
 (096)ه2114/ القعدة ذو  21األحد . ................................................................لمتعاقدين( .المكاسب )البيع: شرائط ا

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
(561) 

 ان ِعّلة الجعل قد تكون ِحكمة المجعولدعوى 
عماة امعاول، كماا يف للجعا  أو علةا الفرق بني كون االمتناان علةاة الخامس:)سبق:  ًة للمجعاول، إا ن كاان علةاة اكعا  كاان حجمل

السواك وكما يف املقام، وإن كان عجمللةة امعول كان كما ذكر من مدارية احلعام مادار ، ولعان ال لليا  لام علاى اةاه علةاة امعاول با  
 امعول ب  علةة اكع .سبق يف الوجه الثاين السابق اةه ال يدور احلعم مدار  مما يعشف منه اةه ليس علةة 

الفرق بني األمرين: قاعدة ضرب القاةون، إ ن الدول جتعا  القاواةني، كقااةون املارور واة اارة احلماراح، ملصالاة النظاام  ويوّضح
ٍ  التقيةاد باة اارا   وحفظاً للناس من حوالث السري، لعنها علةة للجع  ولذا مل يلزم إطرالها يف امعول ولذا إان على ك   اص

بعدم حصول حالث  من جتاوز  اة ارة لقطعه مثاًل بعدم وجاول سايارة أخار  يف أياة جهاة أخار ، وماا ذلا  إال  ع  ط  احلمراح وان ق  
 ألن تل  املصلاة  عةلت عجمللةة اكع  ال علةة امعول لذا صار املدار النوع أو األكثر.

َِ َمىَع ُصىلا َ ىَ ة  َلْو ََل َأْن َأُشقَّ عَ  :ويوضاه أيضاً مثال السواك إان قوله  ىَوا ُْْم بِالسا عجمللةاة  للجعا ،  (1)لَى  ُأمَّتِىَل أَلََمىْرتُى
 ولذا ال تطةرل يف امعول، إال جيب عليه السواك وإن مل يعن إيه مشقة عليه.

وبقياات تتماااا  وأجوبااة أخااار  عدياادة، كاااالتفريق بااني االمتناااان الشصصااي والناااوعي وكاادرجا  االمتناااان واملصااا  و اااري ذلااا  
 .(2)ةتظر(إأ

 الجعل إن صان عين المجعول ف  تفكيك لرّد:ا
إان ما كان عجمللةة اكع  ال بد من ان يعون  بني األمرين؛ هذا الوجه الذي سلف منةا  ري صايح، إذ ال ميعن التفعي  أقول:

عم عمة لآلخر. توضياه وبرهاةه: ،كان حعمته  تهعلةة امعول وما كان حجمل  وال يعق  ان يعون علةة أحدمها حجمل
اةجياال عاني الوجاول وا لاق عاني  :وجاوب، واةاه يف التعاوين كاذل ما ان ةقاول باان اكعا  عاني امعاول )واةجيااب عاني الإةه إ

املصلوق( واما ان ال ةقول بذل  ب  ةقول اكع  علةة امعول واةجياب علةة الوجوب واةجيال علةة الوجول وا لق علةاة املصلاوق أي 
 علةة وجول .

عماة لآلخار ماع اةاه ال توجاد إاألمر واضح، إذ مع كون اكع  عني امعول كيف يعق  ان ي وعل  األول عون علةة أحدمها حجمل
 االعتبارية.اثنينية وال مغايرة بينهما حقيقية، ب  مبجرل اةضاإة 

كسارته   :وإصةلنا  سابقاً مان بداهاة ان اكعا  علةاة امعاول والعسار علةاة االةعساار ولاذا يقاال (3)ملا أوضانا  ؛املبىن باط  ،نعم
اةعسر إعسرته أو وجب إأوجبته كما  :لق أو صار خملوقاً( وال يععس إال يقال)أي خ   (4)خلقته إاخنلقإاةعسر وأوجبته إوجب و 

                                                           

 .22ص 3العليين، العايف، لار العتب اةسالمية ا طهران: جثقة اةسالم  (1)
 (.262الدرس ) (2)
 .(112صول )يف لرس األ (3)
 ةإهام املقصول. تسامح ، (4)
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 كسرته إعسرته أو اةعسر إاةعسر.. اخل.  يقال:ال 
 صان الجعل عّلة المجعول ف  تفكيك أيضا   إنو 

