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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
(639) 

 ؟ضماا اإل، فكيف يدعى شريعة قبل نوح ال 
ال توجدددد شدددة آلدددريعة  ام العليددده السدددالما ؤدددي يضدددال با ددده املاسددد  ل   دددائيا  أو امل ددد    دددا، بددد  إن قلتتت : 

، فكان الندا  يف تلدا األا دان، بدني ا نيهمدا، يوعدا لون ا ولدال املعدا ال ، العليه السالما  ع  وح   وجد الشريعة 
 أ  اها؟ي هو الذالعليه السالما   وحا   فغاية األ ر ان

 األجوبة: ذلك ضمدعى بال دليل، واالعتبار على خالفه
ذلا  دعى بدال اليد ، بد  يشدهد علدى العكد   نهدا وأن الشدريعة بددأ   دع أول بشدري وجدد علدى  قل : أواًل:

تكدن هدو أن األ بيداج جداجوا اسدعاا البشدر يف الدد يا وا خدرة مجيعدا  و  ، فا دا االعوبدار فوجه األرض، االعوبار والددلي 
مجيعا  حيث ذهبوا إىل أن األحكام تابعة به ، أي العدلية، ا خرة فضط، ويشهد له  ا الوز وا هموهم إسعاا البشر يف 

ملصاحل و فاسد يف املوعلضا ، واملضصوا املصاحل واملفاسد الد يوية ال األخرويدة فضدطأ أال تدرن أن ا مدر وامليسدر وقود  
َبيتتتر  َوضَمَنتتتاَفَع َللن تتتاَ   الددد يج و    ذا   فاسدددد ا يويدددة بالغدددة َيْستتتََُلوَنَك َعتتتَن اْلَ ْمتتتَر َواْلَمْيَستتتَر قَتتتْل َفيَبَمتتتا َإثْتتتم  َِ

تتتتَر ضَمتتتتن نت ْ َعَبَمتتتتا بتَ ِْ ا وأن الصددددالة والصددددوم واحلددددم و    فيهددددا  نددددافع بالغددددة 912السددددورة البضددددرة  ا يددددة  َوَإْثَمَبَمتتتتا َأ
 ْلََيْشتتَبدوا ضَمنتتاَفَع َلَبتتم  ا 92السددورة احلددم  ا يددة َ َر الل تتَه َمْئَمتتَلُن اْلَ لَتتو ِْ  ا92السددورة الرعددد  ا يددة  َأاَل بَتتَك
  ا1الَصوضَموا َمَصُحواا 172السورة البضرة  ا ية  َوَلَكْم َفي اْلَ َصاَص َحَياة  و

َبم ضم   ا131السورة النساج  ا يدة  َفَعنَد الل َه ثَتَواَ  الُدنْتَيا َواْْلَخَرةَ وقال تعاىل   ن يَتَ وَل رَبت َنا آمََنتا َفتي َوضَمنتْ
أَنتتتَ  َولَيفتتتي َفتتتي التتتُدنْتَيا ا 901السدددورة البضدددرة  ا يدددة  التتتُدنْتَيا َحَستتتَنًة َوَفتتتي اْْلَختتتَرَة َحَستتتَنًة َوَقَنتتتا َعتتتَكاَ  الن تتتارَ 

ْاتَل الل تَه َعَلتْيَكْم َولَتْواَل فَ ا والويل يراعى  صاحل املوىل عليه حيثما ؤان وليه 101السورة يوسال  ا ية  َواْْلَخَرةَ 
َوضَمتا َأْرَستْلَناَ  ا 11السدورة الندور  ا يدة  َورَْحَمَتَه َفي الُدنْتَيا َواْْلَخَرَة َلَمس َكْم َفي ضَمتا َأَفْاتَتْم َفيتَه َعتَكا   َعَ تيم  

  ا107السورة األ بياج  ا ية  َإال  رَْحَمًة لفْلَعاَلَمينَ 
مما تدل بأمجعها إ دا بالداللدة املطابضيدة  وغريها ا93السورة النور  ا ية  نْتَيا َواْْلَخَرةَ لََعَنوا َفي الدُ ويف املضاب   

علدددى أن الشدددأن الدددد يوي يف هدددميم حمدددط اهومدددام الشدددار   ،أو االلوزا يدددة أو بداللدددة االددداج والونبيددده أو بداللدددة ااآلدددارة
                                                           

  922، ص23حبار األ وار  ج ا1ال
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للمصدلةة اون    دارقة والنكداح هدو احلللمصدلةة اون الربدا أو السد   داحلاهذا ؤ ن، وال ريب أن البيع هدو ولطفه، 
 السفاح وهكذا 

 األدلة على وجود الشريعة ضمع آدم ضمن 
آام العليه السالما ، أي  ع الشرائع بدأ   ع أول بشري وجد على سطح األرضالدلي  فا ه قائم على أن  وأضما

 تدل عليه األالة العا ة وا اهة فإن ذلا هو  ا 
َناَت َوأَنَزْلَنا ضَمَعَبَم اْلَكَتاَ  َواْلَميَزاَن لَيتََ وَم الن اَ  بَاْلَ ْسطَ  قوله تعاىل وضمنبا: يتف السورة  َلَ ْد َأْرَسْلَنا َرَسَلَنا بَاْلبتَ

ا وا ية عا ة تدل على أن مجيع الرس  أ دزل  عهدم الكوداب وامليدزان ليضدوم الندا  بالضسدط، والعددل 92احلديد  ا ية 
ؤدد   نهمددا علددى أ ددر واخددو    فدددل  ؤدد   نهمددا علددى ا خددر وإذا اجومعددا اف قددا   فدددل  اجومعددا  اقدد  والضسددط ممددا إذا اف

