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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ0ٓ) 
 (ٔ)النائيين: املعامالت حباجة إىل إمضاء، عكس احلجج

: )ومبن للببظ يظهبر: ا ببه ال  اباب يف اعابببار الطري بة الع الئيببة إ  إمرباهل  بباح  ال بر  ذلببا قبدس سببر كببالم اق ب  النببائي  سبب   
 والاصريح ابعابارها، بل يكفي عدم الرد  عنها، فإّن عدم الرد  عنها مع الامكن منه يالزم الرضا هبا وإن مل يصرح ابإلمراهل.

ابب ادلعببامالتأل أل ببا مببن األمببور االعاباريببة الببا عاوقببت  ببااها علببى اعابارهببا، ولببو كببان  عببم، ال يبعببد احلاىلببة إ  اإلمربباهل يف 
ادلعاببغ  ببش ال ببار  فببال بببّد مببن إمربباهل للببظ ولببو ابلعمببوم أو اإلاببالم، وعظهببر الامببرة يف ادلعببامالت ادلسببااد ة الببا مل عكببن يف زمببان 

وضلبو للبظ فبال  بوز عرعيب   (أوفوا ابلعقوو )و (أحلَّ هللا)ا إلا مل عندرب يف عموم ال ار  كادلعاملة ادلعروفة يف هذا الزمان بب"البيمة" فإ 
 (2)آاثر الصاة عليها(.

 توضيح كالمو
 به بل ال بد من اعابار  وىلعله وللظ إب  ائه. فيهاال يكافى  وبعرهاالرضا  اوعوضياه: ان بعض األمور يكفي فيه

يرضى به ف ب  ببل ال ببد مبن ان يعابغ  الع بالهل )أو ال بر ( أن   له ملكه إ  الغش  يففمن الااين: ادلعامالت فان ادلالظ ال يكفي 
 فكذلظ ال ار  فا ه ال يكفي رضا  عبن معاملبٍة مبا ببل ال ببد مبن ىلعلبه واعاببار  وللبظ انقاًل وال بد العابارهم الن ل من إ  ائه الن ل

 ال يكون إال ابإلمراهل.
بنببوا علببى ح يببة خببغ الا ببة مببااًل كفببى رضببا ال ببار  بببذلظ وال  ابباب إ  ىلعببل واعابببار منببه فببان الع ببالهل إلا  ألومببن األول: احل بب 
 لياوقت على اإلمراهل.

 املناقشات
 وقد يورد عليه   راً وحاًل:

 نقضًا: احلجج كاملعامالت حباجة إىل اعتباٍر وإمضاء
 ادلباين يف معناها، ولن اصر على  ال ة منها: سلالتلظ على وىلعل، وال يكفي فيها الرضا، ول اما   راً: فألن احل ية حباىلة إ  اعابارٍ 

 بناء على تفسري احلجية ابلكاشفية
فببإن كا ببىن اعببش الكاقببفية ف ببد ياببوهم ان خببغ الا ببة مببا دام كاقببفاً ومببادام يببرا  العببرض كاقببفاً أيربباً فا ببه يكفببي رضببا ال ببار  وال 

 –علبى مببش ادلبشزا  –ال بار   وأضبرابه كاقبت انقبن عبن الواقبع وان الا بة إل الفبرض ان خبغ بش مم منه واعابار، لكنبه  حاىلة جلعلٍ 
ك فه وللظ بانزيل الكاقت الناقن منزلة الكاقت الاام فان احل ة الذاعية هي العلم واما ما عبدا  فايبك كبان  امبل فيبه اخلطب    متّ 

 للناقن منزلة الاام.أو الكذب فال  وز إعباعه إال بااميم ك فه عنزياًل 
ادلصبلاة األعظبم يف للبظ وان ادلفسبدة األكبغ يف اميمه الك ت وعنزيله الناقن منزلة الابام هبو ان عومن االساطراد ال ول ان وىله 

ما خش  أكار لوىلود مفسدة قليلة فيبه، مفسبدة أكبغ فا به إن مل  عبل خبغ الا بة ح بة الزم اإلعببا  كبان خالفبه وهبو  كُ رْ إل عبَ  ألالعكس
خلبغ إبعببا  االحامبال الربعيت ادلفبالت للمرىلوح بل عرىليح للمفسبدة األكبغ، وهو عرىليح  ،ادلرىلعى خغ الا ة هو الوهم ادلراد دلؤد

 اط موىل  للعسر واحلرب أو ا به لبيسعلى ادلنفعة األكغ لات ادلفسدة األقل )إبعبا  خغ الا ة( وللظ بعد الفراغ عن ان االحاي الا ة،
يف  عٌ وقِب، وبعد الفراغ عن ان اقرتاط اال نني يف   ل اخلغ وىلعله كباب ال هادة مبااًل مُ ر ادلعاش وادلعاداري ة الع الهل وال ال ار  يف أمو 

                                                             

 فيكفي فيها الرضا. (1)
 .193ص 3قم، ب –ال يخ دمحم علي الكاظمي اخلراساين، فوائد األ ول، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (2)
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 .العسر واحلرب. فا مل
واال ا ببال الن ببل  اعابببارِ  لُ ْعببمببا يف ادلعببامالت ف َ أَ : واحلا ببل: ان احل بب ، كادلعببامالت، ال يكفببي فيهببا الرضببا بببل ال بببد مببن ىلعببلٍ 

الك بت أو ىلعبل االعاببار يف عادلبه، فكاليبا سبّيان مبن  مالكاقبفية الانزيليبة أو ىلعبل مبامِّ  لُ ْعبما يف احل ب  ف َ أَ ااًل، و ابلبيع أو اذلبة م
 مراهل ال ادلعامالت ف  .اإلهذ  اجلهة، فإلا كان للظ كذلظ احااب كاليا إ  

