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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
 (28) 

 االستدالل بالروايات على شمول البيع لبيع المنافع
رواياا  الاا اسا دل عاا علاى لاوع البيا  حنيناة يف فناأ املنااه  أيريااو ههاي لعا ة وهاي ع نوعاة ع و عاة علاى أباواب الأما 

وعنهاا عاا يعاش بءارار املارأة الاا يرياد  ،همنها عا ي علق ببي  االرض اخلراجية، وعنها عا يصرح ببي  خدعة العباد املادبر :شىت
وعنها عا ي علق ببي  عناه  الادار الاا يف يادا والاا جهاأ ح جبوا  بي  حق النسم، وعنها: عا يصر الزواج عا بأغلى األمثاع، 

 عالكها.
 باآليا  الكرمية أيرياو.البعض بأ اس دل 

  الروايا  هكما سبق هي على طوائف: اما
 ما دل على بيع سكنى الدار مجهولة المالك -أ

مع شة )إسحاق بن عمار لك الا لافت بيدا وبيد آبائه،  املال ةالدار اجملهول عا دل على بي  سكىنالطائفة األولى: 
َقْد َأْعَلَمُه   ،َوَلْم تَ َزْل ِفي َيِدِه َوَيِد آبَائِِه ِمْن قَ ْبِله ،َسأَْلُتُه َعْن رَُجٍل ِفي َيِدِه َداٌر لَْيَسْت َلهُ قال:  عن العبد الصاحل 

ُُ َثَمنَ َهاَمْن َمَضى ِمْن آبَائِِه َأن ََّها لَْيَسْت َلُهْم َواَل  ُُ َُُها َويَْأ َي فَ َيِبي ِِ ََ ِلَمْن  َْ يَِبيَع َما لَْيَس : قَاَل  ؟ َيْدُرو َما ُأِحبُّ َأ
ُِْرُف َصاِحبَ َها :قُ ْلتُ  .َلهُ  َي َواَل َأظُنُُّه َيِجي ،فَِإنَُّه لَْيَس يَ  ِِ َْ يَ  : قَالَ  ؟ُء َلَها َربٌّ َأَبدا   َواَل َيْدِري ِلَمْن  ِبيَع َما ُأِحبُّ َأ

ا َأْو َمَكانَ َها ِفي َيِدهِ  :قُ ْلتُ  ،َما لَْيَس َلهُ  َِ َي ِفي َيِدي (3)فَ َيِبيُع ُسْكَنا ِِ َُ ِفي َيِدَك َكَما  َُُك ُسْكَناَي َوَتُكو  ؟فَ يَ ُقوُل َأبِي
ا: قَاَل  َُ َِ َُُها َعَلى  َُْم يَِبي  (2) )(3)نَ 

 توجيه الرواية وبياَ تخريجها
                                                           

ن الدولاة عا  اهناا ال  لاك لعأ املراد با)السكىن(: املنفعة وبا)عكاهنا يف يدا( الذي يعين لوهنا يف يدا: احلق، فظ  بي  النبالة الا يأخذها املءرتي ع (1)
هاا هاال يصال للمءارتي عنهاا بيعهاا عاادام مل  يهاا هاو هافاه ميلكهاا باالحياار أو احلياا ة هناب، فعام لاه اع يبيا  الصاك أو ز  ها ومل حتَ األراضي إذ مل حتي  

 النبالة.
 .333-333ص 11وسائأ الءيعة: ج (2)
 .213ص 1حاشية اليزدي على املكاسب ج (3)
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بي  سكن الدار ع  اهنا ليست علكاو لاه بارقرار ذي الياد الساابق علياه وهاو أباوا وأجادادا  والوجه يف جتويز اإلعام 
يف املنام هافه حيث مل يكان عالكااو لرقباة الادار بارقرار ذي الياد الساابق  اجمل معةهو: اع ذلك هو عن ريى اجلم  بني األدلة 

