
 (872)ه4114/ رجب  6الثالثاء  ................................................................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
(529) 

 الشارع قد ردع نأباإلعتراض 
إىل  ثرترترتص أةرترترتالة الفسرترترتاع يف  ةالرترترتيف الرترترترعن عرترترتن سلرترترتا السرترترت ة باحلو  املعصرترترتو ني تمال اكتفرترترتا  حإيعرترترتبـ برترترترت وقدددد 

 .(1 املعا الت، أو إىل عموم حر ة أكص  ال الغ ، أو إىل إطالق رواية ابن محزة املتقّد ة فمدفون أيضاً(
 الردع بأصالة الفساد -أ

لراشرترترتدين بلةرترترتالة الفسرترترتاع يف الشرترترتارن اكتفرترترتى يف الرترترترعن عرترترتن  عرترترتا الت الصرترترتبيان ا نّ إقدددد ي:دددا :  نددد أوتفصدددي  : 
املعرترترتا الت، والويفرترترته يف هرترترتما األةرترترتص،  رترترتا ركرترترتره ةرترترتاحة ادرترترتواهر بقولرترترتهم  ألةرترترتالة عرترترتدم سرسرترترتة األ رترترتر، وعرترترتدم النقرترترتص 

 األةرتص يف مجيرتم  رتوارع الشرتا يف ةرتهة املعا لرتة يقتضرتى الفسرتاع ألةرتالة  نلبرتوأوضرتهه اققرتا النرتائي   (2 (نتقالواإل
والشرتا يف ةرتهة املعا لرتة  (3  رتا كرتان عليرته قبرتص اققهرتا(  ة وبقرتا   تعلقهرتا علرتىعدم سرسة األ ر على املعا لرتة اااريفيرت

لرترتو شرترتا يف اعتبرترتارف شرترتي  فيهرترتا ويف النفايرترتة   ،نمقرترتد ينرترتون للشرترتا يف اقرترتا شرترتر ، كرترتالبلوأ يف  بهثنرترتا، أو ويفرترتوع  رترتا
 .(4 (عرفاً، فال جمال للتمسا بإطالقها يف عدم اعتباره، بص البد  ن اعتباره، ألةالة عدم األ ر بدونه

أو أةرتالة عرتدم سرسرتة األ رتر وهرتو أ رتر العقرتدم  رتن  نتقرتالواإلأةرتالة عرتدم النقرتص  -والتدبر يقوع إىل ويفرتوع أةرتلنيم أ
 -بعلقتها أو غ  رلا أو أةالة عدم سل   هما العقرتد، ألارتا أ رتور حاع رتة،  ةالنقص  لنية أو حدوث زويفية أو إز 

 ث.وأةالة عدم اقا العقد أو اإليقان نفسه ألنه أ ر حاع
 حاكم َأَحلَّ ال َُّ  اْلبَدْيعَ الجواب: 

شا يف شرطية الشي  شرعاً، كما يف املقام، ورلا لصرتدق  البيرتم( عليرته عرفرتاً  م الال جيري هما األةص  أقو :
احلقيقرترتة الشرترترعية يف ألفرترتاع البيرترترتم،   برترتوتورلرترتا بعرترتد الفرترتراأ عرترتن عرترتدم  َوَأَحددلَّ ال َّددُ  اْلبَدْيددعَ فيشرترتمله قولرترته سعرترتاىلم 

رة، املزارعرترترتة وغ هرترترتا  رترترتن العقرترترتوع أو اإليقاعرترترتات، وةرترترتدق البيرترترتم علرترترتى  عرترترتا الت الصرترترتبيان الراشرترترتدين عرفرترترتاً  سرترترتّلم اإليفرترترتا
                                                           

 .11ص 2السيد عبد احلسني الالري، التعليقة على املناسة، األ انة العا ة للمؤمتر رت قمم ج (1 
 .343ص 23ج ، عار إحيا  الباث العريب رت ب وتمالشيخ حممد حسن النجفي ادواهري، يفواهر النالم (2 
 .394-393ص 1السيد أبو القاسم ااوئي، أيفوع التقريرات،  نتبة  صطفوي رت قمم ج (3 
 .33ص 1اآلخوند ااراساين، كفاية األةول،  ؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيا  الباث رت قمم ج (4 
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ألفرترتاع العقرترتوع  نلبرترتقطعرتي ال ريرترتة فيرترته فتشرترتمله اآليرترتة النرارترتة، برترتص لنرترتا التمسرترتا برترتإطالق اآليرترتة النرارترتة حرترت   رترتم القرترتول 
 يرواا ةهيهة. امأ وضوعة، عرفاً، للصهيح  نها إر ال شا 

