
 ه3111/ رجب  31األحد . ........................................................... (977)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
(615) 

 االمممي عليمممه لكمممم يف البمممد  مولمممد أممممد املمممنيمنني وسممميد الولممميني وقائمممد ال مممر ا  لمممني ا ممممام علمممي بمممن أي نباااار 
ع  مولد  الرري  يوم عيد وسرور ورر  عام مجمي  املمنيمنني وأن يع م  المرب للوات املصلني داعني اهلل تعاىل أن جي

  ( يف عارية منا.ألعظم )ع   اهلل تعاىل ررجه الرريالرؤوف الرحيم يف رر  وليه ا
أمور، رهو  ،ومطلق ما خيال  االرتكازات العقالئيةانصراف ا االقات عن البي  ا كراهي الوجه يف دعوى وأما 
 :منها اآليت
 مشككية الماهية -أ

ا االق، منصرف عن املراتي النازلمة منمه، كاملراتمي الدانيمة و طلق، مرككية املاهية، بدعوى أن امل :األولالوجه 
كمما أن البيم  ممن البيم ،  ا، م  ضميمة دعوى أن البي  ا كراهي مرتبة نازلمة هد وشبهاحلرارة واحلالوة والسواو من النور 

 الفضويل مرتبة نازلة من البي .
 علمى لمدقهو  النهمار يف الرم  يف كمما ،(1)املاهيمة ملرمككية يكمون أن: األول القسممذكرنا يف حبث سمابق: )وقد 

 وأمما ، قطعما   هنمار مراتبمه بعض رإن قبله؛ ما عن أو الرمس الوع بعد ما إىل انصراره يدعى قد إذ الطلوعني؛ بني ما
 يف الترمممكي  كممان الف ممر إىل اق بنمما وكلمممما أضممع ، مرتبممة رهممي لطلوعممه املقارنمممة أو الرمممس ل ممروب املقارِنممة الفمم ة
 الليم  لمدق يف احلال ،كذا النهار ماهية مرككية حيث من الصدق يف للتركي  إال ذل  وما أقوى النهار لدق
 (3)لممم  أو التسممم  هنمممار يممموم امجمعمممة(وذلممم  كمممما لمممو ورد يف نممم  ) (2)(رتأمممم  ال مممروب، وبعمممد امل مممرب قبممم  مممما علمممى

 .وشككنا يف انصراره عما بني الطلوعني لكونه مرتبة دانية من مراتي املاهية )بعد تسليم كوهنا كذل (
 المناقشات

 :ول رى   ذل  مسترك  ريه كربى   ولكن  
 إنصراف عن المراتب الدانيةال 

                                                           

 يف أجود التقريرات. ا قق النائيينوهذا هو ظاهر بعض عبارات  (1)
 هم1331حمرم احلرام  20( 3واالنصراف( ))التبادر ولحة السلي  (202) مباحث االلول (2)
 .ومل يرد )هنار امجمعة( )هنار يوم امجمعة(خيفى أن الوارد يف النصوص )يوم امجمعة( وال  (3)
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لمو رمرف رهمو راالنصمراف  ،لدق املاهية على متام مراتبها حقيقي باحلم  الرائ  كما همو عمريف رألن كبرى:أما  
، حبيمممث يكمممون اللفمممج، يف ة  همممفمممج وجكوهنممما سمممببا  لالنصمممراف لل    ىة املمممدعبمممدوو، وال انصمممراف إال لمممو أوجمممدت امجهممم

نطبممق حممى علممى مط ف  عنممه، وهممذا الضممابانصممر   لممد دال عررمما  علممى مممااملسممتظهر العممريف، كالقالممي ملمما انصممرف إليممه، 
اللفج عررما ( رانمه ال يعمدو   جهةِ االنصراف ملناسبات احلكم واملوضوع راهنا ما مل تبلغ حد االستظهار العريف )وإجياد وِ 

 .وذل  أن الظواهر ح ة ما مل يقم دلي  على اخلالف وليس املرعر أو املنييد دليال  ه مرعرا  أو منييدا ، كون
 البيع اإلكراهي مرتبةوليس 

ن إ ؛ أال تمرىرإن البي  ا كراهي ليس مرتبة من مراتمي البيم ، بم  همو نموع منمه، والفمرق بينهمما كبمدصغرًى: وأما 
  )أن يكمونالنقمد بيم  المراتمي البيم ، بم  نما نموع ممن أنواعمه مقابم   السلم )السل ( أو النسيئة، لميس مرتبمة ممنالبي  

 .ليس مرتبة أخرى ب  هو نوع آخرلكايل رانه ( ب  وال الكايل باكالنا نقدا  حاال   
ة، وإال للمم م أن ال تكممون لنمما حقممائق متواايممة بمماملرة؛ مرممككوليسمم  حقيقممة متواايممة،  ،ررمما  أن البيمم ، ع :واحلالمم 