بياادا ي صااره هيهااا هااي وعاان  وحيااث لاااع املناار   ،عليااه بااأ وبنطعااه عاان لالعااه بصاادقه لمااا لعلااه الظاااهر، مل  ااز لااه بيعهااا
تصااره عالااك املناااه  وقااد فنلهااا إليااه لااذلك جااا  بيعهااا )أو إجارقااا( لااذلك، إذ ذلااك عن ريااى أ ااالة الصااحة يف عمااأ 

وال تاال م باني  املسلم بأ وعن ريى اليد أيرياو هاع اليد دليأ علكاه للعاني واملنااه  وقاد خرجات العاني بااإلقرار هبنيات املنااه 
 .عريناأل

لماا   ماأ اع   ،هيح مأ اع عالكه  احله على اع املناه  لاه ولورت اه :ختريج ذلك وحتنيق حال هذا امللك  غرى واما
دوع الوقاف السا بعاد حتناق وقاف ينطباق  احة االف فااى باه علاى  (1)قىب( وجاععهماا )احلاب (مارى( أو )الار  يكوع عان )الع  

لااع لظااهر إطاالق جتاويز اإلعاام لاه ذلاك، ورلاا اح ماأ اع يكاوع عارياة   أي عءرٍت لاع حىت  و  له بيعه عن أي شاص 
 عطلنة ع  جتويز بي  عناهعها )أو إجارقا( ال وديعة إذ ال  و  ذلك. ه أعأ

 ما دل على جواز شراء حق القسم -ب
ُه َع ْن رَُج ٍل لَ ُه قَ اَل: َس أَْلتُ  )خاش علاي بان جعفار ، ععاأ (2)عا دل على جوا  شرار حاق النسامالطائفة الثانية: 

ََ َأَيُج  وُز َ لِ  َك؟ قَ  اَل  َلتِ  ي َويَ   ْوِمي لَ  َك يَ ْوم  ا  َأْو َش  ْهرا  َأْو َم  ا َك  ا َما لَي ْ ُِ َِ قَالَ  ْت ِدْح  َدا : ِدَ ا طَابَ  ْت نَ ْفُس  َها اْمَرَأتَ  ا

                                                           

علااى تأعااأ هيااه أيرياااو. قااال يف اجلااواهر: )و( علااى لااأ حااال، هااا)هائدقا  ال سااليب علااى  –لااى عااورد الروايااة لوفااه عاان الاارقىب دوع العماارى واملنطبااق ع (1)
 اس يفار املنفعة(  ام املد ة املءرتطة )ع  بنار امللك على( علك )عالكه( بال خاله أجدا هيه لما اعرته به غ  واحد(

ها( أي السكىن )األمسار حبسب اخ اله اإلضاهة، هرذا اقرتفت باالعمر قياأ: ع مارى( وساكىن )وباإلساكاع( وحادا )قياأ: )و( ليف لاع، ها)خي لف علي
عا  تعل نهاا باملساكن ولاوع الصايغة  –سكىن( خا  ة )وباملدة( املعينة )قيأ( ساكىن و)رقاىبإ إع اا عان االرتنااب أو عان رقباة امللاك( هالساكىن حين اٍذ 

وإع لافا مها أعم  عنها عن وجه آخر، وهو هيما إذا لافت الصيغة بلفظ )أعمرتك( و)أرقب اك( هرهنماا حين اٍذ عماري ورقاىب،  أعم  عنهما، –بلفظها 
 وال ينال: )سكىن(، أو لاع عوردمها غ  املسكن بأ داب ة وحنوها، لذا يف املسالك حالياو له عن األلعر.

 والر قىب امل عل نة باملسكن مها لالسلم والصره بالنسبة إىل البي ، أي قسم خاص عن السكىن(. ال صريل عنه: بأع  الع مرى –هيما يأيت  –بأ س سم  
عينة و)بأ قد يظهر عن احملكي عن ال حرير عدم إعكاع اج ماعها أ الو، قال: )إع لافت السكىن عطلنة أو ينول: أسكن ك عمري أو عمرك أو عد ة ع

بأع ينول: أعمرتك عد ة عمرك أو عمري قيأ: عمرى، وإع قرفت باملد ة قيأ: رقىب، بأع ينول: أرقب اك  عن الزعاع قيأ: سكىن، وإع قي د  بالعمر
 هذا الدار عدة(.

