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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ٘2) 

 ؟زاممثال فقهي: لو وّكل املسلُم الكافر فهل تشمله قاعدة اإلل
لاو، مباا (1)بعض جهات البحث األربع السابقة يفميثل لألخّصي واألعّمي، وقد  لهاا لاو وّّ فهال احلمام يف حرواة ادلعاولاة  ،يف االجتاار مووالاوّ 

احلاتبع  اان ادلوّّ الث فماثال ك لاوّ  يل أو اتباع حلاال ادلّو اافرا  فهال لاو ان يبياع ال الّو يالّ  اان الّو ادليلاة أو الادم أو واا يسالحلو وّ  للمفاارل وسالما  ّو
اافر فيقاع يف دائارة قاعادة ا و ااء أو ذلامث دور الفحشااء وبنااء بيع ادلبغى ذلام شراء و آالت اللهو أو  يال(ّ  فقاد يقاال ابااوان ألن الباائع )وىاو الّو

ل فا و  ألنوقد يقال ابحلروة  ،ا لزام يل ىو فعل ادلّو  هو )أّل للمال ابلباطل(ثيبيع ال عن  فسو واألووال أووالو أي ا  ف عنوفعل الّو
 الوالد: صور املسألة خمتلفة

يلاو الماافر بفال  وبغاى وان واال ادلسالم، أو زلاال  دلمارساة وادلسألة سّيالة ك )قدس سرهقال السيد الوالد  يشمل بعض صاورىا، وثال أن يقاوم ّو
اايك ادلساالم، وال يشاامل بع ااو ا خاار، وثاال أن يشاا   ّروااة وياادخل رملااو يف  ي ويبيااع األكااا  احالشااذوا اانسااي يف بلااد المفااار ياادخل رملااو يفّ 

 .(2)(ّيك ادلسلم
ماا اىاس إلياو السايد الوالاد قاالك )وال  -1المالم أقول:  اترة يف األدلة على الطرفني فايممن ان يسالدل لمال ونهماا مدلاة أو يقاال ابللفصايلّ 

اون يف يبعاد مااا ىااو ادلّر  أاىااان ادللشااّرعة، لااال،ي الثاافا، فاااخلال،ي الللّقااي العااريف يوجااس أن يقااالك بلحاارو األول أل ااو عرفاا  واان الفساااد يف األرمل،ّ 
وراجااع أي ااا  اساالداللو  (3)مل يماان بااو(ره ولاا  يف ادلاااء العااذب ادلوجااود يف اال ء واااء البحاار وطلاا ، أوااا إاا وضااع بقااداخاالال،ي احلماام وثاال قااوذلمك اّن 

لديااو األدلااة علااى أحااد الطاارفني فشاا  يف ااااوان واحلروااة فهاال  قيااو لااو مل  االمّ ان الف مبعااىالمااالم يف صااورة الشاا   واترة يمااون -2للطاارفني ىنالاا ، 
الة أو أدلة نُكمْ )و (4)(َوَأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ )ّا  ادلعاوالت يص  اللمس  بعمووات أدلة الّو  أو الث (5)(ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة َعن تَ َراٍض مِّ

 (ٙ)ك ابلعام يف الشبهة املصداقيةالتمسك أبدلة الوكالة لتصحيح املعاملة متس
لاو يف السارقة أو يف ضارب اليلايم  :(الوكالة)أما  اأن يّو يال يف احرواات ال أاري )أي لايك بنافاذ(ّ  فلمهيدا  لبيان صاورة الشا   قاولك ان اللّو

لو يف إجراء ادلعاولة الربوية وشبو ال .حىت بل   ان يّو
ادلثااال الساااب  إاا شاا  يف ان أصاال بيااع المااافر للمااافر ادليلااة أو ادلبغااى أو آالت أم الو فااذ  لماان لااو شاا  يف ان ىااذا الفعاال حاارام أو ال  ّ،

