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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
وبعبارة أخرى :يرد على قوله( :مثّ أنّا لو قلنا بكفاية مطلق املراضاة من املالكني يف حت ّقق املعاطااة أو املراضااة املقع ّقاا بالقص ّارف،
ماان ا أو يقوقّااإ علااى إنيااام امللكيّااة ماان لا ّار ماان املااالكني ل خاار -،وال خيلااو عاان ومااه لمااا اسااقظهرنا ماان دليلهااا ل ا يف باااب
الصابياو ،لاو لعلام ل ّار مان املاالكني بوصاول ل ّار مان العوضاني إ ا خار-
الصاادرة مان ّ
صحة أ لا البياو ّ
املعاطاة  ،-فال شبهة يف ّ
لما هو الغالا )1()-او من املسلّم لدى العقالم لافة او الرضا القليب إمنا يكفي يف شؤوو العقيدة وأصول الدين وما يلحاق ااا فااو
مدارها على الرضا وعقاد القلاا ،لالرضاا بقااام اهلل تعاا وعقاد القلاا علاى توحيادب ونباوة املصاطفى  وساائر األنبياام وااماماة
س د ا يم وايعم د ا َوعاعاددوا فَدداُيناير َك يي د َ كددا َ عاقابَ د ا
واملعاااد ،وعقااد القلااا مغاااير للعلاام ول ا ا قااال تعااا َ  :و َج َح د ادوا با ددا َو ي
اس دتَد ييد َقنَيت ا أَُيد ام ا
ا
ددين )2(بينمااا ال يكفااي يف إداااد ا العقباااراا العقالئيااة والعقااود واايقاعاااا ،ولا ا ال ييا أحااد ماان العقااالم ماان لافااة امللاار
ال ايم يمسد َ
والنحر باو جمرد رضاب باو تص احدى النسام زومةً له أو العكس ،ال ِ
يومد اعقبار الزومية لاه أو ااا عناد العقاالم ولا ا رضاا ا مان
عقد وإنيام ومربز ،ولا ا رضااب بطالقهاا لايس طالقااً ،ورضااب بااو يبيام ،مان ا او يبيام لايس بيعااً ،ورضااب بااو ينققار ملكاه إ
الغ من او يأيت بفعر أو قول ليس بناقر ،وهك ا مطلق أحوال االعقبارياا لالزومية وامللكية واحلرية والرقية والقااوة و ها.
ول ل حاال املراضااة فانناا ال اد ،يف بناام العقاالم ومرتكازهم وسا مم ،أحاداً يارى أو يبا علاى او جمارد رضاا الرمار بااو تكاوو
ه ب املرأة زومة له ورضا املرأة باو يكوو زوماً اا ،سبباً حلدوث علقة الزومية بينهما ،ول ل مطلق شؤوو العقود واايقاعاا.
ر ّد دعوى ا المراضاة داخع في المعاطاة
ومن الظاهر او الفقيه اامداين ال يي عن ها ب القاعادة وال يارى خاالف لا إال اناه اساقملر (املراضااة) لف لكاة وتاريج خاا
اااا وهااو دعااوى او (املراضاااة معاطاااة) فااط ا لانا معاطاااة يلقهااا أحكامهااا وحيا ارتااأى يف باااا او املعاطاااة تفيااد امللا اسااقنقج او
(املراضاة تفيد املل ) وحي ومد او معامالا الصابياو تكياإ عان رضاا األولياام ،واو األطفاال جمارد آلاة وعملهام لايس إال لاشافاً
عن الرضا ،ومدها مقوفرة على شرط املراضاة فهي معاطاة مورثة للمل .
َح د ا العا د ا اليبَد ييد َدع
وفي د  :مااا ساابق ماان او (املعاطاااة) آ تاارد يف آيااة وال روايااة ،باار إمنااا قياار بصااحقها الناادرامها حت ا نظااائر أ َ
ا ا
ا
جاراة َع ين تَر ٍ
اض ام ين اك يم )3(ولاوو بناام العقاالم عليهاا ،وال شا او (املراضااة احملااة) ليسا
وأ يَوفاوا باليعا اقود وإاالا أَ ي تَ اكو َ ت َ
بيعاً عرفاً وال عقداً وال جتاارة ،لقوقفهاا عناد العارف علاى اانياام اللفظاي أو العملاي والفار اناه  ألغاى حاماة ها ب املراضااة إ
ااني اام ،إ قااال( :ماان ا او يقوقااإ علااى إنيااام امللكيااة ماان لاار ماان املااالكني ل خاار) فليس ا بعقااد وال بياام وال جتااارة ،لمااا او
املعاطاة يف بنام العقالم ليس جمرد املراضاة بر ،وأمسها من اليواهد ،هي مقوقفة على او يعطي ه ا ل اك وبالعكس ،فادعوى إدرا
املراضاة من دوو إنيام قويل أو عملي يف املعاطاة ،بيّنة وال مبيّنة بر هي من إدرا الاد يف ضدب .فقدبر.
المحتمالت في بق البقال وماء السقاء وبطاق الج از
( )1الييخ آقا رضا اامداين ،حاشية لقاب املكاسا،
( )2سورة النمر :ا ية .11
( )3سورة النسام :ا ية .22

