
 ه4111/ رجب  08األحد . ....................................... (908)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
(630) 

 مخترعة للشارع أو للعرفانها االحتماالن في االعتباريات: 
دعاااون أ  املعااااعالو املعروفاااة، إلاااالبيل وا واااارة والااارهن والن اااا  والطاااال   فاااا   ه آخ   ر: وبوج   

وشبهها، وأ  االعتبارياو املعروفة إلاملل ية والزووية واحلرية وشبهها، ووادو عال وواود البةارية يف 
 و  ااي، عاان دو  أ  العااام ابتااداا التاااريا، وااااا عااا اخاعهااا النااامل، املساامى يف املصااطل  بااالعر 

، بال إلاا  دورهام  ارد وإرشاادهم إليهااتعلايم الناامل  اا  إنةاائها أو حاف يف لألنبياا والرسل دور يف
حف مسيت عند املةهور، با عضائياو، هي دعون بدو  دليل إذ إلماا  ، ولو بالس وو،إعضائها

علاى األقال  حيتمل أ  ي و  قد اخاعها النامل )العر ( حيتمال أ  ي او  قاد اخاعهاا األنبيااا أو 
ناااامل إليهاااا  ف ماااا أرشااادوهم إو الصااالة والصاااوم والزإلااااة واكهااااد، أرشااادوهم إو الن اااا  أرشاادوا ال

وهاال هااي إال   ، اا اوالبياال باادل الساارقة أو الربااا    وه تاارإلهن إلاملعل  ااةباادل الساافا  والطااال  باادل 
  الفردياة عينااو وال أااراو بال –إلدعون أ  البةر يف بدا التاريا مل ي وناوا يعرفاو  للمل ياة الةةصاية 

 نعود إو عاا إلن ااعليه أنه جيب أ  ، إلما ادعاه الةيوعيو  وفر عوا إلا  إلل شيا عةاعاو بني اكميل
ععتااا  ساااالها عااا ر   هااالفعلياااه يف  ااادر التااااريا، إذ عااان أيااان ابتااات  ااام هااا ه احل ي اااة التار ياااة  

يت ال الي ينيااة الاا عهااد ا نسااا  الباادائي  أو ناازل أااا وحااي، أو إلةاافت عنهااا االحفورياااوععا اار لل
  حتتمل التفسرياو املتعددة

املوافق للطبل البةري أ  ي و  أوائل النامل ال ين عاشوا على وواه األر،، حاف    ا ن ول بل
الفرديااة، إذ عاان  باال  –عاال قطاال النظاار عاان إواننااا ب ااوام آدم وحااواا وذريتهمااا، قااد عرفااوا املل يااة 

يأخا ها عناه هاريه  أ بعل او له، ل ا ال يرضى  أ  يعت ها مثرةو أو اقتطف   ةو ا نسا  انه إذا  اد مس
 دو  رضاه إلما يرن أ  له احلق يف عبادلتها مبا حازه هريه  
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وعااااوداو علااااى باااادا  ال شااااط يف ا  الةااااارع عتطااااابق عاااال العاااار  العااااام، يف أ ااااول املعااااااعالو 
ا أو واالعتباااااراو العاعااااة، املعهااااودة، ل اااان ال ااااالم يف األساااابق، وأ  العاااار  اعتاااا  فأعضااااى األنبيااااا

الع اااا  املةاااهور بناااوا علاااى األول، فلناااا أ  نساااأ م عااان الااادليل فاناااه  ااار  عااادعى، بااال األروااا  
العتبااار الع ااا أل  األنبياااا سااادة الع ااالا وقااد وااااوا  سااعاد البةاار يف الاادنيا وا خاارة، املطااابق ل
، يف حااد ذاتااه والعاار  العااام تباال ال الع ااا وإ  أع اان سساانياالعتبااار أ  ي ونااوا امل  يف فاااألرو  

 عا سيأيت  وهريه( 13)سورة الب رة  ا ية  َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّهاعليه عثل  ويدل
 فهل المعامالت مخترعات شرعية؟

املةااهور ال ااول باحل ااائق الةاارعية يف العباااداو دو  املعاااعالو، وأ  األخاارية ليساات  إن قل   :
 عر أ  الةارع قد أعضاها هاية األ ،ئيةعن خماعاو الةارع بل هي اعتباراو عرفية ع ال

