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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
(511) 

 غيرهلعدم ورود إشكال تفكيك اإلنشاء عن المنشأ و إشارة 
 ىنىنىنن قىنىنىنال بىنىنىنا   ال الرامىنىنىندين، و لىنىنىن، ألكنىنىنىنا، عاىنىنىن يف غىنىنىنن عىنىنىنن انىنىنىنواب عىنىنىنن اامىنىنىناالني، يف  عىنىنىنا ال  األ فىنىنىن ولكنناااا

ىنىنرو آلىنة وعاىن  الفقيىنه اممىنىندان، كىنر  ا  الصىنبيني الرامىندين ذىنىنا اللىننا  يوقعىنا  عقىند البيىنىن   املعا لىنة بىنني الىنوليني والصىنر  آ
إ  أحدذا بائ  و وجب واآلخىنر  (1)، بعد إ   ولييهما، ولي  الوليا ، فال يلزم تفاي، ااكشاء عن املنشأوالشراء  عا اة  

ا لو كا  البائ  هو األب الني إ ا قلنىنا باكىنه ينشىنأ عنىند إرسىنال  شرٍت وقابل وكل  نهما قد مّخص املبي  والثمن، عا   
عليىنه اكىنه غالبىنا  غائىنب غىنف  لوفىن  أو  د  ر  ااكشاء عىنن املنشىنأ، وإ  قلنىنا باكىنه ينشىنأ حىنني تعا ىنل الصىنر و   فيلزم اكفااكالصر 

 .أو كائم أو مبه  ل، غف قا د
إىل  ىنا توىنارا الصىنر و ىنا  ةعن مىنبهة بيىن  املىنردد أو انزئىني غىنف املوشىنخص سىنهل، إ  تافىني اامىنارة اامجاليىن والجواب

  أو ا   احب املوجىنر هىنو املنشىنأ آانهاز، والعمدة انواب، على  بن ا  الوليني ذا املنشويضعه أ ام يق  بيد املوسوق 
عىن  السىن ب  ىنن البطاقىنة والر ىنيد، فىن    والقىنب رغم اكه لي  حاضرا  واحلاسوب هو الني يبامر حتديد البضاعة والثمن 

للمشهور ب  اىنا  تفايىن، ااكشىناء عىنن املنشىنأ تبعىنا  ا اىنا  تفايىن، االىناد عىنن الوجىنود أي بىنا  قلنا، كما اخرتكاا خالفا  
ىن ااكشىنىناء اعوبىنىناري ولىنىني  إلىنىنادا  حقيقيىنىنا ، بىنىنل بىنىنا  قلنىنا وإ  مل كقىنىنل بىنىننل، و ، د اآل  أ ىنىنرا  يف فرفىنىنه املسىنىنوقبلي فىنىناأل ر هىنىننّي يوجآ

قىندم وكاىنن اكفااكهىنا عىنن املعلىنول ة وهىني تودّ عآىنالعقل الفعال أو العقالء وإكشىناء املالىن، لىني  إال علىنة    هو املوجد لالعوبار 
فىنىناأل ر كىنىننل،، وإال اعضىنىنل  ،إ  هىنىني  ىنىنا يلىنىنزم  ىنىنن وجىنىنودا وعد ىنىنه ووجىنىنودا وعد ىنىنه، الوجىنىنود   ممىنىنا ال بىنىند  نىنىنه فيهىنىنا  هاتقىنىند  بىنىنل 
 ، فودبر وحتقيقه  وكول إىل حمله.ووجب الب ث عن خمرج آخر األ ر

 القول بإباحة المعاطاة يلزمه ارتكاب الماليين للمحرمات؟ل ه
 ىنىن  الوزا ىنىنه  دف  الشىنىنبهة الىنىنز تلىنىنزم علىنىنى  بىنىنن  ىنىنن ال يقىنىنول بافايىنىنة املراضىنىناة يف املعا ىنىناةتصىنىند  لىنىنا  الفقيىنىنه اممىنىندان  ثاام

