( قيّنولكن علنى فنر  انحة النرواياني وةا ينة الافسنلين فنا  رواينة القمني س

م الشرط يف رواينة  نهم بدكة  فهو  للراشدباملفسد أن السفيه العريف فنرف  اليد عن إطالك الياا ى الشا   
القمي، كما ا  رواية القمي سؤكد عموم الرواية الثانية ) نن ال سثن  بنه( الهننا سطابقهنا  نطوقناإ و فهو ناإ،  ن  
فننارك ا   فهننوم روايننة القمنني  فهننوم شننرط فهننو حةننة و فهننوم روايننة ) ننن ال سثنن  بننه(  فهننوم لقننب ولنني  

 حبةة. هذا.
 الصبي استد ل وبي حنيء  باآلي  عل  صح  ثصرفات

وقند نقنن  ا قن  النننائيي يف  نيننة الطالنب عننن أد حنيفننة اسنادالله باآليننة الشننريفة علنى اننحة سصننرفات 
الصيب بإذ  الويل، خالفاإ للمشهور الذين اسادلوا هنا علنى عندم الصنحة حنن بنإذ  النويل، وقند نقن  املنل ا 

: قنننال أبنننو حنيفنننة: سصنننرفات الصنننيب )املسنننألة األو يف الافسنننل: اسنننادالله عنننن سفسنننل الفةنننر النننرا ن قنننال 
احيحة، وقال الشافعي: غنل انحيحة، أحناب أبنو حنيفنة علنى قولنه هنذه اآلينة،  يلالو العاق  املميز بإذ  
لُةة ا اَلَيتةةا  وذلنن  أل  قولننه  يقاضنني ا  هننذا االبنناالء إ ننا  صنن  قبنن   َحتَّةة  ُإذا بَةَلوُةة ا الن كةةا َ   َوابَةتةَ

باالء اخابار حاله يف أنه ه  لنه سصنرص انال للبين  والشنراء، وهنذا االخابنار إ نا البلوغ، واملرا   ن هذا اال
 ص  إذا أذ  له يف البي  والشراء، وإ  مل يكن هذا املعىن نف  االخابنار، فهنو  اخن  يف االخابنار بندلي  

 ننا لننواله لنندخ ، أنننه يصننس االسنناثناء، يقننال: وابالننوا الياننا ى إال يف البينن  والشننراء، وحكننم االسنناثناء إخننرا  
فثبننأ أ  قولننه )وابالننوا الياننا ى( أ ننر ل ولينناء بننا  يننأذنوا هلننم يف البينن  والشننراء قبنن  البلننوغ، وذلنن  يقاضنني 

 .(1)احة سصرفاهتم(
 ث ضيح و ناقش 

 أقول: كال ه ياكو   ن  قد اني:
                                                           

 .188-181ص 9الافسل الكبل لإل ام الفخر الرا ن،   (1)
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ُل ا اَلَيتا  ا  االباالء يف  األول : لظناهر اآلينة إ  مل إ ا يكو  قبن  البلنوغ وهنذا انحيس  ... َوابَةتةَ
لُة ا اَلَيتةا  يكن نصها يف انه قب  البلوغ  إذاإ االبناالء يبندأ  نن نقطنة  َحتَّة  ُإذا بَةَلوُة ا الن كةاَ ...  َوابَةتةَ

  ا ويص  يف هناياه إ  حد البلوغ، كما سب .
يننرا  بننه   ننا ا إو ، اننةإ  ننا ا  يننرا  بننه االبنناالء بننالبي  والشننراء وسننائر املعننا الت، خاإ  االبنناالء إالقانيةة : 

حة  عا السننه صننلأ ثبنن األعننم أن ابالننوهم بننأنواال االبنناالء و نهننا البينن  والشننراء والاعا نن ، وكننال الاقننديرين 
 االباالئية.

اقنننول: لكنننن اسنننادالله هنننذا القننندر ال يثبنننأ إال انننحة  عا السنننه االباالئينننة  و  غلهنننا فكنننا  علينننه ا  
املركننب أن بعنندم القننول بالفصنن  وانننه إذا اننحأ  الا اإلمجننيكمنن : ونلاننزم بصننحة  عا السننه األخننرى بدكننة 

  عا السه االباالئية حسب ظاهر اآلية احأ سائر  عا السه إذ ال قائ  بالفص .
عكنن  بصننحة وحين  فهمنننا ضننرورة وجنو  هننذه الاامننة وا  االسننادالل  بني عليهننا ةكننن لننا ا   يننب 

  أد حنيفنة، إذ إذا ثبنأ باآلينة اننه ال  نو  ا  عندم القنول بالفصن  يفيند عكن   قصنو  بنا  نقنولة لن ااملع
، ثبنأ عندم جنوا  الاصنرفات االباالئينة  و   نا قبلنه االباالئينة بدكنة )فنا فعوا( أن بعند الرشندغنل سصرفاسه 

عى أد حنيفنة واحلاا : ا  اإلمجناال املركنب وعندم القنول بالفصن  أعنم  نن  ندّ  أيضاإ لعدم القول بالفص ،
 يس هلذا وإكمال له.وسيأيت  زيد سوض ونقيضه،
بنأ  قنال: لني  املنرا  بقولنه )وابالنوا اليانا ى( اإلذ  هلنم يف الاصنرص حنال الصن ر )أجاب الشافعي وقد 