الة   اللهو الاة للصاحيحها وضاعا  و مليفاا ، علاى األخّصايو فاذ حاالل  ولو ّو أل او يماون وان اللمسا   (7)أو ال، فا او ال يصا  اللمسا  مدلاة الّو
 .ابلعام يف الشبهة ادلصداقية
ون الش  يف صدق عنوان ادلوضوع للش  يف  فك الوضع وا او و   (8)ق فيوو وضيحوك ا و ال فر  ابنيّ  اون الشا  ض  ع دلاا يشاملو أو ال، وبانيّ 

وجهااة جدياادة خاارج  ااا عاان  مبااا أوجااس للفاا   عنااد األ  ااك الااذى  ابدلعااى ادلنصاار،ي إليااو  إا اال صاارا،ي يمااون ؛يف صاادقو للشاا  يف ا صاارافو عنااو
عن الشامول لابعض أفاراد األعام، ىاو بنحاو الع لّاة احّدواة واخلاروج يف  (9)(الوضع لالخص)األور ان اخلروج يف  غاية ،الداللة عن بعض ادلوضوع لو

                                                           

 ادلرجوح ااات  وغريه.و الصحة والفساد، احلالل واحلرام، الماول والناقص،  (1)
لاب ادل (2)  .91ص 1بريوت، ج –لللحقي  والنشر  صلى هللا عليو والو وسلمماسس احروة، الناشرك ىيةة الرسول األعظم السيد دمحم احلسي  الشرياني، الفقو/ّ 
 ادلصدر  فسو. (3)
 .275سورة البقرةك آية  (4)
 .29سورة النساءك آية  (5)
 على األخّصي دون األعّمي. (6)
الة، فاهنا عقد، ونصرفة عن احلرام. (7)  وان ألفاظ ادلعاوالت وونها الّو
 اللمس  ابلعام يف الشبهة ادلصداقية.يف عدم صحة  (8)
 ادلوضوع لو حسس الفرمل. (9)
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ا ااو ال يشاامل ىاااذا الفاارد واان أفاااراد ادلوضااوع لااو، يف ورحلاااة بقائلااو  ظااارا  ، مبعاااى ا صااارافا  وساالقرا ، ىااو بنحاااو الع لّااة ادلبقيااة (1)(اال صاارا،ي لالخااص)
أ او القالاس لاو، ولا  ان  ماونك  حياثوع وشابهها دلناسبات احلمام وادلوضا اانّ  اال صارا،ي ان أوجبا  أ  اك الاذىن ابدلعاى ادلنصار،ي إلياو ملياثّ 

 مبنزلة الوضع لو. – نزيال   –إىل بعض أفراد ادلوضوع لو ىو 
لو على االخص  ، اوا على األعّمي فيجون.يىذاّ 

ان فيما لاو شا  ان ىاذا الفعال حاالل  لوّ  يال الماافر عان يف ، واواا لاو شا  غاري  فاذ و حارامأ فاذ مث ان ال ّ  شاراء الّو ان ىاذا الفعال،ّ 
ره الشارع وقوعو  ونهم ادلسلم للمبغى ون المفار وبيعو  خرين اره أو افللاح وبغى ذلم مووالو، شلاّ  يف اخلاارج وطلقاا  أو الث فا او إن علام اب او شلااّ 
الة وإن ماا يف ادلقاام ومل يمان ىنالا  أصال يانق  حالاو، فا او ال يصا  اللمسا   وقوعو وطلقا  مل  شملو أدلة الّو علم العدم مشل ، لمن لو ش ّ 

الة، على األخّصي وأون على األعّمي فلدبر.  بعمووات الّو
 وكذلك التمسك أبدلة البيع والتجارة...