ميكمن إعادتمه للمرمك  بمدعوى أن ا نسمان مركمي رانمه ممن دون خمالف  نسان المذو بنموا علمى أنمه متمواا ى ا ح
  قممموو يف المممبعض وضمممعي  يف المممبعض اآلخمممر، كمممما تمممدل عليممممه لعاقممم  والعقممميعمممين اممممن )حيممموان ونمممااق( والنمممااق 

انه جسم حساس نام متحرك با رادة، واحلساسية  كما أن احليوان كذل  إذ  ،م لدى الك وكما هو مسل   (1)رواياتال
 رتأم . ،ا رادة قوة وضعفا  و  ،درجات وكذا النمو

وإال ملا بقي هنالم  متمواا  أبمدا  لمدى  الفلسفيللتحلي   ينب ي أن ختض املتواا  حقيقة عررية ال  أخرى:بعبارة 
ال وجه لدعوى كون البيم  ا كراهمي مرتبمة ممن مراتمي البيم ،  :ب  نقول ،، وا نسان متواا  عررا ، والبي  كذل الدقة

ط لصحة البي  وال شي  من الررط بداخ  يف املقتضي وحقيقة الري  ليكون الفاقمد شر  ،ايي النفسأو إذ الرضا 
 نازلة من الواجد. ،له مرتبة

صمحة، وأمما إامالق لمحممول وهمي اللشمرط الصمحة لمد داخم  يف حقيقمة الرمي  بم  إرما همو شمرط آخر: بوجه 
عممن البيمم  ا كراهممي تناسممبات احلكممم واملوضمموع ال  ، لممو قيمم  باالنصممراف،رإرمما ينصممرف َأْوفُااوا بلاااْلُعُ و ل احلكممم بممم
المبطالن بم  ي مناسمبات احلكمم واملوضموع سمابقة وقمد سمبق حب،هما، وال تقتضممرتبمة كية املاهيمة، راهنما يف مرمك  بسبي 

 عدم الل وم رقط كما سبق تفصيله.
 البيع الفضولي نوع وليس مرتبةوكذا 
 .البي  الفضويل، رانه قسم من أقسام البي  وليس مرتبة من مراتبه وكذلك

                                                           

 م،ال  أول ألول الكايف. يراج  (1)
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 :الحقا  أو العقد  إما أن جيي  املال   ة  رضولالبائ   أك،ر تفصيال :وبوجه 
يكون  رإن البائ  جيي أن ؛ةز ى ا جارإن أجاز  رهو بي  حقيقي لحيح، إذ استمد لحته من سلطنة املال  عل

وذلمم  بعمد الفممراا عمن امجممواب  ،الفضمويل بعممد ا جمازة سمملطان اعتبمارا  رممان  الوكيمم  سملطانكمما ان و مالكما  أو سمملطانا  
ة ريمممما سمممبقها )بنممما  علمممى القمممول هة انمممه كيممم  ينقلمممي املاضمممي عمممما وقممم  عليمممه وكيممم  تمممني ر ا جمممازة الالحقمممعمممن شمممب

 ، أو لممد ذلمم ،بالكرم ( رممإن البحممث كلمه مبممين علممى الفمراا عممن ذلمم  بمدعوى اهنمما أمممور اعتباريمة وأمرهمما بيممد املعتمرب
البيممم  ، أو رقممم : ا جمممازة، أو حيمممث كانممم  سمممتلحقه ا جمممازة يف علمممم اهلل تعممماىل حلقتمممهبيممم  الفضمممويل حيمممث ر :وعليمممه

 .، وهو نوع من أنواع البي  وليس مرتبة منهامللحوق با جازة، بي  حقيقة
  وشمبه ن واملم، من واملتممر  ب  إرما همو لمورة بيم  نظمد بيم  اامازل واملممتحِ   بيب، رليس هذا املسمى بيعا   ُ    مل جيُِ وإن 
للفضمويل المذو مل تلحمق معاملتمه ا جمازة، لطنة بدرجاهتا )املالكية أو التخوي ( وال سملطنة رإن قوام البي  بالسذل ، 
 .بوجه  

 السلطنة حقيقة تركيكة؟ ي ال:ال 
 ة عل ة معدة لصحة البي  وليس  داخلة يف حقيقته ليكون مرككا  ترككيتها.السلطني ال: إذ 

 لكن العرف ال يرى االنصراف سل منا،
سمممل منا أن البيممم  ا كراهممي مرتبمممة ولمميس نوعممما ، لكنمممه بيمم  عررممما  دون ريممي، وال  مممد أحمممدا  مممن العمممرف يمممرى  ثالثاااً:

 ا ا كممر  عنممه، ملمما سممبق مممن ان َأْوفُااوا بلاااْلُعُ و ل ح القممول بانصممراف إاممالق ه، كممما ال يصممانصممراف عنمموان البيمم  عنمم
 يفيد عدم الل وم ال عدم الصحة.