.151

المكاسب (البيع :شرائط المتعاقدين)  .............................................................االثنين  02جمادى اآلخرة 4114 /ه()861

الساقام ،وأخا
ثم انه  اسقيهد على لفاية املراضااة يف املعاطااة بقولاه( :فيكاوو لا مان قبيار دخاول ّ
احلماام ،وشارب ماام ّ
بقر الب ّقال ،ووضم فلوسها يف املكااو املعا ّد ااا ،وقاد اساقظهرنا لوماا معاطااة مفيادة للملكيّاة ،علاى ماا هاو األقاوى مان إفاادة املعاطااة
بالرضاا .وال يناايف لا القاول مساالوبيّة عبارتاه مطلقااً ،لمااا ّادعاي عليهااا
امللكيّاة ،فلايس ّ
الصاايب يف ها ا املقاام ّإال سااببا حلصاول القطاام ّ
الصورة)(.)1
الس ة اليت ُّادعي يف املقام إ ه ب ّ
اامجا  ،وال يبعد ل
صرف ّ
أقددول :ويااااف إ األممللااة القدثااة مملااال معاصاار وهااو او لمل ا اً ماان الياارلاا واحملااالا تعقمااد يف بياام باااائعها علااى احلاسااوب
واألمهاازة احلديملااة ،فاملقسااو يا ها إ املقلاار أو احملاار وينقعااا ماان الباااائم مااا شااام مث ياااعها واحاادة واحاادة يف ااهاااز أو أمامااه
فيقرأها ااهاز ويسلر قيمة لار منهاا ،مث يصادر ااهااز ورقاةً مسالالً ااا أمساام البااائم وقيماة لار منهاا وايفماو  ،ويف املقابار ياام
امليرتي بطاققه يف اليق احملدد يف ااهاز فيسحا ااهاز من رصيدب بقدر جممو قيمة الفاتورة.
نقر من قصد
وقد وقم البح قدثاً وحديملاً عن نو ه ب املعامالا فهر هي إباحة مقبادلة؟ أو هي متلي مقبادل؟ أو هي ٌ
البياام أو اامااارة أو الصاالي أو أي عناواو آخاار ماان العناااوين املعهااودة ،باار هااو نااو آخاار ال اساام حماادداً لااه ،فيكااوو لااالعقود املسااقأنفة
(لعقااد اولااو علااى رأي ،وعقااد القااأمني ..ا ) أو هااو مصاااحلة؟ أو هااو هبااة معوضااة؟ أو هااو إعارا مقبااادل؟ أو هااو معالااة؟ أو هااو
تولير للطرف ا خر باو ينيأ العقد من قِبللِه ،معر او يكوو صاحا احلاسوب أو السقام أو البقال قد ولر ،بولالة عاماة ،لار مان
يق ِادم إ مقلارب قاصاداً شارام شايم ماا ،باااو يبيام مان قبلاه ها ا اليايم لنفساه فيكااوو ها ا امليارتي مومبااً قاابالً؟ وها ب االحقماااالا
للها مارية يف معاملة الصبياو.
صححها للها ا ا الومه.
ورمي لفاية املراضاة يف املعاطاةّ ،
رمي الفقيه اامداين لوما معاطاة ّ