 إمضائيات في أصولها تأسيسيات في حدودها -4الجواب: 
، تأسيسااااياو يف أي عاهياهتااااا عااااا ساااابق عاااان أاااااا إعضااااائياو يف أ ااااو ا أواًل:أ  ن ااااول  : لن    اقل     

حااادودها، فلااام ت ااان، علاااى هااا ا ح اااائق شااارعية، بااال ح اااائق عرفياااة أعضااااها الةاااارع بزياااادة يف بعااا  
 فيما ن لناه عنه فراول احمل ق النائيين يف عثل املل ية والزووية الةروط واخلصو ياو، إلما  ر  به 

 عقلية –وهي حقائق فطرية  -0
املةاعااااو الع لياااة( وأ  إلااال  –إو ال اااول باااا)احل ائق الفطرياااة  ثاني   اً أ  نعااادل عااان ذلاااط  ولن   ا

ي إلا لط العار  العاام، هاعاا اعتا ه الةرعية هي إل لط إلماا أ  إلال االعتبااراو العرفياة، واملاراد أاا 
ع لياة  –العرفياة( فاملل ياة عاثالو، ح ي اة فطرياة  –أيضاو، ولنا أ  نسميها، توسعاو )احل اائق الةارعية 

عرفية، وليسات ح ي اة عرفياة أو اعتبااراو عرفيااو حمضااو والةاارع  ارد  –وهي بعد ذلط ح ي ة شرعية 
 الع ود إلالبيل وا وارة   بيا  ذلط حال عٍ   ا، وإل ا 

 ،عالواملعرو  هو انائي املةاعاو الةرعية إلالعبااداو، واالعتبااراو العرفياة إلاملعاااملعهود إّن 
ل ن التدبر ي ودنا إو أ  إلل املعاعالو املعروفة لدن البةر على اعتداد التاريا )ولايا املعااعالو 
 اخلا ااااة بااااأعرا  خا ااااة( إلااااالبيل والةااااراا والاااارهن وا وااااارة والصاااال  واملزارعااااة واملساااااقاة واكعالااااة
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االعتباااراو العرفيااة املعهااودة لاادن العاار  العااام البةااري إلاملل يااة  مجياالوال فالااة والضااما ، وإلاا لط 
هاي عاا تنطاق بأ او ا الفطارة، أو ف ال عاا  ،ههاوالزووية واحلرية والرقية وحاف ال ضااوة والوالياة وشاب

حي ام باه هاي عاا يف فطرته أو  (3)حبسنها نسا  ي عن يدرإلها أو حي م أا الع ل، فإ  املل ية أعر 
علااى ذلااط العااام إ ااا هااو البناااا العاار  ودور ع لااه، وإلاا ا عبادلااة عااال مبااال املساامى بااالبيل وأعثا ااا، 

عااٍ ، أو ف اال  ، فالةااارع اانياااو  إليااه أرشاادأوالو و بااع علااى ذلااط فانااه الةااارع حااال ، وإلاا ا واإلتةااافه
او العرفيااة مبااا هااي هااي، فإاااا باا اهتا ليساات أو الفطريااة ولاايا لالعتبااار للمرت اازاو الع ليااة  ،عرشااد

الةارعي عاا ا عضااا عتعل اق  ل  ع افا  أإلثر عن اعتباراو عسندة إو عست ل ع لاي أو عرت از فطاري، 
العاار   يف إلاال األعااور الاايت بااعأو الفطاارة، بااه ح اام الع اال عااا دو  مبااا هااو عاار  العاار   بااع عليااه

  ز عروو و  ، تساع  أو جتعلى حسب ع تضياهتا
أعاا املل ياة ع لياة،  –بال هاي يف أ او ا فطرياة أ  ي ال  ا  العبااداو خماعااو شارعية  واألوو
فطرية وا عضااا قاد  اب  عليهاا، ولاىن بادن  –اعتباراو ع لية فهي املعاعالو املعروفة ونظائرها و 

فإ اا هاو ل وااا  ، لاو وواد فرضااو عاا يساتظهر عناه ذلاط،يف بادئ النظر  ب ها علاى االعتباار العاريف
عرائاااي لتلاااط االعتبااااراو الااانفا أعرياااة عااان دو  عوضاااوعية لالعتباااار العاااريف أباااداو أو إ  شاااىت ف ااال 
الواسااطة واسااطة يف الثبااوو وليساات واسااطة يف العاارو،، وساايأيت ال ااالم عاان الثماارة يف ذلااط وإ  