 ا  بددني الظهدداَهر َوَ ْندده مددي اْلَمْكيَددال قسددطلالَأن اْلضْسددط َهددَو اْلعددْدل اوقيدد   ،ؤمددا قيدد   الضسددط باملاليددا  والعدددل بغريهددا،
ّه  َواْلَميددَزان قسددطا   واملعددا ال   ا1الا تددَراَظ هَدداهرا ، َوقددد يكددون  ددن اْلعددْدل َ ددا  فددىأَلَ هددَه يصددور لَددا اْلعددْدل يف الْددَوْان َحدد

بأ واعهددا  ددن بيددع وإجددارة وهبددة وهددلح و زارعددة و سدداقاة وغريهددا، بشددرو ها،  ددن الضسددط والعدددل اون ريددب، عكدد  
 الغصب والغنب والغش والرآلوة والسرقة والربا والنجش و ظائرها 

روي عددن ابددن   صدداص ددا ورا يف االخو  نهدداو  ،رسدد ا ؤددان  ددن الالددة الروايددا  علددى أن آام العليدده السددالم ِمتتا
تتد  )عليتته الستتالم( وَ َأو َل اْلَمْرَستتَليَن آَدَم عبددا  أ دده قددال   انَتتَ  اأْلَنَْبَيتتاَ  ضَمائَتتَة أَْلتتفب َوَأْربَتَعتتًة  آَختتَرَمْم ضَمَحم  َوَِ

َبْم َثاَلثََماَئةب َوَخمْ  َبْم َخْمَستة  َأولَتو اْلَعتْزَم ص نَتوح  َوَإبْتتَراَميَم َوضَموَستى َوَعيَستى َوَعْشرَيَن أَْلَف نََبيٍّ الُرَسَل ضَمنتْ َسة  َوضَمتنتْ
تتتد   تتتد   َوضَمَحم  َ  َوَشتتتَعْيب  َوَإْستتتَماَعيَل َوضَمَحم  َرانَيُتتتونَ  َوَخْمَستتتة  ضَمتتتَن اْلَعتتتَرَ  َمتتتود  َوَصتتتاَل آَدَم   َوَخْمَستتتة  َعبتْ

َوَأو َل أَنَْبَياَ  بََني َإْسَرائَيَل ضَموَسى َوآَختَرَمْم َعيَستى َواْلَكتَتَب ال َتتي  )عليبم السالم( َوَشْيث  َوَإْدرَيَس َونَوح  َوَإبْتَراَميمَ 
َبتا َعَلتى آَدَم َخْمَستوَن َصتَحيَ ًة َوَعَلتى َإْدرَيتَس  )علتيبم الستالم(أَْنزََلْ  َعَلتى اأْلَنَْبَيتاَ   ََِتتا ب َوَأْربَتَعتَة َِتَتبب ضَمنتْ ضَمائَتَة 

ْنَجيَل َوَعَلى ضَمَحم  َثاَلثَوَن وَ   دب َعَلى َإبْتَراَميَم َعْشَروَن َوَعَلى ضَموَسى التت ْورَاَة َوَعَلى َداَوَد الز بَوَر َوَعَلى َعيَسى اإْلَ
 فوأ    ا9ال اْلَ ْرَقانَ 

َرَ  َستًد قوله تعاىل  وضمنبا:   دورا الض دية  ا وا يدة واراة33السدورة الضيا دة  ا يدة  أََيْحَسَب اإلْنَساَن َأْن يَتتتْ
احلضيضيددة، فوفيددد أن اا سددان اددا هددو إ سددان   يدد   سدددن  همددال   ددن  طلددي  ددا يصددلح أ ددر ايندده وا يدداظ، وذلددا هددو 

أََيْحَستَب الوعيد والوهديدد للكفدار   وجه ىعل   قال   مث ال  بيانالو تفسري  ضو ى إ القها، وقد هرح به املفسرون ففي

                                                           

  931أبو هالل العسكري،  عجم الفروق اللغوية، اار العلم والثضافة للنشر والووايع د الضاهرة، ص ا1ال
  931ص 1فيد، ااخوصاص، اار املفيد د قم، جالشيخ امل ا9ال
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تتَرَ  َستتًد   الل دده  والنشددور احاحددد لددنعم  الكددافر بالبعددث  ناا سددا  أيظددن  و عندداظ اإلْنَستتانَ    يدد    أن   و عندداظ َأْن يَتتتْ
  يف   عليده أعدوا   هدو   ملدا   ، وإهدالح لده   تضدوم  فيده ويكدون ،  بده أ در ياخدذ   غدري    دن   مهد  ن، فالسد األ ر والنهي  عن   همال  

   وآخرته  ا ياظ  يف   به   وأمج   عاقبة أ رظ
َرَ  َسًد   وجماهد   عين  عبا   بنا  قال و    ينهي واليا ر   ال مهال   أي   َأْن يَتتتْ

  فوأ   ا1الا وقدرته  عضله  ؤمال    ع  ينهى واليا ر   فال  همال   ي    أن   اا سان  حيسب  أوقي 
ُْمَيتَن  قوله تعاىل  وضمنبا:  َبا َجَميًعا َفَإضم ا َي َكم ضمفنفي َمًد  َفَمن مََبَع َمَداَي فَتاَل َختْو   َعَلتْيَبْم َواَل قَتْلَنا اْمَبَئوا ضَمنتْ
ا و دن الواضدح أن املدراا با ددن لدي  أهدول الددين لبداهدة علدم آام بالووحيدد 32السورة البضرة  ا يدة  َمْم َيْحَزنَونَ 

 العدل وآلبهها، ب  املراا الشرائع و 
نَتْم َوَعل َم آَدَم اأَلْسَماقوله تعاىل وضمنبا:  َُْسَما  َمَؤال  َإن َِ ل َبا ثَم  َعَرَضَبْم َعَلى اْلَمالَئَكَة فَتَ اَل أَنَبَلوَني َب َِ  