علىنىنىنى  بىنىنىنن املشىنىنىنهور  العبىنىنىنارة، والشىنىنىنبهة هىنىنىني ا  النىنىنىناي واملوىنىنىندينني سىنىنىنياوكو   سىنىنىنلويلاوهنمىنىنىنا عىنىنىندم كىنىنىنو  الصىنىنىنبيني  نشىنىنىن ني ب
 وال الناي بالبا ل، آكاء الليىنل وأ ىنراو النهىنار، أل  آكلني أل  رتابني لل رام ا  املعا اة تفيد ااباحة فقط،سابقا ،  ن 

اخلبىنز والفاكهىنة والىنورق أو القلىنم أو غفهىنا  ىنن الشىنسو  اليسىنفة، ئهم املاليني  ن  عا ال  الصبيا  جتر  كل يوم،  ىنن مىنرا
 ن قبل الصر الني خّلفه وليه يف حمّله، فأجاب بقوله: )مثّ لىنو قلنىنا بعىندم كفايىنة  طلىنا املراضىناة، أو الّرضىناء  بيعهاوكنل، 

                                                           

 اممدان فقد اسوغن عن ااكشاء بالقول بافاية املراضاة، فالاالم هنا    املشهور.أ ا  (1)



 (865)ه2114/ جمادى اآلخرة  12الثالثاء . .....................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

2 

 

املوعّقىنىنب بالوصىنىنّرو يف املعا ىنىناة، فىنىنال مىنىنبهة أيضىنىنا  يف جىنىنواز بعىنىن  الوصىنىنرّفا  املبونيىنىنة علىنىنى  طلىنىنا الّرضىنىنا  ىنىنن غىنىنف احويىنىناج إىل 
الىنز هىني  ىنن آ ىنار  طلىنا الّرضىنا، إ  املفىنروآ أهّنىنا آ ىنار لىنه، وهىنو  و ّقىنا أ ر آخر، كجواز أكله، وبع  الوصرّفا  األخىنر 

 .والرضا  و قا على  بن ااباحة وغفا (1)على الفرآ، فيرتّتب أ را، فافهم وتأّ ل(
 التصرفات الناقلة، بانه فضولي أو مأذونصحيح ت

اخلبز ومبهه ال م، يف جوازها إ  يافي فيها جمرد العلىنم بالرضىنا كأكل    إضافة ا  الوصرفا  غف الناقلة،  وحا له 
يح ألكل الطعام وانلوي على البساط الني امىنرتاا والاوابىنة بىنالقلم.. ا  كل، فالعلم برضاا  بوال يشرتط كوكه  لاا  لآل

 أو اخلبىنز   أو الفاكهىنة   ه هىننا القلىنم  بن ىنإ، وإمنا يبقىنى الاىنالم يف الوصىنرفا  الناقلىنة، كبيىن  األب الىنني امىنرت  جائز  باحفالها 
ا   و ىنىنن يىنىنر اباحىنىنة فقىنىنط، رغىنىنم عىنىندم دخومىنىنا يف  لاىنىنه، علىنىنى  بىنىنن  ىنىنن يىنىنر  ا  املعا ىنىناة تفيىنىند ا، آلخىنىنرين أو حىنىنا السىنىنيارة

الصىنىنبيني ال دور ممىنىنا إال الاامىنىنفية عىنىنن رضىنىنا الىنىنوليني ولىنىني   نهمىنىنا إال الرضىنىنا، فايىنىنا يبيىنىن  للغىنىنف وهىنىنو غىنىنف  الىنىن، وكيىنىنا 
 يوصرو الغف فيه وقد امرت   ن غف  الاه؟

جىنىنازة الالحقىنىنة اا  ىنىن عقىنىند الفضىنىنو  ال إمىنىناال فيىنىنه وانىنىنواب سىنىنهل، فاكىنىنه غايىنىنة األ ىنىنر ا  يقىنىنال اكىنىنه يف بيعىنىنه هىنىننا فضىنىنو ، و 
يني: رضىنىنا بأكىنىنل الطىنىنرو رضىنىنائني  ىنىنن املوعىنىنا آ  حتقىنىناسىنىنواء أقلنىنىنا باهنىنىنا كامىنىنفة أم كاقلىنىنة، بىنىنل األ ىنىنر أهىنىنو   ىنىنن الفضىنىنو  إ  الظىنىناهر 