اذل  فا او لاو شا  يف جاوان الا  الفعال وحرولاو، مل ي(البيع والتجارة)واما   (2)يعلاى األخصا (َوَأَح لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي عَ )صا  اللمسا  باا، فااألورّ 
يصا ، والوجاو يف الماال  يال أاون اللمسا   اذه العموواات وعلاى األعما (3)يوجاان علاى األعّماي، ولاو شا  يف ورجوحيلاو الذا ياة فعلاى االخصاا

 .ة ادلصداقية على األخص دون األعماللمس  ابلعام يف الشبه (ا و ون )أو  ظري
 البيع لدى الشرع والعرف حقيقة يف املؤثر، واخلالف يف املصداق املكاسب:

مث ان الشااييف يف ادلماسااس قااالك ) عاام ميماان أن يقااالك إّن البيااع وشاابهو يف العاار،ي إاا اساالعمل يف احلاصاال واان ادلصاادر الااذي يااراد واان قااول 
ان صحيحا  وؤورا  ولو يف    ظر القائل.القائلك "بع " عند ا  شاء ال يسلعمل حقيقة إال فيماّ 

ااان صااورة بيااع،  ظااري بيااع اذلااانل عنااد العاار،ي. فااالبيع الااذي يااراد ونااو وااا حصاال عقيااس ااان بيعااا  عنااده وإالّ  ااان وااؤورا  يف  ظاار الشااارعّ  قااول  مث إااّ 
 .(4) ظر العر،ي والّشرع( القائلك "بع " عند العر،ي والّشرع حقيقة يف الصحي  ادلفيد لألور ورلان يف غريه، إال أّن ا فادة ووبوت الفائدة سلللف يف

 العناوين القصدية والواقعية
فهااي الااو يمااون ا طباقهااا علااى وصاااديقها  كوااا احلقيقيااةأ كوأوضااحو ادلاارينا الل ياازي بلمهيااد وقدوااة وىااي ان العناااوين اوااا حقيقيااة واوااا قصاادية

الناائم والسااىي بال حاىت لاو صادر وان ّالقلل والمسر وال رب واألّل فا و يصادق علياو ا او قلال أو أّال وان صادر الا  ونا  قهري   و باال قصادّ 
 اجملنون أو الطفل غري ادلميز.

ّعنوان أداء الدين فإ او ال ينطبا  علاى رلارد إعطااء ادلاال للادائن، فهي الو يمون ا طباقها على وصاديقها ابلقصد واالعلبار ) كوا القصديةأو 
ااذا ع ااون ا عطاااء بعنااوان الوفاااء بدينااو، ّو نااوان اللعظاايم فإ ااو ال ينطباا  علااى رلاارد القيااام أو غااريه واان األفعااال، باال ال بااد واان  باال ال بااد واان قصاادّ 

إا ان إعطاااءه ادلااال للاادائن قااد يمااون بقصااد اذلبااة أو ا قاارامل أو حااىت الصاال  أو اذلبااة ادلعوضااة أو  (5)ّوهنااا برعايااة عظمااة الغااري وقصااد اح اوااو(
اانك والقصد ىو ادلف لالبيع أو غري ال  فإعطاء ادلالّ   ... ولمالوو  لمة فا لظر(6)صّ 

ااال  قااديري إرادة ادلعااى ادلصاادري واان البيااع ، والمااالم ىااو عاان حااال البيااع وسااائر ادلعاااوالت فهاال ىااي وعااافا قصاادية أو واقعيااة، والاا  علااىّ 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين                     وإرادة ادلعى االسم وصدري..

ُر يف َأْمِر اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ لَ ))ك عليو السالمقال ا وام الرضا  َفكُّ َا اْلِعَباَدُة الت َّ  .55ص 2المايفك ج ((ْيَس اْلِعَباَدُة َكثْ َرَة الصَّاَلِة َوالصَّْوِم ِإَّنَّ

                                                           

 ادلنصر،ي إليو. (1)
 وان البيع ووضوع أو ونصر،ي للمحلل ونو. (2)
 وان البيع ونصر،ي عن ادلرجوح ااات . (3)
لاب ادلماسس، طك  راث الشييف األعظم، ج (4)  .22ص 3الشييف ور  ى اال صاري،ّ 
 .328ص 2قم، ج –عليو السالمإرشاد الطالس يف شرح ادلماسس، دار الصديقة الشهيدة  ،ادلرينا جواد الل يزي  (5)
الوو وع بعض اللصر،ي وا ضافة اللوضيحية. (6)  ا لهى إىل ىهناّ 