َنتتا َإن تتَك أَنتتَ  اْلَعَلتتيَم اْلَحَكتتيمَ  -31السددورة البضددرة  ا يوددان   َصتتاَدَقيَن ق قَتتاَلوْا َستتْبَحاَنَك اَل َعْلتتَم لََنتتا َإال  ضَمتتا َعل ْمتتَ
عددن أع عبددد اهلل العليدده السددالما فضددد ورا أهنددا تشددم  املعددا ال  ؤلهددا إضددافة إىل العبددااا ، ا واألمدداج ال آلددا 39

تتاَستتَُْلَتَه َعتتْن قَتتتْوَل الل تتَه: قددال   ل ب  اَ  َِ تتَعاَ ، َواْلَجَبتتاَل، اأْلََرَضتتيَن، قَتتاَل: ضَمتتاَذا َعل َمتتَه؟ َوَعل تتَم آَدَم اأْلَْستتم   َوالشف
َب َمْحَتتتَه، ثَتتم  َن َتترَ  َواأْلَْوَديَتتةَ  تتا َعل َمتتهَ  فَتَ تتاَل: َإلَتتى َبَستتا ََ ضَمم   لكددن  علمدده العليدده السددالما  ددا  ضددو    ا9الَوَمتتَكا اْلَبَستتا

، أو   يكدددن  دددأ ورا  أ  ددداها ولدددو بالسدددكو   ارآلددداا ا لدددي إليهدددا أو إ شدددائها، فهدددو أعدددم  دددن املددددعىأ إذ لعلددده
  بشيج

واملعدا ال  يف حضده، و دن العبدااا   وأ ا األالة ا اهة فالروايا  الكثرية الدالة على تشريع العديدد  دن العبدااا 
وبعدد  والدددفن  الصددالة علددى امليددةوهددالة املغددرب والعشدداج و احلددم اددا يشددوم  عليدده  ددن  ددوا. وسددعي ور ددي    إ  

  حر دة تدزويم و دن األحكدام و ن املعا ال   النكاح، و نها باملعىن األعدمالصلوا  املسوةبة، والضربان، وغري ذلا، 
  ، فراجع الروايا  الشريفة يف امللةيالوضية وغريهااألخوا ، وحر ة الضو  وثبو  الضصاص، وثبو  

ان قائدمم ال ئرة والع ال   سّلمنا، لكن النا ِ 
سل منا، ان الشدرائع بددأ   دع  دوح، وأن الندا  ؤدا وا قبلده يوعدا لون بدأ وا  املعدا ال  وحيدواون ويوملكدون   ثالثاً: 

العضدد  والفطددرة،  آلددأهناؤددان قائدددهم يف إذ  عضليددة،  –إ  ولكددن  ضددول ؤمددا سددبي أن املعددا ال  املعروفددة ؤلهددا فطريددة 
العضليددا  فهددي إ  دداج  ددا ال  –علددى تلددا الفطريددا   صددب   دداج األ بيدداج ال ددوح و ددن بعدددظ، أو آام و ددن بعدددظا ا إ و 

                                                           

  909ص 10الشيخ الطوسي، تفسري الوبيان، إحياج ال اث العرع د بريو ، ج ا1ال
ال هددان يف تفسددري ، السدديد هاآلددم البةددرا ، 39ص 1حممدد بددن  سددعوا العياآلددي، تفسددري العي اآلددي، املطبعددة العلميددة د  هددران، ج ا9ال

  132ص 1الضرآن،  ج
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لولدا الفطدرة واحلكدم العضلدي، ال ادا هدي هدي،  ة رآهي  مابفلالعوبارا  العرفية اا هي عرفية، ب  ان ؤان إ  اج  ا 
 أ ه لو تعارض االعوبار العريف  ع املسوض  العضلي أو الفطرة، ملا ؤان له أاىن اعوبار د له  ويشه

 امحاد المبادلة بالصيغة فإضمااؤما إضمااؤما -6
ْيعَ سبي ان احملومال  يف املضصوا  ن البيع يف متمة:   عديدة تبلغ سبعة حمومال  أو أؤثر، وهدي  َأَحل  الل َه اْلبتَ

أن املراا بالبيع  إ شاؤظ وهيغوه، أو الوسبيب به إىل املباالة، أو املباالدة، أو امللكيدة احلاهدلة بده، أو االعوبدار النفسدا  
 امل ا، و  يال 

 دددا ذؤدددرظ احملضدددي الندددائيين  دددن أن املدددراا املعدددىن األول والثالدددث  عدددا ، اعدددىن اهنمدددا حيدددث ؤا دددا  االحتمتتتال الستتتاد :
ْيعَ ا  ن  وةدين وجواا  فاملرا ألهنمدا وإن ؤا دا  وعدداين  فهو دا  لكنهمدا  وةددان وجدواا ،  أؤالمهدا َأَحل  الل َه اْلبتَ

غة البيدع آلدة لوجدوا البيدع اعدىن هديو فا  اج أحدمها إ  اج لآلخر وذلا الحتاا ا لة بذيها واا شاج آلة لوجوا ذيه، 
  الأن   سدبة هديغ العضدوا إىل املعدا ال  ليسدة د  سدرظا القداحملضدي الندائيين  قدال ،ا فهدي هديبوجواهد اواهاملباالة فوج

 ي تددب أحدددمها علددى ا خددر ترتبددا  قهريددا  و اارااة تكددون نييارج سددبة األسددباب إىل  سددببايا حددّ يكو ددا  وجددواين خدد
   وعلضددة باملسددبب بوبددع تعلضهددا بالسددبب حيددث ان اخوياريودده باخوياريودده ؤمددا هددو احلددال يف مجيددع األفعددال الووليديددة بدد

 سددبوها إليهددا  سددبة ا لددة إىل ذيهددا و اارااة  وعلضددة بددنف  املعا لددة ابوددداج ؤمددا يف سددائر اا شدداجا  البداهددةا ان قددول 
بعددة أو اضددرب لددي  بنفسدده  وجدددا  للملكيددة أو الطلددب يف ا ددارج  ظددري االضدداج املوجددد ل حددراق البدد ا املوجددد هددو 