إاألمر واضح كذل  إذ مع كون اكع  علةة امعول واةجياب علةة الوجوب إان علةة اةجيااب هاي علةاة الوجاوب  وعل  الثانَل،
ة العلاة علةاة، بعباارة أخار : الوجاوب معلاول اةجيااب واةجيااب معلاول املصالاة العذائياة إاالوجوب معلاول املصالاة حتماً ألن علة 

عمة له ب  هي علةة له   لعلته. علةةً  لعوهناالعذائية وال يعق  ان تعون املصلاة العذائية حجمل
ِْْصر قوله تعاا::  وتوضيحه بالمثال: ِْصْ إاان  (1)َأِقىِم الََّّى َة لِى وجاوب الصاالة كاان تعاا: لاو كاان علةاة كعلاه  ر لِى

عمة  عمةً لوجوهبا، علةة لوجوهبا وال يعق  ان يعون حجمل عمة للمجعول أيضاً  ولو كان حجمل ألن وجاوب الصاالة  ، وذل للجع  كان حجمل
حمبوبياة إحيااح  تكاةامعلول ةجياهبا إ ذا كان إجياهبا معلواًل ةحياح ذكر  )أي إحياح ذكر  تعا: كان هو العلةة ةجيابه الصالة( أي  

 ،لااذكر  يجاااب: إحياااحً إالصااالة  تعااا: أوجااب اهلل  تقااول: ملجمل   ،العلةااة ةجيابااه للصااالة كااان هااو العلةااة لوجوهبااا ير  لديااه كااان هااذكاا
ِْْصر ذكر ، وكااذل  إن قلنااا بعااون لجملاا : إحياااحً أيضاااً  يجااابإوجباات الصااالة   وتقااول: ملجمل   عمااة للجعاا  واةةشاااح واةجياااب  لِىى حجمل
عمةً إاةه يعون   أ والوجوب.نش  م  اللمجعول وال حجمل
 م( الجعلل )أو ِحكَ لَ عِ نواع أ

، على  علةة امعولسالسها وسابعها هو علةة اكع  والتشريع واةةشاح على أةواع،  نة أ: يفيد تاقيقالزيد مان  :وبتفَّيل أصثر
 :كالم

 عائدٌة للجاعلالجعل مَّلحٌة ُة علّ 
عمته(، مصلاة مهمة راجعة إليه، أي إ: اكاع  ةفسه، وهذا  ري متصور إيه تعا:  النوع األول: ان تعون علةة جعله )أو حجمل

أو قااد يشاارهللع اهلل تعااا: األحعااام علااى  ة الناا  بس اان   ىسااموهااو املإيمااا إااوةي إليااه تشااريعه  امسااه، لعنااه يتصااور يف ةبيااه 
 الشواهد التالية: أحد القسمني، ومن  املعلفني ملصلاة عائدة إ: ةبيه

ُموا بَىىْيَن يَىَدْ  َنْجىواُصْم َ ىَدَقة  قوله تعاا::  يَن آَمنُىوا ِإذا نىاَيْيُتُم الرَُّسىوَل فَىَقىدا ا الَّْ َْ إاان تشاريع وجاوب الصادقة  (2)يا َأيىُّ
يجمل  قون عليه ويضايقوةه مبناجاته مبا ال طائ  حتته وكاان إذ كاةوا يضية  راجع له عليهم كان ألمر  ان تعاا: يةااً إاأمرهم اهلل ح 

منهاا واحادة كا    قبا لإع و عشر مرا  ةاجا  حيث  يدإعوا صدقة كلما أرالوا مناجاته إامتنعوا عن مناجاته، إال أمري املؤمنني 
ا َأَحٌد بَىْعِد  آيَُة  :قال علي  ، وةٍ الرواية:إدإع عشر لراهم صدقةً  َْ ا قَىْبِلَل َوََل يَىْعَمُل ِب َْ آيٌَة ِمَن اْلُقْرآِن َلْم يَىْعَمْل َأَحٌد ِب

