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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖ6) 

 تتمة: كالم الطوسي وابن إدريس: املعاطاة مراضاة
 املعاطاة مراضاة وليست عقدا   -): (ٔ)سبق

و ان تكااون ادلعاةاااة رلاار   راضاااة وتاارالي  نهمااا وليسااأل عااادار، و لاا  ألن الظاااهر ان  بااٌت األقااوال (2)احلااا ع ع:اارو وهااو لااا   ملااه
 را هم اهنا عاد يفيد  اهنا تفيد ادلل  الالزم أو ادل زلزل أو تفيد اإلابحة بعول، والظاهر انيف أ ر الحق وهو على اهنا عاد وان اخلالف 

اإلابحاة بعااول، اهااتا اح ماال هديااد وهااو اهنااا ليساأل بعاااد أرااالر باا هااي رلاار  تاارالي  ان الطااراُت، والًتاضااي أعام  اان العاااد ألن العاااد 
إن:اااو وقااد يرضااى أحاادكا ابن يسااكن ايخاار  ار  ويرضااى ايخاار ابن يسااكن بي ااه لكاان  اان  ون عاااد اهااو تاارالي ال عاااد لااتا ال ي:اامله 

، اهتا لا حي ما يف ادلعاةاة ولو قيا ابن  اصو   ن  هب لإلابحة هو  ل  اناول ااالح مال ايخر هو اهنا عاد يفيد (ُفوا ِِبْلُعُقودِ َأوْ )
 اإلابحة ال رلر  ترال.

 (3)(...و ن الواضح ان الًتاضي أعم  ن العاد، وقد اّرق األعالم بُت الًتاضي والعاد و ن  ل   ا قاله يف وسيلة النجاة
ونضيف ان هتا التع اح ملنا ، الظاهر انه قول وليس اح مااالر، ولاتا ناان  ان الاالزم ان يضايفه  ياا ال:ايب يف  كاسابه إ  األقاوال 

ىت السأل اليت  نرها باوله )ااألقوال يف ادلعاةاة على  ا يساعد  ظواهر نلماهتم س ة..( والظاهر انه بناها مجيعار على ان ادلعاةاة عااد حا
ارف ادلراضااة ناان  لا  هاو  اا اح ملناا  لكناه يار  علياه حين اتي ان   الرابع واخلا س  نها لوحدة السياق، نعم لاو أرا   ان الراباع واخلاا س را

إابحاة خصاوم  اا أو نال الوههُت ديكن تفريعهما على العاد أيضار أع ان  فا  عاد ادلعاةاة هو عدم ادلل   ع إابحة مجياع ال صاراات 
 . ا دبرال ي وقف على ادلل 

 نص كالم الطوسي يف اخلالف واملستفاد منه
وعلى أع اان ظاهر ال:يب الطوسي يف اخلالف ورريح ابن إ ريس يف السرائر اهنا ليسأل عادار أرالر ال رحيحار وال ااسدار باا هاي 

وناتل  ، ناه ال يكاون بيعاار اا ،اعطاا ا أو  ااور  بااالر رارف  راضاة )قال يف اخلالفو ا ا  اع قطعة ا  البالاي أو الّ:اارب اااال اعطاٍت  اا 
واائدة  ل  أن البالي ا ا ارا  ،  ن  ون أن يكون  لكه  باحار  له اي صرف نا  نهما ايما اخت  تصراار  وامنا يكون إابحةر  ،راتسائر احملاّ 

وقال اباو حنيفاةو  ل ال:ااعيأن يسًتهع الباا أو ارا  راحب الاطعة أن يسًتهع قطع ه نان ذلما  ل  ألن ادلل  مل حيصا ذلما، وبه قا
 رات،  ون غَتها.وقال  ل  يف احملاّ  الابولاالجياب و يوهد وان مل  يكون بيعا رحيحار 

 .رع على وهو   هنا ايجب أن ال ييبأل ليلنا أن العاد حكم شرعي، وال  اللة يف ال:ّ 
 (4)وأ ا االابحة بتل  اهو رلمع عليه ال خي لف العلماو ايها، ان هى(

