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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
(634) 

ية، ال تأسيسضضية وال ئولويضضة، وابضضا  ضضب   بعضضا األعضضالم إهضضن إمل أن املعضضائالة إئرضضائية، إر ضضا أن سببب  
يف ئرحلضة ص ض  علضى ئضا بضي عليضه العقضالن فضال ينعقضد  ضا ف   كثضوب    فهضي و يغ  حبسن االرتكازاة العقالئيضة،

)ب  رمبا يقال: انه ال ينعقد  ضا إطضالق علضى ئضا ن يبنضوا عليضه أيرضا    إطالق على ئا بنوا على خالفهاملقتري 
 ونضيف:اة ، وقد سبق  ئناقشفتأئ (
ئضضا ا ضضتهر ئضضن أن ا طالقضضاة الضضوار ة يف املعضضائالة إئرضضائية وليسضض  تأسيسضضية، لضضي   ضض ي ا  علضضى  إن  

تأسيسضضضية، ونقصضضد بضضضإلض أبضضضا إئرضضائية يف أ ضضضلها وبعضضضا  - إطالقضضه، بضضض  الصضضض يع: أن املعضضائالة إئرضضضائية
  حدو ها، وتأسيسية يف سائر حدو ها، ئن قيو  و روط وئوانع

انضه يقصضد  توضبيه::االسضتقران التضام يف روايضاة أبضواب املعضائالة وفتضاوه الفقهضان فيهضا، على إلض  يدلنا
ب  أئرى بنان غريه، كاملعضائالة علضى ئضا قضالوا، ويقصضد بالتأسضي   ون جيعله با ئرائي ئا ن يشرِّعه الشارع

 ضضضارة إليضضضه( وإلضضضض  عه وأسسضضضه ئضضضن غضضضري )أن يكضضضون يعضضضوال  لغضضضريه ويكضضضون  وره فقضضض  ا  ضضضر  ئضضضا هعلضضضه الشضضضارع و 
 كالعبا اة فالشارع يف العبا اة هاع  ويف العبا اة ئر د 

عي، فهو هبضإا احلضد ئر ضد، لكنضه هعض  ب  ا الط  كل يهع أئرى أ ول املعائالة، أي  الص يع أن الشار  لكن  
تفضضي  ضضا حضضدو ا ، فأبطضض  ئعضضائالة يراهضضا العقضضالن  ضض ي ة وهعضض   ضضا قيضضو ا  بضضدوبا تبطضض ، أو  ضضروطا  بضضدوبا تن

عنهضضضا  ضضضفة اللضضضكوم )وإن كضضضان بعضضضا الشضضضروط إئرضضضائيا ( كمضضضا هعضضض   ضضضا ئوانضضضع ن جيعلهضضضا العقضضضالن، فصضضضع أبضضضا 
 إئرائية وتأسيسية، وتدلنا على إلض الشواهد التالية:

 :الرف، وهو بيع الإهن أو الفرة بالإهن أو الفرة سوان أكانا ئسكوكني أم صالبيع  -1
كسضائر البيضوع الض   ض ي ا   بينما يعتربه العقضالن  ،ط يف اجملل  وإال ب فإن الشارع ا رتط التقابا فيه -أ

 ، عكضض لضضو قبرضضا بعرضضه  ضضع فيضضه  ون غضضريهكمضضا ان احلكضضم  ضضرعا  هضضو ابمضضا ال يضضتم القضضبا فيهضضا يف اجمللضض ،  
  العقالن حكم
وإإا بيضضع الضضإهن بالضضإهن أو الفرضضة بالفرضضة وكضضان أحضضدرا أكثضضر ئضضن ارخضضر بطلضض  املعائلضضة  ضضرعا ،  -ب
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     عند العقالن و 
 ويبط  بيع تراب الإهن املعدين بالإهن املعدين وكإا تراب الفرة بالفرة،  رعا ،  ون العقالن  -ج
يف  إئرضائي  َأَحبَّ  الَّ ب:ا ال بَبي بعَ إن إال العقالئية،  –نفسه، فإنه وإن كان ئن العقو  العرفية  البيع -2