ممىنىنا بىنىنه،      هىنىنو إأو اسىنىنوعمال السىنىنيارة )رغىنىنم عىنىندم دخومىنىنا يف  لاىنىنه وكوهنىنىنا  باحىنىنة لىنىنه فقىنىنط( ورضىنىنا بىنىنا  يبيعهىنىنا أو  اخلبىنىنز  اآلخىنىنن 
   لفرآ سبا اا   الني دّل  عليه املعا اة بالداللة االلوزا ية. فودبر جيدا .بقرائن احلال فله ا  يبي  وهو غف فضو يعلم 

 سألةخارج موضوعاً عن الم علي إسالم 
أمال بع  األفاضل با   سىنألة عىندم  ىن ة  عىنا ال  الصىنر، إمنىنا تسىنرب  إىل الفقىنه الشىنيعي  ىنن فقىنه العا ىنة  تنبيه:

 تسىنىنجل هىنىننا املار ىنىنة لىنىنه كىنىني ال  كال يىنىنة وهىنىني اهنىنىنم أرادوا كفىنىني  ىنىن ة إسىنىنالم اا ىنىنام علىنىني   الىنىننين تبنىنىنوا هىنىننا الىنىنرأي نهىنىنةٍ 
 باعوبارا أول  ن أسلم  ن النكور؟

أقول:  ن املسّلم به ا  هنا املسألة مل توسرب إىل فقهنا  ن فقههم، و ل، أل  يف املسألة روايا   عو ا  فىناهرا  
َواْلغُااَلُم َا  :وغفذا كقولىنه  على عدم   ة  عا ال  الصر وقد ورد  عن الباقرين  ، بنظر املشهور،الداللة

ََ َعْشاَرَة َساَنًة َأْو َيْحاَتِلَم َيجُ  لُاَخ َخْما َأْو ُيْشاِعَر َأْو يُاْنبِاَ  قَاْباَل وُز َأْمُرُه ِفي الشَِّراِء َواْلبَاْيِع َوَا َيْخُرُج ِمَن اْليُاْتِم َحتىاي يَاباْ
ُ ْم َحتىاي ِإذا بَاَلغُاوا ا  َوابْاتَالُاوا اْلَيتااميبل ووجود آيىنا  كركىنا   ىنن قبىنل كقولىنه تعىناىل:  (2)َذِلكَ  ََ فَاِإْن ََنْساُتْم ِماناْ لنِّكاا

 إ ا  ىنىنرح املسىنىنألة فىنىنا  الفقهىنىناء يوبعوكىنىنه يف  رحهىنىنا و ىنىنن البىنىنديهي حين ىنىنٍن ا  اا ىنىنام  (3)ُرْشااداً فَاااْدفَاُعوا ِإلَااْيِ ْم َأْمااواَلُ مْ 
                                                           

 .151اب املااسب، صالشيخ آقا رضا اممدان، حامية كو (1)
 .197ص 7 قة ااسالم الاليين، الاايف، دار الاوب ااسال ي ىن  هرا ، ج (2)
 .1سورة النساء: اآلية  (3)
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، وإمنىنىنا مومىنىنل تسىنىنرب  سىنىنألة  ىنىنا  ىنىنن فقههىنىنم  إىل فقهنىنىنا لىنىنو مل الىنىند للمسىنىنألة عينىنىنا  وال أ ىنىنرا  يف عليىنىنه ويبنىنىنو  علىنىنى  ىنىنا بىنىنن 
 رحنىنىنا أحىنىند العا ىنىنة أوال ، ولنفرضىنىنه أبىنىنا يوسىنىنا أو أبىنىنا حنيفىنىنة مث إمنىنىنا بما كفهمىنىنه، وال يف الروايىنىنا ، بىنىنل فىنىناهر الاوىنىناب، حسىنىن

ال إماال فيه  ادام الغف قد ، جدا   على اكه قليلو ل، أخنوا املسألة  نهم،  كوهنم قدفقهاؤكا فاكه مومل حين ٍن   رحها 
ا الشىنرعي ال إىل قياسىنهم واسو سىناهنم هىنأ ار املسألة و ا د نا قد رجعنىنا إىل أ ىنولنا وأدلونىنا وقواعىندكا يف اسواشىناو حام