ن قبيد  األسدباب و املسدببا  الفلدي ا هندا   وجدواان خارجيدان حدّ اارااة املوعلضة بإجيااظ إ شاج  الفدإذاا   يكدن  د
ال يكون إ  اج أحدمها إ  اج لآلخدر بد  املوجدوا واحدد الغايدة األ درا ا ده بداخوال. االده ينضسدم إىل أقسدام عديددة 

يضيدددظ بنددو   الفددالبيعا املنشددأ بدداللفيب العددرع القسددما و بغددري العددرع القسددم آخددرا فددإذا ؤددان املددوكلم يف  ضددام البيددان و  
  ا1الاون  و  فيسوكشال  نه عمو ه حميع األ وا  و األهنا. ؤما يف سائر املطلضا   بي النع  بالنع ا

 وسيأيت  ا فيه ؤما سيأيت بيان سائر احملومال  وحتضيي املضام 
*  *  * 

 ، غدري تدام، ان االسودالل با يا  على وجوا آلرائع قبد   دوح وإهندا تشدم  اا  دائيا  واملعدا ال قد ي ال: -
 ألن ا يا    تكن يف  ضام البيان  ن هذظ احهة فال إ الق  ا، فما احواب؟

 الملحق:
ثَدَنا َعلَديس بْدَن َسدَلْيَماَن الدرهااَيس قَداَل َحد أضما الحج، ثَدَنا َأَع َرَضدَي اللهدَه َعْندَه قَداَل َحدده ثَدَنا فضد ورا يف عل  الشرائع  َحدده ده

                                                           

-12ص 1 ، السديد أبدو الضاسدم ا دوئي ر تضريدرا  ألحبداث املدرياا حممدد حسدني الندائيين،  كوبدة  صدطفوي د قدم، جأجدوا الوضريدرا ا1ال
20  



 ه8111رجب /  18اإلثنين ...... ...........................................( ..918المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( )

5 
 

ثَدَنا حَمَمهَد ْبَن َسَنان  َعْن َإْمَاَعيَ  ْبَن َجداَبر  َو َعْبدَد اْلَكدَرَم بْدنَ حَمَمهَد ْبَن احلَْ   َعَمدَر َعدْن َعْبدَد َسنْيَ ْبَن َأَع ا َْطهاَب قَاَل َحده
يْدَلَم َعدْن َأَع َعْبدَد اللهدَه العليده السدالما قَداَل  تا َأرَاَد َأْن يَتتَتوَ  َعَلتى آَدَم َإن  الل تَه مَتَبتاَرَ  َو متَ احلََْميَد ْبَن َأَع الده َعتاَلى َلم 

َرئَيَل فَتَ اَل َلَه الس اَلَم َعَلْيَك يَا آَدَم الص اَبَر َعَلى بََلي َتتَه الت ائَتبَ   َعتْن َخَئيَلَتتَه َإن  الل تَه )عليه السالم( َأْرَسَل َإلَْيَه َجبتْ
َرئَيتَل بََيتَدَا َو اْنئََلتَق بَتَه مَتَباَرَ  َو مَتَعاَلى بَتَعثََني َإلَْيَك أَلََعلف  َمَك اْلَمَناَسَك ال َتي يَرَيَد َأْن يَتتَتوَ  َعَلْيتَك َبَبتا َوَأَختَك َجبتْ

َرئَيتَل َختط  َبرَْجَلتَك َحْيتَث َأ َل ت تَماَ  فَتَ تاَل لَتَه َجبتْ َََماضَمتة  ضَمتَن الس  َزلَتْ  َعَلْيتَه  ْيتَ  فَتنتَ م  َك َمتَكا اْلَغَمتاَم ثَتَحت ى أََمى اْلبتَ
 َخط  ضَمَكاَن اْلبتَْيَ   اْنئََلَق َبَه َحت ى أََمى َبَه ضَمًنى َفَُرَاَا ضَمْوَضَع ضَمْسَجَد ضَمًنى َفَ ئ َه َو َخط  اْلَمْسَجَد اْلَحَراَم بَتْعَد ضَما

َََرَبَ  الش مْ  ََُقاضَمَه َعَلى َعَرَفَة َو َقاَل َلَه َإَذا  َس فَتاْعَتَرْ  بَتَكنَْبَك َستْبَع ضَمتر اتب فَتَ َعتَل ثَم  اْنئََلَق َبَه َإَلى َعَرَفاتب َف
ي َوْلتَدَا يَتْعَترَفَتوَن َذَلَك آَدَم َو َلَكَلَك َسمفَي َعَرَفَة أَلَن  آَدَم )عليه السالم( اْعتتََرَ  َعَلْيَه َبَكنَْبَه َفَجَعَل َذَلَك َستن ًة َفت

َما اْعتتََرَ  أَبَوَمْم َو َيْسََُلونَ  َما َسََُلَبا أَبَوَمْم آَدَم  َبَكنَوَبَبْم َِ  الل َه َعز  َو َجل  التت ْوبََة َِ
ت َُضَمَرَا َأْن َيَكبتف َعَة َف َرئَيَل )عليه السالم( َفََُفاَض َعْن َعَرَفاتب َفَمر  َعَلى اْلَجَباَل الس بتْ تلف َجَبتلب ثَم  َأضَمَرَا َجبتْ َر َعَلتى َِ

َدَم ثَم  انْتتتََبى َبَه َإَلى َجْمعب ثَتَلَث الل ْيَل َفَجَمَع َفيَبا بَتْيَن َصاَلَة اْلَمْغَرَ  َو بَتتْيَن َصتاَلَة َأْرَبَع َمْكَبيَراتب فَتَ َعَل َذَلَك آ
َلتَة اْلَعَشاَ  اْْلَخَرَة َفَلَكَلَك َسمفَي َجْمعًا أَلَن  آَدَم َجَمَع َفيَبا بَتْيَن َصاَلمَتْيَن فَتَوْقَ  اْلَعَتَمَة َفتي مَْلت ثَتلَتَث الل ْيتَل َك الل يتْ