وهاو   ال نفاي احادف رافاته   فاي  نعلاى أ ار  النفاي عناد ا ينصابّ  ررّح أوالر ابهنا ليسأل بيعار )ااناه ال يكاون بيعاار( وظااهر   انهأقول: 
ونال اه راريح يف نفاي  ،مث انه ررّح يف آخر نال ه با) ليلنا ان العاد...( اهو ينفي انه عاد أيضار وال ينفي رلر  نونه بيعار  ،نصح ه  يالر 

االحظ قوله )وال  اللة يف ال:رع على وهو   ايجب ان  ،ابن يكون عادار ااسدار أع ال نفي رح ه ااط  ع نونه عادار أرا نونه عادار 
ناو ال ييبأل( ومل ياا )وال  اللة يف ال:رع على رح ه( نما ان  ليله إ  قال ) ليلنا..( ظاهر يف البناو على ان العاد حاياة شرعية ويف الب

ار، يألعماايل لوضااوح ان العااد  وضااوع عااريف ولاايس حكمااار شارعيار إال إ ا قااال ابحلاياااة ال:اارعية ونااان رااحيحالصااحيحي  ون ا بااٌت علاى 
عليه  ناقضة  ا  نر  ههناا دلبناا  ا ادبر. هاتا وقاد     ر  و   ،والالزم  راهعة  بنا  العام اإن نان يرف ان ادلعا الت حاائق عراية أو نان أعميار 

 حكم شرعي( اراهع. سبق  ّنا  ناق:ة قول )ان العاد
                                                           

 (.334الدرس ) (1)
 .وال نرتضيه (2)
 (.334الدرس ) (3)
 .75-74م 6ال:يب  رتضى االنصارع، ن اب ادلكاسب،  ؤسسة  ار الك اب للطباعة والن:ر، ج (4)
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إ ا باٌت علااى ان ادلعاةاااة  راضااة مل يكاان ااهااة إ  ال مساا  ابإلمجااع للاااول  اا هتااا اإلابحاة إ  قااال )وأ ااا االابحااة  قاادس ساار مث اناه 
ِ))الارواايت نااايايت و بتل  اهو رلمع عليه ال خي لف العلماو ايها، ان هى( با نان جيب ان ي مس  مبا هو أسابق رتباة  ناه وهاو  لُّ ََل يَِ

اما  ام قد رضيا اال ش  يف انه يباح لآلخر ال صرف ايماا رضاي ادلالا  ب صاراه اياه باا  (1)((َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإَلا َعن ِطيب نَِْفٍس ِمْنهُ 
  ل   ن البديهيات والضرورايت با بناو نا األ م عليه، ونوبة اإلمجاع   أخرة عنه خارة  ع نونه زل ما ادلدرنية با  درنيار.

 كالم ابن إدريس يف السرائر
قاال يف وا ا عباارة السارائر اهاي رارحية يف ان ادلعاةااة ليساأل عاادار ااسادار باا هاي رلار   راضااة ) ،هتا نله عن عبارة ال:يب الطوسي

ال:ارب اااالو اعطاٍت اا ا  اع قطعة ا  البالي أو ا   والسرائر بعد  نر اع بار االجياب والابول واع بار تاّدم االول على الياين  ا لفظه
اب اانه ال يكون بيعار وال عاادار، ألن االجيااب والاباول  اا حصاال، وناتل  ساائر احملّاارات وساائر األشاياو زلّاارار ناان أو غاَت زلاار  ان الييا

ا يف  لكااه واحلياوان أو غااَت  لاا ، و إمنااا يكااون إابحااة لاه اي صاارف نااا  نهمااا ايمااا اخاات  تصااّراار  باحاار  اان غااَت أن يكااون  لكااه، أو  خاا
 ولكّا  نهما أن يرهع ايما بتله ألن ادلل  مل حيصا ذلما، وليس  ل   ن العاو  الفاسدة ألنه لو نان عادار ااسدار مل يصّح ال صرف ايما