ْقُ  بِى ُْ َأْن أُنَىاِيََل النَّبِىَلَّ َتََّىدَّ ىَرِة َد َاِ ىَم َفُكلََّمىا َأَ ْد ََ ْن لَىْم ُنِسىَخْ  ِبَقْولِىِه  ِدْ َ م  ُُىمَّ النَّْجَوى َصاَن ِعْنىِد  ِدينَىاٌ  فَِبْعتُىُه ِبَع فَىِِ
  (3) َتِجُدوا فَِِنَّ اللََّه َغُفوٌ   َِحيمٌ 

                                                           

 .14سورة طه: اآلية  (1)
 .12سورة اماللة: اآلية  (2)
 .111الطربسي، إعالم الور ، لار العتب اةسالمية ا طهران: ص (3)
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ُْْم َوَلْو ُصْنَ  َفظًّا َغليَظ اْلَقْلِب َلَنْىَفضُّوا ِمىْن َحْولِىكَ وقوله تعا::   كاان ملصالاة    ه  ين الجمل  إا نة  (1)فَِبما  َْحَمة  ِمَن اللَِّه لِْنَ  َل
 من حوله، من  ري ان ينفي ذل  وجول املصلاة لم أيضاً.وا وهي ان ال ينفضة  إليه  راجعة  

يف حالااة تقيااة علااى ةفسااه إااأمر أو هنااى إاا ن اكعاا  ممااا   يف اكاعاا ، كمااا لااو كااان اةمااام  تعااون املصاالاة مماةضااةً  وقىىد
إلاو  ،قاى باهاملتة  ال احلعام الاواقعيحينئذ  يف التقية ولذا لاو علام الساامع ذلا  ومل يعان هاو يف حالاة تقياة لوجاب علياه إتبااع احلعام 

فااً( وعلام ان اةماام اتقاى علاى ةفساه مان راامل حاضار بااملس إاةاه إذا رجاع عناد رجوعا  للبيات متعتة  قال لاه اةماام ماثاًل )صا هلل 
 م عليه أن يصلي متعتفاً.ر  رباً ح  للمنزل وعلم ان الظامل سوف ال حييط بفعله خ  

 الجعل مَّلحة عائدة للَريعةّلة ع
(، مصاالاة مهمااة راجعااة للشااريعة )ال للمشاارهللع ةفسااه( كقولااه تعااا:: وتشااريعه )أو حعمتااه هان تعااون علةااة جعلاا النىىوع الثىىانَل،

َسبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضىَعفينَ   َوما َلُكْم َل تُقاتُِلوَن فَل(2) وهاي إعاالح رايتهاا إاان املقاتلاة يف سابي  اهلل مصالاة عائادة للشاريعة ،
 إهي مندرجة يف النوع اآليت. اْلُمْسَتْضَعفينَ قطع يد  ورجله، واما وت   رحؤسر أو جي    أو ي  قت  وإن أل  بالفرل إ: ان ي  

:  وقولا ،أي ملة اةسالم ،(4)الشريعة من امللةالدين و مع إرالة  (3)َوطَاَعتَىَنا ِنظَاما  ِلْلِملَّة : قول الصديقة الطاهرةومنه 
 ِين ِييدا  ِللدا َْ اَد ِعّزا  ِلْْلِْسَ مِ و َواْلَحجَّ َت َْ  .(2)َواْلِج

 حة عامة ألصثر الناسالجعل مَّلعّلة 
عمته(، مصلاة مهمة راجعة إ: سائر الناس أو أكثرهم الثالث:النوع   كالزكاة.  ،ان تعون علةة جعله )أو حجمل

 مَّلحة عائدة لألقل من الناسعّلته 
ان تعاون راجعاة إ: اقا  النااس، كاا مس إذ الساالة أقا  بعثاري جاداً مان  ماوع إقاراح العاامل ولعلهام ال يبلغاون النوع الرابع: 

والزكااة ملصالاة عائادة للغاري )وإن كناا أوضاانا اةاه تعاا: بلطفاه  ع وجاوب ا ماسرهلل مخسة باملائة منهم )ب  أقا  مان ذلا ( إقاد   ا
% مان أموالاه يف ا ماس واثناني وةصاف باملائاة يف بعا  22جع  ذل  ملصلاة الشصٍ أيضاً وإن بادا لاه اةاه يضار  حاني يادإع 