ََ َحت تى انْتَ َجتَر الُصتبْ  ََ َفي َبْئَحتاَ  َجْمتعب فتامبئَ ]فَتانْتَبَئ ََ ثَتم  َأضَمتَرَا َفي َذَلَك اْلَمْوَضَع ثَم  َأضَمَرَا َأْن يتبئَ ]يَتْنَبَئ
ََُل الل تَه مَتَعتاَلى  َأْن َيْصَعَد َعَلى اْلَجَبَل َجَبَل َجْمعب َو َأضَمَرَا َإَذا طََلَعَ  الش ْمَس َأْن يَتْعَتتَر َ  َبَكنَْبتَه َستْبَع ضَمتر اتب َو َيْست

َرئَيتتَل َو َإن َمتتا َجَعتتَل اْعَتتتَرافَتْيَن لََيَكتتوَن َستتن ًة َفتتي َوْلتتَدَا التت ْوبَتتَة َو اْلَمْغَ تتَرَة َستتْبَع ضَمتتر اتب فَتَ َعتتَل َذلَتتَك  َمتتا َأضَمتتَرَا َجبتْ آَدَم َِ
 َفَمْن َلْم يَْدَرْ  َعَرَفاتب َو َأْدَرَ  َجْمعاً فَتَ ْد َوَفى َبَحجفَه 

َُضَمَرَا َأْن َيَصلف  َلَغ ضَمًنى َضًحى َف ْيَن َفي ضَمْسَجَد ضَمًنى ثَم  َأضَمتَرَا َأْن يَتَ ترفَ  َفََُفاَض آَدَم ضَمْن َجْمعب َإَلى ضَمًنى فَتبتَ َعتتَ َي َرِْ
َ ب َل الل َه ضَمْنَه َو يَتْعَلَم َأن  الل َه َقْد مَتاَ  َعَلْيتَه َو َيَكتوَن َستن   ًة َفتي َوْلتَدَا اْلَ ْربَتاَن فَتَ تر َ  آَدَم َإَلى الل َه مَتَعاَلى قَتْربَاناً لََيتتَ

تَماَ  فَتَ َبَاتْ  قَتْربَتاَن آَدمَ )عليه السالم( قَتْربَ  فَتَ تاَل  انًا فَتَ َبَل الل َه ضَمْنَه قَتْربَانََه َو َأْرَسَل الل َه َعتز  َو َجتل  نَتارًا ضَمتَن الس 
َرئَيَل َإن  الل تَه مَتَبتاَرَ  َو مَتَعتاَلى قَتْد َأْحَستَن َإلَْيتَك َإْذ َعل َمتَك اْلَمَناَستَك ال َتتي مَتاَ  َعلَ  ْيتَك َبَبتا َو قََبتَل قَتْربَانَتَك َلَه َجبتْ
َرئَيتَل َفاْحَلْق رَْأَسَك مَتَواَضعًا َلل َه مَتَعاَلى َإْذ قََبَل قَتْربَاَنَك َفَحَلَق آَدَم رَْأَستَه مَتَواَضتعاً َلل تَه مَتَبتاَرَ  وَ   مَتَعتاَلى ثَتم  َأَختَك َجبتْ

َرئَيتَل يَتا آَدَم بََيَد آَدَم َفاْنئََلَق َبَه َإَلى اْلبتَْيَ  فَتَعَرَض َلَه إَ  ْبَليَس َعْنَد َجْمَرَة اْلَعَ َبَة فَتَ اَل َلَه يَا آَدَم أَْيَن َمرَيَد َقاَل َجبتْ
َرئَيتتَل فَتتَكَمبَ  َمتتا َأضَمتَرَا َجبتْ تلف َحَصتتاةب َمْكَبيتتَرًة فَتَ َعتَل َذلَتتَك آَدَم َِ تتْر ضَمتتَع َِ بتف  َإْبَلتيَس ثَتتم  َأَختتَك اْرضَمتَه َبَستتْبَع َحَصتَياتب َو َِ

تتْوَم الث تتاَني فَتتاْنئََلَق بَتتَه َإلَتتى اْلَجْمتتَرَة اأْلَولَتتى فَتَعتتَرَض لَتتَه َإْبَلتتيَس فَتَ تتاَل لَتتَه جَ َجبتْ  َرئَيتتَل اْرضَمتتَه َبَستتْبَع َرئَيتتَل بََيتتَدَا َفتتي اْليتَ بتْ
بتفْر ضَمَع َِلف َحَصاةب َمْكَبيَرًة فَتَ َعَل آَدَم َذَلَك َفَكَمَب َإْبَليَس ثَم  َعَرضَ  َلَه َعْنَد اْلَجْمَرَة الث انََيتَة فَتَ تاَل لَتَه  َحَصَياتب َو َِ

تلف َحَصتاةب فَتَ َعتَل َذلَتَك آَدَم فَت تْر ضَمتَع َِ بتف َرئَيتَل اْرضَمتَه َبَستْبَع َحَصتَياتب َو َِ َكَمَب َإْبَلتيَس ثَتم  يَا آَدَم أَْيَن َمرَيَد فَتَ تاَل َجبتْ



 ه8111رجب /  18اإلثنين ...... ...........................................( ..918المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( )

6 
 

تتلف  َعتَرَض لَتَه َعْنتتَد اْلَجْمتَرَة الث الَثَتتَة فَتَ تاَل لَتهَ  تتْر ضَمتَع َِ بتف َرئَيتَل اْرضَمتَه َبَستتْبَع َحَصتَياتب َو َِ يَتتا آَدَم أَيْتَن َمرَيتتَد فَتَ تاَل لَتتَه َجبتْ
تْوَم الث الَتَث َو الر ابَتَع  فَتَكَمَب َإْبَلتيَس فَتَ تاَل َحَصاةب َمْكَبيَرًة فَتَ َعَل َذَلَك آَدَم َفَكَمَب َإْبَليَس ثَم  فَتَعَل َذَلَك َبَه َفتي اْليتَ

