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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
(504) 

 الرضا غير كاف في إيجاد االعتبارات والعقود
 ،فيرد على قوله: )مّث أنّا لو قلنا بكفاية مطلق املراضاة من املالكني يف حتّقق املعاطااة أو املراضااة املقعّقاا بالقصارّ  :وبعبارة أخرى

وال خيلااو عاان ومااه لمااا اسااقظهرنا ماان دليلهااا  لاا  يف باااب  -ماان  اا  أو يقوقّااإ علااى إنيااام امللكيّااة ماان لااّر ماان املااالكني ل خاار،
  -ة أ لا البياو  الّصاادرة مان الّصابياو، لاو عللام لاّر مان املاالكني بوصاول لاّر مان العوضاني إ  ا خار، فال شبهة يف صحّ -املعاطاة 

او من املسّلم لدى العقالم لافة او الرضا القليب إمنا يكفي يف شؤوو العقيدة وأصول الدين وما يلحاق ااا فااو  (1)(-لما هو الغالا
وساائر األنبياام وااماماة  وعقاد القلاا علاى توحيادب ونباوة املصاطفى تعاا   رضاا بقااام اهلللالمدارها على الرضا وعقاد القلاا،  

َقَنتي ا أَُديماسادد امي واعيمدداا َوعاعاددو ا فَدداُيناري َكييددَ  كدداَ  عاقابَدد ا واملعاااد، وعقااد القلااا مغاااير للعلاام ولاا ا قااال تعااا :  ددتَديدي َوَجَحددداوا با ددا َواسي
دددينَ  العقباااراا العقالئيااة والعقااود واايقاعاااا، ولاا ا ال يياا  أحااد ماان العقااالم ماان لافااة امللاار ال يكفااي يف إداااد ابينمااا  (2)اليماميسا

ولا ا رضاا ا مان  والنحر باو جمرد رضاب باو تص  احدى النسام زومًة له أو العكس، ال يوِمد اعقبار الزومية لاه أو ااا عناد العقاالم
ضااب بااو يبيام، مان  ا  او يبيام لايس بيعااً، ورضااب بااو ينققار ملكاه إ  ولا ا رضااب بطالقهاا لايس طالقااً، ور  ،   عقد وإنيام ومربز

 الغ  من    او يأيت بفعر أو قول ليس بناقر، وهك ا مطلق أحوال االعقبارياا لالزومية وامللكية واحلرية والرقية والقااوة و  ها.
او جمارد رضاا الرمار بااو تكاوو  أو يبا  علاى أحاداً يارىوسا مم،  ومرتكازهم ول ل  حاال املراضااة فانناا ال  اد، يف بناام العقاالم

 الزومية بينهما، ول ل  مطلق شؤوو العقود واايقاعاا. علقةه ب املرأة زومة له ورضا املرأة باو يكوو زوماً اا، سبباً حلدوث 
 رّد دعوى ا  المراضاة داخع  في المعاطاة

خاا   ريج  وتا لكاة  دة وال يارى خاالف  لا  إال اناه اساقملر )املراضااة( لف الظاهر او الفقيه اامداين ال يي  عن ها ب القاعا ومن
او املعاطاااة تفيااد امللاا  اسااقنقج او  اااااااا وهااو دعااوى او )املراضاااة معاطاااة( فااط ا لاناا  معاطاااة يلقهااا أحكامهااا وحياا  ارتااأى يف با

واو األطفاال جمارد آلاة وعملهام لايس إال لاشافاً  وحي  ومد او معامالا الصابياو تكياإ عان رضاا األولياام، (ل راضاة تفيد املامل)
 عن الرضا، ومدها مقوفرة على شرط املراضاة فهي معاطاة مورثة للمل .

 َأَحدد ا العادد ا اليبَدييددعَ مااا ساابق ماان او )املعاطاااة( آ تاارد يف آيااة وال روايااة، باار إمنااا قياار بصااحقها الناادرامها حتاا  نظااائر  :وفيدد 
  سا( لياحملااةولاوو بناام العقاالم عليهاا، وال شا  او )املراضااة  (3)إاالا َأ ي َتكاوَ  تاجارَةا َعني َتراٍض مانيكامي و َأويفاوا بااليعاقاودا و

إ  املراضااة  حاماة ها بألغاى  بيعاً عرفاً وال عقداً وال جتاارة، لقوقفهاا عناد العارف علاى اانياام اللفظاي أو العملاي والفار  اناه 
او يقوقااإ علااى إنيااام امللكيااة ماان لاار ماان املااالكني ل خاار( فليساا  بعقااد وال بياام وال جتااارة، لمااا او  اا   ماان)إ  قااال:  ،امنياااا

مقوقفة على او يعطي ه ا ل اك وبالعكس، فادعوى إدرا  هي ، من اليواهداملعاطاة يف بنام العقالم ليس  جمرد املراضاة بر، وأمسها 
 بر هي من إدرا  الاد يف ضدب. فقدبر. بّينةم     بّينة وال املراضاة من دوو إنيام قويل أو عملي يف املعاطاة، 

 المحتمالت في بق  البقال وماء السقاء وبطاق  الج از
                                                           

 .151ا،  مداين، حاشية لقاب املكاسالييخ آقا رضا اا (1)
 .11سورة النمر: ا ية  (2)
 .22سورة النسام: ا ية  (3)
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اسقيهد على لفاية املراضااة يف املعاطااة بقولاه: )فيكاوو  لا  مان قبيار دخاول احلّماام، وشارب ماام الّساقام، وأخا   انه  ثم
ّد ااا، وقاد اساقظهرنا لوماا معاطااة مفيادة للملكيّاة، علاى ماا هاو األقاوى مان إفاادة املعاطااة بقر البّقال، ووضم فلوسها يف املكااو املعا