 .(صور الزكاة، لعن املصبة وأساس التشريع كان مصلاة الغري
 .تَىْوِفَيَة اْلَمَكايِيِل َواْلَمَوازِيِن تَىْغِييرا  ِلْلَبْخسِ وَ  :ومن أحد القسمني األخريين قولا 

 مَّلحة عائدة لَخص آخرعّلته 
 ان تعون راجعة لشصٍ آخر كجوب النفقة على الزوج، لزوجته، وقد سبق. النوع الخامس:

 مَّلحة عائدة للمكلف نفسهّلته ع
                                                           

 .121ل عمران: اآلية سورة آ (1)
 .52سورة النساح: اآلية  (2)
 .15ص 1أبو منصور أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج، ةشر املرتضى ا مشهد: ج (3)
 أي لينه. ِإْبرا يمَ  َأبيُكمْ  ِملَّةَ تعا:: كقوله  (4)
 .15ص 1أبو منصور أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج، ةشر املرتضى ا مشهد: ج (2)



 (096)ه2114/ القعدة ذو  21األحد . ................................................................لمتعاقدين( .المكاسب )البيع: شرائط ا

4 
 

عمة( امعول له )وقاد تسامى معماة امعاول  النوع السادس: ان تعون ملصلاة املعلف ةفسه، وهذا هو املسمى بعلةة )أو حجمل
 نه تسامح كما سيأيت( كاديث الرإع وكاديث رإع القلم.لع –

 مَّلحة عائدة للمجعول نفسهعّلته 
كعمااران الاابالل إاا ن إةشاااح وجااوب ا أو اسااتاباب عمراهنااا )يف   ،متعلقااهان تعااون ملصاالاة امعااول ةفسااه أي  النىىوع السىىابع:

ا َما َأَمَر ِبِه َعْبُد اللَِّه َعِلَلٌّ َأِميىُر اْلُمىْمِمِنيَن َمالِىكَ يف عهد  لال رت   قوله َْ ُل  َ  ىِدِل ِإلَْيىِه ِحىيَن َوَلَّ ْْ بْىَن اْلَحىاِ ِ  اأْلَْشىتَىَر ِفىَل َع
ىىا َوِعَمىىا ََة ِبَ ِدَ ىىا َْ َ ا َواْسِتَّْىىَ َ  َأْ ِل ىىاَد َعىىُدوا َْ ىىا َوِي َْ ملصاالاة عائاادة لعمااران الاابالل يف حااد ةفسااها وإن   (1)ِمَّْىىَر ِيَبايَىىَة َخَراِي

، قليا  العقا ويشاهد لاه حاديث العاباد  ،هم لعنها ثاةياً لصالح البالل ةفسهاكاةت ملصلاة املعلفني أيضاً أو كاةت أواًل ملصلات
يْىَلِمَلا َعىْن َأبِيىِه قَىالَ إقد ورل    :فَىَقىالَ  !َفْضىِلهِ ِدينِىِه وَ فُىَ ٌن ِمىْن ِعَباَدتِىِه وَ  أِلَبِىَل َعْبىِد اللَّىِه  قُىْلى ُ  :َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن الىدَّ

ِإنَّ  َُيى   ِمىْن بَنِىَل ِإْسىَرائِيَل َصىاَن يَىْعبُىُد اللَّىَه ِفىَل َيزِيىَرة  ِمىْن  ،ِإنَّ الثىََّواَب َعَل  قَىْدِ  اْلَعْقىلِ  :فَىَقالَ  ،ََل َأْدِ   :قُىْل ُ  ؟َصْيَف َعْقُلهُ 
َََّجِر ظَاِ َرِة اْلَماِء َو ِإنَّ َمَلكىا  ِمىَن اْلَمَ ِئَكىِة َمىرَّ بِىِه فَىَقىاَل يَىَيَزائِِر  ا اْلَبْحِر َخْضَراَء َنِضَرة  َصِثيَرِة ال َْ ََ َ ى ا َ با َأ ِنِىَل َُىىَواَب َعْبىِد