َرئَيَل َإن َك َلْن مَتَراَا بَتْعَد ضَمَ اضَمَك َمَكا أََبدًا  َلهَ   َجبتْ
َُضَمَرَا َأْن َيَئوَ  بَاْلبتَْيَ  َسْبَع ضَمر اتب فَتَ َعَل َذَلَك آَدَم فَتَ اَل َلَه جَ  ْيَ  َف َرئَيَل َإن  الل َه مَتَباَرَ  ثَم  اْنئََلَق َبَه َإَلى اْلبتَ بتْ

َََ َر َلَك    ا1الَوقََبَل مَتْوبَتَتَك َوَحل ْ  َلَك َزْوَجَتكَ َو مَتَعاَلى َقْد 
  فضد ورا وأضما النكاح،

إنه اهلل أ دزل علدى آام حدوراج  دن احن دة فزوهجهدا أحدد ابنيده واوهج ا خدر عن أع جعفر  الباقر العليه السالما   -1
  ا9الابنة احان
ددا أراا اهللَ أْن  - أن قددالإىل-إنه آام َولَددَد لدده آلدديث ن أع عبددد اهلل العليدده السددالما  وعدد -9 مثه َولَددَد لدده يافددث فلمه

يبدأ بالنس   ا ترون وأن يكون  ا جرن به الضلم  ن حترم  ا حرهم اهلل  دن األخدوا  أ دزل بعدد العصدر يف يدوم  دي  
امها  نزلة فأ ر  حوراج امها  زلة، فأ ر اهلل آام أن يَزوِّجها  ن آليث فزوهجها  نه مثه أ زل بعد العصر  ن الغد حوراج

اهلل أْن يزوِّجهددا يافددث، فَدَولَددَد َلشدديث غددالم ولَيافددث جاريددة، فددأ ر اهللَ حددني أارؤددا أْن يددزو ج ابنددة يافددث  ددن ابددن آلدديث 
  ا3ال  ففع 
دا يضولدون إنه اهلل أوحدى  وعن -3 ارارة قال  َسدََِ  أبدو عبدد اهلل العليده السدالما ؤيدال بددو النسد ؟ فدإنه عندد ا أَ اس 
م أن يدددزوِّج بناتددده  دددن بنيددده وأنه أهددد  هدددذا ا لدددي  دددن األخدددوة واألخدددوا ، قدددال أبدددو عبدددد اهلل العليددده السدددالما  إىل آا
 سددبةان اهلل وتعدداىل عددن ذلددا علددويا ؤبددري ا، يضولددون َ ددن يضددول هددذا؟  إنه اهلل جعدد  أهدد  هددفو خلَضدده وأحبائدده وأ بيائدده

الضددرة  دا  لَضهدم  دن احلدالل، وقدد أخدذ  يثداقهم علدى احلدالل ورسولَه واملا نني واملا ندا   دن حدرام و  يكدن لده  دن 
  ا1الوالطهر الطاهر الطيِّب    
  ا2الإنه َؤَوب اهلل ؤلهها فيما جرن فيه الضلم يف ؤلِّها حترم األخوا  على األخوةااا   ويف رواية  َأخرن أ هه 

                                                           

  101-100ص 9عل  الشرائع،  نشورا  املكوبة احليدرية د النجال األآلر.، جالشيخ الصدوق،  ا1ال
ر باب  331ر ص 90ج -احلر العا لي-، وسائ  الشيعة الآل البيةا 329ر ص 3ج -الشيخ الصدوق- ن ال حي رظ الفضيه  ا9ال

  1 ن أبواب  كاح احملرم ر ح 3
ر بداب  331ر ص 9ج -احلدر العدا لي-، وسدائ  الشديعة الآل البيدةا 321ر ص 3ج -الشيخ الصدوق- ن ال حي رظ الفضيه  ا3ال

  1 ن أبواب  كاح احملرم ر ح 3
 دن  3ر بداب  332ر ص 90ج -احلدر العدا لي-، وسدائ  الشديعة الآل البيدةا 17ر ص 1ج -الشيخ الصددوق-عل  الشرائع  ا1ال

  1أبواب  كاح احملرم ر ح
 دن  3ر بداب  333ر ص 90ج -احلدر العدا لي-، وسدائ  الشديعة الآل البيدةا 12ر ص 1ج -الشيخ الصددوق-عل  الشرائع  ا2ال
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دم يضولدون  كداحك ؤنكداح  -ألع جعفدر-ل ذؤدرَ  َروي عن أع جعفر  العليده السدالما أنه رجدال  قدا -1 اجملدو  وإهنه
م حياجسو ا بذلا، فضال العليه السالما   أ ها أ دوم فدال حيداج و كم بده، ملهدا أار  هبدَة اهلل قدال آام  يدا ربِّ ولد آام وإهنه

ار  ولَد هبة اهلل قال  يا رب  او ج ولدد اوِّج هبة اهلل، فأهبط اهلل له حوراج فولد  له أربعة أغلمة مثه رفعها اهلل، فلمها أ
  ا1ال     له على ولد هبة اهلل فزوجهنه هبة اهلل فأوحى اهلل إليه أْن  طب إىل رج    ن احن  وؤان  سلم ا أربَع بنا

َبا َنَ َر َإَلى َخْلتقب َحَستنب يف الرواية أن آام خطب حواج يف بدج ا ليضة  بل ورد َيْشتَبَه َصتورََمَه ... فَتَلم ا َنَ َر َإلَيتْ
َمت َر أَنت َبا أَنْتَثى َفَكل َمَبا َفَكل َمْتَه َبَلَغَتتَه فَتَ تاَل َلَبتا ضَمتْن أَنْتَ  َقالَتْ  َخْلتق  َخَلَ َنتي الل تَه َِ ا مَتتَر  فَتَ تاَل آَدَم ع َعْنتَد ََيتْ