 .فهذا بناهل على عفسش احل ية اعش الكاقفية
 مبا حيتج بو ا ابملنجزية أوىوكذلك على تفسري 

بنبباهل علببى عفسببشها اعببش ادلن زيببة وادلعذريببة إل ادلن ببز لامً هببو العلببم وكببذا ادلعببذر لامً هببو ال طببع ادلفببالت للواقببع إلا  األمببر وكببذلظ 
ون ابامم اجلعبل إل لبوال عنزيلهبا كان عن قصور، واما الظنون فان إ اهبا الساا ام الع اب ابدلفالفة ومعذرياها لدى ادلفالفبة إابا يكب

 منزلة العلم دلا وىل  إعباعها.
 (1)وكذلظ ما  ا  به ادلو  على عبد  وابلعكس فان العلم كذلظ اما الظن فال  ا  به إال لو أكمل ال ار  كاقفياه. فا مل

كببذلظ وإن كفببى عببدم الببرد  يف   إ  اإلمربباهل احااىلببىن األو  ةواحلا ببل: ان احل بب ، كادلعببامالت، تامبباً فببان احااىلببىن األخببش 
 األو  كفى يف الاا ية.

 حاًل: يكفي الرضا من الشارع وال حاجة العتباره وجعلو
اال ا ببال أو للطببالم و  ان حببال ال ببار   الببت عببن حببال العبببد فببان رضببا ادلكلببت ال يكفببي للن ببلا ببه قببد ي ببال وامببا حبباًل: فبب واًل: 

 بد ليس بيد  الا ريع عكس ال ار .الع و ش ، عكس رضا ال ار  فا ه كاٍض، والسب  ان
وهبو ا به لبيس بيبد  الا بريع لي عبل رلبرد رضبا   رضا ادلالظ شلّلكًا، ببل اإلقبكال إ بباي ان يكونعوضياه: ا ه ال إقكال  بوعياً يف 

 حت بب ات اقببرتاوا يف ان الع ببالهل وال ببار  حفظبباً للنظببام وقطعبباً لببباب ادلنازعببشللكببًا، عكببس ال ببار  فببان بيببد  الا ببريع. بعبببارة أخببرى: 
عكبس الرضبا البباا أل وإال الدعبى كبل أحبد ا به رضبي بطبالم زوىلابه  ،به وعليه  هديُ فا ه شلا ميكن ان  ألالع ود واإلي اعات، اإل  اهل

وهكذا، ولذلظ فّيد ال ار  والع الهل حبدود  بالحيات  ...بكر ف د ا ا لبذلظ قبل سنة فهي اال  أو رضي ببيع ماله لبكر ورضي 
يف حصول الن بل  ا  كاضٍ لظ احل ي ي للاكوين والا ريع فرضال ار  فهو ادلا، اما يف ادلعامالت ابدلعش األعم، بكو ا عن إ  اهل ادلالظ

كفبى كمبا لبو علبم كافيباً  ولبذا صلبد ا به مبت اعابغ الرضبا   ،كافيباً يف ادلعبامالت  مواال ا ال،  عبم ىلبرت سبناه يف عبيبد  ان ال يعابغ رضبائه
، وببذلظ ظهبر عبدم تاميبة على ادلغز أو على اإل  اهل اإلابحة حينئٍذ  ش ماوقفةاٍض بسكنه فيها رلاانً، فان الدار ر اآلخر ان  اح  

)أل ا من األمور االعابارية الا عاوقت  ااها على اعابارها، ولو كان ادلعاغ  ش ال ار  فال بّد من إمراهل للظ ولبو  قدس سر قوله 
 كما أوضانا .  –ت  ااها على اعابارها من ال ار  ولو ابإلمراهل بل يكفي رضا  ابلعموم أو اإلاالم( إل ال عاوق

 سّلمنا: لكن سكوتو كاشف عن رضاه واعتباره معاً 
البا كا ببىن  بري أمبام عينيببه، كاقبت عبن اعابببار  ذلبا أو ا به مارببمن  (2)اث يبًا: سبّلمنا لكببن رضبا  ابدلعبامالت الع الئيببة، كادلعااباة

كاقت عبن رضبا  فبال حاىلبة لءمرباهل الصبريح ببل هبو منك بت ابلسبكوت البدال علبى الرضبا أو ادلاربمن هبو   العابار  ذلا، وسكوعه
 .، أو ف ل ان سكوعه كاقت عن رضا  وعن اعابار  معًاأل وإال لكان مغرايً ابجلهل، فادبرفيه

ما هو منكبر لبديهم، ومبن مل يفعبل فان سشة الع الهل على دفع  –وهو زلل الباك هنا  – للظ كله ىلاٍر يف مال دفع ادلنكرمث ان 
عن رضا  الدال على حكمه ابلوىلوب أيرًا. فا مل وللباك  بلة إبلن هللا سكوعه منهم فلاساهل وإيال، وال ار  سكىن فيك ت 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين       ععا .
َماَم رُِفَع ِمَن اْْلَْرِض َساعَ ))قال:  عليه السالمعن أيب ىلعفر   1الكايف: ب) ((ًة َلَماَجْت ِبَِْىِلَها َكَما ََيُوُج اْلَبْحُر ِبَِْىِلوِ َلْو َأنَّ اْْلِ

                                                             

 عدم احلاىلة إليه وكفاية كون الطري   ال  اإليصال  وعاً يف ح ياه ولزوم إعباعه، وعفصيله يف زلله.إل للظ كله على مبش احلاىلة إ  ماّمم اجلعل والانزيل، وادلنصور  (1)
 وهي زلل حبانا اآلخر )يف ادلكاس ( فهذا الباك انفع هناك أيراً. (2)
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