 ا.مومبهه
ولىنىني  صصيصىنىنا ، فاكىنىنه  ارجىنىنة صصصىنىنا  عىنىنن املسىنىنألة املب و ىنىنة يف الفقىنىنهخ إضىنىنافة إىل  لىنىن، كقىنىنول بىنىنا   سىنىنألة إسىنىنال ه 

 و ل، للجها  الوالية: (1)فوقه
 يالتخصصي فالتخصيص إسالمه  خمسة لخروجوجوه 

ا  املسىنىنىنألة الفقهيىنىنىنة املعهىنىنىنودة هىنىنىني ا   عىنىنىنا ال  الصىنىنىنر غىنىنىنف  ىنىنىن ي ة، واآليىنىنىنة ورد  يف دفىنىنىن  األ ىنىنىنوال والروايىنىنىنا   أوًا:
  وعد ىنه ومىنبهها ليسىن  ورد  يف البي  والشراء والعقود واايقاعىنا  أو هىني  نصىنرفة إليهىنا، وااسىنالم والافىنر، أو الضىنما

 عا ال  وعقودا  وإيقاعا  باملعن املصطلح يف الفقه، فهي خارجىنة  وضىنوعا  وصصصىنا  وال تىنرتبط بنوىنائأ الىنرأي يف  سىنألة 
  عا ال  الصر أبدا .

لىنىنىنا يىنىنىنز  اّ وهىنىنىنو ا  الصىنىنىنر املم    وإسىنىنالم الصىنىنىنر أو كفىنىنىنرا خىنىنىنارج  وضىنىنوعا  لوجىنىنىنه آخىنىنىنر، تبنىنىنىناا السىنىنىنيد الوالىنىند ثانيااااً:
عقلية وإ  مل يالا باألحاام الشرعية، ولنا مرم عليه الظلم وقول النف  احملرت ة، أل  عقله يدرك قب ىنه كمىنا باأل ول ال

الصىنىنر الرامىنىند  فيجىنىنببنىنىناء كافىنىنة العقىنىنالء وسىنىنفالم، وااسىنىنالم  ىنىنن الواجبىنىنا  العقليىنىنة  وعلىنىنى  لىنىن،ويعاقىنىنب عليىنىنه دو  ريىنىنب 
باملبامىنرة، كوجىنود إ ىنا عىناد أل  عقلىنه يىندركها وامل  واا ىنام ورسىنالة النىنر  وعدلىنه ووحداكيوىنهتعىناىل فعليه ااكىنا  بىناهلل 

 أو بواسطة املعجزة كنبوة هنا النر أو و اية هنا الو ي.وعدله اهلل ووحداكيوه 
واحلا ل: ا    ة  عىنا ال  الصىنر وعىند ها  سىنألة مىنرعية كسىنونطا فيهىنا اآليىنا  والروايىنا  والنقىنل فقىند كقىنول بعىندم 

  العقليىنة و ىن وها  سىنّلمة عقىنال  دو  كىنالم فهىني خارجىنة   وها، أ ا إسال ه فهىني  سىنألة عقليىنة، أي هىني  ىنن املسىنوقال
 .عن املسألة الفقهية املب و ة صصصا  

دو  مىن،  وقىند كىنا  أبىنواا  (الولىند يوبىن  أمىنرو األبىنوين) ىنن بداهىنة قاعىندة أيضىنا   ا أمار إليه السىنيد الوالىند  ثالثاً:
  فهو  سلم حا قبل ا  يعلن إسال ه.مني   سلآ 

إ ا ارتد حام عليه بالافر وإ  كىنا  بىنني قطعا  واكه  (2)الوالد: )وقد  كركا يف "كواب اللقطة" قبول إسال هالسيد قال 
أبىنىنوين  سىنىنلمني، ولاىنىنن ال إمىنىناال يف عىنىندم قولىنىنه  ىنىنن األحاىنىنام الثال ىنىنة ا ىنىنا تقسىنىنيم  الىنىنه وإباكىنىنة زوجوىنىنه في وىنىناج إىل الوأ ىنىنىنل 

                                                           

 الوخصص فوق الوخصيص.أي  (1)
 الصر.أي  (2)
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 وهانا يف سجن املرتدة الصغفة.
اكىنه  )فقىنول انىنواهر  ومما تقدم يعلم   ة قول  ىنن قىنال بىنا  الواجبىنا  األ ىنولية العقليىنة جتىنب علىنى الطفىنل قبىنل بلوغىنه،