هااا امللكيّاة، فلايس الّصاايب يف ها ا املقاام إاّل سااببا حلصاول القطاام بالّرضاا. وال يناايف  لاا  القاول مساالوبّية عبارتاه مطلقااً، لمااا اّدعاي علي
 .(1)ف الّس ة اليت ادُّعي  يف املقام إ  ه ب الّصورة(اامجا ، وال يبعد صلر  

ويااااف إ  األممللااة القدثااة مملااال معاصاار وهااو او لملاا اً ماان الياارلاا واحملااالا تعقمااد يف بياام باااائعها علااى احلاسااوب  أقددول:
احاادة يف ااهاااز أو أمامااه واألمهاازة احلديملااة، فاملقسااو  ياا ها إ  املقلاار أو احملاار وينقعااا ماان الباااائم مااا شااام مث ياااعها واحاادة و 

مسالاًل ااا أمساام البااائم وقيماة لار منهاا وايفماو ، ويف املقابار ياام  مث ي صادر ااهااز ورقاةً فيقرأها ااهاز ويسلر قيمة لار منهاا، 
 امليرتي بطاققه يف اليق احملدد يف ااهاز فيسحا ااهاز من رصيدب بقدر جممو  قيمة الفاتورة.

نقٌر من    قصد  هيمتلي  مقبادل؟ أو هي فهر هي إباحة مقبادلة؟ أو  احديملاً عن نو  ه ب املعامالوقم البح  قدثاً و  وقد
ماان العناااوين املعهااودة، باار هااو نااو  آخاار ال اساام حماادداً لااه، فيكااوو لااالعقود املسااقأنفة آخاار البياام أو اامااارة أو الصاالي أو أي عنااواو 

هااو  هااو معالااة؟ أو هااو مصاااحلة؟ أو هااو هبااة معوضااة؟ أو هااو إعاارا  مقبااادل؟ أوقااد اولااو علااى رأي، وعقااد القااأمني.. ا ( أو عل)
او يكوو صاحا احلاسوب أو السقام أو البقال قد ولر، بولالة عاماة، لار مان معر  ،هلِ بل قِ العقد من  باو ينيأتولير للطرف ا خر 

فيكااوو ها ا امليارتي مومبااً قااباًل؟ وها ب االحقماااالا  ها ا اليايم لنفساه باااو يبيام مان قبلاه  مقلارب قاصاداً شارام شايم ماا،م إ  قادِ ي  
 مارية يف معاملة الصبياو.للها 

 حها للها ا ا الومه.صحّ ي لفاية املراضاة يف املعاطاة، ورمّ ي الفقيه اامداين لوما معاطاة رمّ وحي  
 المعاطاة بيع عرفاا وارتكازاا 

رام املاااام مااان شاااو ،  اااد او هااا ب املعاااامالا )شااارام الصااايب اوباااز والفالهاااة فوالعااار  نقاااول: انناااا باااالرمو  إ  الوماااداو واالرتكااااز ولكدددن
لساائر البياو  إال او   يامٌ السقام.. ا ( ليس  صلحاً وال تولياًل وال إعراضاً مقبادالً وال هبة معّوضة وال شابه  لا  بار هاي، ارتكاازاً وماداناً، ب

ضااً أو عرِ م  ألخ ( فيسمى معاطاة، لما  د او البائم للصايب يارى نفساه بائعااً ولايس باللفظ وأخرى بالفعر )وااعطام وا وآنيي  تارة  املقبايعني
اً.. ا  واألوليااام لاا ل  داادوو اماام اشاارتوا اوبااز وانااه أصاابي ملكاااً ااام، ال او املالاا  أعاار  أو أبااا  أو وهااا.. ولاا ا ال داادوو لااه صاااحلِ م  

 .جترّباً قد يكوو  ل  أو  ،لا ااقالة أو يف صورة ومود خيار أو حق يف الفسخاحلق يف او يسرتمم خبزب بعد وصوله بأيديهم إال بنحو ط
 إشكاال  ععى بيع الغائب والج از

 إشكاالو على القعامر مم السقام الغائا والبقال وااهاز و ا: قد يورد ُعم
يف احادى ا يت  صااحا ااهااز انياأ منا  األماس البيام اا ا امليارتي و لا  فيماا لاو قلناا بااوتفكي  اانياام عان املنياأ،  أوالا:

ياأ حلظاة وضام الياع  نأتفكا  اانياام عان املنياأ بار وانفا  إنياام البيام عان إنياام اليارام وأماا القاول باناه األيام القادمة، فقاد 
 لا ،  ائاا هاو راً ألمكان  لا ، لكناه عاادة، واملفارو  ظناانه لو لاو حاضراً  :يهفف ،ازيف لوز احلّمامي أو البطاقة يف ااهالدرهم 
 يكوو قاصداً ومنيأ؟ فكيإكوو نائماً وقد ي

 وصعى اهلل ععى محمد وآل  الطاهرين بيم الفرد املردد أو اازئي    امليّع . وللبح  صلة بط و اهلل تعا .ه من لون  ثاُياا:
 

عاوكامي ماَن اليَخميسا إاَلى : رسول اهلل قال  عاساوا عانيَد كا ِّ َعالاٍم إاالا َعالاٍم َيدي ، َوماَن اليكابيرا اَل َتجي : ماَن الشاكِّ إاَلى اليَيقاينا اليَخميسا
يَح ا، َوماَن الراغيَب ا إاَلى ال ، َوماَن اليَعَداَوةا إاَلى الناصا ، َوماَن الرِّيَاءا إاَلى اْلياخياَلصا دا إاَلى التداَواضاعا  .(335االخقصا :  )  زُّهي
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