وحي ّ
المعاطاة بيع عرفا وارتكازا
ولك ددن نق ااول :انن ااا ب ااالرمو إ الوم ااداو واالرتك اااز والع اارف ،ااد او ه ا ب املع ااامالا (ش ارام الص اايب اوب ااز والفاله ااة وش ارام امل ااام م اان
معوضة وال شابه لا بار هاي ،ارتكاازاً وماداناً ،بي ٌام لساائر البياو إال او
السقام ..ا ) ليس صلحاً وال توليالً وال إعراضاً مقبادالً وال هبة ّ
املقبايعني تارة ينيآو باللفظ وأخرى بالفعر (وااعطام واألخ ) فيسمى معاطاة ،لما د او البائم للصايب يارى نفساه بائعااً ولايس مع ِرضااً أو
مصا ِ
ااحلاً ..ا واألوليااام لا ل داادوو اماام اشاارتوا اوبااز وانااه أصاابي ملكااً ااام ،ال او املالا أعاار أو أبااا أو وهااا ..ولا ا ال داادوو لااه
جترباً.
احلق يف او يسرتمم خبزب بعد وصوله بأيديهم إال بنحو طلا ااقالة أو يف صورة ومود خيار أو حق يف الفسخ ،أو قد يكوو ل ّ
إشكاال ععى بيع الغائب والج از
ُعم قد يورد إشكاالو على القعامر مم السقام الغائا والبقال وااهاز و ا:
أوالا :تفكي اانياام عان املنياأ ،و لا فيماا لاو قلناا بااو صااحا ااهااز انياأ منا األماس البيام اا ا امليارتي ا يت يف احادى
األيام القادمة ،فقاد تفكا اانياام عان املنياأ بار وانفا إنياام البيام عان إنياام اليارام وأماا القاول باناه أنياأ حلظاة وضام الياع
احلمامي أو البطاقة يف ااهاز ،ففيه :انه لو لاو حاضراً ناظراً ألمكان لا  ،لكناه عاادة ،واملفارو هاو لا  ،ائاا
الدرهم يف لوز ّ
وقد يكوو نائماً فكيإ يكوو قاصداً ومنيأ؟
امليع  .وللبح صلة بط و اهلل تعا  .وصعى اهلل ععى محمد وآل الطاهرين
ثاُيا :لونه من بيم الفرد املردد أو اازئي
ّ
تقيسر مالحظة ن
ّ

الدرس على املوقم القايلm-alshirazi.com :

ا
ك إالَى اليي اقي ان ،وامن ال ا
س إالَى الي َخ يم ا
سوا اع ين َد اك ِّ َعالا ٍم إااال َعالا ٍم يَ يدعاواك يم ام َن الي َخ يم ا
س :ام َن ال ا
ش ِّ
يك يب ار
َ
َ َ
قال رسول اهلل َ  :ال تَ يجع ا
اْل يخ َال ا ا
ا
ا
الريَ ااء إالَى يا
يح اَ ،وام َن ال ار يغبَ ا إالَى ال ُّز يه اد( االخقصا .)335 :
ض اعَ ،وام َن ِّ
اوا ا
صَ ،وم َن ال َيع َد َاوة إالَى الناص َ
إالَى التد َ
( )1الييخ آقا رضا اامداين ،حاشية لقاب املكاسا،
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