 :و هأ له تأسيسي يف إطالقه وحد
باطض   ضرعا ،  (1)، وهو بيع الكلضي بضالكلي ئضع  ضرط تضأخري كض  ئنهمضان بيع الكايل بالكايلولإا جند أ -أ

  ولي  بباط  عرفا  
املعضضائلي  ضض يع لضضده كافضضة الربضضا كضضإلض البيضضع الربضضوي باطضض   ضضرعا  )واملضضرا  بضضه الربضضا املعضضائلي( ئضضع أن  -ب

الر يئضضة بكيلضضو ئضضن احلنطضضة اريضضدة )نظضضرا   فانضضه عقالئضضي ًائضضا ر أال تضضره أن بيضضع كيلضضوين ئضضن احلنطضضة عقضضالن العضضان،
العقالن ال بعا ئه وأبطله رغم أن حر  وأئا الربا القرضي، فان الشارع  ملساواهتما يف القيمة السوقية( عقالئي؟

ل ببَّا الَربَببا َوَأَحببَّ  الَّ بب:ا ال بَبي ببَع َوَحببر َ  الَربَببايضضرون وههضضا  حلرئتضضه ولضضإا  )سضضورة البقضضرة: اريضضة  قَببالاوا إَّن َمببا ال بَبي ببعا  َّ
ون جيضبهم بوهضه الفضرق الثبضو ،  د وانه املالض احلقيقي فله أن حي  هإا وحيرم إاك،لتعب  ( فأهاهبم تعامل با572

بضني سل منا لكضن العقضالن يفرقضون  رغم انه ئت قق حبسن قاعدة تبعية األحكام ملصاحل وئفاسد يف املتعلقاة،
، ا  هضر للمضال قيمضة وأ إإ يقولضون انإإ يضرون الربضا ا نتضاهي عقالئيضا  ًائضا   (يكالربضا االسضتهال )و)الربا ا نتضاهي( 

فكما أنض إإا بإل  ههدا  فبني  بيتا  فلض أن تؤهره فكإا لو بإل  ههدا  ف صل  نقو ا  فلض أن تؤهرها 
ص ضلنا الضإي اختلفضوا فيضه )وقضد ف )االسضتهالكي( آخضر، عكض  الثضاين ضين أو تقرضها بأهرة حمضد ة كضأهرة أي 
  (را  الوهه يف بطالن الربا ا نتاهي، أياالقتصا ي يف حبوث االقتصا  ا سالئي املقارن 

ا رتط يف  ض تها الشضارع  ضروطا  ال يراهضا العقضالن بض  قضد يضرون بعرضها خضالف القاعضدة،  المضاربة -3
 ، فمن إلض:لكن الشارع أبطلها ئن  وبا، عكسهم

                                                           

أن يكضضون بيضضع  وسضضيلة النةضضاة: )وأئضضا يف الكلضضي فا ضضرتاط تضضأخري كضض  ئنهمضضا يوهضضنالسضضيد الكلبايكضضاين يف تعليقتضضه علضضى  قضضال (1)
 وإلض تعليقا  على السيد أيب احلسن اال فهاين يف قوله: الكايل بالكايل وهو باط (

: جين على املتبايعني تسليم العوضني بعد العقد لو ن يشرتط التأخرير فال جيوز لكض  ئنهمضا التضأخري ئضع ا ئكضان إال 1)ئسألة 
 تسليم  احبه أهرب املمتنع  برضى  احبهر فإن ائتنعا أهربا، ولو ائتنع أحدرا ئع