ناها لغا ا عاد ة و)قال يف الوسيلة: )الع مرى: أع  عأ عنفعة دارا أو ضايع ه لغا ا عاد ة حياتاه، والارقىب: أع  علهاا عاد ة ععلوعاة، والساكىن: أع  عاأ ساك
 (.221-222ص 22مها(. )جواهر الكالم: جعمر أحد
 .  أي السكىن

 تارة ت حدث عن بي  احلق وأخرى عن بي  املنفعة ولعأ تبو  األول يعبت العاين باألولوية. ه أعأ –لما أشرفا يف املنت   –ال خيفى اع الروايا   (2)
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َها َفاَل بَْأسَ   .(1)َواْشتَ َرى َ ِلَك ِمن ْ
 ما دل على شراء الزوجة بأغلى األثماَ -ج

صااش حممااد باان عساالم الااوارد يف جااوا  النظاار إىل اعاارأة يريااد عااا دل علااى شاارار الزوجااة بااأغلى األمثاااع لالثالث  ة:  الطائف  ة
َُْفٍر فكاحها قال:  َها - َسأَْلُت َأبَا َج َْ يَ تَ َزوََّج اْلَمْرَأَة َأيَ ْنظُُر ِدلَي ْ َُْم ِدنََّما َيْشَترِيَها  : قَالَ  ؟َعِن الرَُّجِل يُرِيُد َأ نَ 

  (2()3) ْغَلى الثََّمنبِأَ 
ا؟  قُ ْل ُت أِلَبِ  ي َعْب ِد اللَّ  ِه  قاال وحناوا خاش عبااد اهلل بان سااناع ُِْرَِ َْ يَ تَ  َزوََّج اْلَم  ْرَأَة فَ يَ ْنظُ ُر ِدلَ  ى َش   الرَُّج ُل يُرِي  ُد َأ

َْ َيْشَترِيَ َها بَِأْغَلى الثََّمنِ فَ َقاَل  َُْم ِدنََّما يُرِيُد َأ  (4) )(3): نَ 
 ُدمة االمة المدبرةعلى جواز بيع ما دل  -د

ُس  ِلَل َع ْن رَُج  ٍل  :)خاش أ  عاارن عان أ  عباد اهلل عااا دل علاى جاوا  بياا  خدعاة االعاة املاادبرة : الرابُ ةالطائف ة 
ُِْتُق َجارِيَ َتُه َعْن ُدبُرٍ  ْدَمتَ َها َحَياَتهُ  (2)يُ  ُِ َْ َشاَء َأْو يَ ْنِكُحَها َأْو يَِبيُع  ا ِد َِ َُل: اَل فَ قَ  ؟َأَيَطُؤ  (1) َأيَّ َ ِلَك َشاَء فَ 

ََُه ا  : قَ الَ  ؟َعْن رَُجٍل َأْعتَ َق َجارِيَ ة  لَ ُه َع ْن ُدبُ ٍر ِف ي َحَياتِ هِ  َسأَْلُت َأبَا َعْبِد اللَِّه ويف خش عنه  َْ َأرَاَد بَ ي ْ ِد
ْدَمتَ َها ِفي َحَياتِهِ  ُِ َْ وَ  ،بَاَع   (2)َلَدْت َأْواَلدا  فَ ُهْم ِبَمْنزِلَِتَهافَِإَ ا َماَت ُأْعِتَقِت اْلَجارِيَُة َوِد

ْدَمَة اْلُمَدبَِّر َوَلْم يَِبْع َرقَ َبَتهُ  بَاَع َرُسوُل اللَِّه  :قال  ويف خش السكوين عن علي  ُِ(2). 
 ما دل على جواز بيع حقه من أرض الخراج -ِ  

َكْيَف   قَاَل: قُ ْلُت أِلَِبي َعْبِد اللَِّه ة أ  بردة )روايعا ورد يف بي  حنه عن أرض اخلراج، ععأ : الخامسةالطائفة 
ِِ َي ِف ي  :قَ الَ  ؟!ِِ َي َأْرُض اْلُمْس ِلِمينَ  ،َوَمْن يَِبيُع َ لِ كَ  : قَالَ  ؟تَ َرى ِفي ِشَراِء َأْرِض اْلَخَراجِ  ُِي  َُُه ا الَّ  قُ ْل ُت يَِبي