الن  َتَر َإلَْيتَه فَتَ تاَل الل تَه مَتَبتاَرَ  َو مَتَعتاَلى يَتا آَدَم َمتَكَا َذَلَك يَا َر ف ضَما َمَكا اْلَ ْلَق اْلَحَسَن ال َكي َقْد آَنَسَني قَتْربَتَه َو 
َثَك َو َمَكتتوَن مَتَبعتتاً أَلَضْمتتَرَ  فَتَ تتاَل نَتَعتتْم يَتتا  َر ف َو لَتتَك َعَلتتي  َأضَمَتتتي َحتتو اَ  َأ فَتَتَحتتُب َأْن َمَكتتوَن ضَمَعتتَك مَتْؤَنَستتَك َو َمَحتتدف

َبتا َإلَتيَ  َبَكَلَك اْلَحْمَد َو الُشْكَر ضَما ََ لَتَك أَْياتاً َزْوَجتًة   بََ يَ  فَتَ اَل الل َه َعز  َو َجل  َفاْخئَبتْ َفَإنت َبتا َأضَمَتتي َو قَتْد َمْصتَل
تتْبَوَة َو قَتتْد َعل َمتتَه قَتْبتتَل َذلَتتَك اْلَمْعرَفَتتَة َبَكتتلف َشتتيْ  تتْبَوَة َو أَْلَ تتى الل تتَه َعتتز  َو َجتتل  َعَلْيتتَه الش  يَتتا َر ف فَتتَإنفي   ب فَتَ تتالَ   َللش 

َك يَتا َر ف َعَلتي  َإْن َأْخئَبَتَبا َإلَْيَك َفَما َرَضاَ  َلَكَلَك فَتَ اَل َعز  َوَجل  َرَضاَي َأْن مَتَعلفَمَبا ضَمَعاَلَم َديَنتي فَتَ تاَل َذلَتَك لَت
َُْقَبَلي َشتتْلَ  َذلَتتَك لَتتي فَتَ تتاَل َعتتز  َوَجتتل  َوقَتتْد َشتتْلَ  َذلَتتَك َوقَتتْد َزو ْجَتَكَبتتا فَ  َاتتم َبا َإلَْيتتَك فَتَ تتاَل َلَبتتا آَدَم ع َإلَتتي  فَتت

َبا َو َلْو اَل َذلَ  َُْقَبْل َإَلي  َفَُضَمَر الل َه َعز  َو َجل  آَدَم ع َأْن يَتَ وَم َإلَيتْ َك َلَكاَن النفَساَ  َمن  يَتْكَمْبَن فَتَ اَلْ  َلَه َبْل أَْنَ  َف
  ا9الَن َعَلى أَنْتَ َسَبن  فَتَبَكَا َقص َة َحو اَ  صَإَلى الرفَجاَل َحت ى َيْ ئَبْ 
تاَئن  على األخوا  فدد وأضما محريم اإلخوة َأن  الل َه َعز  َوَجل  َأضَمَر اْلَ َلتَم َفَجتَر  َعَلتى الل تْوَح اْلَمْحَ توَم َبَمتا َمتَو َِ

لفَبتا َمْحترَيَم اأْلََختَواَت َإَلى يَتْوَم اْلَ َياضَمَة قَتْبَل َخْلَق آَدَم بََُْلَ ْي َعامب َوأَ  ل َبتا َفيَمتا َجتَر  َفيتَه اْلَ َلتَم َفتي َِ تَتَب الل تَه َِ ن  َِ
َبتتا َمتتَكَا اْلَكتَتتَب اأْلَْربَتَعتتَة اْلَمْشتتَبورََة َفتتي َمتتَكا  ْختتَوَة ضَمتتَع ضَمتتا َحتترفَم َوَمتتَكا َنْحتتَن قَتتْد نَتتتَر  ضَمنتْ تتْورَاَة َعَلتتى اإْلَ اْلَعتتاَلَم التت 

ْنَجيتتلَ  َبتتا  َواإْلَ َوالز بَتتوَر َواْلَ ْرقَتتاَن أَنْتَزَلَبتتا الل تتَه َعتتَن الل تتْوَح اْلَمْحَ تتوَم َعَلتتى َرَستتَلَه )صتتلوات اهلل علتتيبم اجمعتتين( ضَمنتْ
ْنَجيتتَل َعَلتتى َعيَستتى )عليتته الستتالم(  تتْورَاَة َعَلتتى ضَموَستتى )عليتته الستتالم( َوالز بَتتوَر َعَلتتى َداَوَد )عليتته الستتالم( َواإْلَ التت 

َوَعَلى الن َبيفتيَن )عليته الستالم( َولَتْيَس َفيَبتا َمْحَليتَل َشتْي ب ضَمتْن َذلَتَك َحّ تاً َأقَتوَل ضَمتا َأرَاَد  ْرآَن َعَلى ضَمَحم دب َواْل َ 
ثَتنَ  َبَه َإال  مَتْ َويََة َحَجَج اْلَمَجوَ  َفَما َلَبْم َقامَتَلَبَم الل َه ثَم  أَْنَشَُ َيَحدف اَن َبْدَ  الن ْسَل ضَمْن ضَمْن يَتَ وَل َمَكا َوَشبتْ ْيَف َِ ا َِ

تت َعوَن َبْئنتتاً َفتتي َِ تتاَن بَتتْدَ  الن ْستتَل ضَمتتْن َذرفي َتتتَه فَتَ تتاَل َإن  آَدَم )عليتته الستتالم( َولَتتَد لَتتَه َستتبتْ ْيتتَف َِ لف َبئْتتنب ََتتاَلم  آَدَم َوَِ
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َجزََع آَدَم َعَلى َمابَيتَل َجَزعتاً َقئََعتَه َعتْن َإمْتَيتاَن النفَستاَ  فَتَبَ تَي اَل َوَجارَيَة  َإَلى َأْن قََتَل َمابَيَل فَتَلم ا قَتَتَل َقابَيَل َمابَيَل 
َب الل تتَه لَتتَه َشتتْيثاً َيْستتَتَئيَع َأْن يَتْغَشتتى َحتتو اَ  َخْمَستتَماَئَة َعتتامب ثَتتم  َمَ ل تتى ضَمتتا بَتتَه ضَمتتَن اْلَجتتَزَع َعَلْيتتَه فَتَغَشتتَي َحتتو اَ  فَتَوَمتت