 –ولاىن أبيات عان ذلاط فن اول  املعااعالو إعضاائية  ،تظر، فاان اا تضمن عا عضى قبال أياام إشاارة
وهاي بااالتبل  ية  أعاا إلواااا إعضاائية فل واااا إعضااا للمرت ازاو الفطريااة والع لياة، يف عاهياهتاااتأسيسا

إلواااا تأسيسااية ل واااا تأسيساااو يف بعاا  وأعااا   إعضاااا لألعاارا  املطاب ااة  اااب لالحتاااد بينهااا بووااٍه،
 ال يود والةروط واملوانل وشبهها 

َأَح لَّ ثال قولاه تعااو مب ،مباا هاو عةار ع لأعضى يف عامل التةاري املوو ول وعال ا    والحاصل:
ع و   يف عامل الت وين، أو بعبارة أخرن  بع تةريعاته علاى  باق عاا مبا هو عا وعله  اللَُّه اْلبَ ْيعَ 

 فطر النامل عليه، يف أ ول املعاعالو وعاهياهتا 
                                                           

 إذعانه جبوازها وإباحتها وي في  (3)
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 والحجج أيضاً فطريات والشارع ممٍض لها
، مبعااع عنازيتااه ، يف أ ااو ا، فااإ  حايااة خاا  الث ااةاحلاااب بأمجعهااا هااي إلاا لط ا    ب  ل نق  و :

أعااار فطاااري أو عسااات ل ع لاااي، وإلااا ا حاياااة إقااارار الع اااالا علاااى أنفساااهم  وعع ريتاااه أو لااازوم إتباعاااه
وحايااة البي نااة، والةااارع أعضااى ذلااط وأإلااده يف أ االه وأسااا لااه يف حاادوده، وعلااى تلااط احلاااب 

رع سااااإلتاو عااان تلاااط األعااارا  تو اااوا الةاااا بعااا  األعاااالم ساااارو األعااارا  البةااارية، وحيااا  وواااد
ا عضااا يف  ب    اإعضااه  ا، عل ااا ال تعادو إلوااا عرائاي لتلاط األح اام الع لياة الفطرياة، ولاىن 

الظاهر على االعتبار العريف فهو جملرد إلونه عرآة ال الست الليته، فهو يف الواقل إعضاا ل لط احل م 
 عر  العام يعت  املرآة لألوسل أو األضيق الواقعي، هاية األعر انه حني الةط فا  ال

عرت اازاو حيطااة إعااا  حا تااه مبااا مل ماا  بااه عاان فهااو يف احلاادود وال يااود  الةااارع وأعااا تصاار 
ع إلاااد يف واقعاااه ولااايا ع سسااااو، وأعاااا لدخولاااه يف بااااب  ، علاااى هااا ا،الفطااارة وأح اااام الع اااالا فهاااو

الت يياد مباا ال نفهام لاه ووهااو إال  التزاحم وووود وهاو أخرن، خفيت علينا، اقتضات عان الةاارع
ا  علمنااااا بااااأ  أح اعااااه علااااى ع تضااااى احل مااااة وأ  أفعالااااه ععللااااة باااااألهرا، ي ودنااااا إو ا ذعااااا  

وأ  الع اال لااو أحاااط بتلااط اكهاااو إللهااا  مبطاب ااة عااامل التةااريل وا اباااو لعااامل الت ااوين والثبااوو
مباا ح ام  ،مل حي  ب ال اكهااو حل م مبا ح م به الةرع، وإ  شىت قلت  له ح م تعلي ي، إذ

 وللبح   لة وتتماو بإذ  اهلل تعاو  أحاط أا  حي به الةارع تنايزاو 
*  *  * 

، وناقةااااه إ  خطااارو ببالااااط د  ااااياهة دليلناااا بعباراتاااطع اااوأ  عااادعانا يف  سااااة أساااطر، ص لخ    
  عناقةة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

 َمْن َعظََّم ِصَغاَر اْلَمَصاِئِب ابْ َتاَله اللَّه ِبِكَبارَِها  قال أعري امل عنني )عليه السالم(
 ( 444اب البالهة  قصار احل م )
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