ولو ا رتط ك  ئنهما تأخري التسليم إمل ئدة ئعينة هاز، ولي  لغري ئشضرتط التضأخري االئتنضاع عضن التسضليم لعضدم تسضليم  ضاحبه 
 94الإي ا رتط التأخري( )السيد أبو احلسن املوسوي اال فهاين، وسيلة النةاة، ئطبعة ئهر استوار، قم، ص
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، نعضضم إإا قضضال: )أضضضاربض بأحضضد هضضإين املضضالني( وكانضضا طلضض  املعائلضضةوإال ب أن يعضضني  املالضضض رأا املضضال -1)
 بنف  املقدار فاملراربة   ي ة 

 أن يعني  ئقدار رأا املال وئوا فاته كأن يقول ئثال : )ألف لرية إهبا (  -5
 أن يعني سهم العائ  ئن األرباح، فلو قضال ئضثال : )تضاهر هبضإا املضال ولضض ئضن األربضاح ئضا يدفعضه فضالن -3

 اربة راملإمل عائله( فإإا ن يعرف العائ  ئا يأخإ العائ  املشار إليه ن تصع 
العائ  ئن األرباح ئشاعا ، يعين أن يعني له النصف أو الثلث أو ئا  ضابه، فضإإا قضال  حصةأن تكون  -9

 ن تصع  (ئن أرباحه –ئثال   –تاهر هبإا املال وخإ ئائة لرية )له املالض: 
أن يكون املالض والعائ  )املتعاقدان( فق   ركان يف األرباح فلو قررا  يئا  ئضن األربضاح لشضآخ آخضر   -2

 كان باطال  
أن يصضضضرف العائضضضض  إلضضضضض املضضضال يف التةضضضضارة، فلضضضضو أعطضضضاه املالضضضضض ليصضضضضرفه العائضضض  يف الكراعضضضضة، ويكونضضضضا  -6

بعضضا تلضضض الشضضروط فتضضوه وبعرضضها و  (1) ضضريكني يف األربضضاح ن تكضضن ئرضضاربة وإن كانضض  املعائلضضة  ضض ي ة(
  احتياط، والشاهد ان العقالن ال يعتربون ئعظمها، إن ن يكن كلها

(  ضضض ي ة ةعلقضضضا علضضى الوفضضضا فضضضان الو ضضضية والتضضدبري رغضضضم كوبمضضا تعليقيضضضني غضضضري ئنةضضكين )إإ الوصببية: -1
 وة فابا باطلة ، والوقف والصدقة وإبران الدين املعلقة على املة رعا ، عك  ا بة املعلقة على الوفا

ع الشارع   ة الفسخ حض  بعضد القضبا، ولضي  كضإلض العقضالن، سضل منا، لكنضه اسضتثي  ر  إإ  الهبة: -5
عه العقالن إإا استثي ا بة لإي الرحم، وا بة للكوهة أو الكوج، وا بة إإا تصضرف فيهضا املوهضوب لضه، شر  ئا ن ي

، والعقالن إئا ال يرون األ ض  أو ال يضرون يف الصور السابقةة وا بة بعد التلف، فإن الشارع رأه أن ا بة الزئ
 هإه التفا ي  

ْام  َوإََّ بائَّكام  فانه ئعائلة عقالئية، وقولضه:  النكاح، -6 َُّ بن  بَّبَبا يَن  َّ َيَاَ ٰى  َّنكام  َوالص بالَّهَّ َوأَنكَّهاوا األ 
بََّّ:َّ َوالَّ ب:ا  ْ بنَّهَّما الَّ ب:ا  َّبن َفض  ََ يبا بع  َبََّّبيم   إَّن َيكاوناوا فباَقبَرا ئي، إئرضاإر ضا ي، ( 35)سضورة النضور: اريضة  َواسَّ

حضضدو ه يعولضضضة للشضضارع تأسيسضضضية، إئضضا ألئضضضر ن جيعلضضه العقضضضالن أو ألئضضر هعضضض  فيضضه الشضضضارع حكمضضه علضضضى  لكضضن  
 خالف ئا هعلوه:

تَببببي نَّ إََّ  َ بببا قَبببد  فضضارمع بضضضني األختضضضني باطضض  لضضضده الشضضضرع  -أ اي  َمعاببوا بَببببي َن األ  )سضضضورة  َسبببََّفَ  َوَأن َتج 
                                                           

  973-975الشريازي، رسالة املسائ  ا سالئية، ئؤسسة اجملتىب للت قيق والنشر ض بريوة، ص السيد حممد احلسيين (1)
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، عكضض  الضضكواج فضضإن  ينضضه ير عضضه ى إمل  يضضنأنتمضض( لكضضن العقضضالن ال يضضرون فيضضه حمضضإورا  إال ئضضن 53النسضضان: اريضضة 
 باألخ  أو األم الإي يراه العقالن قبي ا  

 ال يرون به بأسا   (1)العقالنلكن  وكإا الكواج باخلائسة، فانه باط   رعا ،  -ب
يف ، ولضضي  كضضإلض يف عضضرف العقضضالن أو أو هضضدها هتن  ضضرعا  برضضضى أبيهضضازواج البكضضر الر ضضيدة فانضضه ئضضر  -ج

، وعكسضضه زواج غضضري البكضضر فضضإن أئرهضضا بيضضدها وهضضو  ضض يع  ضضرعا ، عكضض  بعضضا األعضضراف  عضضرف كثضضري ئضضنهم
  فتأئ 
با نشضان اللفظضي، ولضي  كضإلض احلضال عنضد العقضالن إإ يكتفضون بالكتابضة   رعا     ة النكاح ئشرتطة - 

 ثال ، ب  قد يقال بأبم يكتفون باملعاطا  ئنه لده احلاكم ئ
أن يكضضون يف وا ضضرتط إإ ا ضضرتط الشضضارع يف  ضض ته الشضضاهدين، ون يشضضرتط إلضضض العقضضالن،  الطبب، ، -7

غري طهر املواقعة ون يشرتطوا إلض، كما اعترب عدهتا ثالثة اقران وعدة الوفاة أربعضة أ ضهر وعشضرا ، ولضي  إلضض 
 ه مما  رعه العقالن وأسسو 

تأسيسية لكض  ئضا ن جيعلضه العقضالن، فضال وهضه ألن يضدعى أن  ةئاليظهر أن ا طالقاة يف أ لة املعا و ن:
 أنبضضضضوهضضضضه للقضضضضول  الفضضضض، كمضضضضا نسضضضضتظهره  املعضضضضائالة إئرضضضضائية ئطلقضضضضا  إال أن حيمضضضض  كالئهضضضضم علضضضضى ئضضضضا إكرنضضضضاه

 بر ا طالقاة لكوبا إئرائية فابا ئر دة للمرتككاة العقالئية ال ئؤسسة  فتد
*  *  * 

إإا كانضض  ا طالقضضاة تأسيسضضية يف بعضضا حضضدو ها، وإئرضضائية يف بعضضا حضضدو ها، أال يلضضكم ئضضن إلضضض  -
 استعمال اللفظ يف أكثر ئن ئعي وهو حمال أو باط ؟ أهن عن هإا ا  كال 

 وصَّى اهلل بَّى  همد وآل: الطاهرين
 

مَّ تباَهوَ : أبو عبد اهلل )عليه السالم(قال  ََّةا الر حَّ َ  ال قََّياَ ةَّ، َوهََّي َ ن َسَأة  فَّي ال عامارَّ، َوتَقَّي صَّ َساَب يَبو  نا ال هَّ
 َ َصارََّع السُّوََّ َوَصَدَقةا الَّ ي ََّّ تاط فَّئا َغَضَب الر بَ 

 ( 127ص 5الكايف: ج)

                                                           

 قطع النظر عن إإعابم بشريعة ئا، وعلمهم حبكم الشارع ئع  (1)
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