ُ َم ُرَشةةدا  فَةةاَإفَةُع ا ُإلَةةَيُ َم َوَ ةة اَلُ مَ بنندلي  قولننه سعننا  بعنند ذلنن   فإ ننا أ ننر بنندف  املننال  فَةةُنَ  ََنَسةةُتَم ُ ةةنةَ
شنند، وإذا ثبننأ مبوجننب هننذه اآليننة أنننه ال  ننو   فنن  املننال إليننه حننال الصنن ر، إلننيهم بعنند البلننوغ وإينننا  الر 

اآلينة علنى قنول وجب أ  ال  نو  سصنرفه حنال الصن ر، ألننه ال قائن  بنالفرك، فثبنأ مبنا ذكرنناه  اللنة هنذه 
 .(1)الشافعي(

 وسيأيت اجلواب عن كالم أد حنيفة فأناظر.
 هاموبن  سقيم ا عل  األو  صحيح عل     ن اإل ام  ذَ خَ وَ 
 ن العلم عد سالمذه علنى اإل نام الصنا ك   ا حص  عليه ن الواضس ا  أبا حنيفة حص  على ثنبي : 

                                                           

 .188ص 9الافسل الكبل لإل ام الفخر الرا ن،   (1)
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   لننه  ننن كننا  ال  امسننه النعمننا  بنني ثابننأ، فمننا   (1)النعمننا (بإذعانننه هننو إذ يقننول )لننوال السننناا  هللنن
 وخطن  وخنبطلنه  نن خلنط وخطنأ كنا  و نا   عيال على اإل ام الصنا ك فيه  طلب ح  واحيس فهو 

فهو  ن قياسه وقوله بالرأن وشبه ذل ، وعليه: فنإذا شنوهدت يف كلماسنه  نات علمينة )سنواء أانحأ أم 
ها علنننى  نننا لدينننه  نننن األوهنننام، وعلنننى أن فنننا  أن ميسنننقبطلنننأ( فإ نننا أخنننذ انننحيحها  نننن اإل نننام وبنننىن 

 .فانه  دين، باعرتافه، لإل ام   ساوى علمي فر  له.
 نن اإل نام، كمنا  امن  ا  يكنو   خنذه، علنى فنر  انحاه، قند أو ث  كال ه الساب   ام  ا  يكو 

 ننن  ،حننو نننه، علننى فننر  سننقمه وعنندم أخننذه  ننن اإل ننام، لكنننه سوانن  للقنندرة علننى االسننادالل هننذا الن
 كيفية االسادالل فادبر.وسعلمه  نه  اإل ام  سالمذه على يدن

لاإ  نننن الرواينننات النبوينننة ونضنننيا: ا  بعنننم العلمننناء كنننا  يسننناظهر  سنننانداإ إ  شنننواهد عديننندة ا  كثننن
أ ثننال أد رواة العا ننة املننذكورة يف كاننب العا ننة، غننل املوجننو ة يف كابنننا، والنني يطابقهننا االعابننار، قنند يكننو  

هم أل نوا ، لكننأو  نن سنائر رواسننا عننهم  بسننده عنن رسنول اهلل ها  ن اإل ام الصنا ك و خذحنيفة أ
نف ، وأ نا ننن فنا   يف النءإ للسنلطا  أو خوفناإ  ننه أو  بن  له سنداإ  ن رجاهلم، أ نا إرضنا واعالسند ووض

كثلاإ  ن كابننا أحرقنأ أو أغرقنأ أو  فننأ فلنم سصن  إليننا الرواينة بأسنانيدها، ولنذا ال يصنس ا  ننر  رواينة 
ضننعيا أو آخننر هننا إ  أهلهننا ككنن  خننٍد معلجملننر  اهنننا وجنندت يف كاننب العا ننة، بن  نننر   روينأ عنننهم 

 سائر األ لة املعادة، فادبر جيداإ. اهضجمهول،  ا ام مل سعار 
ل  الطاهرين  وصل  اهلل عل   حمد َو

 
يَا ُهَشاُم، َ َن َسلََّط َثََلثا  َعَل  َثََلٍث، َفَكأَنََّما َوَعاَ  َعَل  َهَدُم َعَقُلُ : َ َن   : الكاظماإل ام قال 

َرثُُ  ُبَشَ َ اُت نَةَءُسُ ،  َوَظَلَم نُ ُر ثَةَءَكرُُه ُبُط ُل َوَ ُلُ ، َوَ َحا َطَراُئفَ  ُحَكَمُتُ  ُبُءُض ُل َكََلُ ُ ، َوَوَطَءَأ نُ َر ُعبةَ
 َفَكأَنََّما َوَعاَ  َهَ اُه َعَل  َهَدُم َعَقُلُ ، َوَ َن َهَدَم َعَقَلُ  َوَفَسَد َعَلَيُ  ُإيَنُ  َوُإنَةَياهُ 

 (.442ص :حتا العقول)

                                                           

 .۸خماصر الاحفة االثي عشرة لشاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلون، ص  (1)
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