وإن عّل علرتى اللرتزوم  َأْوفُدوا نأ وعقرتوع عون ريرتة،  ارتاأاسرتتناعاً إىل  ( 1َأْوفُدوا باداْلُعُ:ودا قد يتمسرتا برترت بل
 ليست وارعة لبيان الصهة بص اللزوم فقط فتدبّر. ااأفال يرع  له، ة لزو الصهة لنن 
فيمرترتا ركرترتر  رترتن  النقرترتا ععرترتوا الرترترعن أثرترتص أةرترتالة الفسرترتاع ال ويفرترته لرترته، برترتص حرترت  لرترتو فرترتـر  نأظهرترتر رلرترتا ظهرترتر  إذا

وحيترتاج إىل ششرتم  ؤونرتة اسرتتدالل    ال يعقص الرعن أثص هما األةرتص الرتمي ىفرتى هولرته للمقرتام نهإفاأليفوبة وأ ثاهلا 
 .يقتنم به النث   ن الفقها  إن   ينن األكثر

َنُكْم بااْلباطالا الردع بد -ب  َوال تَْأُكُ وا َأْمواَلُكْم بَديدْ
دددددَنُكْم اكتفرترترترترتى يف الرترترترترترعن بعمرترترترترتوم حر رترترترترتة أكرترترترتص  رترترترترتال الغرترترترترت   الشرترترترتارن نلبرترترترترت وقدددددد ي:دددددا : َوال تَدددددْأُكُ وا َأْمدددددواَلُكْم بَديدْ

 .( 2بااْلباطالا 
 الجواب: ليست معام ة الراشدين باطاًل عرفاً 

عرفرتاً  رتن أكرتص األ رتوال بالباطرتص، و  يقرتص أحرتد باحلقيقرتة الشرترعية يف  عرتدّ  عرتا الت الصرتبيان الراشرتدين ال س نأ : وفي
ْنُكمْ  ستثنا اإل صداق جيدها العرف امللقى إليه النالم  نإ، بص (الباطص   .( 3إاالَّ َأْن َتُكوَن تاجارًَة َعْن َتراٍض ما

ُ َغ َخْمَس َعْشَرَة َسَنةً الردع برواية  -ج  َحتَّى يَدبدْ
دالشارن اكتفى يف الرترعن بروايرتة ايب محرتزة  نلب وقد ي:ا : ُُ اَل َيُجدوُ  َأْمدُرُف فادش الش  دُرُج َواْلغُداَل ْْ َراءا َواْلبَدْيدعا َواَل َي

ُ َغ َخْمَس َعْشَرَة َسَنةً   .( 4ماَن اْليُْتما َحتَّى يَدبدْ
 الجواب: معارضة بأكثر منها عدداً و...

كيرترتي ينتفرترتي الشرترتارن يف الرترترعن عرترتن هرترتمه السرترت ة الراسرترتةة العا رترتة الشرترتا لة املسرترتتقرة بروايرترتة أو روايترترتني أو   نرترتهأ وفيدد :
إرن الرتو؛  ألن احلرتا ال يعرتدو)ا  املالرتا  فيمرتا إراالفطري املسّلم على الصهة  سنازر اإل م كواا خالف  ،(5  الث

 وهو الصيب على الفـر والو؛ وهو السلطان( كما سبا سفصيله؟
                                                           

 .1سورة املائدةم اآلية  (1 
 .111سورة البقرةم اآلية  (2 
 .29سورة النسا م اآلية  (3 
 .197ص 7 قة اإلسالم النلي ، النايف، عار النتة اإلسال ي رت طهران، ج (4 
 .وسثبَّت لعلها ال سزيد على  الث روايات فرايفم (5 
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أكثرتر وكيي ينتفي الشارن برواية أو روايتني أو  الث يف الرعن عن  ثرتص هرتمه السرت ة  رتم ويفرتوع روايرتات  عارضرتة 
وهرترتي  ويفرترتوعة يف النرترتايف أو إكماهلرترتا املرترتدار علرترتى البلرترتوأ  رترتالث عشرترترة سرترتنة  نلبرترتسصرترتر   (1 ات( سبلرترتس سرترتبم روايرترت نهرترتا 