 (2)رار ا  نّا واحد  نهما، وإمنا  ل  على ههة االابحة، ان هى(
 ا مراضاةفروق املعاطاة بناء على اهنا عقد فاسد عنها بناء على اهن تتمة:
  نر مخس اروق بُت  ا لو قلنا ابن ادلعاةاة عاد ااسد و ا لو قلنا ابهنا  راضاة، وباية الفروق هيو (3)نما سبق

 ضمان األصل
ان األرا )أع العُت نفسها(  ضمونة بناو على ان ادلعاةاة عاد ااسد وليسأل  ضمونة بناو علاى اهناا  راضااة إ  إ ا رضاي سادسا : 

ط ومل ياّصار يف احملااظاة عليهاا الايس بضاا ن إ  لايس علاى األ اُت إال اليماُت ص يف  لكه وأعطا  إاي ، اانه إ ا مل يفارّ ادلال  ب صرف شخ
  ع إهازة ال صرف ايها. أ انةاكأهنا 

 اهنا تكون جمرى قاعدة اإللزام واإلمضاء حبسب مذهبهم فيها
هاا قاعاادة اإل ضااو أو اإللاازام اكاناأل ااساادة  حة لادف أهااا العا اة  لان ادلعاةااة إ ا نانااأل عاادار ااساادار لادينا وناناأل رااحيسِابعا : 

ال نمجار  حكام ظااهرع نكاااة  اوار   –على ادلنصور  –)نحكم واقعي اثنوع  (4)يف حاهمواقعار )نحكم واقعي أويل( لكنها رحيحة 
ال اهنااا تباااى زوه ااه واقعاار وتبااُت  نااه ظاااهرار نمااا  طالقهاام غااَت ادلساا جمع ل:اروط الصااحة لاادينا اانااه يااع واقعااار وتبااُت  نااه واقعاار نالااعادتُت  

 وابلعكسو لو نانأل عادار رحيحار لدينا وااسدار عندهم اانه ال يًتتب عليها اياثر. (اصلنا  يف ن اب قاعدة اإللزام
ونانااأل عناادد عااادار  هااتا إ ا نانااأل ادلعاةاااة عااادار ااساادار أو رااحيحار لاادينا ولااديهم ابالخاا الف، ا ااا لااو مل تكاان لااديهم إال  راضاااةر 

اللهام إال إ ا ناان  ، راضااة لاديهم اال صارف هاائز وال ضامان.. اذ لاا  نار  ان اليمارات ألرحيحار أو ااسدار اال جتديهم نفعاار إ   ا ا ا
 ااههم غَت  ل . 

 ر العااد الصاحيح أو الفاسادوإ ا ناان عاادار عنادهم الاه آاث ،بعبارة أخرفو إ ا مل يكن عادار عندهم اال أثر له عندهم إال أثار ادلراضااة
 ال حسب  تهبنا. ،حسب  تهبهم  ون آاثر ادلراضاة خارة، و ل  نله

الفارق باُت ادلراضااة وباُت العااد الفاساد الاتع حلا اه اإلهاازة بنااو علاى ناااة حاول  (5)ت ماة للبحاا األسابق   ن هللا تعاا  نما س أيت
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين دقلة.يف ان اإلهازة ناشفة أو  (6)ادلسال  الرئيسية اخلمس

ُ َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ فََِرجا  َوِمْن ُكلِّ ِضيٍق ََمَْرجا  ))و رلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  َويَِْرزُْقُه ِمْن )َمْن َأْكثََِر اَِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اَّللا
 (57ها ع األخبار، م) (( (َحْيُث َل َيَْتِسب

                                                           

 .473م 3ها، ج1445قم،  – عليه السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد ال:هداو  (1)
 .77م 6ر، جال:يب  رتضى االنصارع، ن اب ادلكاسب،  ؤسسة  ار الك اب للطباعة والن: (2)
 .335و 334يف الدرس  (3)
 وي فرع عليه الصحة يف حانا، ةوليار. (4)
 .335و  مم الدرس  334آخر الدرس  (5)
 حسب  ا رنفنا   ن األقوال ولكنها  ع ادل فرقات  نها أنير. (6)