ضَمتْن بَتْعتَد ثَانب َواْسَم َشْيثب َمَبَة الل َه َوَمَو َأو َل ضَمْن َأوَصَي َإلَْيَه ضَمَن اْْلَدضَميفيَن َفي اأْلَْرَض ثَم  َولَتَد لَتَه  َوْحَدَا لَْيَس ضَمَعهَ 
ا َوَأرَاَد الل َه َعز  َوَجل  َأْن يَتْبَلَغ بَالن ْستَل ضَمتا مَتت َرْوَن َوَأْن َيَكتوَن ضَمتا قَتْد َجتَر  بَتَه َشْيثب يَاَفَث لَْيَس ضَمَعَه ثَانب فَتَلم ا َأْدَرَِ

ْخَوَة أَنْتَزَل بَتْعَد اْلَعْصَر َفي  يَتْوَم اْلَ َميَس َحْورَاَ  ضَمَن اْلَ َلَم ضَمْن َمْحرَيَم ضَما َحر َم الل َه َعز  َوَجل  ضَمَن اأْلََخَواَت َعَلى اإْلَ
َُضَمَر الل تتَه َعتتز  َوَجتت ل  آَدَم َأْن يَتَزوفَجَبتتا ضَمتتْن َشتتْيثب فَتَزو َجَبتتا ضَمْنتتَه ثَتتم  أَنْتتتَزَل بَتْعتتَد اْلَعْصتتَر ضَمتتَن اْلغَتتَد اْلَجن تتَة اْستتَمَبا نَتْزلَتتَة فَتت

ََاَل َحْورَاَ  ضَمَن اْلَجن َة اْسَمَبا ضَمْنزََلَة َفَُضَمَر الل َه مَتَعاَلى آَدَم َأْن يَتَزوفَجَبا ضَمْن يَاَفَث فَتَزو َجَبا ضَمنْ  م  َوَوَلَدْت َه فَتَوَلَد َلَشْيثب 
َِ بَْنتَ  يَاَفتَث ضَمتَن ابْتَن َشتْيثب فَت َ  تا َأْن يَتتَزوف َعتَل فَتَولَتَد الص تْ َوَة ضَمتَن لََياَفَث َجارَيَة  َفَُضَمَر الل َه َعز  َوَجتل  آَدَم َحتيَن َأْدَرَِ

ْخَوَة َواأْلََخَواتَ  الن َبيفيَن َواْلَمْرَسَليَن ضَمْن َنْسَلَبَما َوضَمَعاَذ الل َه َأْن َيَكوَن َذَلكَ   ا1الَعَلى ضَما َقاَلوا ضَمَن اإْلَ
وقد ورا يف احلديث أن الكوب املنزلدة ال هةيفة 91ا ه أ زلة عليه  ا  ض   ن ذا آلريعة  ؤون آام يايد   وقد

ا علدددى آلددديث بدددن آام، 20ا  نهدددا علدددى آام وال91ا هدددةيفة  دددزل ال101 دددن قبددد  اهلل سدددبةا ه وتعددداىل إىل رسدددله ال
بن  هالئي  بن قينان بن أ وش بن آليث بن آام وا زل على إبراهيم بن تارخ بن  احور  ا على إاري  بن يارا92وال
ا هةيفة  نها وا زل على  وسى بن عمران الووراة، وعلى عيسى بن  رم االجني  وعلدى ااوا بدن إيشدا  دن ولدد 90ال

ى اهلل عليده وآلده وسدلم، و دن هندا يهوذا الزبور، وا زل الضرآن على خامت األ بياج حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب هدل
  ا9اليظهر أن الشرائع السماوية ب  الكوب املنزلة على األ بياج والرس  جاج  احداها لوكم  األخرن وتطورهاا

 وصلى اهلل على ضمحمد وآله الئامرين
 

نفي َسَُْجَمَع َلَك اْلَكاَلَم َفي أَ  )عليه السالم(َأْوَحى الل َه َعز  َوَجل  َإَلى آَدَم   العليه السالما ال اا ام الصااقق
َلَماتب  َنَك  ؟َقاَل يَا َر ف َو ضَما َمن   ،َأْرَبَع َِ َنَك َوَواَحَدة  َفيَما بَتيتْ َقاَل َواَحَدة  َلي َوَواَحَدة  َلَك َوَواَحَدة  َفيَما بَتْيَني َوبَتيتْ
َبن  َلي َحت ى َأْعَلمَ  :َقالَ  ،َوبَتْيَن الن ا َ  نتْ ْعَبَدَني :َقالَ  ،َبن  يَا َر ف بَتيتف َوَأضم ا ال َتي  ،ال َمْشَرْ  َبي َشْيلاً   َأضم ا ال َتي َلي فَتتتَ

َِ ضَما َمَكوَن َإلَْيهَ  َجابَةَ  ، َلَك َفَُْجزَيَك َبَعَمَلَك َأْحَو َنَك فَتَعَلْيَك الُدَعاَ  َوَعَلي  اإْلَ َوَأضم ا ال َتي  ،َوَأضم ا ال َتي بَتْيَني َوبَتيتْ
نَ   َك َوبَتْيَن الن اَ  فَتتتَْرَضى َللن اَ  ضَما مَتْرَضى لَنَتْ َسَك َوَمْكَرَا َلَبْم ضَما َمْكَرَا لَنتَْ َسكَ بَتيتْ

 ا 113ص 9الكايف  جال
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