 - 315عرتدة  رتن أةرتهابنا عرتن يرتة  - 2ج  - 253( كا 9  112والتهمية والعياشي وااصال وغ ها و نها  
 (( الوشا  عرتن عبرتد اهلل برتن سرتنان3فقيه   - احلسن بن علي  - 413أمحد بن حممد بن عيسى عن فقيه  - 2ج 

عشرترة سرتنة وعخرتص يف األربرتم عشرترة  ث رتالفقيرته خصرتال( أشرتده  -عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال إرا بلس  الغالم 
( عليرترته السرترتي ات 4خصرترتال( كتبرترتت   -أو   حيرترتتلم  و  حرترتتلمافقيرترته( ويفرترتة عليرترته  رترتا ويفرترتة علرترتى اقتلمرترتني  - سرترتنة 

و رتم ويفرتوع  (2 (- 2ج  - 19ااصرتال  أو ضرتعيفاينون سرتفيها  نأ الإ ي ش( له احلسنات ويفاز له كص 5وكتة  
دنايَن َفَجدائاْم َأْمدُرُف قرتالم  عن العسرتنري املدار مثان سنني و نها   نلبسصرحان روايتني  ُُ َثَمداناَش سا إاَذا بَد َدَغ اْلغُداَل

ددنايَن َفَكددَ لا  هرترتي ومثرترتان سرترتنني ، ( 3) ) 4 فاددش َمالادد ا َوقَددْد َوَجددَب َعَ ْيدد ا اْلَفددَرائاُو َواْلُذددُدوُد َوإاَذا تَددمَّ لاْ َجارايَددةا َسددْبُع سا
 نّ س رتتمييز وعد ه بالنسبة ملعا الت الصبيان  ن باب شعص ضابطاً نوعياً للفارق بني ال نأالسن اليت حيتمص عقالئياً 

 الثمان وبعضهم قد يرشد بعدها(. قبصبعض األطفال قد يرشد  نلبص شن  فال ي   ،ونالقان
الرشرترتد أو  هرترتو املرترتدار كرترتص املرترتدار نأوكيرترتي ينتفرترتي برترتالرعن أثرترتص روايرترتة ابرترتن محرترتزة وعرترتدع  رترتن الروايرترتات يسرترتتفاع  نرترته 

ُهْم ُرْشدداً فَداْدفَدُعوا إالَدْيهاْم ُسدِاَل َعدْن قَددْو ا ال َّد ا َعدمَّ َوَجدلَّ:  أَنَّد ُ  إيناسه و نها  عرتن الصرتاعق  دندْ فَدِاْن نَنْسدُتْم ما
ْفُظ اْلَما ا  َأْمواَلُهمْ   .( 5قَاَ : إايَناُس الرُّْشدا حا

َها َماُلَها؟ قَاَ : إاَذا َع اْمَت أَندَّ وقالم  ُد َواَل ُتَضي عُ َسأَْلُتُ  َعنا اْلَيتايَمةا َمَتى يُْدَفُع إالَيدْ  ( 1َها اَل تُدْفسا
دا َحتَّى يَدْع:الَ م وعن أ   املؤ نني   .( إىل غ ها مما سبا( 7أَنَُّ  َقَضى َأْن ُيْذَجَر َعَ ى اْلُغاَلُا اْلُمْفسا

 ال تكفش ل ردع عن السيرة الراسْة الشام ة نهاأوب
 أّن  من ا ركره اققا الرتالري  رت (1 السابقةثال ة بلحد ال يرع على اكتفا  املعصوم  نهإفإىل رلا كله  إضافة

                                                           
 ورأا أكثر. (1 
 .353-352ص 1السيد حسني الربويفرعي، يفا م أحاعيث الشيعة ج  (2 
 .4"  ن أبواب الوقوف والصدقات  15ب" 321م13الوسائص  (3 
 .7ص 2السيد عبد احلسني الالري، التعليقة على املناسة، األ انة العا ة للمؤمتر رت قمم ج (4 
 .222ص 4الفقيهم ج  ال حيضره   ن (5 
 .11ص 7النايفم ج (1 
 .21ص 3الفقيهم ج ال حيضره    ن (7 
 ة.األةص، اإلطالق ورواية ابن محز  (1 
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السرترت ة علرترتى  ر  شرترتأثرترتص احلوالرترتة إىل أةرترتص أو عمرترتوم أو إطرترتالق يف التبليرترتس إمّلرترتا هرترتو فيمرترتا   يعرترتم برترته البلرترتوا و   كتفرترتا اإل 
فلرترتيم  رترترتن  –كمرترتا فيمرترتا يرترتن فيرترته   –عليرترته السرترت ة برترتزعم ةرترتّهته  تر العمرترتص برترته، وأّ رترتا فيمرترتا عرترتّم برترته البلرترتوا برترتص قرترتد يفرترت