غىنىنف فىنىناهر  (فهىنىنو  ىنىنن خوا ىنىنه وأ ىنىنا قبىنىنول إسىنىنالم علىنىني  ،كاالجوهىنىناد يف  قابلىنىنة املقطىنىنوص بىنىنه كصىنىنا  وفوىنىنو   ىنىنن رفىنىن  القلىنىنم
ج ائيىنل وأ ىنل ااكىنا   عل ىنم   س نني فهو  س ن تلقائي،    قط  النظر عن اكىنه  الوجه خصو ا  قد كا  والداا 

 .وااسالم
 أ را  إلابيا  ال كأ را باملسو با . فيس ر بنل، الصر، أي، والظاهر وجوب إسال ه

وانهىنىناد االبوىنىندائي سىنىناقط عنىنىنه، ا ىنىنا الىنىندفاعي فمشىنىنمول لىنىنه ولىنىننا قىنىنّررا احلسىنىنني عليىنىنه السىنىنالم فاحومىنىنال اكىنىنه كىنىنا  بواليوىنىنه 
 .(1)املطلقة غف وارد(

َخَلَقُكاُم اللىاُه أَنْااَواراً و (2)ُكْناُ  نَِبياااً َوََدُم بَااْيَن اْلَمااِء َو ال ِّاينِ إليه مما هو  سىنّلم لىندينا  ىنن    ا أماررابعاً: 
نَاااا ِبُكااامْ  وغفهىنىنا  ىنىنىنن  وىنىنىنواتر الروايىنىنا  وقبلهىنىنىنا اآليىنىنىنا  الاركىنىنة كقولىنىنىنه تعىنىنىناىل  (3)َفَجَعَلُكااْم ِبَعْرِشاااِه ُمْحاااِدِقيَن َحتىاااي َمااانى َعَلياْ

 ََوَجَعَلني نَِبيًّا  ْبُد اللىِه َتاِنَي اْلِكتاَب َوَجَعَلنيفََأشاَرْت ِإلَْيِه قاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن كاَن ِفي اْلَمْ ِد َصِبيًّا * قاَل ِإنِّي ع *  
َجبىااراً َشاِقيًّا * َوالسىاالُم َعلَايى   َوَلْم َيْجَعْلني  بِالصىالِة َوالزىكاِة ما ُدْمُ  َحيًّا * َوبَارًّا ِبواِلَدتي  ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنُ  َوَأْوصاني

فاألكبيىناء أكبيىناء  (4)ُموُت َويَاْوَم أُبْاَعُث َحيًّا * ذِلَك عيَسي ابْاُن َماْرَيَم قَااْوَل اْلَحالِّ الىاهِ فياِه َيْمتَااُرونَ يَاْوَم ُوِلْدُت َويَاْوَم أَ 
  نن العوامل السابقة واألو ياء أو ياء  نن العوامل السابقة، وإمنا ينطقو  بالشهادتني جريا  للسنة.

، فهىنىنو خىنىنارج صصصىنىنا  علىنىنى الوجىنىنوا السىنىنابقة أو قطعىنىنا    ىنىن وه ، دليىنىنل علىنىنى اسىنىنال ه ا  قبىنىنول النىنىنر  خامساااً:
 صصيصا  على أقل الوقادير، وسيأيت  زيد بيا  حني مني حينه ب    اهلل تعاىل.

له ال اهرين  وصلي اهلل علي محمد َو
 

بِِإْخاَلٍص َجَعَل َلَك   ِإَذا فَاَعْلَ  َذِلكَ َحلُّ اللىِه اْْلَْكبَاُر َعَلْيَك َأْن تَاْعُبَدُه َوَا ُتْشِرَك ِبِه َشْيئاً فَ : أ ف املس نني قال 
نْاَيا َواآْلِخَرِة َوَحلُّ نَاْفِسَك َعَلْيَك َأْن َتْستَاْعِمَلَ ا ِب َاَعِة اللىهِ      َعزى َوَجلى َعَلي نَاْفِسِه َأْن َيْكِفَيَك َأْمَر الدُّ

 .(119ص 2 ن ال مضرا الفقيه: ج)
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