                                                           

 .344ص 21وسائأ الءيعة: ج (1)
 .333ص 3اإلسالعية( ج –الكايف: )ط  (2)
ياو الزواج سبق اع ذلك هيما إذا اخ ارها للزواج عا لكن بني اع ينظر إليها ليطم ن، هال  و  له اع ينظر ليص ار أي افه إذا مل يكن قد قرر عبدئ قد (3)

 عا هافه ال  و  له اع ينظر إىل جمموعة فسار ليص ار إحداهن.
 .433ص 1قذيب األحكام: ج (4)
 .213ص 1حاشية اليزدي على املكاسب: ج (3)
 الوارد يف اللغة هو ضم الدال وسكوع البار )د ب ر( وه حها ع  سكوع البار )َدب ر( ال غ . (3)
 .112ص 23وسائأ الءيعة: ج (1)
 .234ص 2قذيب األحكام: ج (2)
 .232ص 2قذيب األحكام: ج (2)
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َه ا َوُيَح وَُّل َح قُّ اْلُمْس ِلِميَن ياَل بَ ْأَس : ثُمَّ قَاَل  ؟َوَيْصَنُع ِبَخَراِج اْلُمْسِلِميَن َماَ ا: قَاَل  .َيِدهِ  ْش تَ َرى َحقَّ ُه ِمن ْ
َها َوَأْمََلَ ِبَخَراِجِهْم ِمْنهُ  ،َعَلْيهِ  َُ َأقْ َوى َعَلي ْ َُلَُّه َيُكو  (1) )(2)َل

  عنايةليس االستدالل بمطلق االستُمال بل بكونه بال
، باأ املادعى هاو اع اسا عمال البيا  يف (3)لي  لطلق االس عمال هافه أعم عان احلنيناة لماا ال خيفاىاع االس دالل  ثم

الاادعوى يف طائفااة روايااا  يءاارتيها بااأغلى األمثاااع واضااحة الساانم لوضااوح العنايااة  هااذا لكاان   ،تلااك املااوارد لاااع بااال عنايااة
ساليمة عان وهورهاا يف اع اسا عمااا لااع بعناياة هاالال م ال أعاأ والرجاوى لالرتكاا  وال جو  هيها، فعم تبنى سائر الطوائاف 

 أم ال؟ سيأيت برذع اهلل تعاىل. وافه هأ فرى يف اس عمااا عنايةو 
 االستدالل باآليات الكريمة

يَن اْشتَ َرْوا الضَّالَلَة بِاْلُهدَ اآليا  هند اس دل بآيا  عديدة عنها:  اما ُِ ََ اْلَحَياَة و (4)ىُأْولَِلَك الَّ يَن َيْشُرو ُِ الَّ
نْ َيا َِ  و (3)َوال َتْشتَ ُروا ِبآيَاِتي َثَمنا  َقِليال  و (3)الدُّ ...فََأيُّ اْلَخْلِق َأْش َقى وبرواية  (1) )(2)اْشتَ َرْوا اْلُكْفَر بِاإِليَما

 (2) قَاَل َمْن بَاَع ِديَنُه ِبُدنْ َيا َغْيرِه
  الءارار بااأغلى األمثااع واااهرة يف اجملا ياة واهناا بعنايااة واملصاحل هاو تءاابيه املعناول باحملسااو . ولعاأ هاذا اآليااة لرواياا

 وللبحث  لة
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاِرين

                                                           

 .143ص 4قذيب األحكام: ج (1)
 .222ص 1حاشية اليزدي على املكاسب: ج (2)
 للسيد املرتريى لما قيأ. خالهاو  (3)
 .13البنرة:  (4)
 .14النسار:  (3)
 .44املائدة:  (3)
 .111آل عمراع:  (1)
 .33 – 34ص 1العند النرييد: ج (2)
 .323ص 4عن ال  ريرا الفنيه: ج (2)