 مشككية الداللة -ب
القسمممم الرابممم : أن يكمممون االنصمممراف ملرمممككية كية الداللمممة: وقمممد ذكرنممما يف حبمممث سمممابق: )مرمممك   :الثاااانيالوجاااه 

خفممي الداللممة يف  ،حصممة   الداللممة مممن حيممث الوضممو  واخلفمما  ، تعمميف كممون اللفممج يف عممامل ا  بممات ظمماهر الداللممة يف
يف المممواردتني ي( حصمممة أخمممرى، ممممن لمممد أن يكمممون منرمممأُ  مرمممككية املاهيمممة ، كمممما يف معممميف لفظممم  )امجمممواز( و)املضممم

إذا جمماز عممن جمم   مممن أجمم ا  الصممالة كممالقرا ة تعممين ي يعفممور ، حيممث إن لفظممة )امجممواز( أبكممد وابممن أي مممو ق  ابممن 
، ورمرٌد وهو ما لو دخ  يف امج   الالحمق، ، ررٌد داللُة امجواز واملضي عليه واضحة جليةرردان)املضي( رله كموالركوع ، 

 لو خر  من امج   السابق ومل يدخ  يف الالحق .؛ وهو ما داللُة امجواز واملضي عليه خفية
ََ فلاي َشايَ لَاْم َتُهاْ  في مو قة ابن أي يعفور: ر  ذا ج تمهإمما رمإن مقابم  مل هم   ؛ همو  (1)إلنََّما الشَّكُّ إلَذا ُكْنا

                                                           

 .101ص 1 : األحكام هتذيي (1)
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ممما جمما  يف ينصممرف )ج تممه( إىل لممورة دخولممه يف امجمم   أو الممركن الالحممق، وكممذا رهمم  ؛ رممال شمم  وال اعتنمما  بالرمم 
ااهل َكَمااا ُهااو: مو قممة ابممن أي بكممد ااا قَااْد َمَضاام َفاْمضل ََ فليااهل ملمَّ عممن الفممرد أمضممه رهمم  ينصممرف  (1)ُكاا ُّ َمااا َشااَكْك

 .(2)(األخفى
 البيع علم البيع اإلكراهي خفي ة؟ اللة ه  
َأَحاا َّ اللَّااُه أو  َأْوفُااوا بلاااْلُعُ و ل يممدعى أن داللممة البيمم  علممى البيمم  ا كراهممي خفيممة أو يممدعى أن  ممول رقممد 

ْيعَ   البي  ا كراهي، خفي... اْلباَ
 انه ال خفا  عررا  يف  ول البي  للبي  ا كراهي وال خفا  يف  ول ا االقات اا. أواًل: وفيه:
رمان ذلم  مقتضمى السملطنة  الصمحة،ال  َأْوفُاوا بلااْلُعُ و ل  ا كمرا  يررم  ا لم ام املسمتفاد ممنسمل منا، لكمن  ثانياً:

ْيعَ وعدم  ول  من جهة ومقتضى االمتنان من جهة أخرى، ، حى مم  قطم  النظمر عمن ذلم ، لمد َأَح َّ اللَُّه اْلباَ
حته جمه لررعمه لمه رمال و ل وم م ا كمرا ُ     ر من ر  إضار لوجود أدلة أخرى تصححه رانه عقد والعقد العريف لحيح والزم رم

، بعممد زوال ا كممرا ، أو ال أن جييمم  العقممد ا كراهممي :سمملطنة املكممر  علممى مالممه :مقتضممى قاعممدة السمملطنة املت ل لممة مممادام
 .جيي  

*  *  * 
 مخسة أم،لة للمرك  ومخسة أم،لة للمتواا .أضرب  -
 عدم رجوع املتواا ، دقة ، إىل املرك .برهن  -
 عدم مرككية البي .برهن  -
 سل منا أن البي  مرك ، ركي  نستدل على عدم انصراف أدلة العقود عنه؟لو  -

 د وآله الطاهرينوصلم اهلل علم محم
 

 ُخطَوة   بلُك ِّ  َلهُ  الل هُ  َكَتبَ  َغيَرُ ، ويُاَعلَِّمهُ  بلهل  للَينَتفلعَ  العللمل  ملنَ  باباً  يَلَتملسُ  بَيتلهل  ملن َخَرجَ  َمن : اهلل رسولقال 
ياَمها َسَنة   ألفل  علباَ ةَ  َل  طُيورُ  َعَليهل  وَصل م بلَأجنلَحتلها، الَمالئلَكةُ  وَحفَّتهُ  وقلياَمها، صل  وَ وابُّ  الَبحرل  وحيتانُ  السَّما

، د ي اً، َسبعينَ  َمن لَلةَ  الل هُ  وأنَ َلهُ  الباَرِّ َل  َلو أن َلهُ  َخيراً  وكانَ  صل َرةل  فلي َفَهَعَلها َلهُ  ُكلُّها الدُّنيا كاَن  اآلخل
 (.57ص 3 عوايل الآلل : )

                                                           

 .333ص 2هتذيي األحكام:   (1)
 بتصرف. - هم1331حمرم احلرام  20( 3واالنصراف( ))التبادر ولحة السلي  (202) مباحث االلول (2)
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