يف سبليرترترتس الرترترترعن عرترترتن  ثلرترترته باحلوالرترترتة إىل أةرترترتص أو عمرترترتوم أو إطرترترتالق،  كتفرترترتا اإل  ى اللطرترترتي وعرترترتاعة املعصرترترتو ني  قتضرترترت
 فضاًل عن العموم واإلطالق النازل  نزلة اإلمجال يف  ثص املقال.

الشرترتيون وعمرترتوم البلرترتوا ويفريرترتان   رترتناملننرترتر بتلرترتا املثابرترتة  كرترتانبرترتص كرترتان الرترتالزم أقتضرترتى اللطرترتي والعرترتاعة يف كرترتّص  رترتا  
أجرترتّرع رلرتا حرترت  يعلرتا الرترترعن  ينتفرتياملبالغرترتة يف الرترعن عنرترته علرتى الويفرترته األكيرتد والنهرترتي الشرتديد، برترتص ال  ،ليرته ة عالسرت

بالنسرترترتبة إىل القيرترترتاب، وشرترترترب املسرترترتنرات  والنهرترترتي بعنرترترتوان رلرترترتا املننرترترتر ةرترترترحياً ال سلوحيرترترتاً، كمرترترتا علرترترتم رلرترترتا  رترترتنهم 
 .(2 (( 1َمْن َحشَّ َعْن بَديد َنةٍ   َ َ  َعْن بَديد َنٍة َوَيْذيىلايَدْه اَ  َمْن هَ وغ )ا  ن املننرات الشائعة يف عصرهم، 

 ال طف فش الردع األكيد والنهش الشديد
األعوات كاليرتد والرتريفلني، واآلالت و ب إىل الطاعة، واملمّنن  نها بإجياع القوة ملقر  أقولم اللطي له  عان  ال ةم ا

إمجرترترتان  نّ إب فرترترتقرترتر  ، وأ رترترتا امللرترتثبرترتص يف  ريفوحيرترترتة الثاسعرترترتاىل  وال شرترتا يف عرترترتدم ويفرترتوب األخرترترت ين عليرترته ،هرترترتاإلي للج  م  رتوالرترت
وقد ناقش يف إطالق ويفوب اللطي عليه سعرتاىل السرتيد اارتوئي، ولننرته   ينرتاقش وال ينرتاقش  ،وبهاملتنلمني على ويف

فرتإن رلرتا  رتن ضرتروريات الرتدين وبرته سعرتاىل وهرتو إبرتالأ رسرتاالت اهلل  األيفلرتىويفرتوب  صرتداقه أةله فنيرتي ب أحد يف
اإلبالأ والتعليم إضافة للتزكية )رتا  همرتة األنبيرتا  األساسرتية فنيرتي  نإيات الصرحية والروايات النث ة، بص ورعت اآل

لادَِالَّ َيُكدوَن لا نَّداسا َع َدى ال َّد ا ُحجَّدْة  وقرتد قرتال سعرتاىلم ال ينون اللطي هبما بإرسال الرسول وأ ره برتاإلبالأ وايفبرتاً 
 ( 3بَدْعَد الرُُّسلا 

 د ونل  الطاهرينوص ى اهلل ع ى مذم
 

ثُمَّ َأْورَثْدَنا اْلكاتاَب الَّ ايَن َعْن قَدْو ا ال َّ ا َعمَّ َوَجلَّ  َسأَْلُت أَبَا َجْعَفٍر عن عبد املؤ ن عن سا  قالم 
ْيراتا با  َْ ُهْم ساباْق بااْل ْد َوماندْ ُهْم ُمْ:َتصا ندْ ُهْم ظالاْم لانَدْفسا ا َوما قَاَ : السَّاباُق  ِاْذنا ال َّ ا اْصَطَفْينا ماْن عابادانا َفماندْ

 َُ َما َماُا َوالظَّالاُم لانَدْفسا ا الَّ اي اَل يَدْعراُف اإْلا ُد اْلَعاراُف لاْْلا ُُ َواْلُمْ:َتصا َما َراتا اإْلا يدْ َْ   بااْل
 (.214ص 1ج النايفم 
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