ِه َأِن اْ ىَحْبُه فَأَتَىاُل اْلَملَىُك ِفىَل ُ ىو َِة ِإْنِسىََل فَىَقىاَل لَىُه َمىْن َأنْىَ  فََأ َاُل اللَُّه تَىَعاَل  َذِلَك فَاْستَىَقلَُّه اْلَملَىُك فَىَأْوَح  اللَّىُه تَىَعىاَل  ِإلَْيى
ا اْلَمَكاِن فَأَتَىْيُتَك أِلَْعُبَد اللََّه َمَعَك َفَكاَن َمَعُه يَىْوَمُه َذِلَك فَىَلمَّا َأْ َبحَ َعاِبٌد بَىَلَغِنَل َمَكاُنَك وَ  قَاَل َأنَا  َُيلٌ  َْ قَاَل  ِعَباَدُتَك ِفَل َ 

ا َعْيبا  فَىَقاَل َلُه وَ َما َيَُّْلُح ِإَلَّ ِلْلِعَباَدِة فَىَقاَل َلُه اْلَعاِبُد ِإنَّ ِلَمَكانِنَ ُك ِإنَّ َمَكاَنَك لََنزٌِل وَ َلُه اْلَملَ  َْ يَمىٌة ا َ  ِْ َما ُ َو قَاَل لَْيَس ِلَربىانَىا َب
ا اْلَمْوضِ  َْ َناُل ِفَل َ  يَش َيِضيُع فىَ فَىَلْو َصاَن َلُه ِحَماٌ  َ َعيىْ َِ ا اْلَح َْ َما ِلَرباَك ِحَماٌ  فَىَقاَل َلْو َصاَن َلُه َقاَل َلُه َذِلَك اْلَمَلُك وَ ِع فَِِنَّ َ 

يِش فََأْوَح  اللَُّه ِإَل  اْلَمَلِك ِإنََّما أُُِيُبُه َعَل  َقْدِ  َعْقِلهِ  َِ ا اْلَح َْ  إتأم . (2)ِحَماٌ  َما َصاَن َيِضيُع ِمْثُل َ 
الوجاوب مباا هاو هاو ال  ال توجاد مصالاة يف امعاول ةفساه )إن أرياد باه الوجاوب( إال البعاث صاو ذي املصالاة إال إاان :بيهتن

 .، إاملصلاة إما يف متعل قه أو يف امعول عليه أو له، أو  ري ذل  مما سبقتوجد مصلاة ما أصالً 
 للجعل والمجعول معا   أو ِحكمةٌ  عّلةٌ َلمتنان ا

عماااة( امعاااول )أي امعاااول لاااه  كماااا اتضاااح( أي اةاااه جعااا  ملصااالاة   –ويف املقاااام: إاااان االمتناااان يف حاااديث الرإاااع علةاااة )أو حجمل
( كااان علةااة للمجعااول أي للاعاام عاان التسااعة وعاان الثالثااة حعاامعليااه إاا ن كااان التسااهي  علةااة كعلااه تعااا: )أي لرإعااه التسااهي  

يجااب: تساهياًل علياه كماا تقاول: ملااذا إ: ملااذا رإاع اهلل صااة بياع املعار   ماثالً  تقاول ،لاه عماةً له كاان حجمل  عمةً وإن كان حجمل  ،املرإوع
 يجاب: تسهياًل عليه.إ (مرتفعةلصاتها علةة كوهنا )أي الصاة( تعا: ه ع  إا  )إذ ر   مرتفعةصاة بيع املعر  

تااوهم ذلاا  ولاايس املاادار عليااه كمااا ال  فااى. يال يصااح القااول بااان علةااة اكعاا  قااد تعااون حعمااة امعااول، ثبوتاااً، ةعاام قااد  :ا  إذ
 و ل  اهلل عل  محمد وآله الطا رين   وللباث صلة ب ذن اهلل تعا:.

يَماُن ِإقْىَراٌ  بِاللاَساِن َوَمْعرَِفةٌ  :رسول اهلل قال   (.151ص1ا صال: ج) بِاْلَقْلِب َوَعَمٌل بِاأْلَ َْصانِ  اْْلِ

                                                           

 .23هنج البال ة: العتاب  (1)
 .11ص 1ثقة اةسالم العليين، العايف، لار العتب اةسالمية ا طهران: ج (2)
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